
HIGH PERFORMANCE BATTLE DRONES

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TIE ADVANCED X1

HET PAKKET BEVAT: 

Kleuren en stijlen kunnen verschillen

- TIE ADVANCED X1

- 2.4 GHZ DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

- 2 TIE BATTERIJEN

- INSTRUCTIE BOEKJE

- OPLADER + USB KABEL + ADAPTER

(WANDADAPTER + USB IS ZOWEL VOOR VERPAKKING ALS DE BATTERIJLADER)

- BESCHERMEND OEFENFRAME

- SCHROEVENDRAAIER (IN AFSTANDSBEDIENING)

- PROPELLER MULTI-TOOL

- IMITATIE BATTERIJHOUDER (VOOR GEBRUIK MET VERZAMELAAR DISPLAY 

BOX)

- RESERVEONDERDELEN

- VERZAMELAAR LICHT DISPLAY BOX

WAARSCHUWING: Laat uw Li-poly batterijen nooit voor een langere 
periode zonder toezicht opladen. Gelieve de bijgesloten 
veiligheidsinstructies te raadplegen.
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• De 6-assige ingebouwde gyroscopen houden de Tie Advanced  uiterst stabiel onder alle omstandigheden.
• 4-kanalen vluchtcontrole voor ongelofelijke manoeuvres inclusief stunts op 360° in de lucht.
• Gerichte LED-verlichting maken het eenvoudig je voertuig te volgen.
• Met de hand geverfd voor een kwaliteitsafwerking.
• Je voertuig wordt tijdens het low-light vliegen door lampjes verlicht.
• Atmosferische druksensor (Repulsorlift) om op vaste hoogte te zweven.
• Auto-start en auto-landing functies.
• Gyroscoop kalibratie.
• Crash bescherming met auto-landing functie.
• T-modus training voor beginners.
• Light-up display met soundtracks.
• Afstandsbediening vibratie voor gevecht feedback.
• Vervangbare batterijen om langer te kunnen spelen. 
• Infrarode gevechtstechnologie. 
• Ingebouwde Star Wars soundtracks voor volledige sonische immersie.
• Gevechtsgeluiden.
• Luidspreker afstandsbediening en hoofdtelefoonaansluiting.
•	 Flight	simulator	smartphone	app	voor	piloottraining	en	het	maken	van	profielen	(Binnenkort	verkri 
    jgbaar). 
• Verzamelbare herkenningstekens voor de traceerbaarheid.
• Eenvoudig te vervangen onderdelen en transparante bladen.
•	 Beschermend	frame.
• Zegel (je hebt deze al verbroken als je dit leest). 
• Schroevendraaier om de afstandsbediening en batterijen te vervangen en om het voertuig te repareren.
• En een aantal leuke verassingen.

•	 Smartphone	begeleidingsapp	binnenkort	verkrijgbaar.	Blijf	op	de	hoogte	via	www.propelsw.com	

KENMERKEN:

KENMERKEN 



Afstandsbediening aan / 
uit knop

Wapens Afvuren 

Telefoonhouder 
treklipje 

LED aan / uit knop 

Handgreep

Luidspreker
Hoofdtelefoonaansluiting

Batterijdeksel

LED levensduur 

Verandering snelheid 

Auto-start / Auto-landing

IR Ontvanger

IR Zender
(voorkant van het schip)

Voorlichten

Propellers

Batterijvergrendeling

Batterij

Atmosferische 
druksensor Aan / Uit

PILOT’S 
GEAR

Details 
Uitschuifbare 
Telefoonhouder

Met-de-klok-mee 
Duikvlucht 

Rechter Gimbal (Controle stick)

Kalibreren Gyro 

Tegen-de-klok-in 
Duikvlucht

Bluetooth Synchronisatie voor   toekomstige app integratie

Aansluiting voor halskoord 
(niet inbegrepen)

Linker Gimbal (Controle stick) 
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Haal de bovenkant en het doorzichtige venster 
voorzichtig van de doos en zet deze op een veilige 
plaats. Om het schip uit de houder te halen: trek  
voorzichtig aan de romp van het schip en haal de 
motoren uit de rubberen houders. Neem het schip 
langzaam uit de houder zonder te forceren.

Belangrijk: De propellers zijn voor inpak- 
en displayredenen niet vooraf op het schip 
geïnstalleerd. Gelieve daarom de instructies voor 
het installeren van de schroefbladen op pagina 10 
zorgvuldig op te volgen.

Als de deksel is verwijderd, zal de binnenkant van de 
display case tot leven komen met licht en muziek. 
Notitie: Elke keer als je de deksel van de doos 
terugplaatst en deze weer open doet, wordt er een 
nieuwe soundtrack gespeeld. 
Om de display case op te laden verwijder je eerst de 
bovenkant van acryl. Hierdoor krijg je toegang tot 
de Display oplaadaansluiting aan de achterkant van 
de display spaninrichting. Gebruik de bijgesloten USB 
kabel en adapter. Tijdens het opladen wordt het geluid 
en het licht uitgeschakeld. De display lichten gaan 
weer aan als de batterij volledig is opgeladen. Hierna 
kun je de deksel van acryl weer terugplaatsen.

Als je niet zeker weet of de batterij inderdaad oplaad, 
haal je de oplaadkabel na een paar minuten uit de 
display, hierna gaat het licht weer aan. Het volledig 
opladen van de display case duurt onder normale 
omstandigheden tussen de 40-60 minuten. 
Belangrijk: Zorg dat de oplaadkabel na het opladen 
volledig losgekoppeld is om de batterij te sparen. 
De display lichtjes zullen gaan knipperen wanneer de 
batterij bijna leeg is.

DISPLAY CASE FUNCTIES

DE TIE ADVANCED UIT DE 

DISPLAY DOOS HALEN: 
STATISTIEKEN VOERTUIG

Aratech militaire-rang  
 

      repulsorlift 

Motor: 

SFS I-s3a zon-ionisatie Novaldex 04-Z cryogenic

power cel

 Reactor:  Reactor:

500 km/uur

Land snelheid: SFS P-s5.6 twin ion
Vier Inkomende 4L4  

 
stuwkracht motoren

Motoren:

Motoren:

Versterkt Durasteel

Constructie:
1200 km/uur

1050 km/uur

Atmosferische snelheid:

Atmosferische snelheid:

1 Piloot  

Operatoren:
Versterkt Durasteel

Titanium alloy

Spaceframe:

Spaceframe:

Een AX-20 blasterkanon

Wapens:
1 Piloot

1 pilot,1 astromech droid

Twee L-s9.3 laserkanonnen

Vier Taim en Bak KX9  
 

laserkanonnen

Bemanning:

Bemanning:

Wapens:

Wapens:

Ach
ter

kan
t 

do
os 

aan
slu

itin
g

Aansluiten 

voor

 opladen



7

1 -Draai schroeven los en schuif

2 -4 AA batterijen

3 -Doe de deksel er weer op

ALLE LED LAMPJES OP 

DE AFSTANDSBEDIENING 

MOETEN OPLICHTEN

BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBE-

DIENING DOEN 

OPMERKING

1. Schroef de deksel van de batterijhouder aan de 
achterkant van de afstandsbediening los en schuif 
deze er voorzichtig af. 
- In de rechterkant van de afstandsbediening zit 
een schroevendraaier verstopt. 
2. Doe 4 AA alkalinebatterijen (met voorkeur 
voor 1.5V oplaadbare batterijen) in de 
afstandsbediening. 
- Controleer dat ze op de juiste manier in de 
batterijhouder geplaatst zijn! 
3. Doe de deksel terug en sluit deze met de 
schroeven. 
4. Doe de schroevendraaier terug in de zijkant 
van de afstandsbediening. 
5. Draai de afstandsbediening om, houd de aan / 
uit knop 2 seconden ingedrukt en controleer dat 
de LED lampjes oplichten.

GEBRUIK ALKALINE 

OF 1.5V OPLAADBARE 

BATTERIJEN
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SCHUIF OM DE 
BATTERIJ TE VER- / 
ONTGRENDELEN 

VOERTUIG BATTERIJ INSTALLATIE 

1. Schuif het haakje naar de ontgrendelpositie voor de eerste in gebruik name 
(zoals aangegeven in de illustratie) om het vakje van de batterij te openen. Haal 
hierna de batterijdeksel, die met de doos mee is geleverd, weg omdat deze deksel 
uitsluitend voor display redenen bedoeld is.

2. Doe de opgeladen batterij in de hiervoor bestemde ruimte van het schip (zie de 
afbeelding). 

3. Druk de batterij er goed in zoals hieronder aangegeven. De LED lampjes van het 
schip zullen aangaan en oplichten wanneer de batterij goed is aangesloten. 

4. Sluit de deksel om de batterij veilig af te sluiten.

BELANGRIJK: Het schip heeft geen 
aan / uit  knop en zal automatisch 
aangaan wanneer de Li-poly batterij 
aangesloten is. Om het schip uit te 
schakelen haal je deze er simpelweg 
uit.

DOE EERST DE BOVENKANT  VAN 
DE BATTERIJ ER IN,  DRUK 
HIERNA DE ACHTERKANT  VAN 
DE BATTERIJ NAAR BENEDEN
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ROOD LAMPJE  -> Aangesloten 

FEL ROOD LAMPJE  -> Aan het op 
                laden

BLAUW  

90% geladen
GROEN 

Volledig geladen

Illustration A

DE LI-POLY BATTERIJ 

VAN JE SCHIP OPLADEN

1. Stop de juiste adapter in het 
stopcontact,

afhankelijk van het land waar je 
woont (zie afbeelding A).

2. Sluit hierna de USB oplaadkabel 
op de 

adapter en de oplader aan.

3. Het oplaadlampje wordt blauw als de batterij van 
het schip voor 90% is opgeladen. 

4. Het oplaadlampje wordt groen als de batterij van 
het schip volledig opgeladen is.

Belangrijk: Er zal een rood 
lampje op de oplaadadapter 
branden als deze aangesloten is, 
en een fel rood lampje als de 
batterij oplaadt.

BATTERIJ 

5. Het duurt ongeveer 30 minuten voordat dat 
batterij voor 90% is opgeladen en een additionele 
10 minuten voor het volledig opladen van de 
batterij. We raden je aan minimaal met een 90% 
opgeladen batterij te vliegen. Met een voor 90% 
geladen batterij kan je drone 6-8 minutes vliegen 
afhankelijk van de omgeving en je vlieggedrag. 
Laat de Li-poly batterijen nooit voor langere 
tijd in het apparaat zitten.
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Het propeller system van je TIE Advanced  is een 
precies voorwerp dat eventueel gerepareerd en 
van tijd tot tijd vervangen moet worden voor een 
optimale vluchtfunctie. Crashlandingen tijdens hoge 
snelheid vluchten kunnen beschadigingen aan de 
propellers veroorzaken.  
1. Het Schip heeft vier propellers, twee A 
Propellers en twee B Propellers, 
2. Zorg dat tijdens de installatie de 
propellerbladen van de A propellers op de A Motoren, 
en de B Propellers op de B motoren bevestigd worden, 
zoals in de voorstelling aan de rechterkant. 
3. Gebruik de multitool om een propellerblad te 
vervangen, verwijder deze voorzichtig en plaats de 
nieuwe door deze stevig naar beneden te duwen.

INSTALLEREN OF VERVANGEN VAN 

DE PROPELLER A

B

B

A

1. Om de propeller te verwijderen druk je de dunne zijde van de multitool tussen 
het montage deel van de motor en de propeller, druk de propeller naar boven. 
2. Om de propeller te installeren gebruik je de andere kant van de multitool om het 
propeller blad naar beneden te duwen. Er zal een lichte weerstand voelbaar zijn 

voordat het blad op zijn plek komt te zitten. De juiste positie van de propeller 
is wanneer de basis van de schacht van het propeller blad voorzichtig onder het 
motor gat is geplaatst. Controleer altijd dat de propeller soepel rond draait.

Multitool:

De multitool moet gebruikt worden om de propellers van het Schip te verwijderen en te 
installeren.
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AFSTANDSBEDIENING  AAN / UIT 

SCHIP SYNCHRONISEREN: VOOR 

ÉÉN PERSOON

Belangrijk! Controleer altijd dat je drone op 
een vlakke ondergrond staat, als je je drone met 
de afstandsbediening synchroniseert. Hierdoor 
wordt de 6-assige gyro op een correcte wijze 
gekalibreerd. Je drone gebruikt een automatische 
2.4 GHz kanaalselectie systeem waardoor er tot 12 
mensen tegelijkertijd zonder storing met 
hetzelfde draadloze bereik kunnen vliegen.

Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt waardoor 
deze aan gaat, gevolgd door een lichte vibratie. Alle 
LED lampjes (levensduur LED en snelheid LED) zullen 
rood oplichten totdat de afstandsbediening met het 
schip is gesynchroniseerd.
Houd de knop 2 seconden ingedrukt en het apparaat gaat 
uit. De vibratiemotor zal draaien en alle LED lampjes 
zullen gedurende 3 seconden rood oplichten.

Druk de linker controle stick omhoog tot je 1 
bliep hoort, druk de stick hierna helemaal naar 
beneden. Je zult 2 bliepjes horen om aan te geven 
dat de afstandsbediening gesynchroniseerd is. 
Eenmaal gesynchroniseerd zullen de LED lampjes 
rondom de aan / uit knop oplichten om de gese-
lecteerde snelheid aan te geven.
Misschien dat je naar de opening soundtrack wilt 
luisteren, die af wordt gespeeld nadat de 
afstandsbediening aangeschakeld wordt, 
voordat je verder leest.

WAARSCHUWING!
Vlieg nooit met je drone tijdens slecht weer!

HOUD 2 SECONDEN 

INGEDRUKT VOOR 

AAN / UIT

ALLE LAMPJES LICHTEN 

ROOD OP

Nu wil je misschien naar de 

opening soundtrack luisteren 

die speelt terwijl je 

afstandsbediening aangeschakeld 

wordt, voordat je doorgaat deze 

handleiding te lezen.
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MUZIEKMODUS

2. Volume veranderen: Ga eerst naar muziekmodus 
om het volume te kunnen veranderen, druk daarna 
op knop (3) om het volume te verhogen of op knop 
(4) om het volume te verlagen.

(zie afbeelding)

Tie Advanced soundtracks:

Track
1-7

Muziek 
uit

Geluid 
uit

Schudden

SOUNDTRACK VERANDEREN

SCHAKEL MUZIEKMODUS AAN 

VOLUME 
VERHOGEN 

VOLUME VERLAGEN

1

2 4

3

Dankzij de muziekmodus kun je het volume op 
je luidspreker of hoofdtelefoon aanpassen of 
achtergrondmuziek uitkiezen. 
Om de muziekmodus aan te zetten, druk je knop (2) en 
knop (4) twee seconden in. De levensduur LED lampjes 
gloeien blauw op. Druk beide knoppen nogmaals gedurende 
2 seconden in om de muziekmodus uit te zetten. Als er 
gedurende 5 seconden terwijl je in muziekmodus speelt 
geen knoppen ingedrukt worden zal de afstandsbediening 
de muziekmodus automatisch uitschakelen. 
Andere knoppen zullen niet functioneren terwijl je deze 
modus speelt, met uitzondering van 4 knoppen (knoppen 
1, 2, 3 en 4) op de bovenkant van de afstandsbediening. 
1. Soundtrack veranderen: Druk eenmaal in om de 
soundtrack te wijzigen (tot zes keer). Druk opnieuw in 
om alle soundtracks willekeurig te vermengen (bevestigd 
door de ‘schudden’ toon). Druk nogmaals in om de muziek 
uit te zetten maar de geluidseffecten te behouden 
(bevestigd door de ‘muziek-uit’ toon). Druk opnieuw 
op Soundtrack om het geluid uit te zetten (bevestigd 
door 1-7 ‘geluid-uit’ toon). Druk opnieuw in om van het 
begin af te beginnen.

1

2

3

4

TITEL: “THE IMPERIAL MARCH”

FILM:  STAR WARS: THE EMPIRE 
STRIKES BACK

TITEL: “BENS DEATH AND TIE 
FIGHTER ATTACK”              

  FILM: STAR WARS: A NEW HOPE

TITEL: “IMPERIAL ATTACK”       

 FILM: STAR WARS: A NEW HOPE

TITEL:”THE ASTEROID FIELD”

FILM: STAR WARS: RETURN OF 
THE JEDI

TITEL:”EMPERORÍS THRONE 
ROOM”

FILM: STAR WARS: RETURN OF 
THE JEDI

TITEL: “THE STARS AWAIT”     

COMPONIST: DAVID PELLICCIARO
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SCHROEVENDRAAIER

LUIDSPREKER

AANSLUITING VOOR HALSKOORD 

HOOFDTELEFOONAANSLUITING 

De handige schroevendraaier die in je afstandsbediening 
zit kan gebruikt worden om de schroeven van de 
batterijdeksel los te draaien of om de schroeven op de 
batterijhouder vaster te zetten. De schroevendraaier 
kan ook gebruikt  worden om onderdelen van je drone te 
vervangen als deze gerepareerd moet worden.

De luidspreker van de afstandsbediening kan elk 
geluid afspelen, inclusief muziek, ontploffingen 
en nog veel meer.

Voor gebruik met een halskoord, om de 
afstandsbediening met een koord om je nek te 
ondersteunen.
(Halskoord niet meegeleverd)

De aansluiting op de afstandsbediening voor 
de hoofdtelefoon werkt op dezelfde manier als 
de luidspreker, maar doet het alleen als de 
hoofdtelefoon aangesloten is. 
Als de hoofdtelefoon aangesloten is, zal de 
luidspreker van de afstandsbediening uitschakelen 
en zal het geluid via de hoofdtelefoon te horen 
zijn. Wanneer de hoofdtelefoon los gekoppeld 
wordt, gaat het geluid weer via de luidspreker.

In het geval van een harde landing of een crash, 
kan je drone naar een bepaalde richting afwijken, 
dan moet je het schip laten landen en de gyro 
kalibreren. Op een vlakke ondergrond, met de 
motoren van het schip op stilstand, druk je 
de knop gedurende 2 seconden in om de gyro 
te kalibreren.

KALIBREREN
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ATMOSFERISCHE DRUK SENSOR AAN/UIT 

 (REPULSORLIFT AAN / UIT)

SMARTPHONEHOUDER

Om de smartphonehouder te gebruiken, neem je 
het uittreklipje boven aan de achterkant van de 
afstandsbediening en trek je deze uit tot je een 
klik hoort.

Trek het uiteinde eruit en plaats je smartphone 
erin. Het zal zich rond je smartphone sluiten 
door de druk van springveren.

Je kunt het aan je telefoon aanpassen, het 
terug op zijn plaats klikken en het vastzetten 
door middel van de schroef onderaan de 
telefoonhouder (met de schroevendraaier van de 

afstandsbediening).

De atmosferische druksensor zorgt voor het behoud 
van de hoogte boven de grond van je drone, welke 
het anti-zwaartekracht effect van de repulsorlift 
motor simuleert. Hierdoor kun je de hoogte 
stapsgewijs tijdens de vlucht verhogen. Duw de 
Gimbal controle stick omhoog of naar beneden en 
laat deze los om op de nieuwe hoogte te blijven 
zweven. 

Door de atmosferische druksensor te activeren kan 
je drone een auto-start maken, maar het limiteert 
je hellingshoek en het maakt je tijdens het maken 
van stunts minder behendig.

Atmosferische druk AAN 

Atmosferische druk UIT
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LEREN VLIEGEN (T-MODUS) 

In het geval het de eerste keer is dat je vliegt 
gelieve deze instructies door te lezen. In het 
geval je een ervaren piloot bent kun je dit deel 
uiteraard overslaan tot het volgende deel.

T-modus is een special vliegmodus die bedoeld is 
voor nieuwe piloten om in een veilige omgeving de 
basis vliegcontrole te leren. Om in de T-modus 
te vliegen, moet je eerst de repulsorlift op 
de afstandsbediening activeren (zie pagina 
14 repulsorlift). In de T-modus zal je TIE 
Advanced  je helpen te leren vliegen door met een 
toegevoegde stabiliteit op een gecontroleerde 
rustige manier te bewegen. Dankzij de T-modus kun 
je gewend raken aan de verschillende functies 
van de controle sticks voordat je op normale 
snelheden overstapt.

ONZICHTBAAR PLAFOND EN VLOER:

Wanneer je in T-modus omhoog vliegt, wordt je 
hoogte automatische geregeld door een onzichtbaar 
plafond op ongeveer 2 meter. Daarnaast is er ook 
een onzichtbare vloer zodat je drone de grond 
niet kan raken en er een veilig gebied om in te 
vliegen is gecreëerd. Om je drone in T-modus te 
laten landen moet je de auto-landing functie 
activeren (Zie auto-landing op pagina 21).

Om de T-modus aan te zetten, houd je de 
snelheidsknop gedurende 3 seconden ingedrukt. Je 
weet dat je in de T-modus zit als alle lichtjes 
om de aan / uit knop blauw oplichten.

Om de T-modus uit te zetten druk je de 
snelheidsknop nogmaals in totdat je een bliep 
hoort en de LED snelheid indicatorlampjes rond de 
aan / uit knop weer rood worden.

T-MODUS

30 - meter straal
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HET BESCHERMENDE FRAME 

Wij raden beginnende piloten ten sterkste aan het 
beschermende frame te gebruiken. 
Zorg ervoor dat het frame voor de vlucht 
bevestigd is. Dit frame beschermt de propeller 
bladen en de buitenkant van het schip tegen 
schade in het geval het tegen muren en andere 
objecten aan vliegt. 
HET FRAME BEVESTIGEN: 
Om het frame aan te brengen, plaats je het 
schip in het frame met de centrale stang van de 
voorkant tot de achterkant (niet van de zijkant 
tot de zijkant) en schuif de 4 C-vormige plastic 
connectoren over elke motor arm (zie afbeelding 
a). Maak het frame veilig vast door met je duim 
en wijsvinger de 4 C-vormige connectoren aan 
te drukken tot je voelt dat de connector in de 
motorarm vast klikt (zie afbeelding b). 
Opmerking: Zorg ervoor dat de C-vormige 
connectoren van het beschermende frame op de 
hoogst mogelijke positie geplaatst zijn (zie 
afbeelding c).

Afbeelding c

Afbeelding b

Afbeelding a
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4 AA batterijen

Power aan

Straal van 30-meter

Geen rivieren

Mooi weer 

EEN STRAAL 

VAN 30-METER

SNELHEID 1

SNELHEID 3

SNELHEID 2

T-MODUS

VLUCHTVOORBEREIDING 

VOOR GEBRUIK MET MEERDERE PERSONEN

Zorg ervoor dat alle voertuigen en 
afstandsbedieningen voor het starten 
uitgeschakeld zijn. 
Controleer dat er geen andere 2.4 GHz toestellen 
in de omgeving aanwezig zijn. 
Elke persoon moet zijn/haar voertuig zelf 
synchroniseren, één tegelijk, om storingen 
te voorkomen. Volg de stappen op pagina 11 
(SCHIP SYNCHRONISEREN : VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN 
PERSOON), zorg ervoor dat je uit de buurt van de 
anderen blijft en dat er niemand tegelijkertijd 
synchroniseert. 
Als één persoon zijn/haar voertuig 
gesynchroniseerd heeft, moet deze aangeschakeld 
blijven totdat alle spelers hun eigen voertuig 
gesynchroniseerd hebben. 
Mocht er een foutmelding of storing optreden, 
dan behoren alle spelers hun voertuigen en 
afstandsbedieningen gedurende 60 seconden uit te 
schakelen en moet het bovenstaande proces opnieuw 
begonnen worden.

Controleer dat de afstandsbediening van 4 AA 
batterijen is voorzien en dat de batterij van het 
schip volledig opgeladen is. 
Controleer dat je drone en je afstandsbediening 
Aangeschakeld zijn.
Vlieg alleen in een groot luchtruim, in een open 
straal van minimaal 30 meter.
Controleer de omgeving om zeker te weten dat er 
geen obstakels of rivieren zijn. Zet je drone 
voor het opstijgen op een schoon en plat opper-
vlakte.

LAAT JE DRONE NIET TIJDENS REGEN, SNEEUW OF 
HEVIGE WIND VLIEGEN.

CONTROLE LIJSTJE 

Rode LED lampjes- Stoppen 
met flikkeren wanneer met het schip 
synchroniseertvehicles 
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VLUCHTCONTROLE 

Er bestaan basis vluchtfuncties voor je drone. Terwijl je leert vliegen is 
het beter om in een groot luchtruim te beginnen, in ieder geval tot je aan de 
beginselen gewend bent. 
Als je je drone meester bent kun je aan meer gevorderde manoeuvres beginnen 
Oefening baart kunst! Als je deze stappen beheerst, ga je door naar een volgend 
niveau.

Duw de controle stick naar boven om de 
snelheid van de motoren te verhogen en de Tie 
Advanced zal omhoog gaan.

Beweeg de snelheidscontrole naar links 
en de Tie Advanced draait linksom.

Beweeg de snelheidscontrole omhoog en 
de Tie Advanced gaat naar voren.

Beweeg de snelheidscontrole naar links en 
Tie Advanced gaat naar links.

Duw de controle stick naar beneden om de 
snelheid van de motoren af te laten nemen en 
Tie Advanced zal dalen.

Duw de controle stick naar links en de 
Tie Advanced draait linksom.

Beweeg de snelheidscontrole naar beneden 
en de Tie Advanced gaat achteruit.

Beweeg de snelheidscontrole naar rechts en Tie 
advanced gaat naar recht.
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TIPS VOOR HET VLIEGEN

WAT IS DE VOOR-EN DE 

ACHTERKANT VAN HET SCHIP 

SNELHEIDSKEUZEKNOP 

Gebruik je drone in een groot vliegruimte. Het liefst in een straal van 30 meter. 

Als je het schip in het bijzijn van anderen laat vliegen, zorg dan dat toeschouwers 
achter je staan. 

Voor de beste prestatie, is het aanbevolen het schip zonder wind te laten vliegen, 
aangezien de wind een grote invloed op je vluchtprestaties heeft.

Zelfs al heeft je drone vier rotoren, het heeft 
nog steeds een voorkant of ‘vooruit’ richting, en 
een achterkant of ‘achteruit’ richting. 

De drone heeft aan de voorkant witte LED 
voorlichten. De achterkant heeft rode LED 
lampjes.

OPMERKING: De voorkant van het schip heeft witte 
LED lampjes. De achterkant rode LED lampjes.

De drone heeft 3 snelheden: SLOW (langzaam), 
MEDIUM (gemiddeld) en HIGH (hoog). De standaard 
snelheid is SLOW (langzaam).

Verander de snelheid door middel van de 
Snelheidskeuzeknop. Kies je snelheid afhankelijk 
van je vliegervaring en behendigheid. De 
snelheidskeuze knop zit links boven op de 
afstandsbediening.

VOORKANT

ACHTERKANT

VOORLICHTEN 

ACHTERLICHTEN 

Witte LED lampjes 

Rode LED lampjes

Snelheidskeuze



20

aan/uit 
wapensfunctie

1 seconde 4 seconden

Aan/uit
Witte LED

1 bliepje 1 bliepje

_____________ _____________

SNELHEID WIJZIGEN

LED AAN / UIT ZETTEN EN DE 

WAPENS FUNCTIE

Als de afstandsbediening aanstaat, zal deze 
altijd met snelheid 1 beginnen. Zelfs al stond 
de afstandsbediening op snelheid 3 toen deze uit 
werd geschakeld, zal het automatisch met snelheid 
1 beginnen als deze weer aangeschakeld wordt. 
Druk op de knop om de snelheden van 1-3 te 
veranderen. Wanneer je op de knop drukt terwijl 
je in snelheid 3 zit, zal deze naar snelheid 1 
overstappen. 
De vliegsnelheid wordt door de LED lichtjes 
rond de aan / uit knop van de afstandsbediening 
aangegeven. 

Houd de knop 1 seconde ingedrukt (je zult 1 
bliep horen) om de witte LED lampjes die je 
drone verlichten aan / uit te zetten. (De rode 
LED lampjes zullen aangeschakeld blijven.)
Houd de knop gedurende 4 seconden ingedrukt (je 
zult 2 bliepjes horen) om de wapens functie van 
je voertuig aan / uit te schakelen. Wanneer 
de wapens aanstaan, zal de IR ontvanger 
gedeactiveerd worden en vice versa.

Rood - Gesynchroniseerd met voertuig

SNELHEID 1

SNELHEID 3

SNELHEID 2

T-MODUS

Druk de linker en rechter controle stick 
(Gimbals) in en naar beneden om de noodstop 
te activeren. Hierdoor zal alle stroom naar de 
motoren afgesneden worden en valt het schip op de 
grond. Doe dit alleen in noodgevallen, aangezien 
het schip door de val beschadigd kan raken.

NOODSTOP 



21

AUTO-START/AUTO-LANDING 

AUTO-START 

AUTO-LANDING 

De repulsorlift moet geactiveerd zijn en het schip moet op de grond staan om te 
auto-starten, druk de knop een keer in. Terwijl het schip in de lucht vliegt, druk 
je de knop gedurende 2 seconden in voor een auto-landing.

Druk gedurende 2 seconden op de knop terwijl 
het schip in de lucht is voor de auto-landing 
functie. 
Wanneer de auto-landing knop ingedrukt is 
zal deze de controle van de controlesticks 
(Gimbals) overnemen, behalve wanneer de linker 
controlestick tijdens de auto-landing operatie 
naar boven of naar beneden bewogen wordt. 
De rechter controlestick zal tijdens de auto-
landing operatie normaal blijven functioneren 
om zo de richting van het landen te kunnen 
beïnvloeden.  
In het geval dat de atmosferische druksensor 
uit staat (voor handmatig opstijgen) dan moet 
de linker controlestick helemaal naar beneden 
bewogen worden, voordat de bladen ontgrendelen 
worden om handmatig controle te krijgen.

Auto-start doet het alleen als de atmosferische druksensor aangeschakeld staat.

Wanneer de atmosferische druksensor aan staat, zal auto-start het alleen doen als 
de linker controle stick (Gimbal) in de centrale positie staat.

Alleen de rechter controlestick werkt normaal gesproken tijdens de auto-start 
functie om de richting van het opstijgen te kunnen beïnvloeden.

Nadat er op de auto-start knop gedrukt is, slaan de motoren aan waardoor het schip 
tot ongeveer 2 meter hoogte opstijgt.  

Door de linker controlestick (Gimbal) naar boven of beneden te duwen, wordt de 
auto-start geannuleerd en neemt de handmatige controle het weer over.
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Druk tijdens het vliegen op de 
rechter triggerknop en je drone zal 
een duikvlucht van 360 graden met 
de klok mee maken terwijl het met 
zijn traject doorgaat. In het geval 
het schip vooruit vliegt zal deze 
vooruit blijven gaan terwijl het 
de duikende beweging maakt, en dit 
zal hetzelfde zijn in elke andere 
richting.

MET-DE-KLOK-MEE DUIKVLUCHT (A) 

Met-de-klok-mee duikvlucht (A)

TEGEN-DE-KLOK-IN DUIKVLUCHT (B) 

Tegen-de-klok-in duikvlucht  (B)

Wapens afvuren  (C)

WAPENS AFVUREN (C)

Druk tijdens het vliegen op de linker triggerknop 
en het schip zal een duikvlucht van 360 graden  
tegen de klok in maken terwijl het met zijn  
traject doorgaat.

Je drone heeft van te voren geïnstalleerde 
infrarode gevechtszenders en ontvangers en ook 
laser ontvangers. Je kunt maar één soort wapen 
tegelijk gebruiken, je kunt dus of met infrarode 
wapens of met extra wapens vechten. 
Druk op de knop om het wapen af te vuren. Laat 
de knop los en druk er nogmaals op om een tweede 
keer te vuren. 
De wapensknop activeert of de infrarode LED of de 
extra wapens, afhankelijk van met welke wapens 
het systeem is voorzien. Als er extra wapens zijn 
geactiveerd dan zal de infrarode LED zender en 
ontvanger gedeactiveerd worden. Als de infrarode 
LED zender is geactiveerd dan zullen de laser 
ontvangers gedeactiveerd worden.  
Tijdens het afvuren van de wapens, zul 
je een geluid via de luidspreker van de 
afstandsbediening horen (of via de hoofdtelefoon 
als deze aangesloten is).
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ZENDER

ONTVANGER

IR GEVECHT 

GEVECHT

Tijdens een IR gevecht, stuurt de infrarode zender aan de voorkant van het schip 
een signaal naar de infrarode ontvanger onderaan het schip, die een treffer 
registreert. 
IR gevechten zijn redelijk eenvoudig doordat het een breed signaal verstuurt en de 
ontvanger deze onderaan het schip ontvangt. Als je op iets onder je doel richt, 
binnen een bereik van minder dan 2-3 meter, dan heb je grote kans je doel te raken.

Tijdens gevechten binnenshuis 
kunnen IR signalen afstoten 
op muren (vooral op witte 
muren). Je kunt soms iemand 
raken terwijl je niet op je 
tegenstander richtte, als je de 
juiste hoek gebruikt.

Tijdens IR gevechten zul je 
niet kunnen vechten met andere 
Star Wars voertuigen die op een 
andere wapen functie ingesteld 
staan.

Een aantal dingen dat je over IR 
gevechten moet weten:

Zonlicht verhoogt in grote mate 
de afstand dat een IR signaal 
kan afleggen. Gevechten overdag 
buiten kunnen inhouden dat je 
erg dicht bij je tegenstander 
moet staan om te kunnen scoren.

Het heeft de voorkeur om tijdens een gevecht met je voertuig in een groot luchtruim 
van 60-90 meter zonder obstakels zoals bomen, huizen, meren of hoogspanningslijnen 
te vliegen. 
In het geval van een binnenshuis gevecht is het sterk aangeraden dit in een grote 
open ruimte te doen, zoals in een gymnasium of een sportzaal met hoge plafonds en 
zonder obstakels.
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2DE TREFFER 3DE TREFFER

ALLE LEVENS 1STE TREFFER 

LEVENSDUUR LEDS 

TWEEDE TREFFER: 

Net als met de eerste treffer maar de bewegingen 
zijn agressiever. De 3 levensduur LED lampjes 
zullen oplichten en niet op andere treffers 
reageren. Aan het einde van de schommelende 
beweging zal er maar 1 levensduur LED lampje 
blijven branden en de tegenstander die je geraakt 
heeft krijgt via zijn/haar afstandsbediening een 
bericht over de succesvolle treffer.

Als de afstandsbediening aan staat, zullen 
alle 3 levensduur LED lampjes flikkeren. Na 
synchronisatie zullen deze 3 LED lichtjes rood 
branden.

Reacties als je drone geraakt is:

Als je drone door een tegenstander geraakt is zal 
deze reageren en zijn vlucht route veranderen. Er 
kunnen op dat moment geen additionele treffers 
aan het schip toegebracht worden.

EERSTE TREFFER: 

Het schip gaat verder op zijn huidige route, 
maar zal twee keer in een vloeiende beweging 
heen en weer wiegen. De afstandsbediening zal 3 
seconden vibreren en via de luidspreker een uniek 
geluidseffect afspelen. Op dit moment zullen 3 
levensduur LED lampjes oplichten en het schip 
zal niet op andere treffers van wapens reageren. 
Aan het einde van de manoeuvres zullen er nog 
2 levensduur LED branden en de speler die je 
geraakt heeft ontvangt een bericht via zijn/haar 
afstandsbediening over de succesvolle treffer. 
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DERDE TREFFER AUTO-LANDING

Dit is de laatste treffer van het gevecht. Als je 
voor de derde keer geraakt bent, gaat je drone 
automatisch over op de auto-landing modus en 
daalt in een dalende spiraal.

 

OVERNAME AUTO-LANDING

Door tijdens de auto-landing je linker controle 
stick helemaal naar beneden te duwen activeer 
je de handmatige landingsmodus. Met deze modus 
kun de richting tijdens het vallen van het 
schip beïnvloeden. Het kan gebruikt worden om 
te voorkomen dat je drone tijdens de val een 
obstakel raakt.

IN GEAVANCEERDE MODUS (REPULSORLIFT 
GEDEACTIVEERD):

Tijdens het dalen blijven alle controles actief, 
behalve de snelheidscontrole, zodat je in alle 
vrijheid kunt bewegen en je eigen crash landing 
schema kunt creëren. 

GAME RESET

Tijdens de 3 de treffer kun je geen gebruik maken van de snelheidscontrole omdat 
je drone daalt en stopt. De 3 levensduur LED lampjes zullen oplichten en het schip 
zal niet op treffers van andere vuurwapens reageren.

Alle vluchtcontroles zullen na 10 seconden terug naar normaal gaan. Drie nieuwe 
levensduur LED lampjes zullen op je afstandsbediening gaan branden, wat inhoudt 
dat je weer met het gevecht mee kunt doen.
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HIJ ZAL JE NIET 

KUNNEN  

ACHTERVOLGEN! 

GENOEMD NAAR ADAR TALLON, IMPERIAL DEFECTOR DIE DE ALLIANCE HEEL 
MOEDIG HEEFT GEHOLPEN, IS DE TALLON ROLL EEN LASTIGE TECHNIEK 
DIE GEBRUIKT WORDT WANNEER EEN VIJANDIGE PILOOT MET GROTE 

SNELHEID VAN ACHTEREN NADERT. 
DE PILOOT VERANDERT VAN HOOGTE EN VLIEGT OMHOOG TERWIJL HIJ 
VAN DE DRAAIRICHTING WEG ROLT, HIERDOOR KAN HIJ TERUG ACHTER 
DE VIJAND GLIPPEN ZONDER AFSTAND OF SNELHEID TE VERLIEZEN.

OPMERKINGEN Tallon Roll
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VERLAAG JE SNELHEID EN VAL ACHTER DE POSITIE VAN EEN 

ACHTERVOLGENDE VIJAND. BESCHERM DE KWETSBARE ROMP VAN 

JE TIE ADVANCED  DOOR DEZE IN EEN AANVALSPOSITIE TE 

MANOEUVREREN.

KIJK H
OE HIJ 

VOORBIJ ZEILT! 

OPMERKINGEN

Terug valle
n en 

aanvallen!
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ALS JE OP DE JUISTE PLEK BENT, GEB-RUIK JE EEN COMBINATIE VAN GIEREN EN  
AILERON (ZIJWAARTS SALDO AFVUREN) 
CONTROLES OM IN EEN VOLLE CIRKEL OM 
JE TEGENSTANDER HEEN TE DRAAIEN. ALS 
JE HET GOED DOET KUN JE DE REBELSE AANVALLERS VERNIETIGEN.

BLIJF VOOR 
JE VIJAND ’S BOCHT

KIJK UI
T VOOR DE  

TEGENDRAAI! 

GLIJ IN EEN 
ZIJ-SLIP – 
HOUD JE DOEL 

IN HET VIZIER 

OPMERKINGEN
Cirkelvormige saldo’s 

afvuren
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VERSLA DE REBELSE PILOTEN D
OOR HET BEHEERSEN 

VAN DEZE MANOEUVRE. MAAK IN VOLLE SNELHEID 

EEN DRAAI VAN 180 
GRADEN, RESULTEREND IN EEN 

SNELLE RICHTINGSVERANDERING MET EEN KLEI
NE 

DRAAIBOOG. HIERMEE VERRAS JE JE VIJAND
 MET EEN 

VERWOESTENDE AANVA
L.

DE PROOI WORDT JAGER

180 GRADEN 
GIERENDE BOCHT

MAAK 
EEN V

AL O
M JE 

VIJA
ND ‘S

 ROM
P AA

N 

TE VA
LLEN

OPMERKINGEN
Smokkelaars 

verdediging
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WANNEER EEN REBEL VAN ACHTEREN DICHTERBIJ KOMT, KUN JE EEN JUMPING HOP 

UITVOEREN, DOOR JE IN TE LATEN HALEN EN JE VOORUITGAANDE SNELHEID TE 

VERMINDEREN, ZODAT JE ACHTER HEM TERECHT KOMT. ALS JE HET GOED DOET, 

ZUL JE IN DE PERFECTE POSITIE VOOR EEN DODELIJK SCHOT ZIJN.

ZEG NEE TEGEN DE 
GEHEUGENLOZE 
ASTROMECHS

VOLG HEM SNEL! 

NEU
S O

MHOOG
! 

BES
CHERM

 JE 
ROM

P 

OPMERKINGEN
ACHTERUITGAANDE 

JUMPING HOP
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TIE ADVANCED  WAARSCHUWING 

Je TIE Advanced  is ontworpen voor gebruik BINNEN 
of BUITEN. De propeller bladen van de TIE Advanced  
draaien op grote snelheid en kunnen gebruikers, 
toeschouwers en dieren verwonden.
Zorg dat je buiten bereik van het schip staat om 
het risico om in diens pad te staan te vermijden. 
Waarschuw toeschouwers dat je met je drone gaat 
vliegen zodat zij weten waar het schip zich bevindt. 
Controleer voor het vliegen dat de propeller bladen 
goed vastzitten.

WAARSCHUWING!
Verstikking/risico om zich te snijden: Kleine 
onderdelen/scherpe schroefbladen.

Houd handen, haar en losse kleding weg van de 
propeller als het apparaat AAN is geschakeld.

Schakel de afstandsbediening en het schip uit als 
deze niet gebruikt worden.

De bijgesloten oplader is speciaal meegeleverd voor 
de Li-poly batterij van je TIE Advanced. Gebruik 
deze niet om andere batterijen op te laden. 

Nieuwe alkaline of oplaadbare 1.5V batterijen zijn 
aangeraden voor een maximale prestatie.
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Haal altijd de batterijen uit de afstandsbediening als deze tijdens langere periode 
niet gebruikt worden. 
Gebruik een schone vochtige doek om de afstandsbediening en het schip voorzichtig 
schoon te vegen. 
Houd je apparatuur uit de buurt van direct zonlicht en andere hittebronnen. 
Laat de afstandsbediening en het schip niet met water in contact komen. Dit kan de 
apparatuur zodanig beschadigen dat deze niet meer gerepareerd kan worden. 

Ouderlijk toezicht is aangeraden tijdens het inbrengen of vervangen van 
batterijen.

Dit schip maakt gebruikt van een oplaadbare Li-poly batterij. In het geval deze 
niet langer opgeladen blijft, gooi je hem volgens de lokale vereisten weg.

De afstandsbediening maakt gebruik van 4 AA batterijen (niet meegeleverd). Gelieve 
de hieronder vermeldde belangrijke veiligheidswaarschuwing door te lezen.

Meng geen alkaline batterijen met standaard batterijen (koolstof-zink) en 
oplaadbare batterijen (Nikkelmetaalhydride). 

Meng geen oude batterijen met nieuwe batterijen.

Niet oplaadbare batterijen mogen en kunnen niet opgeladen worden.

Oplaadbare batterijen moeten eerst voor het laden uit het voorwerp gehaald worden 
(als ze verwijderbaar zijn).

Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen 
worden.

Lege batterijen moeten onmiddellijk verwijderd worden en moeten gerecycleerd of 
volgens de lokale regelgeving en verordeningen van de regering weg gegooid worden.

Men mag met de voedingsterminalen geen kortsluiting veroorzaken.

Alleen dezelfde batterijen of hetzelfde soort batterijen als aangeraden mogen 
gebruikt worden.

De batterijen moeten met de juiste polariteit ingebracht worden (zie in het boekje 
voor een afbeelding).

Gooi geen batterijen in een vuur aangezien batterijen kunnen lekken of ontploffen.

BATTERIJ WAARSCHUWINGEN 

ZORG EN ONDERHOUD 
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OPGEPAST: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij die verantwoordelijk is 
voor de naleving zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken 
ongeldig verklaren.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitale apparatuur, 
krachtens Deel 15 van de FCC regelgeving. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijk bescherming tegen 
een schadelijke storing in een woonomgeving te bieden.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien 
niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan 
radiocommunicatie veroorzaken. 

Er is echter geen garantie dat interferentie niet in een bepaalde installatie zal optreden. Als deze 
apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald 
door het apparaat aan en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te 
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

 ● Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne. 

 ● Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. 

 ● Sluit de apparatuur op een stopcontact van een ander circuit aan, dan diegene waarop de ontvanger is aangesloten.

 ● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / TV-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 

(2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste 
werking kan veroorzaken.

Het apparaat mag niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden 
gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan de FCC en Industry Canada’s stralingsblootstellingslimieten, uiteengezet voor 
een niet gecontroleerde omgeving in samenkomst met een andere antenne of zender.

FCC ONDERDEEL 15 C MEDEDELING 

WEEE-richtlijn & Product Verwijdering

Aan het einde van zijn bruikbare leven, mag dit product niet worden 
behandeld als huishoudelijk of algemeen afval. Het moet worden 
ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van 
elektrische en elektronische apparatuur, of geretourneerd worden 
aan de leverancier voor vernietiging.

Interne / meegeleverde batterijen

Dit symbool op de batterij geeft aan dat de batterij afzonderlijk 
moet worden gerecycled. Deze batterij is ontworpen voor gescheiden 
inzameling via een geschikt inzamelpunt.

WAARSCHUWING !
                                -Kleine onderdelen.      Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
STIKKINGSGEVAAR

Voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van 
RTTE, FCC. 

Made in China

©2017 Rooftop Brands™   Alle rechten voorbehouden 

                 www.propelsw.com
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LOGBOEK VAN DE PILOOT
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LOGBOEK VAN DE PILOOT


