
WYSOKOWYDAJNE DRONY BOJOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TIE ADVANCED X1

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Kolory i style mogą się różnić

- TIE ADVANCED X1

- 2,4 GHZ NADAJNIK BEZPRZEWODOWY

- 2 BATERIE DLA TIE ADVANCED

- INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

- ŁADOWARKĘ + KABEL USB + ADAPTER SIECIOWY

(ADAPTER SIECIOWY + USB PRZEZNACZONY JEST DO OPAKOWANIA ORAZ ŁADOWARKI BATERII)

- OCHRONNE ZABEZPIECZENIE TRENINGOWE

- ŚRUBOKRĘT (PRZY NADAJNIKU)

- ŚMIGŁO WIELOFUNKCYJNE                                                                                                               

- POKRYWA BATERII (DO UŻYTKU Z KOLEKCJONERSKĄ GABLOTĄ)                                                 

- CZĘŚCI ZAMIENNE                                                                                                                      

- KOLEKCJONERSKA GABLOTA

UWAGA: Nigdy nie zostawiaj bez nadzoru baterii LiPo podczas 
ładowania przez dłuższy okres czasu. Proszę zapoznać się z 
załączoną instrukcją bezpieczeństwa.
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•	Wbudowany	6-osiowy	żyroskop	zapewnia	dla	TIE	advanced	wyjątkową	stabilność	w	 
			każdych	warunkach
•	4-kanałowa	kontrola	lotu	pozwala	na	niesamowite	manewry	łącznie	z	360o	akrobacjami	 
			powietrznymi
•	Światła	kierunkowe	LED	pozwalają	łatwo	śledzić	statek
•	Ręcznie	malowany	w	celu	podkreślenia	jakości	wykończenia
•	Włączane	światła	–	podświetlają	twój	statek	podczas	latania	przy	słabym	oświetleniu
•	Czujnik	ciśnienia	barometrycznego	dla	stałej	wysokości	lotu
•	Funkcje	automatycznego	startu	i	automatycznego	lądowania
•	Kalibracja	żyroskopu
•	Ochrona	podczas	zderzenia	przy	automatycznym	lądowaniu
•	Tryb	szkolenia	dla	początkujących
•	Wbudowana	ścieżka	muzyczna	i	dźwięki	walki	dla	pełnego	efektu	dźwiękowego	
•	Wibracje	sterownika	podczas	bitwy
•	Wymienne	baterie	Li-po	dla	dłuższej	gry
•	Technologia	walki	w	podczerwieni
•	Wbudowana	ścieżka	muzyczna	Star	Wars	dla	pełnego	efektu	dźwiękowego
•	Głośnik	oraz	gniazdo	słuchawkowe	nadajnika
•	Kolekcjonerskie	oznaczenia	identyfikacyjne
•	Łatwe	do	wymiany	części	i	przezroczyste	łopaty	
•	Ochronne	zabezpieczenie
•	Woskowa	plomba	(jeśli	czytasz	tą	treść,	to	znaczy,	że	masz	już	otworzyłeś	plombę)	
•	Śrubokręt	do	wymiany	baterii	nadajnika	i	naprawy	statku
•	oraz	kilka	zabawnych	niespodzianek

•	Już	niebawem	towarzysząca	aplikacja	na	twojego	smartfona.	 
			Bądź	na	bieżąco,	śledź	www.propelsw.com

CECHY

CECHY



Przycisk zasilania 
wł./wył.

Broń obronna

Regulator szerokości 
uchwytu telefonu

Włącznik / wyłącznik 
świateł LED

Ręczny uchwyt

Głośnik 

Gniazdo słuchawkowe

Pokrywa baterii

Światła LED

Czujnik zmiany prędkości

Automatyczny start / 
Automatyczne ładowanie

Odbiornik podczerwieni

Nadajnik podczerwieni
(przód statku)

Światła przednie

Śmigło

Blokada baterii

Bateria

Czujnik ciśnienia 
barometrycznego wł./wył.

SPRZĘT PILOTA

Uchwyt na 
telefon

Kierunek zgodny ze 
wskazówkami zegara

Prawy drążek sterowy

Kalibracja żyroskopu

Kierunek przeciwny do 
ruchu zegara

Bluetooth synchronizacja dla   integracji przyszłych aplikacji

Zaczep na pasek na szyję 
(Pasek nie jest elementem 

zestawu)

Lewy drążek sterowy



NIE WYRZUCAĆ PU-
DEŁEK!!!

OTWÓRZ STRONĘ - ŚCIŚLE TAJNE

74-Z SPEEDER BIKE TIE ADVANCED X1 T-65 X-WINGTM TM TM

65

Ostrożnie zdjąć górną pokrywę gabloty oraz 
akrylową pokrywę z gabloty i umieścić je w 
bezpiecznym miejscu. Aby uwolnić drona z 
zabezpieczenia, należy delikatnie podciągnąć 
korpus drona i zdjąć silniki z gumowych 
pierścieni. Powoli wyciągnąć drona ze statywu, nie 
używając siły.

Ważna uwaga: Łopaty śmigła nie są zainstalowane 
na dronie. Trzeba postępować zgodnie z instrukcją 
montażu łopat śmigła na 10 stronie.

Po zdjęciu pokrywy, wewnętrzna gablota uruchomi 
się za pomocą światła i muzyki. 
Uwaga: Za każdym razem, kiedy pokrywa gabloty jest 
zakładana i otwierana, zaczyna grać nowy utwór 
muzyczny. 
Aby naładować gablotę, najpierw usuń akrylową 
pokrywę. Pozwoli to na dostęp do portu ładowania 
gabloty, umieszczonego z tyłu. Użyj kabla USB i 
sieciowego adaptera dołączonego do opakowania. 
Podczas ładowana gabloty, dźwięk i światło są 
wyłączone. Gdy bateria jest w pełni naładowana, 
światło gabloty włączy się ponownie. Teraz możesz 
założyć akrylową pokrywę gabloty. 
Jeśli nie jesteś pewien, czy bateria jest 
naładowana, odłącz kabel ładowania po kilku 
minutach ładowania, wtedy światło wyświetlacza 
powinno się włączyć. Pełne ładowanie wyświetlacza 
trwa około 40-60 minut w normalnych warunkach.

Uwaga: Pamiętaj, aby odłączyć kabel ładowarki, 
gdy gablota jest w pełni naładowana, aby zachować 
żywotność baterii. 
Gdy bateria jest rozładowana, światła gabloty 
zaczną migać.

FUNKCJE GABLOTY

WYJMOWANIE SPEEDER BIKE 

Z GABLOTY:

STATYSTYKI DRONA 

Generator napędu grawitacyjnego  
 

Aratech klasy wojskowej

Silnik:

SFS I-S3A jonizator słoneczny Novaldex 04-Z komory mocy  
 

kriogenicznej

Reaktor: Reaktor:

500 km / godz

Prędkość naziemna: SFS P-s5.6 jonowy bliźniak
Cztery wyizolowane fuzlowe  

 
siły ciągu 4L4

Silniki:

Silniki:

Wzmocniona durastal

Budowa:
1200 km / godz

1050 km / godz

Prędkość atmosferyczna:

Prędkość atmosferyczna:

1 pilot

Operatorzy:
Wzmocniona durastal

stop tytanowy

Korpus:

Korpus:

Jedno działo Ax-20

Bronie:
1 pilot

1 pilot, 1 gwiezdny droid  
 

mechaniczny
Dwie L-s9.3 armaty laserowe

Cztery armaty laserowe Taim i  
 

Bak KX9

Załoga:

Załoga:

Bronie:

Bronie:

     
     

     
     

     
     

                  

     
     

     
     

     
     

  

SP
AKO

WAĆ 

WTYC
ZKI

                                       
                       

  PODŁĄCZAĆ 

W PRZYPADKU

 ŁADOWANIA
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1 -odkręć i przesuń

2 -4 baterie AA

3 -załóż pokrywę z powrotem

WSZYSTKIE ŚWIATŁA 
LED NA STEROWNIKU 

POWINNY MIGAĆ

WKŁADANIE BATERII DO NADAJNI-

KA

UWAGI

1. Na tylnej części nadajnika odkręć i przesuń 
pokrywę baterii.

- Śrubokręt jest ukryty w prawej części ramy 
nadajnika.

2. Umieść 4 baterie alkaliczne AA (1.5V, 
preferowane są akumulatory) w nadajniku.

- Sprawdź prawidłowe położenie!

3. Załóż pokrywę baterii i zabezpiecz za pomocą 
śrubek.

4. Włóż śrubokręt z boku nadajnika.

5. Odwróć nadajnik, wciśnij przycisk zasilania 
i trzymaj przez 2 sekundy, później sprawdź, czy 
światła LED migają.

UŻYJ BATERII ALKALIC-
ZNYCH LUB 1,5V AKUMU-

LATORÓW



8

PRZESUŃ, ABY 
ZABLOKOWAĆ / 
ODBLOKOWAĆ BATERIĘ

WKŁADANIE BATERII DO STATKU

1. Podczas pierwszej instalacji, w celu umieszczenia baterii należy przesunąć 
blokadę do pozycji odblokowanej (tak, jak pokazano na rysunku). Następnie zdjąć 
pokrywę baterii, która jest częścią opakowania, ponieważ pokrywa jest niewielka i 
służy wyłącznie do tego celu.

2. Przesuń w pełni naładowaną baterię do miejsca na baterię w dronie (zobacz 
rysunek).

3. Przyciśnij i upewnij się, czy bateria jest w pełni osadzona w sposób pokazany 
poniżej. Światła LED statku włączą się i zaczną migać, gdy bateria jest prawidłowo 
podłączona.

4. Zamknij blokadę, aby bezpiecznie zablokować baterię w miejscu.

UWAGA: Dron nie posiada włącznika 
/ wyłącznika, i włącza się 
automatycznie, gdy bateria LiPo 
jest podłączona. Aby wyłączyć, 
po prostu odblokuj, i wyciągnij 
baterię.

NAJPIERW WŁÓŻ CZUBEK BATERII 
Z PRZODU, PÓŹNIEJ NACIŚNIJ 

TYLNĄ STRONĘ BATERII DO DOŁU
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ŚWIECI NA CZERWONO -> Podłąc-
zony  

MIGA NA CZERWONO -> Ładowan-
ie w toku

NIEBIESKI 

naładowana w 90%
ZIELONY                                          

W pełni naładowana

Ilustracja A

ŁADOWANIE BATERII LI-

PO STATKU

1. Włóż właściwą wtyczkę z 
adapterem do gniazdka ściennego w 
zależności od kraju, w którym się 
znajdujesz (patrz rysunek A).

2. Następnie podłącz zasilacz 
USB do adaptera sieciowego oraz 
zasilacza.

3. Gdy bateria drona jest naładowana do 90%, 
wskaźnik zasilacza zaświeci się na niebiesko.

4. Gdy bateria statku jest w pełni naładowana, 
wskaźnik zasilacza zmieni kolor na zielony.

Uwaga: czerwona lampka zaświeci 
się na włączniku ładowania, gdy 
będzie on podłączony i będzie 
migać podczas ładowania baterii.

BATERIA

5. Średni czas ładowania wynosi około 30 minut na 
90%, plus dodatkowych 10 minut dla całkowitego 
naładowania. Zalecamy latanie na poziomie 90% 
naładowanej baterii. Bateria naładowana w 90% 
może zasilać twój dron przez 6-8 minut, w 
zależności od środowiska i agresywności lotu. 
Nigdy nie zostawiaj baterii LiPo w ładowarce 
przez dłuższy czas.
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System śmigła Tie Advanced jest precyzyjnym 
narzędziem, które może wymagać naprawy lub wymiany 
od czasu do czasu dla optymalnego funkcjonowania 
lotu. Lądowanie awaryjne z wysokości na dużej 
prędkości może spowodować uszkodzenie śmigieł.

1. Statek ma cztery śmigła, dwa śmigła A i dwa 
śmigła B,

2. Po zainstalowaniu łopat śmigła trzeba pamiętać, 
aby umieścić śruby A na silniku A, oraz śruby B na 
silniku B, zgodnie ze schematem po prawej stronie.

3. Aby wymienić łopatę używaj wielofunkcyjnego 
klucza, żeby delikatnie zdjąć uszkodzoną łopatę i 
zamocować nową sprawną łopatę w odpowiednim miejscu, 
wciskając ją mocno.

INSTALACJA I WYMIANA ŚMIGŁA
A

B

B

A

1. Aby usunąć śmigło, włóż cienką stronę wielofunkcyjnego klucza pomiędzy 
mocowaniem silnika a śmigłem i podciągnij śmigło do góry.

2. Aby zainstalować śmigło użyj przeciwnej strony wielofunkcyjnego narzędzia, żeby 
docisnąć łopatę śmigła. Można zauważyć pewny opór, ale później łopata przesunie się 

na właściwe miejsce. Prawidłowe położenie śmigła jest wtedy, kiedy podstawa 
trzonu łopaty jest umieszczona nieco poniżej otworu silnika. Zawsze upewnij 
się, czy łopata obraca się swobodnie.

Wielofunkcyjny klucz:

Wielofunkcyjny klucz służy do pomocy w montażu i demontażu śmigieł na dronie.
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NADAJNIK ZASILANIE WŁ. / WYŁ.

SYNCHRONIZACJA ZE STATKIEM:

DLA JEDNOOSOBOWEJ ZABAWY

Uwaga! Podczas synchronizowania statku z nadajnikiem, 
zawsze należy sprawdzić, czy dron znajduje się na 
płaskiej, równej powierzchni. To zapewnia że 6-osiowy 
żyroskop jest prawidłowo skalibrowany. Twój dron 
wykorzystuje system automatycznego wyboru kanału 2,4 
GHz, który pozwala maksymalnie 12 osobom na latanie 
bez zakłóceń obok siebie, w tym samym zakresie 
łączności bezprzewodowej.

Po przytrzymaniu przycisku przez 2 sekundy zasilanie 
włączy się, a następnie lekko zawibruje. Wszystkie 
światła LED (światła LED funkcjonowania i prędkości) 
zaczną migać na czerwono podczas synchronizowania na-
dajnika ze statkiem.Po przytrzymaniu przycisku przez 2 
sekundy zasilanie wyłączy się.
Silnik wibracyjny będzie się obracał, a wszystkie świ-
atła LED zaczną migać na czerwono przez 3 sekundy.

Pociągnij do końca do góry lewy drążek aż 
usłyszysz sygnał, następnie wciśnij przycisk do 
końca do dołu. Usłyszysz 2 sygnały, wskazujące na 
to, że nadajnik jest zsynchronizowany. Po zsyn-
chronizowaniu światła LED, otaczające przycisk 
zasilania zaświecą się, żeby wskazać wybraną 
prędkość.
Kontynuując czytanie można wysłuchać wstępną 
muzyczkę, który gra po włączeniu nadajnika

OSTRZEŻENIE!
Nie lataj statkiem w niekorzystnych warunkach pogodowych!

2 SEKUNDY PRZYCISK 

WŁ. / WYŁ.

WSZYSTKIE ŚWIATŁA MIGAJĄ NA 
CZERWONO

W tym momencie można, 

kontynuując czytanie tej 

instrukcji, wybrać odsłuch 

wstępnej muzyczki, która gra po 

włączeniu nadajnika.
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TRYB MUZYCZNY

2. Zmiana głośności: aby zmienić głośność 
najpierw wejdź w tryb muzyczny, a następnie 
naciśnij przycisk (3), aby zwiększyć głośność 
lub przycisk (4), aby zmniejszyć głośność. 

(Patrz rysunek)

ścieżki dźwiękowe Tie Advanced:

Utwór      1-7  
 Wył. 
Muzykę   

 Wył. 
Dźwięk

odtwarzanie  
losowe      

ZMIANA UTWORU

WEJDŹ W TRYB MUZYCZNY

POGŁAŚNIANIE

ŚCISZANIE

1

2 4

3

Tryb muzyczny umożliwia regulację głośności na 
głośnikach lub słuchawkach oraz wybranie tła 
piosenki. Aby przejść do trybu muzycznego, należy 
przytrzymać wciśnięty przycisk (2) i przycisk 
(4) przez dwie sekundy. Światła LED zaświecą się 
na niebiesko. Wciśnij oba przyciski ponownie 
na 2 sekundy, aby wyjść z trybu muzycznego. 
Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty 
przez pięć sekund w trybie muzycznym, sterownik 
automatycznie wyjdzie z trybu. 
Żadne inne przyciski nie będą działać w 
trybie muzycznym za wyjątkiem 4 przycisków na 
powierzchni nadajnika (przyciski 1, 2, 3 i 4). 
1. Zmiana piosenki: wciśnij raz, aby zmienić 
utwór (do sześciu razy). Wciśnij ponownie, aby 
włączyć losowe odtwarzanie wszystkich utworów 
(potwierdzone dźwiękiem). Wciśnij ponownie, aby 
wyłączyć muzykę, ale utrzymać efekty dźwiękowe 
(potwierdzone dźwiękiem). Wciśnij ponownie utwór, 
aby wyłączyć wszystkie dźwięki (potwierdzone 
dźwiękiem). Wciśnij ponownie, aby zacząć jeszcze 
raz od początku.

1

2

3

4

TYTUŁ: “MARSZ IMPERIUM”  
FILM: GWIEZDNE WOJNY: IMPERIUM 
ATAKUJE

TYTUŁ: “ŚMIERĆ BENA I ATAK W 
ODWECIE”

FILM: GWIEZDNE WOJNY:NOWA 
NADZIEJA

TYTUŁ: “IMPERIUM ATAKUJE”  
FILM: GWIEZDNE WOJNY:NOWA 
NADZIEJA 

TYTUŁ: “THE ASTEROID FIELD”  
FILM: GWIEZDNE WOJNY: POWRÓT 
JEDI

TYTUŁ: “POKÓJ TRONOWY” 
FILM: GWIEZDNE WOJNY: POWRÓT 
JEDI

TYTUŁ: “GWIAZDY CZEKAJĄ” 
KOMPOZYTOR: DAVID PELLICCIARO 
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ŚRUBOKRĘT

GŁOŚNIK

SMYCZ NA SZYJĘ

GNIAZDO DO SŁUCHAWEK

Ten podręczny śrubokręt podpina się do nadajnika 
i może być stosowany do odkręcania śrub z pokrywy 
baterii lub dokręcania śrub na uchwycie telefonu. 
Może być również stosowany do zdejmowania części 
drona, jeśli potrzebna jest jego naprawa.

Głośnik regulatora będzie grać każdy dźwięk, w 
tym muzykę, wybuchy itp.

Do stosowania ze smyczą, aby 
zawiesić nadajnik wokół szyi.                                  
(Smycz nie należy do zestawu)

Gniazdo do słuchawek posiada te same funkcje jak 
głośniki, lecz działa tylko wtedy, gdy słuchawki 
są podłączone. Po podłączeniu słuchawek, głośniki 
wyłączą się i wszystkie dźwięki będą kierowane 
przez słuchawki. Gdy słuchawki są odłączone, 
dźwięk zostanie wznowiony przez głośniki.

W przypadku twardego lądowania lub awarii, albo 
gdy twój dron zaczyna dryfować w określonym 
kierunku, trzeba będzie lądować i ponowne 
skalibrować żyroskop. Na płaskiej równej 
powierzchni z wyłączonymi silnikami, należy 
przytrzymać przycisk przez 2 sekundy, aby 
skalibrować żyroskop.

KALIBRACJA
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CZUJNIK CIŚNIENIA ATMOSFERY-
CZNEGO WŁ / WYŁ

UCHWYT NA SMARTFON

Aby korzystać z uchwytu na smartfon, pchnij 
zawleczkę w górnej tylnej części nadajnika i 
wyciągaj ją aż do usłyszenia kliknięcia.

Wyciągnij końcówkę i umieścić swój telefon 
wewnątrz. Naciskając na sprężynę, zamkniesz 
smartfon.

Można regulować kąt telefonu i zablokować go w 
miejscu, dokręcając śrubę u podstawy uchwytu 
telefonu za pomocą śrubokrętu z boku sterownika.

Czujnik ciśnienia atmosferycznego utrzymuje 
wysokość statku nad ziemią, symulując działanie 
antygrawitacyjne części silnika. To pozwala także 
na dostosowanie wysokości stopniowo podczas lotu. 
Pchnij drążek do góry lub w dół, a następnie 
puść go. Twój dron będzie oscylować na nowej 
wysokości.

Aktywując czujnik ciśnienia atmosferycznego 
umożliwia się wykonanie automatycznego startu 
przez dron, ale również ogranicza kąt nachylenia 
i sprawia, że dron jest mniej zwinny przy 
wykonywaniu figur akrobatycznych.

Czujnik ciśnienia 
atmosferycznego WYŁ.

Czujnik ciśnienia 
atmosferycznego WŁ.
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NAUKA LATANIA (TRYB-T)

Jeśli jest to twój pierwszy lot, to należy 
przeczytać tę instrukcję. Jeśli jesteś 
doświadczonym pilotem możesz przejść od razu do 
następnej części.

Nauka latania jest specjalnym trybem latania 
w celu ułatwienia nauki dla nowych pilotów z 
podstawowym sterowaniem w bezpiecznym środowisku. 
Aby pracować w trybie nauki latania trzeba 
najpierw uaktywnić czujnik na nadajniku (patrz 
czujnik na 14 stronie).

Kiedy jesteś w trybie nauki latania, twój 
statek pomoże nauczyć się latania, przesuwając 
się w kontrolowanym wolnym tempie z dodatkową 
stabilnością. Tryb nauki latania pozwala na 
zapoznanie się z różnymi funkcjami drążków 
sterowania przed przejściem na zwykłą prędkość.

NIEWIDOCZNY SUFIT I PODŁOGA:

Podczas lotu w górę w trybie nauki latania, 
wysokość jest automatycznie regulowana przez 
niewidzialny sufit na wysokości około 6 stóp (2 
metry). Oprócz sufitu jest również niewidoczna 
podłoga która zabezpiecza statek przed kontaktem 
z ziemią, tworząc bezpieczny obszar do latania. 
W celu lądowania w trybie nauki latania trzeba 
aktywować sekwencję automatycznego lądowania 
(patrz automatyczne lądowanie na stronie 21.)

Aby wprowadzić tryb nauki latania, przytrzymaj 
przycisk zmiany prędkości przez 3 sekundy. 
Dowiesz się, że jesteś w trybie nauki latania, w 
momencie gdy wszystkie światła wokół przycisku 
zasilania zmienią kolor na niebieski. Aby wyjść 
z trybu nauki latania ponownie naciśnij przycisk 
sterowania prędkością i wkrótce usłyszysz dźwięk, 
a wokół przycisku zasilania zaświecą się na 
czerwono światła LED, wskazujące prędkość.

TRYB T

Zasięg - 100 stóp
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OCHRONNE ZABEZPIECZENIE

Dla początkujących pilotów zalecamy użycie 
zabezpieczenia ochronnego. Upewnij się ze 
zainstalowałeś ochronne zabezpieczenie przed 
lotem. Zabezpieczenie chroni łopaty śmigła i 
korpus statku od obrażeń podczas zderzenia ze 
ścianą oraz innymi obiektami. 
INSTALACJA ZABEZPIECZENIA: 
Zabezpieczenie należy zamontować w taki sposób, 
aby centralną część włożyć od środka (nie na 
boki), a 4 osłony plastikowe w kształcie litery 
C przyłożyć nad każdy silnik (patrz rysunek A). 
Następnie przejdź do bezpiecznego przymocowania 
zabezpieczenia ściskając 4 osłony w kształcie 
litery C kciukiem i palcem wskazującym, aż 
wyczujesz małe klapnięcie wskazujące, że osłona 
będzie zablokowana w ramieniu silnika 
(patrz wykres B). 
Uwaga: Upewnij się, że osłony klatki w kształcie 
litery C osadzone są w najwyższym położeniu 
(patrz rysunek C)

Rysunek  c

Rysunek  b

Rysunek  a
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4 baterie alkaliczne AA

Zasilanie włączone

zasięg 100 stóp (ok. 30,5 m)

Brak rzek

Dobra pogoda

ZASIĘG 
100 STÓP

PRĘDKOŚĆ  1

PRĘDKOŚĆ  3

PRĘDKOŚĆ  2

TRYB T - NAUKI LATANIA

PRZYGOTOWANIE DO LOTU

GRA WIELOOSOBOWA

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że 
wszystkie urządzenia i nadajniki są wyłączone. 
Upewnij się, że nie ma w okolicy żadnych innych 
urządzeń działających w częstotliwości 2,4 GHz.  
Każda osoba musi zsynchronizować swoje urządzenia 
indywidualnie po kolei, w celu uniknięcia 
zakłóceń. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
na 11 stronie (SYNCHRONIZACJA STATKU: GRA 
JEDNOOSOBOWA), upewniając się, że jesteś w 
bezpiecznej odległości od innych, i że nikt 
inny nie synchronizuje się jednocześnie z twoim 
urządzeniem. 
Po tym jak jeden z graczy zsynchronizuje swoje 
urządzenie, należy pozostawić statek do momentu, 
aż wszyscy gracze zakończą proces synchronizacji 
urządzeń. 
W przypadku wystąpienia błędu lub zakłócenia, 
wszyscy gracze powinni wyłączyć swoje nadajniki 
oraz urządzenia przez 60 sekund i rozpocząć 
proces od nowa.

Upewnij się, że kontroler ma 4 baterie alkaliczne 
AA, a bateria dronu jest w pełni naładowana.
Upewnij się, że oba drony i nadajnik są włączone.
Steruj statkiem na dużej przestrzeni, w zasięgu 
co najmniej 100 stóp (ok 30,5 m).
Sprawdź środowisko, aby upewnić się, że nie ma 
przeszkód oraz rzeki. Przed startem ustaw statek 
na czystej, płaskiej powierzchni.

NIE UŻYWAJ DRONA PODCZAS DESZCZU, ŚNIEGU LUB PRZY 
SILNYM WIETRZE.

LISTA KONTROLNA

CZERWONE ŚWIATŁA LED- przestaną 
migać gdy synchronizacja 
będzie ukończona.
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OPCJE LOTU

Są to podstawowe funkcje lotu dla twojego statku. Nauka latania zaczyna się na 
dużej przestrzeni, przynajmniej dopóki nie przyzwyczaisz się do podstaw.

Gdy opanujesz swój statek możesz używać bardziej zaawansowanych manewrów.

Praktyka czyni mistrza! Gdy opanujesz te kroki, przejdź do następnego poziomu.

Przesuń lewy drążek sterowy do góry dla 
zwiększenia prędkości silników a Tie 
Advanced podniesie się.

Przesuń lewy drążek sterowy w lewo i 
Tie Advanced skręci odpowiednio w lewo.

Przesuń prawy drążek sterowy do góry i 
Tie Advanced ruszy do przodu.

Przesuń prawy drążek sterowy w lewo i Tie 
Advanced będzie leciał odpowiednio w 
lewo.

Przesuń lewy drążek sterowy na dół, aby 
zmniejszyć prędkość obrotową silników i Tie 
Advanced będzie leciał na dół.

Przesuń lewy drążek sterowy w prawo i Tie 
Advanced skręci w prawo.

Przesuń prawy drążek sterowy na dół i Tie 
Advanced ruszy do tyłu.

Przesuń prawy drążek sterowy w prawo i Tie 
Advanced będzie leciał w prawo.
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WSKAZÓWKI DO LATANIA

ROZPOZNAWANIE PRZODU I TYŁU 

DRONA

PRZYCISK WYBORU PRĘDKOŚCI

Steruj statkiem na dużej przestrzeni. Idealny zasięg to 100 stóp (ok. 30,5 m).

Jeśli latasz statkiem z innymi, upewnij się, że widzowie znajdują się za tobą.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zaleca się, aby sterować dronem w warunkach 
bezwietrznych, ponieważ wiatr może znacznie wpłynąć na wydajność lotu.

Nawet jeśli dron posiada cztery siły ciągu, to 
nadal ma przód. Inaczej steruje się do przodu, 
inaczej do tyłu.

Białe światła kierunkowe LED pomogą łatwo 
zidentyfikować przód drona. Tył drona można łatwo 
rozpoznać po czerwonych światłach LED.

UWAGA: Przód drona jest podświetlony za pomocą 
białych świateł LED.

Tył drona jest podświetlony za pomocą czerwonych 
świateł LED.

Twój statek ma 3 ustawienia prędkości: WOLNĄ, 
ŚREDNIĄ i SZYBKĄ. 
Ustawienie domyślne jest na WOLNEJ prędkości.

Zmiana prędkości za pomocą przycisku wyboru 
prędkości.

Wybierz swoją prędkość w zależności od 
umiejętności latania. 
Przycisk wyboru prędkości znajduje się w 
górnym lewym rogu nadajnika.

PRZÓD

TYŁ

KIERUNKOWE ŚWIATŁA

TYLNE ŚWIATŁA 

BIAŁE ŚWIATŁA LED

CZERWONE ŚWIATŁA LED

WYBÓR PRĘDKOŚCI
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1 sekunda  4 sekundy

Wł./wył.  
białe światła LED

Wł./wył.  
pomocnicza broń 

1  dźwięk 2  dźwięk

_____________ _____________

ZMIANA PRĘDKOŚCI

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ŚWIATEŁ 
LED I POMOCNICZEJ BRONI 

Po włączeniu nadajnika zawsze będzie startował na 
prędkości w trybie 1. Jeżeli nadajnik operował na 
prędkości w trybie 3 przed jego wyłączeniem, to 
wróci z powrotem do prędkości w trybie 1 jeśli 
zostanie ponownie włączony. 
Aby zmienić prędkość między trybami 1-3 wciśnij 
przycisk. Jeśli jesteś w trybie 3, a następnie 
wciśniesz przycisk zmiany prędkości, to wrócisz 
do trybu 1. 
Prędkość latania jest sygnalizowana poprzez 
światła LED wokół przycisku zasilania nadajnika.

Naciśnij przycisk przez 1 sekundę (usłyszysz 
dźwięk), aby włączyć / wyłączyć białe światła 
LED, które podświetlają twego statku. (Czerwone 
światła LED w tylnej części pojazdu pozostaną 
włączone).

Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 4 sekundy 
(usłyszysz 2 dźwięki), aby włączyć /wyłączyć 
opcje pomocniczej broni. Zauważ, że gdy w/w opcja 
jest aktywna, nadajnik/odbiornik podczerwieni 
zostanie wyłączony, i odwrotnie.

Czerwony  - oznacza zsynchronizowanie 
z urządzeniem

PRĘDKOŚĆ  1

PRĘDKOŚĆ 2

PRĘDKOŚĆ 2

T- TRYB NAUKI LATANIA

Przesuwając jednocześnie lewy i prawy drążek 
sterowy do dołu uaktywnia się awaryjne hamowanie.
Całkowicie wyłączy to zasilanie silników i 
urządzenie spadnie na ziemię. Ta opcja jest 
używana tylko w nagłych przypadkach, gdyż 
urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeśli spadnie 
na ziemię.

HAMOWANIE AWARYJNE
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AUTOMATYCZNY START I AUTOMATYCZNE LĄDOWANIE

AUTOMATYCZNY START

AUTOMATYCZNE LĄDOWANIE

Gdy urządzenie jest na ziemi, a generatory napędu grawitacyjnego są aktywowane, 
wciśnij przycisk raz, zostanie wtedy uruchomiony automatyczny start. Gdy urządzenie 
lata w powietrzu wciśnij przycisk przez 2 sekundy, zostanie wtedy uruchomione 
automatyczne lądowanie.

Wciśnij przycisk przez 2 sekundy gdy urządzenie 
lata w powietrzu, wtedy zostanie uruchomione 
automatyczne lądowanie.

Gdy automatyczne lądowanie jest wciśnięte, to 
przejmie na siebie funkcję drążków sterowych, 
chyba że lewy drążek jest przesuwany w górę lub 
w dół podczas operacji automatycznego lądowania. 
Prawy drążek będzie funkcjonować normalnie 
podczas sekwencji automatycznego lądowania, co 
pozwala kontrolować kierunek opadania.

Jeżeli czujnik ciśnienia atmosferycznego jest 
wyłączony (dla ręcznego startu), to lewy drążek 
musi być całkowicie przesunięty w dół, zanim 
łopaty odblokują się i pozwolą na ręcznie 
sterowanie.

Automatyczny start działa tylko wtedy, gdy czujnik ciśnienia atmosferycznego jest 
aktywny. 
Jeżeli czujnik ciśnienia atmosferycznego jest aktywny, automatyczny start będzie 
działać tylko wtedy, gdy lewy drążek sterowy znajduje się w położeniu środkowym.

Prawy drążek sterowy będzie funkcjonować normalnie podczas sekwencji automatycznych 
startów, co pozwala kontrolować kierunek twojego startu.

Po aktywowaniu przycisku automatycznego startu, silniki będą uruchomione, dron 
wystartuje i uniesie się na wysokość około 6 stóp (ok.1,8m-2m).

Jeśli lewy drążek sterowy jest przesuwany w górę lub w dół, automatyczny start 
zostanie wyłączony i zostaną wznowione zwykłe funkcje sterownika.
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Wciśnij prawy przycisk sterowania 
lotem, a twój dron wykona obrót o 
360 stopni zgodnie z ruchem ws-
kazówek zegara kontynuując swój 
obecny ruch. Jeżeli dron leci do 
przodu, będzie nadal leciał do 
przodu podczas wykonania obrotu, 
i tak samo będzie postępował za 
każdym manewrem.

OBRACANIE ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA (A)

OBRACANIE ZGODNIE Z RUCHEM 
WSKAZÓWEK ZEGARA (A)

OBRACANIE PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA (B)

OBRACANIE PRZECIWNIE DO 
RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA (B)

STRZAŁ BRONI (C)

STRZAŁ BRONI (C)

Wciśnij lewy przycisk sterowania lotem, a twój 
dron wykona obrót o 360 stopni przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara kontynuując swoją obecną 
trajektorię.

Na twoim dronie są zainstalowane wojskowe 
nadajniki i odbiorniki na podczerwień oraz 
odbiorniki laserowe. Tylko jeden rodzaj broni 
może być stosowany jednocześnie: broń na 
podczerwień lub broń pomocnicza.

Naciśnij przycisk żeby strzelić. Puścić i 
naciśnij ponownie, aby wystrzelić po raz drugi.

Przycisk aktywacji broni uruchamia LED na 
podczerwieni lub broń pomocniczą, w zależności 
od systemu broni w który jest wyposażony dron. 
Jeśli broń pomocnicza jest aktywowana, nadajnik 
i odbiornik podczerwieni LED zostanie wyłączony. 
Jeżeli nadajnik podczerwieni LED jest aktywowany, 
odbiorniki laserowe zostaną wyłączone.

Kiedy broń wypali, usłyszysz dźwięk z głośnika 
nadajnika (lub słuchawek, jeżeli są podłączone).
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NADAJNIKI

ODBIORNIK

WALKA NA PODCZERWIENI

WALKA

Podczas walki na podczerwieni nadajniki podczerwieni z przodu statku wysyłają 
sygnał i odbiornik podczerwieni na dole zarejestruje uderzenie.

Walka na podczerwieni jest stosunkowo łatwa, ponieważ wysyła szeroki sygnał i 
odbiornik jest skierowany w dół pod dron. Jeśli celujesz gdziekolwiek pod obiektem 
docelowym w zasięgu mniej niż 2-3 metrów, najprawdopodobniej trafisz do celu.

Podczas walki w pomieszczeniach 
zamkniętych, sygnały 
podczerwieni mogą odbijać się 
od ścian (zwłaszcza od białych 
ścian). Czasami można trafić, 
nawet bez bezpośredniego 
celowania w przeciwnika, jeśli 
strzeli się pod właściwym kątem.

Podczas walki na podczerwieni 
nie jest możliwa walka z 
urządzeniem Star Wars które 
będzie ustawione w trybie walki 
za pomocą broni pomocniczej.

Kilka rzeczy, o których należy 
pamiętać podczas walki na 
podczerwieni:

Światło słoneczne znacznie 
zmniejsza dystans sygnału 
podczerwieni. Walcząc na 
zewnątrz w ciągu dnia należy 
być szczególnie blisko do 
przeciwnika, aby trafić do celu.

Podczas walki najlepiej latać na zewnątrz wolnej przestrzeni około 200-300 stóp 
(ok. 60-90 m), w otwartej przestrzeni bez przeszkód takich jak drzewa, domy, 
otwarta woda lub linie energetyczne. Podczas walki w pomieszczeniach zaleca się 
latanie na dużej otwartej przestrzeni, takiej jak siłownia lub centrum sportowe z 
wysokimi sufitami i bez przeszkód.
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2TRAFIENIE 3TRAFIENIE

WSZYSTKIE ŚWIATŁA 
LED ZASILACZA

1 TRAFIENIE

ŚWIATŁA LED ZASILACZA 

DRUGIE TRAFIENIE:

Podobnie jak przy pierwszym trafieniu, ale manewr 
będzie bardziej dynamiczny. 3 światła LED będą 
migać i dron nie będzie reagować na wszelkie inne 
trafienia. Pod koniec bujania, tylko 1 światło 
LED pozostanie zapalone, a gracz, który trafił 
twojego drona otrzyma powiadomienie za pomocą 
swego nadajnika o udanym trafieniu.

Gdy nadajnik jest podłączony, to wszystkie 
3 światła LED będą migać. Po zakończeniu 
synchronizacji wszystkie 3 światła LED będą 
świecić na czerwono.

Reakcje na trafienie: Gdy dron będzie trafiony 
przez przeciwnika, zareaguje i zmieni kierunek 
lotu. Żadne dodatkowe uderzenia nie mogą być 
zadane w tym czasie.

PIERWSZE TRAFIENIE:

Statek będzie kontynuować swój lot na wyznaczonej 
trajektorii, ale będzie kołysać się dwa razy od 
lewej do prawej strony płynnym ruchem. Nadajnik 
będzie wibrować przez 3 sekundy i odtworzy 
niepowtarzalny efekt dźwięku przez głośnik. W 
tym czasie, światła LED będą migać, a dron nie 
będzie reagować na inne trafienia. Pod koniec 
manewrów, tylko 2 światła LED pozostaną zapalone, 
a gracz, który uderzył twojego statek otrzyma 
powiadomienie za pomocą swego nadajnika o udanym 
trafieniu.
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TRZECIE TRAFIENIE AUTOMATYCZNE LĄDOWANIE

Jest to ostatnie trafienie w walce. 

Jeśli twój dron został trafiony 3 razy, wejdzie 
on w trybie automatycznego lądowania i będzie 
zniżał się spiralnym ruchem.

PRZEJMOWANIE KONTROLI NAD LĄDOWANIEM 

Pociągnięcie lewego drążku sterowego do końca w 
dół podczas sekwencji automatycznego lądowania 
aktywuje tryb lądowania sterowany przez 
użytkownika. 

Funkcja ta pozwala przejąć kontrolę nad 
trajektorią lotu podczas opadania.

Może to zostać wykorzystane w celu uniknięcia 
zderzenia z przeszkoda.

 ZAAWANSOWANYM TRYBIE (GENERATOR NAPĘDU 
GRAWITACYJNEGO JEST WYŁĄCZONY):

Podczas opadania wszystkie nadajniki pozostaną 
aktywne z wyjątkiem lewego drążka, co pozwala 
na swobodne poruszanie się i tworzenie swego 
własnego wzoru lądowania.

ZRESETOWANIE GRY

Podczas automatycznego lądowania po trzecim trafieniu nie będzie dostępu do lewego 
drążka sterowego ponieważ twój dron opada i zatrzymuje się. 

W tym czasie 3 światła LED będą migać, a urządzenie nie będzie reagować na strzały 
broni przeciwników.

Wszystkie funkcje lotu powrócą do normy po 10 sekundach. 

Trzy światła LED znowu zapalą się na nadajniku oznaczając, że można ponownie 
dołączyć do walki.
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ON NIE BĘDZIE W STANIE NA-DĄŻYĆ!

ZOSTAŁ NAZWANY NA CZEŚĆ ADARA TALLONA, DEZERTERA IMPERI-

UM, KTÓRY DZIELNIE WSPOMÓGŁ SOJUSZ, BECZKA TALLONA JEST 

TRUDNĄ TECHNIKĄ, KTÓRA JEST WYKONYWANA GDY PRZECIWNIK 

SZYBKO ZBLIŻA SIĘ Z TYŁU.

JEŚLI PILOT WYRÓWNA LOT I SZARPNIE PODCZAS WYKRĘCANIA 

SIĘ PRZY SKRĘCIE, ON MOŻE SPAŚĆ Z TYŁU PRZECIWNIKA BEZ 

UTRATY DYSTANSU I PRĘDKOŚCI.

UWAGI BECZKA TALLONA
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PATRZ JAK ON 

SIĘ PORUSZA!

PRZÓD NA DÓŁ, OBRÓĆ SIĘ I PRZELEĆ POD STATKIEM PRZECIWNIKA. CHROŃ W TIE ADVANCED WRAŻLIWE POD-BRZUSZE PODCZAS MANEWROWANIA W POZYCJI BO-JOWEJ!

UWAGI

WRÓĆ I ZAATAK
UJ!
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UWAGI
OSTRZAŁ W KRĘGU

ZATRZ
YMAJ SI

Ę 

NA PR
ZECIW

KO 

ZWROTU
 

PRZECIW
NIKA.

 

OBSER
WUJ 

KONT
RATA

K 

OSTRZAŁ W 

KRĘGU

PRZECIWNIKA. 

LEKKO ODWRÓĆ 

SIĘ NA BOK I 

WEŹ NA CEL 

PRZECIWNIKA.

KIEDY JESTEŚ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU, UŻYJ 
JEDNOCZEŚNIE FUNKCJI BOCZNEGO ZWROTU I 

OSTRZAŁU CO POZWOLI NA CIĄGŁE OSTRZELIWANIE 
W PEŁNYM KRĘGU WOKÓŁ PRZECIWNIKA. JEŚLI 
PRAWIDŁOWO OSZACUJESZ CZAS, MOŻESZ 

ZNISZCZYĆ WROGA.
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ZDOBYCZ STAJE                 SIĘ  DRAPIEŻNIKIEM

JAK  
NAJSZYBSZY 

ZWROT O 180 
STOPNI 

ZEJDŹ
 NIŻ

EJ 

ŻEBY 
ZAATA

KOWAĆ 

PODB
RZUSZE 

PRZECIW
NIKA

 

POKONAJ PRZECIWNIKÓW W ICH WŁASNEJ GRZE POPRZEZ 

DOSKONALENIE TEGO MANEWRU. WYKONAJ ZWROT O 180 

STOPNI W WYNIKU GWAŁTOWNEJ ZMIANY KIERUNKU 

PRAKTYCZNIE BEZ SKRĘTU W ŁUKU. NASTĘPNIE MOŻESZ 

ZASKOCZYĆ PRZECIWNIKA NISZCZYCIELSKIM ATAKIEM.

UWAGI

MANEWR 
PRZEMYTNIKA
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KIEDY PRZECIWNIK ZBLIŻA SIĘ OD TYŁU, NALEŻY WYKONAĆ SKOK DO 

GÓRY, CIĄGNĄC I ZWALNIAJĄC LEWY DRĄŻEK STEROWY, WTEDY, ZWOLNIJ 

PRĘDKOŚĆ I ZNAJDZIESZ SIĘ Z TYŁU PRZECIWNIKA. POPRAWNIE 

WYKONANY MANEWR POZWOLI TOBIE ZROBIĆ ZABÓJCZY STRZAŁ.

SZYBKO SIĄDŹ NA 
JEGO OGON!

POWIEDZ NIE, ABY 
WYCZYŚCIĆ PAMIĘĆ  

ASTROMECHS

NOS
 DO

 GÓRY!
 OS

ŁA-

NIA
J PO

DBR
ZUSZ

E.

UWAGI

ZWOLNIJ RUCH.
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OSTRZEŻENIA

TIE ADVANCED jest przeznaczony do wykorzystania 
wewnątrz lub na zewnątrz. Ostrza śmigieł TIE 
ADVANCED obracają się z dużą prędkością i mogą 
spowodować obrażenia dla użytkownika, widzów i 
zwierząt.
Trzymaj się z dala od statku, aby na drodze jego 
lotu uniknąć ryzyka zderzenia. Ostrzegaj widzów, 
że będziesz latać dronem, aby byli świadomi jego 
trajektorii lotu. Przed lataniem sprawdź łopaty 
śmigieł, aby upewnić się, czy są dobrze zamocowane.

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie połknięcia lub uszkodzenia ciała: małe 
części / ostre łopaty śmigieł.

Trzymaj ręce, włosy i luźne ubrania z dala od 
śmigła, gdy przycisk zasilania jest w pozycji wł.
Wyłącz nadajnik oraz przyciski zasilania statku, gdy 
nie są używane.

Ładowarka w komplecie przeznaczona specjalnie dla 
TIE ADVANCED baterii LiPo. Nie należy używać jej do 
ładowania innych akumulatorów.

Nowe baterie alkaliczne lub akumulatory 1,5V są 
zalecane dla maksymalnej wydajności.
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Zawsze usuwaj baterie z nadajnika, gdy nie jest używany przez dłuższy okres czasu.

Aby oczyścić, delikatnie przetrzyj nadajnik i statek czystą wilgotną szmatką.

Trzymaj sprzęt z dala od bezpośredniego źródła ciepła lub światła słonecznego.

Nie zanurzaj nadajnika lub statku w wodzie. Może to spowodować bezpowrotne 
uszkodzenie urządzenia.

Zaleca się nadzór rodzicielski podczas instalowania lub wymiany baterii.

Ten dron wykorzystuje baterie LiPo. Jeśli bateria nie może być naładowana, należy 
pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi wymogami utylizacji.

Nadajnik wymaga 4 baterii AA (brak w zestawie). Proszę przeczytać poniższe 
ostrzeżenie bezpieczeństwa wykorzystania baterii.

Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz 
akumulatorów (niklowo-metalowo-wodorkowych).

Nie należy mieszać starych i nowych baterii.

Akumulatory nie powinny być doładowywane.

Akumulatory powinny być usuwane z urządzenia przed ładowaniem (jeśli są przenośne).

Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.

Zużyte baterie powinny być natychmiast usunięte i poddane recyklingowi lub 
zutylizowane zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami oraz rozporządzeniami 
rządowymi.

Zaciski zasilania nie powinny powodować zwarcia.

Powinny być stosowane baterie tylko tego samego typu lub ich odpowiedniki.

Baterie mają być włożone zgodnie z oznaczeniem biegunowości (patrz rysunek wewnątrz 
książeczki).

Nie wyrzucaj baterii do ognia, ponieważ baterie mogą przeciekać lub eksplodować.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

KONSERWACJA
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UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą 
unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, 
zgodnie z Częścią 15 Przepisów FKŁ. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności 
radiowej.

Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe 
zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wył./wł. urządzenia, użytkownik 
powinien spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących metod:

•	Zmiany	orientacji	lub	położenia	anteny	odbiorczej.
•	Zwiększenia	odległości	między	urządzeniem	a	odbiornikiem.
•	Podłączenia	urządzenia	do	gniazdka	w	innym	obwodzie	niż	ten,	do	którego	podłączony			 
			jest	odbiornik.
•	Konsultacji	ze	sprzedawcą	lub	doświadczonym	technikiem	radiowym	lub	telewizyjnym	w	 
						celu	uzyskania	pomocy.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Przepisów FKŁ. Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) urządzenie powinno przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować 
niepożądane działanie.

Urządzenia nie wolno umieszczać ani obsługiwać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

To urządzenie spełnia wytyczne FCC oraz ekspozycji na promieniowanie Przemysłu w Kanadzie ustanowionymi dla 
niekontrolowanego środowiska.

INFORMACJA FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI

Dyrektywa WEEE & Utylizacja

Pod koniec okresu użytkowania, produkt ten nie 
powinien być traktowany jako odpad gospodarstwa 
domowego lub jako odpad zwykły. Powinien on 
być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki 
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych lub zwrócony dostawcy w celu jego 
utylizacji.

Wewnętrzne / wymienne baterie

Ten symbol na baterii oznacza, że bateria jest 
utylizowana oddzielnie. Bateria jest przeznaczona do 
zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.

OSTRZEŻENIE! 
Z A G R O  E N I E  P O Ł K N I Ę C I A

Wyprodukowano w Chinach

Zgodny z wymogami bezpieczeństwa 
RED 2014/53/EU i FCC.

©2017 Rooftop Brands™   Wszelkie prawa zastrzeżone  

     www.propelsw.com

                                       -małe	części.	
Nie	nadaje	się	dla	dzieci	poniżej	3	lat.
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