
VYSOCE VÝKONNÉ BOJOVÉ DRONY

IMPERIÁLNÍ MANUÁL

T-65 X-WING

OBSAH BALENÍ:

- T-65 X-WING

- 2.4 GHZ BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ       

- 2 X-WING BATERIE

- INSTRUKTÁŽNÍ KNÍŽKA

- NABÍJEČKA + USB KABEL + ADAPTÉR

(adaptér + USB pro uložení i nabíječku)

- OCHRANNÝ RÁM PRO VÝUKU

- ŠROUBOVÁK (z boku na ovladači)

- MULTIFUNKČNÍ KLÍČ NA VRTULE

- KRYT BATERIE (pro použití v úložném boxu)

- NÁHRADNÍ DÍLY

- ÚLOŽNÝ BOX

Barvy a provedení se mohou lišit. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte li-pol baterie nabíjet delší dobu bez 
dozoru. Viz přiložená bezpečností opatření.
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• Vestavěný 6-osý gyroskop udržuje X-wing extrémně stabilní za všech podmínek 

• 4kanálový ovladač umožňuje úžasné manévrovací schopnosti včetně otočky o 360 
stupňů 

• LED poziční světla umožňují snadné sledování X-wing

• Ruční malování podtrhující vysokou kvalitu 

• Pohyblivá světla osvětlí váš X-wing při letu za snížené viditelnosti

• Barometrický sensor tlaku (repulsorlift) pro stabilní letovou hladinu 

• Funkce automatického startu a automatického přistání 

• Kalibrovaný gyroskop 

• Ochrana proti havárii díky automatickému přistání

• T-mód pro začátečníky 

• Osvětlený display se zvuky 

• Vibrace ovladače pro reálnější pocit v souboji 

• Výměnné baterie pro delší hraní 

• Infračervená bojová technologie 

• Vestavěné zvuky ze Star Wars pro naprosté ponoření se do hry 

• Bojové zvuky 

• Reproduktor v ovladači a přípojka pro sluchátka 

• Aplikace letového simulátoru pro chytré telefony pro letecký výcvik a vytvoření profilu 
(již brzy) 

• Sběratelské identifikační značky pro sledovatelnost 

• Snadno vyměnitelné náhradní díly a transparentní listy 

• Ochranný rám 

• Vosková pečeť (pokud toto čtete, již jste ji porušili) 

• Šroubovák pro výměnu baterií ovladače a opravy X-wing 

• A několik zábavných překvapení 

• 

• Brzy bude vydána doprovodná aplikace pro smartphony. Sledujte                                           
  www.propelsw.com

PRVKY:

JIŽ BRZY:



Změna rychlosti

Automatický start / 
Automatické přistání

Infračervený přijímač

Infračervený vysílač

Vrtule

Zámek baterie

Zadní světla

Baterie

Barometrický sensor 
tlaku Zap/Vyp

OVLADAČ

Zapnutí/vypnutí ovladače

Detail držáku 
telefonu

Střelba

Poutko držáku telefonu

Vypnutí/Zapnutí LED

Držadlo 

Reproduktor

Přípojka pro sluchátka

Kryt baterie

LED kontrolky života

Otočení po směru 
hodinových ručiček

Pravá páčka (ovladače)

Kalibrace Gyroskopu

Otočení proti směru 
hodinových ručiček

Bluetooth synchronizace 
pro budoucí přidání aplikace

Zdířka pro připojení popruhu 
na krk (šňůrka není součástí 

balení)

Levá páčka (ovladače)
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OBALY 
NEVYHAZUJTE!!!

OTEVŘETE 

STRÁNKU – PŘÍSNĚ 

TAJNÉ

Opatrně odstraňte horní část boxu, akrylové sklo a dejte 
ho na bezpečné místo. Pro uvolnění dronu z podložky 
opatrně zatáhněte za tělo dronu a uvolněte motory z gu-
mových průchodek.

Pomalu vyjměte dron z podložky, rozhodně ne silou.
Důležitá poznámka: Z důvodu balení a vystavení nejsou 
na dronu předinstalovány listy vrtule. Řiďte se prosím 
instrukcemi k instalaci listů vrtule na straně 10.

VYBALENÍ X-WING Z ÚLOŽNÉHO BOXU

Po odstranění obalu se objeví úložný box vybavený světly 
a hudbou.

Poznámka: Při každém otevření krytu bude hrát jiná hud-
ba.

Pro nabití úložného boxu nejprve odeberte akrylové víko. 
Tak získáte přístup k nabíjecí zdířce na zadní straně pod-
stavce. Použijte přiložený USB kabel a adaptér. Při nabí-
jení boxu se zvuk a světla vypnou. Po plném nabití boxu 
se světla znovu rozsvítí. Nyní můžete vrátit zpět akrylové 
víko Vašeho úložného boxu.

Pokud si nejste jistí, zda se baterie nabíjí, odpojte přívod-
ní kabel po několika minutách nabíjení a box by se měl 
rozsvítit. Plné nabití boxu trvá za normálních podmínek 
40-60 minut.

Poznámka: Ujistěte se, že odpojíte přívodní kabel jakmile 
je baterie plně nabitá, abyste ochránili její životnost.
Když je slabá baterie, bude osvětlení boxu blikat.

FUNKCE ÚLOŽNÉHO BOXU

ÚDAJE O STROJI

74-Z SPEEDER BIKETM TIE ADVANCED X1TM T-65 X-WINGTM

                           Motor: 
              Aratech military-grade               
                        repusorlift 

                         Rychlost: 
                         500 km/h  
 
                       Konstrukce: 

Vyztužený materiál durasteel

                           Řízení:  
  1 Pilot

 
   Zbraně:

 jeden kanón Ax-20

Reaktor:
SFS I-s3a solar ionization

Motory:
SFS P-s5.6 twin ion

Atmosférická rychlost:
1200 km/h

Konstrukce:
Vyztužený materiál durasteel

Posádka:
1 Pilot

Zbraně:
Dvě laserová děla L-s9.3

Reaktor:
Novaldex 04-Z cryogenic power cell

Motory:
Čtyři Income 4L4 fusel thrust

Atmosférická rychlost:
1050 km/h

Konstrukce:
Slitina titanu

Posádka:
1 Pilot, 1 astromech droid

Zbraně:
Čtyři laserová děla Taim and Bak KX9

ZADNÍ ZÁSKUVKA 

OBALU

ZAPOJ
TE PR

O 

NABÍ
JENÍ
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1   ODŠROUBUJTE A
 ODSUŇTE

2   4 AA 
BATERIE

3   KRYT 
NASAĎTE ZPĚT

INSTALACE BATERIÍ DO OVLADAČE

VŠECHNY KONTROLKY NA 

OVLADAČI BY MĚLY BLIKAT

1. Odšroubujte a odstraňte kryt baterií na zadní straně 
ovladače. 

2. Vložte do ovladače 4 AA alkalické baterie 
(preferovány jsou 1.5V nabíjecí baterie).

3. Nasaďte kryt baterie a zajistěte šroubky.

4. Vraťte šroubovák na bok ovladače.

5. Otočte ovladač a na 2 vteřiny stiskněte vypínač 
ovladače, zkontrolujte že LED kontrolky probliknou.

ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ PÓLY!

– ŠROUBOVÁK JE UKRYT NA PRAVÉ STRANĚ OVLADAČE.

POUŽÍVEJTE ALK
ALICKÉ 

NEBO 1.5V NABÍ
JECÍ 

BATERIE
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PŘESUŇTE PRO ZAJIŠTĚNÍ / 
ODJIŠTĚNÍ BATERIE

INSTALACE BATERIE DO X-WING

POZNÁMKA: Dron nemá vypínač, automaticky se zapne 
po připojení Li-pol baterie. Pro vypnutí odjistěte a vyjměte 
baterii.

1. Při první instalaci přesuňte pojistku do pozice odemčeno (viz obrázek) pro uvolnění 
baterie. Poté sejměte kryt baterie, je to jen kosmetická úprava, pouze pro účely vystavení 
modelu.
2. Vsuňte plně nabitou baterii do prostoru pro baterii (viz obrázek). 
3. Zamáčkněte baterii a ujistěte se, že je správně usazena tak, jak je zobrazeno níže. Po 
správném připojení baterie se LED kontrolky dronu rozsvítí a začnou blikat. 
4. Zasuňte pojistku pro bezpečné uzamčení baterie.

VLOŽTE NEJDŘÍVE 
HORNÍ ČÁST BATERIE DO 
PŘEDNÍHO ROHU A POTÉ 

DOMÁČKNĚTE SPODNÍ 
ČÁST BATERIE
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SVÍTÍCÍ ČERVENÁ ->PŘIPOJENO

BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ 
->NABÍJÍ SE

MODRÁ
90% nabití

ZELENÁ
Plně nabito

Obrázek A

NABÍJENÍ LI-POL BATERIE DRONU
1. Vložte správnou zástrčku do 
adaptéru v závislosti na státu, ve 
kterém se nacházíte (viz obrázek A).
2. Poté připojte USB koncovku do 
adaptéru a nabíječky.

5. Průměrný čas nabíjení je přibližně 30 minut pro 
dosažení 90% nabití a dalších 10 minut pro plné nabití. 
Doporučujeme létat s baterií nabitou na 90%. Baterie 
nabitá na 90% dá vašemu dronu energii na 6-8 minut 
v závislosti na prostředí a agresivitě létání. Nikdy 
nenechávejte Li-pol baterie na nabíječce příliš dlouhou 
dobu.

3. Při dosažení úrovně 90% nabití se indikátor nabíjení 
zbarví modře.

4. Při plném nabití baterie se indikátor nabíjení zbarví 
zeleně.

POZNÁMKA: POKUD JE NABÍJECÍ 

ADAPTÉR PŘIPOJEN, BUDE SVÍTIT 

INDIKÁTOR ČERVENĚ, ČERVENĚ 

BLIKAT BUDE PŘI NABÍJENÍ 

BATERIE.

BATEriE
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Vrtulový systém Vašeho X-wing je špičkový nástroj, 
který ale čas od času potřebuje opravu či výměnu pro 
zachování optimálních letových funkcí. Havárie při 
přistání v důsledku vysoké rychlosti může poškodit 
Vaše vrtule. 
1. Loď má čtyři vrtule, dvě vrtule A a dvě vrtule  B,
2. Při instalaci vrtulových listů se ujistěte, že montujete 
vrtule A na motory A a vrtule B na motory B, jak ukazuje 
obrázek vpravo.
3. Pro výměnu listu použijte Váš multifunkční nástroj pro 
šetrné sundání zlomeného listu a zaklapnutí nového 
listu na správné místo.

INSTALACE A VÝMĚNA VRTULÍ

A

B

B

A
Multifunkční nástroj:
Multifunkční nástroj slouží k instalaci a demontáži vrtulí na a z dronu.

1. Pro odmontování vrtule zasuňte užší stranu nástroje mezi motor
a vrtuli a zatlačte vrtuli nahoru.
2. Při instalaci vrtule použijte druhou stranu nástroje pro zatlačení na list vrtule. Ucítíte jistý 
tlak a poté se list dostane na své místo. Správná pozice vrtule je taková, kdy je spodní část 
umístěna nepatrně nad dírou motoru. Vždy zkontrolujte, že se listy volně otáčejí.
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2 VTEŘINOVÉ 
STISKNUTÍ ZAP/

VYP

VŠECHNA SVĚTLA BLIKAJÍ ČERVENĚ

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OVLADAČE

SYNCHRONIZACE S DRONEM: HRA JEDNÉ OSOBY

Důležité! Při synchronizaci dronu s ovladačem se vždy 
ujistěte, že je dron na rovném povrchu. Tím zajistíte, že 
6-osý gyroskop bude správně nakalibrován. Váš dron 
používá automatický systém volby kanálu 2.4 GHz, 
což umožňuje létání až 12 lidem v blízkém okruhu bez 
rušení signálu.

Držte tlačítko po dobu 2 vteřin a ovladač se Zapne, 
následně dojde k drobné kalibraci. Všechny LED kon-
trolky (kontrolky energie a rychlosti) budou blikat čer-
veně, dokud není ovladač sesynchronizován s dronem.
Držte tlačítko po dobu 2 vteřin a ovladač se vypne. 
Vibrační motorek se zachvěje a LED konrolky budou 
blikat červeně po dobu 3 vteřin.

Zatlačte levou páčku ovladače nahoru, dokud neus-
lyšíte 1 pípnutí, poté páčku zatlačte dolů. Uslyšíte 
2 pípnutí, což signalizuje, že ovladač je sesynchro-
nizován. Jakmile se tak stane, LED světla kolem 
vypínače se rozsvítí pro informaci o zvolené rychlosti. 
V tuto chvíli můžete poslouchat úvodní melodii, která se 
přehraje po spuštění ovladače, a pokračovat ve čtení.

V TUTO CHVÍLI SI MŮŽETE 
ZVOLIT POSLECH ÚVODNÍ 
MELODIE, KTERÁ SE 
PŘEHRAJE, KDYŽ ZAPNETE 
SVŮJ OVLADAČ, ZATÍMCO 
POKRAČUJETE VE ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY.

UPOZORNĚNÍ!
Nelétejte s dronem ve špatném počasí! 
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HUDEBNÍ MÓD
Hudební mód Vám umožní nastavit hlasitost reproduk-
toru nebo sluchátek či zvolit zvuk na pozadí. Pro vstup 
do hudebního módu držte dvě vteřiny tlačítko (2) a 
tlačítko (4). LED energie zmodrá. Pro opuštění hudeb-
ního módu znovu stiskněte obě tlačítka na dvě vteřiny. 
Pokud nedojde po dobu pěti vteřin ke stisknutí žád-
ného tlačítka, opustí ovladač automaticky tento mód.
V hudebním módu nebudou fungovat jiná tlačítka 
kromě 4 tlačítek na vrchní straně ovladače (tlačítka 1, 
2, 3 a 4).
1. Změna skladby: Jednou stisknout pro změnu sk-
ladby(lze až šestkrát). Stisknout znovu pro promíchání 
všech skladeb (potvrzeno zvukem promíchání). 
Opětovné stisknutí pro vypnutí hudby, ale ponechání 
zvukových efektů (potvrzeno zvukem). Další stisknutí 
vypne všechny zvuky (potvrzeno zvukem). Dalším 
stisknutím se vrátíte zpět na začátek.

NÁZEV: “MAIN TITLE”
FILM: STAR WARS: NOVÁ NADĚJE

NÁZEV: :THE BATTLE OF ENDOR 1”
FILM: STAR WARS: NÁVRAT JEDIHO

NÁZEV: “THE THRONE ROOM”
FILM: STAR WARS: NOVÁ NADĚJE

NÁZEV: “THE ASTEROID FIELD”
FILM:  STAR WARS: IMPERIUM VRACÍ 
ÚDER

2. Změna hlasitosti: Pro změnu hlasitosti nejdříve 
vstupte do hudebního módu, poté stiskněte tlačítko 
(3) pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko (4) pro snížení 
hlasitosti.
(viz obrázek)
X-wing skladby:
X-wing soundtracks

SKLADBA
 1-7

HUDBA VYP
ZVUKY 

VYP
PROMÍCHAT

ZMĚNIT 
SKLADBU

VSTUP DO HUDEBNÍHO MÓDU

ZVÝŠIT  
HLASITOST

SNÍŽIT  
HLASITOST

1

2 4

3

1 3

2 4

NÁZEV: “ALLIANCE ASSEMBLY”
FILM: STAR WARS: NÁVRAT 
JEDIHO

NÁZEV: “LANDOS PALACE”
FILM: STAR WARS: IMPERIUM 
VRACÍ ÚDER

NÁZEV: “THE STARS AWAIT”
SKLADATEL: DAVID PELLICCIARO
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ŠROUBOVÁK

REPRODUKTOR

ZDÍŘKA PRO PŘIPOJENÍ ŠŇŮRKY NA KRK

PŘÍPOJKA PRO SLUCHÁTKA

Tento šikovný šroubovák, který je součástí Vašeho 
ovladače, může být použit k povolení šroubků krytu 
baterie nebo utažení šroubu na držáku telefonu. Také 
je možné ho použít k demontáži dílů Vašeho dronu, 
pokud potřebují opravu.

Reproduktor ovladače přehraje každý zvuk, včetně 
hudby, explozí atd.

Použití se šňůrkou, pro zavěšení ovladače na krk.
(Šňůrka není součástí balení)

Přípojka pro sluchátka funguje stejně jako reproduktor, 
ale funguje pouze, pokud jsou připojena sluchátka. 
Když jsou sluchátka připojena, vypne se reproduktor 
ovladače a všechny zvuky budou přenášeny přes 
sluchátka. Po odpojení sluchátek bude zvuk znovu 
vycházet z reproduktoru. 

KALIBRACE
Pokud dochází k tvrdým přistáním nebo haváriím, Váš 
dron je unášen určitým směrem, musíte přistát a překa-
librovat gyroskop. Na rovném povrchu, se zastavenými 
motory, stiskněte na dvě vteřiny tlačítko pro kalibraci 
gyroskopu.
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Barometrický tlak VYP

Barometrický tlak ZAP

BAROMETRICKÝ SENZOR TLAKU ZAP/VYP
(REPULSORLIFT ZAP/VYP)

DRŽÁK MOBILNÍHO TELEFONU

Pro použití držáku telefonu, vytáhněte příchytku v horní 
části ovladače, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Otočte konec ven a vložte svůj telefon do držáku. Ten 
bude držet Váš telefon díky tlaku pružiny. Můžete si 
nastavit úhel Vašeho telefonu a zajistit ho dotažením 
šroubku (za pomoci šroubováku z ovladače) na spodní 
části držáku.

Barometický sensor tlaku udržuje výšku Vašeho dronu 
nad zemí, similuje antigravitační efekt motorku repul-
sorlift. To Vám také umožňuje nastavit výšku postupně 
během letu. Zmáčkněte páčku nahoru nebo dolů a 
pusťte jí a Váš dron se ustálí na nové výšce. 
Pokud je barometrický sensor tlaku aktivní je umožněn 
automatický start, ale také omezen úhel náklonu a 
možnosti akrobatických kousků.
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UČÍME SE LÉTAT (T-MÓD)
Pokud je to Vaše první létání, přečtěte si prosím 
následující instrukce. Patříte-li mezi zkušené piloty, 
můžete přeskočit do další části.

T-mód je speciální letový mód určený k tomu, aby začí-
najícím pilotům pomohl se základním ovládáním letu v 
bezpečném prostředí. Pro létání v T-módu musíte ne-
jdříve na ovladači aktivovat repulsorlift (viz strana 14). 
V T-módu Vám X-wing pomůže naučit se létat v řízené 
malé rychlosti a s větší stabilitou. T-mód Vám umožní 
seznámit se s různými funkcemi ovládacích páček, než 
přepnete na normální rychlost.

NEVIDITELNÝ STROP A PODLAHA:
Při létání v T-módu je výška automaticky určována nevi-
ditelným stropem v asi 6 stopách (2 metrech). Krom 
stropu je zde i neviditelná podlaha, která zabraňuje 
dronu dotknout se podlahy a vytváří tak bezpečné 
prostředí pro létání. Aby mohl Váš dron v T-módu 
přistát, musíte aktivovat automatické přistání (viz auto-
matické přistání na straně 21.)
Pro vstup do T-módu stiskněte na 3 vteřiny tlačítko pro 
změnu rychlosti. Přechod do T-módu zjistíte tak, že 
všechna světla kolem vypínače zmodrají. Pro opuštění 
T-módu jednoduše stiskněte znovu tlačítko rychlosti a 
uslyšíte pípnutí a světla kolem vypínače se přepnou na 
červenou barvu. T-MÓD 

Okruh 100 stop
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OCHRANNÝ RÁM

Pro začínající piloty velmi doporučujeme použití 
ochranného rámu. Ujistěte se, že ho nainstalujete před 
letem. Tento rám chrání listy vrtulí a vnější stranu dronu 
před poškozením vlivem nárazu do zdí a jiných objektů.

Instalace rámu:
Při instalaci do rámu umístěte dron tak, že středová 
příčka rámu vede z přední části k zadní (ne ze strany 
na stranu) a 4 spojky ve tvaru písmene C nasunete 
na rameno každého motoru (viz obrázek a). Palcem a 
ukazováčkem nacvakněte 4 spojky ve tvaru písmene 
C, cvaknutí značí správné nasazení na ramenu motoru 
(viz obrázek b).
Poznámka: Ujistěte se, že C spojky jsou celou dobu 
usazeny na nejvyšší pozici (viz obrázek c) 

obrázek a

obrázek b

obrázek c
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4 AA BATERIE

 ZAPNUTO

 RÁDIUS 100 STOP

 ŽÁDNÉ ŘEKY

 PĚKNÉ POČASÍ

RÁ
DI

US
  

100
 ST

OP

RYCHLOST 1

RYCHLOST 3

RYCHLOST 2

T-MÓD

ČERVENÉ LED PŘESTANOU BLIKAT JAKMILE JE LOĎ SESYNCHRONIZOVÁNA.

PŘÍPRAVA NA LET

HRA VÍCE OSOB

Než začnete, ujistěte se, že všechny stroje a ovladače 
jsou vypnuté. Přesvědčte se, že se v okolí nenacházejí 
žádná další zařízení na 2.4 GHz.
Každý musí sesynchronizovat svůj stroj sám, jeden po 
druhém, aby bylo zamezeno rušení. Řiďte se kroky na 
straně 11. (SYNCHRONIZACE S DRONEM: HRA JED-
NÉ OSOBY), ujistěte se, že se držíte stranou ostatních 
a nikdo jiný současně nesynchronizuje. 
Poté, co jeden hráč sesynchronizuje své stroje, musí 
počkat než tak učiní i ostatní hráči.
Pokud by došlo k chybě nebo by se objevilo rušení, 
musí všichni hráči své stroje a ovladače vypnout na 60 
vteřin a celý proces opakovat znovu.

•Ujistěte se, že v ovladači jsou 4 AA baterie a baterie 
dronu je plně nabitá. 
•Zkontrolujte, že jak Váš dron, tak i ovladač jsou zap-
nuté.
•Používejte dron ve větším prostoru, s operačním rádi-
usem alespoň 100 stop.
•Zkontrolujte okolí, abyste se ujistili, že zde nejsou 
žádné překážky nebo řeka. Před vzletem položte dron 
na čistou rovnou plochu.

NELÉTEJTE S DRONEM ZA DEŠTĚ, SNĚŽENÍ NEBO 
SILNÉHO VĚTRU.
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ŘÍZENÍ LETU
Toto jsou základní letové funkce Vašeho dronu. Když se učíte létat, je nejlepší začít na velkém 
prostoru, než se naučíte základům.
Až se svůj dron naučíte ovládat, můžete se pustit do náročnějších manévrů.
Cvičení dělá mistra! Jakmile tyto kroky zvládnete, přejděte na další úroveň.

Pohněte levou páčkou vpřed pro zvýšení 
otáček motorů a stoupání X-wing.

Pohněte levou páčkou doleva a X-wing 
se bude otáčet doleva.

Pohněte pravou páčkou vpřed a X-wing 
se pohne vpřed. 

Pohněte pravou páčkou doleva a 
X-wing se nahne doleva. 

Pohněte levou páčkou vzad pro snížení 
otáček motorů a klesání X-wing.

Pohněte levou páčkou doprava a 
X-wing se bude otáčet doprava.

Pohněte pravou páčkou vzad a 
X-wing se pohne vzad. 

Pohněte pravou páčkou doprava a 
X-wing se nahne doprava.
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Přední světla

Zadní světla

Bílé led

Červené LED

RADY K LÉTÁNÍ

ROZPOZNÁNÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁSTI 
DRONU

TLAČÍTKO VOLBY RYCHLOSTI

•Používejte svůj dron na velkém prostoru. Ideálně s rádiusem alespoň 100 stop. 
•Pokud létáte před diváky, ujistěte se, že jsou za Vámi. 
•Pro nejlepší výkon je doporučeno létat s dronem za bezvětří, protože vítr může výkon hodně 
ovlivnit.

I když má Váš dron 4 rotory, přesto má přední část 
nebo směr vpřed a zadní část nebo směr vzad.

POZNÁMKA: Na přední části dronu jsou bílá LED 
světla. Na zadní části jsou červená LED světla.

Váš dron má 3 stupně rychlosti: POMALÝ, STŘEDNÍ 
a RYCHLÝ. Přednastaven je POMALÝ.
Rychlost změníte pomocí tlačítka změny rychlosti.
Rychlost volte dle svých schopností.
Tlačítko změny rychlosti se nachází na levé horní 
části ovladače.

PŘEDNÍ ČÁST

ZADNÍ ČÁST

VOLBA rYcHLOsTi
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Zap/vyp
pomocné zbraně

2 pípnutí

1 SEKUNDA 2 SEKUNDY

Zap/vyp
bílé LED

1 pípnutí

_____________ _____________

ČERVENÁ – SYNCHRONIZOVÁNO SE STROJEM

ZMĚNA RYCHLOSTI

RYCHLOST 1

RYCHLOST 3

RYCHLOST 2

T-MÓD

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LED A POMOCNÉ ZBRANĚ 

Když je ovladač zapnutý, vždy se spouští v módu 
rychlosti 1. Když byl ovladač před vypnutím v módu 3, 
vrátí se při dalším spuštění do módu 1.
Stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti mezi módy 1-3. 
Když jste v módu 3 a stisknete tlačítko, vrátíte se zpět 
na mód 1.
Rychlost letu je indikována LED kontrolkami kolem 
vypínače ovladače. 

Stiskněte tlačítko na 1 vteřinu (uslyšíte 1 pípnutí) pro 
zapnutí/vypnutí bílých LED, které osvětlují Váš dron. 
(Červené LED na zadní části zůstanou zapnuté.)
Stiskněte tlačítko na 4 vteřiny (uslyšíte 2 pípnutí) pro 
zapnutí/vypnutí pomocných zbraní. Mějte na paměti, že 
když jsou aktivovány pomocné zbraně, bude deak-
tivován infračervený vysílač a naopak.

Současně zmáčkněte dolů a k sobě levou a pravou 
páčku pro aktivaci nouzového vypnutí. To odpojí 
energii od všech motorů a loď se zřítí na zem. Toto se 
používá pouze v případě nouze, protože loď může být 
pádem na zem poškozena.

NOUZOVÉ VYPNUTÍ



21

AUTOMATICKÝ START/AUTOMATICKÉ PŘISTÁNÍ 

AUTOMATICKÝ START

AUTOMATICKÉ PŘISTÁNÍ

Když jsou aktivovány repulsorlifts, stiskněte jednou 
tlačítko, když je stroj na zemi pro automatický start. 
Když je stroj ve vzduchu, stiskněte tlačítko na 2 
vteřiny pro automatické přistání. 

Stiskněte tlačítko na 2 vteřiny, když je stroj ve vzduchu pro automatické přistání.
Automatické přistání převezme kontrolu nad páčkami, pokud dojde k pohybu levé páčky na-
horu nebo dolů, dojde k přerušení automatického přistání. Pravá páčka bude fungovat během 
automatického přistání normálně a umožní Vám ovládat směr přistání.
Když je barometrický sensor vypnutý (pro manuální vzlet), musí být levá páčka stlačena dolů, 
dokud nedojde k uvolnění listů, a Vy pak můžete ovládat plyn manuálně.

Automatický start funguje pouze pokud je aktivován barometrický sensor tlaku.
Když je aktivní barometrický sensor tlaku, bude automatický start fungovat pouze, pokud je 
levá páčka ve středové poloze.
Pravá páčka bude během automatického startu fungovat normálně a umožní Vám ovládat 
směr Vašeho vzletu.
Po stisknutí tlačítka automatického startu se spustí motory a dron vzhlétne do výšky cca 6 
stop.
Pokud dojde k pohybu levé páčky nahoru nebo dolů, je automatický start přerušen a funguje 
normální ovládání.
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Stiskněte tlačítko pravé spoušti 
během letu a Váš dron se otočí o 
360 stupňů ve směru hodinových 
ručiček a bude dále pokračovat ste-
jným směrem. Při letu vpřed bude 
pokračovat po vykonání otočky 
vpřed bez změny směru.

OTOČKA VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK (A)

Otočení po směru hodinových ručiček (A)

OTOČKA PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK (B)

Otočení po směru hodinových ručiček (B)

STŘELBA (C)

Otočení po směru hodinových ručiček (C)

Stiskněte tlačítko levé spoušti během letu a Váš dron 
se otočí o 360 stupňů proti směru hodinových ručiček a 
bude dál pokračovat stejným směrem.

Váš dron má předinstalovány infračervené přijímače a 
vysílače a stejně tak laserové přijímače. Používat lze 
pouze jednu zbraň, což znamená, že můžete používať 
buď infračervené zbraně, nebo pomocné zbraně.
Stiskněte tlačítko pro palbu. Vyčkejte a stiskněte tlačít-
ko znovu pro druhý výstřel.
Tlačítko zbraní aktivuje buď infračervené LED nebo po-
mocné zbraně, záleží na tom, který systém je používán. 
Jsou-li aktivovány pomocné zbraně, jsou infračervený 
vysílač a přijímač deaktivovány. Když jsou infračervený 
vysílač a přijímač aktivní, budou laserové přijímače 
deaktivovány.
Při výstřelu uslyšíte zvuk z reproduktoru ovladače 
(nebo ve sluchátkách, jsou-li připojena). 
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OTOČKA PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK (B)

INFRAČERVENÝ BOJ (IČ)

SOUBOJ

Při IČ boji, vysílače IČ paprsku na přední části dronu vysílají signál a IČ přijímače na spodní 
části dronu zaznamenávají zásahy.
IČ boj je relativně snadný, protože odesílaný silný signál míří na přijímač umístěný na spodní 
části dronu. Pokud jste od svého cíle 2-3 metry a zamíříte na něj, s největší pravděpodobností 
ho zasáhnete.
Několik bodů k IČ boji:
Sluneční svit výrazně snižuje dosah 
IČ signálu. Při venkovním souboji 
ve dne musíte být obzvláště blízko 
svému soupeři abyste ho zasáhli.
Při souboji uvnitř se IČ signál může 
odrážet od stěn (zvlášť těch bílých). 
Někdy můžete soupeře zasáhnout, i 
když jste na něj nemířili, použijete-li 
ten správný úhel. 
Při IČ boji nebudete moci bojovat 
s žádnými Star Wars stroji nas-
tavenými na použití pomocných 
zbraní.

Vysílače

Přijímač

Pro souboje je nejlepší venkovní prostředí, prostor o velikosti 200-300 stop, bez překážek 
jako jsou stromy, domy, vodní plochy či elektrické vedení. Pro vnitřní souboje velmi doporuču-
jeme rozlehlé prostory jako jsou haly nebo sportovní centra s vysokým stropem a žádnými 
překážkami.
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2. ZÁSAH 3. ZÁSAH

VŠECHNY ŽIVOTY 1. ZÁSAH

LED KONTROLKY ŽIVOTA

Když je ovladač zapnut, všechny 3 LED života budou 
blikat. Po synchronizaci zčervenají. 

Reakce na zásah:
Když je dron zasažen nepřítelem, reaguje a změní svůj 
let. V této době nejsou možné žádné další zásahy.

PRVNÍ ZÁSAH: 
Dron bude pokračovat po současné dráze, ale zaklepe 
se vzad a dvakrát do stran. Ovladač bude 3 vteřiny 
vibrovat a prostřednictvím reproduktoru přehraje 
jedinečný zvukový efekt. V té době budou blikat 3 LED 
života a dron nebude reagovat na žádné jiné zbraně. 
Na konci celého manévru zůstanou svítit pouze 2 LED 
a hráč, který provedl zásah, o něm bude informován 
přes svůj ovladač.

DRUHÝ ZÁSAH: 
Podobné jako u prvního zásahu, ale zaklepání se bude 
výraznější. 3 LED života budou blikat a dron nebude 
reagovat na žádné jiné zásahy. Na konci zaklepání se 
zůstane svítit pouze 1 LED života a hráč, který zasáhl 
Váš dron, o tom bude informován přes svůj ovladač.
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RESET HRY
Během automatického přistání po 3.zásahu nebudete moci ovládat plyn, protože Váš dron 
klesá a zastaví. Během této doby budou 3 LED života blikat a loď nebude reagovat na další 
střelbu.
Všechny ovladače se vrátí do normálu po uplynutí 10 vteřin. Znovu se rozsvítí všechny LED 
života na Vašem ovladači a to značí, že se můžete vrátit do boje.

TŘETÍ ZÁSAH – AUTOMATICKÉ PŘISTÁNÍ
To je poslední zásah v souboji. Pokud jste zasaženi 
potřetí, Váš dron přejde na automatické přistání a 
ve spirále klesne na zem.

PŘEBRÁNÍ PŘISTÁVACÍ SEKVENCE
Zmáčknutí levé páčky dolů během automatického 
přistávání Vám umožní nad ním přebrat kontrolu. 
Díky tomu můžete řídit směr pádu Vašeho stroje. 
Tím lze zabránit zasažení překážky.

POKROČILÝ MÓD (REUPULSORLIFT DEAK-
TIVOVÁN)
Při klesání zůstávají všechny ovladače aktivní 
kromě plynu, díky tomu se můžete neomezeně 
pohybovat a “zřítit se stylově”.
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POKUD JSTE VE SPRÁVNÉ POZICI, POUŽIJTE KOMBINACE OTOČENÍ A KŘIDÉLEK A OTOČTE SE KOLEM SVÉHO NEPŘÍTELE. POKUD TO SPRÁVNĚ NAČASUJETE, LIKVIDACE REBELA JE JISTÁ. 

POSTAVTE SE ČELEM K MANÉV-RU NEPŘÍTELE.

SLEDU-
JTE POHYB 

NEPŘÍTELE! 

PŘEJDĚTE DO BOČNÍHO 

OBRATU-DOSTAŇTE SE 

NA DOSTŘEL. 

POZNÁMKY

CIRCULAR STRAFE



27

UBERTE PLYN A KLESNĚTE POD NEPŘÍTELE. OCHRÁNÍTE SI ZADEK A 

DOSTANETE SE DO ÚTOČNÉ POZICE!

KRIFF THE 
EMPEROR!

NECHTE HO PRO-

LETĚT!VYKLI
ĎTE N

EBE

POZNÁMKY

ZPĚTNÝ CHOD A ÚT
OK
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KDYŽ SE K VÁM BLÍŽÍ REBEL ZEZADU, UDĚLEJTE RYCHLÝ OBRAT, SICE TAK ZTRATÍTE 

RYCHLOST VPŘED, ALE DOSTANETE SE ZA NĚJ DO VÝHODNÉ POZICE PRO SMRTÍCÍ 

ZÁSAH.

ŘEKNĚTE NE VYGUMOVANÝM 
ASTROMECHŮM

ČUMÁK NAHORU! CHRAŇTE 

SI ZADEK. 

RYCHLE SE 
DOSTA

ŇTE ZA 

NĚJ!

POZNÁMKY

VÝKRUT ZPĚT
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PORAŽTE PILOTY REBELŮ V JEJICH VLASTNÍ HŘE 

ZVLÁDNUTÍM TOHOTO MANÉVRU. V PLNÉ R
YCHLOSTI SE 

OTOČTE O 180 STUPŇŮ, TÍM ZCELA ZMĚNÍTE SMĚR A 

PŘEKVAPÍTE SVÉHO SOUPEŘE NIČIVÝM ÚTOKEM. 

KOŘIST SE STÁVÁ LOVCEM.

OBRAT O 
180 STUPŇŮ.

KLESN
ĚTE DO

LŮ A 

ZAÚTOČTE NA
 NEPŘÍTEL

E 

ZESPOD
.

POZNÁMKY

PAŠERÁKŮV OBRAT
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POJMENOVÁNO PO ADARU TALLONOVI, IMPERIÁLNÍM PŘEBĚHLÍKOVI, KTERÝ STATEČNĚ 
POMÁHAL SPOJENCŮM. TALLONŮV OBRAT JE CHYTRÝ MANÉVR, KTERÝ SE PROVÁDÍ, KDYŽ 
SE NEPŘÍTEL BLÍŽÍ RYCHLE ZEZADU. 
KDYŽ PILOT STOUPNE A PŘETOČÍ SE, DOSTANE SE ZA NEPŘÍTELE BEZ ZTRÁTY 
VZDÁLENOSTI NEBO RYCHLOSTI. 

NEBUDE VÁS SCHOPNÝ NÁSLEDOVAT! 

HEJ VADE
RE, 

NAŽER S
E VAKUA

. 

POZNÁMKY
TALLONŮV OBRAT
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X-WING UPOZORNĚNÍ

Váš X-Wing je určen pro VNITŘNÍ nebo VENKOVNÍ použití. 
X-Wing listy se otáčejí vysokou rychlostí a mohou zranit 
uživatele, diváky a zvířata.

Stůjte mimo dosah dronu pro snížení rizika vstupu do smě-
ru letu. Upozorněte diváky, že budete létat s dronem, a že 
by měli sledovat jeho polohu. Před letem zkontrolujte listy 
rotorů a ujistěte se, že jsou pevně připevněné. 

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí zadušení/pořezání: Malé části/ostré listy rotoru.

Mějte ruce, vlasy a volné konce oblečení mimo dosah 
vrtule když je vypínač v pozici ZAPNUTO.

Vypněte ovladač a dron, pokud ho nepoužíváte. 

Dodávaná nabíječka je určena speciálně pro Li-pol baterii 
Vašeho X-wing. Nepoužívejte jí k nabíjení jiné baterie.

Pro maximální výkon doporučujeme nové alkalické nebo 
nabíjecí 1.5V baterie.
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Pokud není ovladač delší dobu používán, vždy vyjměte baterie.
Pro čištění ovladače a dronu používejte vlhký hadřík.
Nevystavujte přímému působení tepla a slunečního svitu.
Neponořujte ovladač ani dron do vody. To může zařízení poškodit.
Při instalaci či výměně baterií doporučujeme dohled rodičů.

Tento dron používá Li-pol nabíjecí baterii. Pokud již baterie nevydrží nabitá, zlikvidujte jí dle 
místních předpisů pro likvidaci nebezpečných odpadů.
BATERIE DO OVLADAČE:
Ovladač potřebuje 4 AA baterie (nejsou součástí). Prosím přečtěte si důležité upozornění 
týkající se baterií níže.
Nepoužívejte zároveň alkalické, standartní (uhlíko-zinkové) a nabíjecí baterie.
Nepoužívejte společně staré a nové baterie.
Baterie, které nelze nabíjet, se nesmí nabíjet.
Nabíjecí baterie je nutné před nabíjením vyjmout ze zařízení (pokud to lze).
Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
Vybité baterie by měly být neprodleně vyjmuty a zlikvidovány nebo zrecyklovány dle místních 
předpisů.
Vývody by neměly být zkratovány.
Je doporučeno používat pouze baterie stejného či podobného typu.
Baterie je nutné vkládat správnými póly (viz obrázek v příručce).
Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou vytéct nebo explodovat.

UPOZORNĚNÍ - BATERIE 

ÚDRŽBA
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POZOR: Změny nebo úpravy neschválené patřičnými orgány mohou vést k úřednímu zákazu používání zařízení. 
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro přístroje třídy B podle 
předpisů FCC, část 15. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu 
rušení v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové vlnění a není-li instalováno 
a používáno podle pokynů výrobce, může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního vysílání. 
Ovšem není zde žádná jistota, že se u některých instalací rušení neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje rušení 
rozhlasového nebo televizního vysílání, což může být způsobeno vypínáním či zapínáním zařízení, je uživateli 
doporučeno odstranit rušení jedním z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
• Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. 
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika.

Toto zařízení odpovídá předpisům FCC části 15. Používání se řídí následujícími dvěma podmínkami:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.

Toto zařízení nesmí být umístěno, či používáno ve spojení s jinou anténou či vysílačem. Toto zařízení je v souladu 
s FCC a limity pro expozici raidaci vystavenými Industry Canada pro nekontrolovaná prostředí. 

FCC ČÁST 15 C 

Nařízení o likvidaci elektroodpadu & Likvidace produktu 
Na konci své životnosti nesmí být tento produkt likvidován 
jako běžný domácí odpad. Měl by být odevzdán na k tomu 
určené místo pro sběr a recyklaci elektroodpadu. 
Vnitřní/Dodané baterie 
Tento symbol na baterii značí, že baterie musí být 
zlikvidována separátně. Tato baterie je určena na likvidaci 
na k tomu určeném sběrném místě. 

pOZOR!
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – MALÉ 
ČÁSTI. NEVHODNÉ PRO DĚTI 
DO 3 LET.

MADE IN CHINA

Odpovídá bezpečnostním 
požadavkům RED 2014/53/EU, 
FCC.
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