
VYSOKOVÝKONNÝ BOJOVÉ DRONY

HLAVNÝ  MANUÁL

T-65 X-WING

BALENIE OBSAHUJE:
- T-65 X-WING
- 2.4 GHZ BEZDRÔTOVÝ OVLÁDACÍ PULT
- 2 X-WING BATÉRIE
- NÁVODU NA OBSLUHU
- NABÍJAČKA + USB KÁBEL + NÁSTENNÝ ADAPTÉR 
  (NÁSTENNÝ ADAPTÉR + USB JE TAKTIEŽ OBALOVÁ A BATÉRIOVÁ NABÍJAČKA)
- OCHRANNÝ VÝCVIKOVÝ KÔŠ
- SKRUTKOVAČ (VO VNÚTRI OVLÁDAČA) 
- VRTUĽOVÁ VIACÚČELOVÁ POMÔCKA
- FALOŠNÝ KRYT NA BATÉRIE (PRE POUŽITIE S DISPLEJOM POĽA KOLEKTORA)
- NÁHRADNÉ DIELY
- ZBERATEĽSKÁ SVETEĽNÁ VYSTAVOVACIA KRABICA 

FARBY A ŠTÝLY SA MÔŽU LÍŠIŤ 

VAROVANIE:NIKDY NENECHÁVAJTE LI-POL BATÉRIE NABÍJAŤ BEZ DOZORU PO 
DLHŠIU DOBU. OBRÁŤTE SA NA PRILOŽENÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.
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• Vstavaný	6-osový	gyroskop	udržiava	stabilitu	T-65	X-Wing	vo	všetkých	podmienkach
• 4-kanálové	riadenie	letu	umožňuje	neuveriteľné	manévrovanie,	ktoré	zahŕňa	360°	akrobácie	vo	vzduchu
• LED	smerové	svetlá,	aby	sa	dal	váš	T-65	X-Wing	ľahko	sledovať
• Ručne	maľované,	pre	kvalitnú	povrchovú	úpravu
• Obrysové	svetlá	osvetľujú	váš	T-65	X-Wing	počas	letu,	za	zníženej	viditeľnosti
• Snímač	barometrického	tlaku	(repulsorlift)	pre	stabilné	vznášanie,	v	určitej	nadmorskej	výške
• Funkcie	pre	automatický	štart	a	automatické	pristátie
• Kalibrácia	gyroskopu
• Ochrana	proti	nehode	s	automatickým	pristátím
• T-režim	tréning	pre	začiatočníkov
• Svietiaci	displej	so	soundtrackmi		
• Vibrovanie	ovládača	pre	spätnú	väzbu	v	boji
• Vymeniteľná	batéria	pre	dlhšiu	hru
• Infračervená	bojová	technológia
• Vstavané	Star	Wars	soundtracky	pre	kompletný	zvukový	zážitok
• Bojové	zvuky
• Reproduktor	ovládača	a	konektor	pre	slúchadlá		
• Letecký	simulátor	vo	forme	mobilnej	aplikácie	pre	smartfóny,	v	rámci	výcviku	pilotov	a	na	vytvorenie	
profilu	(už	čoskoro)
• Zberateľské	identifikačné	značky	pre	sledovateľnosť
• Ľahko	snímateľné	časti	a	priesvitné	čepele						
• Ochranná	klietka
• Vosková	pečať	(Ak	čítate	tento	článok,	tak	ste	voskovú	pečať	už	porušili)
• Skrutkovač	na	výmenu	batérií	ovládača	a	oprava	T-65	X-Wing
• A	pár	zábavných	prekvapenia

• Sprievodná	aplikácia	pre	smartfóny	už	čoskoro.	Zostaňte	v	obraze	na	www.propelsw.
com

VLASTNOSTI 

UŽ ČOSKORO



Zmena rýchlosti

Automatický štart/ 
automatické pristátie

Infračervený prijímač

Infračervený vysielač

Vrtuľa

Zámok batérie

Zadné svetlá

Batéria

Senzor zapnutia/
vypnutia barometrického 

tlaku

VÝBAVA  PILOTA

Kryt batérie

Detail 
vytiahnutého 

držiaka na telefónOdpaľovanie zbraní

Vyťahovací držiak na 
telefón

Zapnutie/vypnutie LED 
svetiel

Rukoväť

Reproduktor konektor 
pre slúchadlá

Zapnutie/vypnutie ovládača

Vyťahovací držiak na 
telefón

Life LED svetlá

Obrat v smere 
hodinových ručičiek

Pravý gimbal (riadiaca páka)

Kalibrovaný 
gyroskop

Obrat proti smeru 
hodinových ručičiek

Synchronizácia prostredníctvom 
integrácie s mobilnou aplikáciou v 

budúcnosti

Pripojenie na šnúrku na krk ( 
šnúrka nie je súčasťou balenia)

Ľavý gimbal (Riadiaca páka)
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ŠKATULE 

NEVYHADZUJTE!!!

OTVOr sTrANU- 
PrísNE TAJNé

Opatrne odstráňte horný kryt krabice a akrilové okienko 
z obalu a umiestnite ich niekde na bezpečné miesto. 
Aby sme uvoľnili dron z podpory, jemne vytiahnite dron 
a uvoľnite motory z gumových priechodiek. Pomaly 
vytiahnite dron z povrchu, ktorý ho podporuje a uisťujúc 
sa, že to nerobíte nasilu. Dôležitá poznámka:  Kvôli 
baleniu a rozbaľovaniu, čepele vrtule nie sú na dron 
vopred nainštalované. Budete musieť postupovať podľa 
inštrukcii na inštaláciu čepelí vrtule, na strane 10.

AKO VYBRAŤ SPEEDER BIKE Z VITRÍNY

Keď odstránite kryt, vnútro vitríny sa rozsvieti svetlom a 
ožije hudbou.
Poznámka: Zakaždým, keď odstránite kryt vitríny a otvoríte 
ho, zahrá vám nová hudba. 
Aby ste vitrínu nabili, najprv odstráňte  akrilový kryt. To vám 
umožní prístup do nabíjacieho portu displeja, na zadnej 
strane upínadla na displeji. Použite priložený USB kábel a 
nástenný adaptér.  Keď bude batéria plne nabitá, svetlá na 
displeji sa znovu rozsvietia.  Teraz ste pripravený vymeniť 
akrilový kryt vášho displeja. 
Pokiaľ si nie ste istý, či sa batéria nabíja, vytiahnite 
nabíjačku po niekoľkých minútach nabíjania a displej by sa 
mal rozsvietiť. Plné nabitie by malo trvať približne 40-60 
minút. 
Poznámka:  Buďte si istý, že odpojíte nabíjačku keď je 
zariadenie plne nabité, aby ste uchovali batériu.
Keď je batéria vybitá, svetlá na displeji zasvietia.

FUNKCIE VITRÍNY 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA

MOTOR:

ARATA VOJENSKÝ REPUL-

SORLIFT

RÝCHLOSŤ	VZHĽADOM	K	

ZEMI:

500 KM/HOD

KONŠTRUKCIA:

POSILNENÝ DURASTEEL

OPERÁTORI:

1 PILOT

ZBRANE:

JEDNO STRELECKÉ DELO 

AX-20

REAKTOR:

SFS I-S3A SOLÁRNA IONIZÁCIA

MOTORY:

SFS P-S5.6 DVOJITÝ IÓN

ATMOSFÉRICKÁ	RÝCHLOSŤ:

1200 KM/HOD

PRIESTOROVÝ	RÁM:

POSILNENÝ DURASTEEL

POSÁDKA:

1 PILOT

ZBRANE:

DVA LASEROVÉ KANÓNY L-S9.3

REAKTOR:
NOVALDEX 04-Z KRYOGÉNNA 

SILOVÁ BUNKA

MOTORY:
 FOUR INCON 4L4 PRIBUDLI-

NOVÝ ŤAH

ATMOSFÉRICKÁ	RÝCHLOSŤ:
1050 KM/HOD

PRIESTOROVÝ	RÁM:
TITÁNOVÁ ZLIATINA

POSÁDKA:
1PILOT, 1 ASTROMECHANICKÝ 

DROID

ZBRANE:
ŠTYRI LASEROVÉ DELÁ TAIM A 

BAK KX9

ZADNá
 

ZásU
VKA 

ŠKATU
LE

NA NAbíJANiE 
ZAPOJTE

74-Z SPEEDER BIKE TIE ADVANCED X1 T-65 X-WING
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1 -ODsKrUTK
UJTE A POsUňTE

2 -4 AA b
ATériE

3 -Vložte naspäť KrYT

INŠTALÁCIA BATÉRIE NA DIALKOVOM OVLÁDANÍ

(VŠETKY LED sVETLá 

NA OVLáDAČi bY MALi 

sVETiELKOVAť) 

1. Na zadnej strane ovládača, odskrutkujte a vysuňte 
kryt na batérie.

2.  Nainštalujte 4AA alkalické batérie ( vhodnejšie sú 
1.5V akumulátory) do ovládača

3. Vložte kryt na batérie a zaskrutkujte.

4. Umiestnite skrutkovač  na bok ovládača.

5. Otočte ovládač a stlačte vypínač na 2 sekundy, a 
overte si, že svetlá svietia.

sKONTrOLUJTE, Či sú bATériE sPráVNE NAsMErOVANé.

  - sKrUTKOVAČ sA NAcHáDZA  NA 
PrAVOM rAMENE OVLáDAČA.

poUžIte 
ALKALicK

é ALEbO 

1.5V DObíJAciE 

bATériE
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POSUŇTE	NA	
ZAMKNUTIE/
ODOMKNUTIE	
BATÉRIE

INŠTALÁCIA X-WING BATÉRIE

POZNÁMKA: Dron nemá vypínač, a automaticky sa zapne, 
keď sa pripoja Li-poly batérie. Dron vypnete tak že batériu 
jednoducho odstránite .

1. Počas vašej prvej inštalácie, posuňte sponu do odomknutej pozície (ako je  ukázané na 
ilustrácii), aby ste odomkli batérie. Ďalej odstráňte obal na batérie, ktoré sú dodávané v 
balení, pretože tento kryt slúži len na kozmetické účely a používa sa len na vystavovanie. .
2. Vložte plne nabitú batériu do miesta na batérie dronu (viď obrázok).
3. Vložte a uistite sa, že batéria zapadne tak, ako je to zobrazené nižšie. LED svetlá na drone 
sa rozsvietia a začnú blikať pokiaľ je batéria poriadne nabitá.
4. Zatvorte sponu, aby ste batérie bezpečne uzamkli, na správnom mieste.

NAJPRV	VLOŽTE	VRCHOL	
BATÉRIE	V	POPREDNOM	
UHLE,	POTOM	VSUŇTE	

ZADNÚ	STRANU	BATÉRIE.
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ČErVENé sVETLO ->ZAPO-
JENéiN

bLiKAJúcE ČErVENé sVETLO 
->NAbíJANiE

MODRÁ
Nabitá	na	90%

ZELENÁ
Plne	nabitá

Illustration A

NABÍJANIE LI-POLY BATÉRIE VÁŠHO DRONA

1. Vložte správnu zásuvku do 
nástenného adaptéra podľa toho, 
v akej krajine sa nachádzate (viď 
obrázok A).
2. Ďalej pripojte USB nabíjací kábel do 
nástenného adaptéra a nabíjačky.

5. Priemerný čas nabíjania na 90%  trvá približne 30 
minút a ďalších 10 minút trvá, kým sa batéria nabije 
úplne. Odporúčame lietať, pri nabití na 90%. Batéria 
nabitá na 90% udrží váš dron nabitý na 6-8 minút v 
závislosti od prostredia a agresivity počas letu. Nikdy 
nenechávajte Li-poly batérie v nabíjačke dlhší čas ako 
je odporúčané.

3. Keď bude batéria dronu nabitá na 90%, indikátor 
nabíjania sa rozsvieti na  modro.

4. Keď bude batéria dronu plne nabitá, indikátor 
nabíjania sa rozsvieti na zeleno.

POZNáMKA: iNDiKáTOr 
NAbíJANiA bUDE sVi-
ETiť NA ČErVENO, KEď 
JE ZAPOJENý A POČAs 
NAbíJANiA bUDE bLiKAť 
NA ČErVENO.

bATériA
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Vrtuľa vášho X-Wing systému je precízny prístroj, 
ktorý potrebuje opravu, alebo z času na čas výmenu, 
kvôli optimálnemu fungovaniu. Núdzové pristátie z 
vysokorýchlostných letov môže poškodiť vaše vrtule.

1. Prístroj má 4 vrtule, dve A vrtule a dve B vrtule.
2. Pri inštalácii čepelí vrtule sa uistite, že dávate A vrtule 
na A motory a B vrtule na B motory, podľa diagramu 
napravo.
3. Aby ste vymenili vrtuľu, použite svoj multifunkčný 
nástroj, aby ste jemne vybrali poškodenú čepeľ a pevne 
vložili správnu čepeľ na jej miesto.

INŠTALÁCIA A VÝMENA VRTULE

A

B

B

A
Multifunkčný	nástroj:
Multifunkčný nástroj sa používa ako pomôcka na inštaláciu a odstránenie vrtuli z dronu.

1. Aby ste vybrali vrtuľu, upevnite tenšiu stranu multifunkčného nástroja medzi uchytením 
motora a vrtule, a tlačte vrtuľu nahor.
2. Pre inštaláciu vrtule použite opačnú stranu multifunkčného nástroja, aby ste zatlačili čepeľ 
vrtule. Pocítite tlak a potom čepeľ zapadne na miesto. Správna pozícia čepele je vtedy, keď je 
základ hriadeľa čepele mierne pod otvorom motora. Vždy sa uistite, že sa čepeľ voľne točí.
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2	SEKUNDOVÉ	
ZAPNUTIE/VYPNUTIE	

VŠETKY sVETLá 
bLiKAJú NA ČErVENO

ZAPNUTIE A VYPNUTIE OVLÁDAČA

SYNCHRONIZÁCIA DRONU: PRE JEDNÉHO HRÁČA

Dôležité! Pri synchronizácii Vášho drona s ovládačom, 
vždy skontrolujte, či je dron na úplne rovnom povrchu. 
To zaistí, že je 6-osový gyroskop správne kalibrovaný. 
Váš dron využíva automatický systém výberu kaná-
la 2,4 GHz, ktorý umožňuje lietať až 12 ľudom vedľa 
seba, v rovnakom rozsahu bezdrôtového signálu, bez 
akéhokoľvek rušenia.

Podržte tlačidlo dve sekundy, aby sa zapol a sla-
bučko zavibroval. Všetky LED svetlá (Life LED svetlá 
a rýchlostné LED svetlá) budú svetielkovať, kým sa 
ovládač nezosynchronizuje s dronom. Podržte tlačidlo 2 
sekundy a tým sa vypne. Vibračný motor sa bude točiť a 
všetky LED svetlá budú svetielkovať po dobu 3 sekúnd.

Zatlačte ľavú ovládaciu páku nahor, až kým nebudete 
počuť prístroj jedenkrát pípnuť, potom ju zatlačte nadol. 
Budete počuť 2 pípnutia a to indikuje, že je ovládač syn-
chronizovaný. Keď bude ovládač synchronizovaný, tak 
sa rozsvietia LED svetlá okolo vypínača, aby ste mohli 
indikovať požadovanú rýchlosť. Pri tomto bode si možno 
budete chcieť vypočuť úvodný soundtrack, kým budete 
ďalej čítať. Ten zahrá po tom, čo sa zapne váš ovládač.

Pri TOMTO bODE si 
môžete VypoČUť úVODNý 
sOUNDTrAcK, KTOrý Hrá 
Pri ZAPNUTí VáŠHO 
OVLáDAČA A POČAs TOHO, 
môžete ČíTAť TúTO 
PrírUČKU.

POZOR!
Nelietajte so svojim dronom počas zlého počasia!
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HUDOBNÝ REŽIM
Hudobný režim umožňuje nastaviť hlasitosť na 
reproduktore alebo slúchadlách, alebo vybrať hudbu 
do pozadia. Aby ste vstúpili do hudobného režimu, 
podržte tlačidlo (2) alebo tlačidlo (4) dve sekundy. Life 
LED svetlá sa rozsvietia na modro. Stlačte obe tlačidlá 
znovu na dve sekundy, aby ste z hudobného režimu 
vyšli. Pokiaľ sa nestlačia žiadne tlačidlá počas piatich 
sekúnd, kým ste v hudobnom režime, ovládač sám 
opustí tento režim.
Počas hudobného režimu nebudú fungovať žiadne 
iné tlačidlá okrem štyroch tlačidiel na čele ovládača 
(tlačidlá 1,2,3 a 4).
1. Zmena piesne: Stlačte jedenkrát, aby ste zmenili 
pieseň (do šesťkrát). Stlačte znova, aby sa skladby 
prehrávali podľa náhodného výberu (potvrdené zvukom 
pre shuffle-all sound (náhodný výber skladieb)). Stlačte 
znova, aby ste vypli hudbu, ale ponechali zvukové 
efekty (potvrdené zvukom music-off sound ( vypnutie 
hudby)). Stlačte Track(pieseň) znova, aby ste vypli 
všetky zvuky (potvrdené zvukom 1-7 all-sound-off 
sound (vypnutie všetkých zvukov)). Opätovne stlačte, 
aby ste začali znovu..

NÁZOV: „HLAVNÝ NÁZOV“ 

FILM: HVIEZDNE VOJNY: NOVÁ  
NÁDEJ

NÁZOV: THE BATTLE OF ENDOR 1”

FILM: HVIEZDNE VOJNY: NÁVRAT 
JEDIHO

NÁZOV: “THE THRONE ROOM”

FILM: HVIEZDNE VOJNY: NOVÁ NÁDEJ

NÁZOV: „THE ASTEROID FIELD“

FILM: HVIEZDNE VOJNY:IMPÉRIUM 
VRACIA ÚDER

2. Zmena hlasitosti: Aby ste zmenili hlasitosť, najprv 
vstúpte do hudobného režimu, potom stlačte tlačidlo (3) 
pre zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo (4) pre zníženie 
hlasitosti. (viď obrázok)

X	wing	soundtracky:

sKLADbA 
1-7

HUDbA 
VYPNUTá

ZVUKY 
VYPNUTé

NáHODNý 
VýbEr

ZMENA 
PIESNE

VSTUP DO HUDOBNÉHO REŽIMU

ZVÝŠENIE	
HLASIT-

OSTI
ZNÍŽE-

NIE HLA-
SITOSTI

1

2 4

3

1 3

2 4

NÁZOV: “ALLIANCE ASSEMBLY“

FILM: HVIEZDNE VOJNY: NÁVRAT 

JEDIHO

NÁZOV: „LANDOS PALACE“ 

FILM: HVIEZDNE VOJNY:IMPÉRIUM 

VRACIA ÚDER

 NÁZOV:  “THE STARS AWAIT” 

SKLADATEĽ: DAVID PELLICCIARO
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SKRUTKOVAČ

REPRODUKTOR

UPEVNENIE REMIENKA NA KRK

KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ

Tento šikovný skrutkovač je priložený k Vášmu 
ovládaču a môže byť použitý na odstránenie skrutiek z 
krytu na batérie alebo na dotiahnutie skrutiek na držiaku 
na telefón. Môže byť taktiež použitý na odstránenie 
častí Vášho dronu, či v prípade opravy.

Reproduktor ovládača prehrá každý zvuk, vrátane 
hudby, výbuchov a viac.

Pre použitie s visačkou, aby ste podopreli ovládač 
zavesením na krk.
(Visačka nie je obsahom balenia)

Konektor pre slúchadlá ovládača funguje rovnako ako 
reproduktor, ale funguje len so zapojenými slúchadlami. 
Keď sú slúchadlá pripojené, reproduktor ovládača sa 
vypne a všetky zvuky budú vedené cez slúchadlá. Keď 
sú slúchadlá odpojené, zvuk  sa bude prehrávať cez 
reproduktor.

KALIBRÁCIA

Pokiaľ dôjde k tvrdému pristátiu alebo havárii, Váš 
dron sa začne vznášať určitým smerom, budete musieť 
pristáť a prekalibrovať gyroskop. Na rovnom povrchu s 
vypnutými motormi, podržte tlačidlo na 2 sekundy pre 
kalibráciu gyroskopu
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Barometrický	tlak	VYPNUTÝ

Barometrický	tlak	ZAPNUTÝ

BAROMETRICKÝ SENZOR ZAPNUTÝ/ VYPNUTÝ 
(REPULSORLIFT ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ)

DRŽIAK NA SMARTFÓN

Ak chcete použiť držiak na smartfón, vytiahnite pútko 
na vrchnej zadnej strane ovládača a potiahnite ho, 
až kým nebudete počuť cvaknutie. Potiahnite koniec 
a vložte váš smartfón. Držiak sa uzavrie okolo vášho 
smartfónu pomocou tlakovej pružiny. Utiahnutím skrutky 
na podstavci držiaka na telefón, môžete nastaviť uhol 
vášho telefónu a zaistiť ho na požadované miesto, 
použitím skrutkovača, ktorý je umiestnený na boku 
ovládača.

Barometrický senzor udržuje nadmorskú výšku vášho 
drona nad zemou, stimulujúc proti gravitačný efekt 
repulsorlift motora. To tiež umožňuje nastaviť vašu 
nadmorskú výšku postupne, počas letu. Zatlačte 
gimbal nahor alebo nadol, a potom ho pustite. Tým 
sa váš dron bude pohybovať v novej výške. Aktivácia 
barometrického senzora, umožní vášmu dronu vykonať 
automatický štart, ale taktiež obmedzuje uhol sklonu, 
čím je dron menej vrtký, pri vykonávaní trikov.
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NAUČIŤ SA LIETAŤ (T-REŽIM)
Ak je to prvýkrát, čo idete lietať, prosím, prečítajte si 
nasledujúce inštrukcie. Ak ste skúsený pilot, pokojne 
preskočte na ďalšiu sekciu.
T-režim je špeciálny letový režim používaný za účelom 
uľahčiť učenie základnej letovej kontroly, novým 
pilotom, v bezpečnom prostredí. Ak chcete pracovať 
v T-režime, musíte najprv aktivovať repulsorlifts na 
ovládači (viď repulsorlifts na strane 14). Keď sa už 
nachádzate v T-režime, váš X-Wing vám pomôže 
naučiť sa lietať tak, že sa budete pohybovať riadenou, 
pomalou rýchlosťou, s doplňujúcou stabilitou. T-režim 
umožňuje, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami 
riadiacich pák, predtým než prejdete na normálnu 
rýchlosť.

NEVIDITEĽNÝ	STROP	A	PODLAHA:
Pri lete nahor v T-režime, je vaša nadmorská výška 
automaticky riadená neviditeľným stropom vo výške 
cca 2 metre (6  stôp). Navyše k tomuto stropu, existuje 
aj neviditeľná podlaha, ktorá zabráni tomu, aby sa 
dron dotkol zeme, čím vytvára bezpečný priestor pre 
let. Aby ste s dronom mohli pristáť v T-režime, budete 
musieť aktivovať sekvenciu automatického pristátia 
(pozri automatické pristátie na strane 21). Pre vstup 
do T-režimu, podržte tlačidlo pre zmenu rýchlosti na 3 
sekundy. Keď sa rozsvietia svetlá okolo vypínača na 
modro, budete vedieť, že ste vstúpili do T-režimu. Ak 
chcete ukončiť T-režim jednoducho stlačte tlačidlo pre 
ovládanie rýchlosti a opäť sa ozve zvukový signál a 
LED indikátor rýchlosti okolo vypínača bude svietiť na 
červeno. 

T-REŽIM

30	metrový	dosah



16

OCHRANNÁ KLIETKA

Pre začínajúcich pilotov veľmi odporúčame použiť 
ochrannú klietku. Uistite sa, že nainštalujete 
ochrannú klietku pred letom. Táto klietka 
ochraňuje čepele vrtule a vonkajšok drona pred 
poškodením, keď dron narazí do steny alebo 
ďalších objektov.
Inštalácia klietky
Ak chcete nainštalovať klietku  umiestnite dron 
do klietky s ústredným pruhom, pohybom spredu 
nazad (nie zo strany na stranu) so 4 plastickými 
koncovkami v tvare C, kĺzajúc sa po každom 
ramene motora.  Pristúpte k bezpečnému 
upevneniu klietky tak, že zovriete konektory v 
tvare C  palcom a ukazovákom, kým nepocítite 
slabé cvaknutie, ktoré indikuje, že konektor je 
uzamknutý  na ramene motora (viď obrázok c)

Obrázok	c

Obrázok	b

Obrázok	a
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4 AA bATériE

ZAPNUTé
30 METrOVý DOsAH

žIadne rIeky

DObré POČAsiE

30 
METr

OVý
 

DO
sA

H

RÝCHLOSŤ 1

RÝCHLOSŤ 3 

RÝCHLOSŤ 2

T-REŽIM

ČErVENé LED sVETLá- PrEsTANú sVETiELKOVAť, KEď sA ZOsYNcHrONiZUJE s 
LOďOU

PRÍPRAVA NA LET

PRE VIAC HRÁČOV

Predtým než začnete, uistite sa, že sú všetky prístroje 
a ovládače vypnuté. Uistite sa, že v blízkosti nie 
sú žiadne 2.4 GHz zariadenia. Každá osoba musí 
synchronizovať svoje vozidlo individuálne, jedna 
po druhom, aby sa zabránilo rušeniu. Postupujte 
podľa pokynov na strane 11 (SYNCHRONIZÁCIA 
MOTOCYKLU: HRA PRE JEDNU OSOBU). Uistite sa, 
že ste ďaleko od ostatných, čím zabezpečíte, že sa 
nikto iný nesynchronizuje v rovnakom čase ako vy.
Potom, čo jeden hráč synchronizuje svoj prístroj, 
nemal by byť používaný, kým všetci hráči nedokončia 
synchronizáciu svojich prístrojov. Ak dôjde k chybe 
alebo interferencii, všetci hráči by mali vypnúť ich 
riadiacu jednotku a prístroj po dobu 60 sekúnd a začať 
proces znova.

• Skontrolujte či má ovládač 4 AA batérie a že je batéria 
dronu plne nabitá.

• Uistite sa, že sú dron a ovládač zapnuté.

• Pracujte vo veľkom priestore s otvoreným polomerom 
aspoň 100 stôp(30m). 

• Skontrolujte prostredie, aby sa zabezpečilo, že nemá 
žiadne prekážky alebo rieku. Pred vzletom si nastavte 
dron na čistý rovný povrch.

NELIETAJE	S	DRONOM	POČAS	DAŽĎA,	SNEŽENIA	
ALEBO	SILNÉHO	VETRA.
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RIADENIE LETU
To sú základné letové funkcie pre vašu loď. Keď sa učí lietať, je najlepšie začať s veľkým 
priestorom, aspoň kým si zvyknúť na základy. Akonáhle budete ovládať svoju loď môžete riešiť 
pokročilejšie manévre.
Opakovanie je matka múdrosti! Akonáhle budete mať tieto kroky zvládla, presunúť na ďalšiu 
úroveň.

Posuňte ovládaciu páku smerom nahor, aby ste 
zvýšili rýchlosť motorov a X-Wing vzlietne.

Posuňte ovládaciu páku doľava a X-Wing sa 
posunie doľava.

Posuňte ovládanie smeru nahor a X-Wing 
sa bude pohybovať dopredu.

Posuňte ovládanie smeru doľava a X-Wing 
sa nakloní doľava.

Posuňte ovládaciu páku smerom nadol, aby 
ste znížili rýchlosť motorov a X-Wing klesne.

Posuňte ovládaciu páku doprava a 
X-Wing sa bude točiť doprava.

Posuňte ovládanie smeru nadol a X-wing 
sa posunie dozadu

Posuňte ovládanie smeru doprava a X-Wing 
sa posunie doprava.
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Svetlá

Biele leD 
Svetlá

ZaDné 
Svetlá

Červené 
leD Svetlá

TYPY NA LET

ROZPOZNÁVANIE PREDNEJ A ZADNEJ 
STRANY DRONU

TLAČIDLO PRE VÝBER RÝCHLOSTI

• Používajte Váš dron v širokom priestranstve. V ideálnom prípade by mal mať letový 
priestor    aspoň 30 metrový dosah.
• Ak letíte so svojim dronom s ostatnými, uistite sa,  že sa diváci nachádzajú za 
Vami.
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, je odporúčané používať dron pri bezveterných        
     podmienkach, keďže vietor môže významne ovplyvniť letové výkony.

Aj keď má Váš dron štyri rotory, stále má prednú 
alebo dopredu smerujúcu stranu, a zadnú alebo 
nazad smerujúcu stranu.
Biele LED svetlá Vám pomôžu jednoducho 
identifikovať prednú časť dronu. Zadná časť dronu 
môže byť ľahko identifikovateľná červenými LED 
svetlami.
POZNÁMKA: Predná časť dronu obsahuje biele LED 
svetlá. Zadná časť obsahuje červené LED svetlá.

Váš dron má 3 nastavenia rýchlosti: NÍZKA, 
STREDNÁ a VYSOKÁ rýchlosť. Východiskové 
nastavenie je pomalé. Zmeňte rýchlosť použitím 
tlačidla pre výber rýchlosti. Nastavte si rýchlosť 
podľa Vašich letových schopností.  Tlačidlo pre výber 
rýchlosti sa  nachádza na vrchnej strane ovládača.

PrEDNá ČAsť

späť

VOľbA rýcHLOsTi
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Vypnuté/zapnuté 
pomocné zbrane

2 PÍPNUTIA

1 sekunda 4 sekundy
Vypnuté/zapnuté
Biele LED svetlá

1 PÍPNUTIe 

ČErVENá- sYNcHrO-
NiZOVANé K PrísTrOJU

ZMENA RÝCHLOSTI

RÝCHLOSŤ 1

RÝCHLOSŤ 3

RÝCHLOSŤ 2

T-REŽIM

ZAPNUTIE/VYPNUTIE LED SVETIEL A PO-
MOCNÝCH ZBRANÍ

Keď je ovládač zapnutý, vždy sa naštartuje v 
rýchlostnom režime. Pokiaľ bol ovládač v rýchlostnom 
režime 3 pred vypnutím, vráti sa naspäť do rýchlostného 
režimu 1 pri zapnutí. Stlačte tlačidlo, aby ste zmenili 
rýchlosť medzi režimom 1-3. Ak ste v rýchlostnom 
režime 3 a stlačíte tlačidlo, znovu sa dostanete do 
režimu 1.
Rýchlosť letu je indikovaná LED svetlami, ktoré 
obklopujú vypínač na ovládači.

Stlačte tlačidlo na 1 sekundu (budete počuť 1 pípnutie) 
aby ste zapli/vypli biele LED svetlá, ktoré osvetľujú Váš 
dron. (Červené LED svetlá vzadu na vašej lodi ostanú 
svietiť.) Podržte tlačidlo na 4 sekundy (budete počuť 
2 pípnutia), aby ste zapli/vypli pomocné zbrane na 
prístroji. Všimnete si, že pomocné zbrane sú aktivované, 
infračervený vysielač bude deaktivovaný a naopak.

dovnútra, aby ste aktivovali núdzové zastavenie. To 
zníži všetku energiu v motore a loď spadne na zem. 
Toto sa používa len v nevyhnutnom  prípade , keďže pri 
páde sa loď môže poškodiť.

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE
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AUTOMATICKÝ ŠTART/AUTOMATICKÉ 
PRISTÁTIE

AUTOMATICKÝ ŠTART

AUTOMATICKÉ PRISTÁTIE 

Keď sú repulsorlifts aktivované, stlačte tlačidlo 
jedenkrát, keď sa loď nachádza na zemi, 
aby ste spustili automatický štart. Stlačte 
tlačidlo na 2 sekundy, keď sa loď nachádza vo 
vzduchu, aby ste automaticky pristáli.

Stlačte tlačidlo na 2 sekundy, kým ste vo vzduchu, aby ste automaticky pristáli. Ak je stlačené 
automatické pristátie, kontrola riadiacich pák (gimbals) sa anuluje, až kým  nebudete hýbať 
riadiacou pákou  nahor alebo nadol,  počas operácie automatického pristátia.  Pravá riadiaca 
páka bude fungovať počas sekvencie automatického pristátia, čo vám umožní kontrolovať 
klesanie. Ak je barometrický senzor vypnutý (pre manuálne vzlietnutie) potom musí byť 
posunutá ľavá riadiaca páka úplne nadol, než sa uzamknú vrtule a to vám umožní manuálne 
ovládanie.

Automatický štart funguje iba vtedy, keď je barometrický  senzor aktivovaný. Ak je 
barometrický senzor aktivovaný, automatický štart bude fungovať iba vtedy, ak je ľavá 
riadiaca páka (gimbal) v stredovej pozícii. Pravá riadiaca páka  bude fungovať normálne 
počas sekvencie automatického štartu, čo vám umožňuje kontrolu smeru vášho vzletu. Po 
tom, čo bude stlačené tlačidlo automatického štartu sa motory aktivujú, dron vzlietne a bude 
sa vznášať vo výške približne 6 stôp(2m). Ak je ľavá riadiaca páka (gimbal) potiahnutá nahor 
alebo nadol, automatický štart bude zrušený a budete pokračovať v režime normálnej kontroly.
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Stlačte pravé tlačidlo počas letu a 
váš dron sa otočí o 360 stupňov v 
smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo 
tlačidlo zostane stlačené.  Ak dron 
letí dopredu, bude sa tak pohybovať, 
aj počas obratu a bude to robiť 
podobne, bez akéhokoľvek pohybu 
do strán.

OBRAT V SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK (A)

Obrat v smere hodinových ručičiek (A)

Obrat v proti smere hodinových ručičiek (B)

Výstrel zo zbraní

OBRAT V PROTI SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK (B)

STREĽBA ZBRANÍ (C)

Stlačte ľavé tlačidlo počas letu a váš dron sa otočí o 
360 stupňov v proti smere hodinových ručičiek a bude 
pokračovať vo svojej súčasnej trajektórii.

Váš dron je dodávaný   s predinštalovaných 
infračervenými bojovými vysielačmi a prijímačmi, ako 
aj s laserovými prijímačmi. Naraz môže byť použitá 
len jedna zbraň, čo znamená, že môžete bojovať 
buď s infračervenými zbraňami alebo pomocnými 
zbraňami. Stlačte tlačidlo, aby ste vystrelili zo zbrane.  
Tlačidlo zbraní aktivuje infračervené LED svetlo 
alebo pomocné zbrane, v závislosti od toho,  akými 
zbraňami je systém vybavený. Ak sú aktivované 
pomocné zbrane, infračervený LED vysielač a prijímač 
bude deaktivovaný. Ak je aktivovaný infračervený 
LED vysielač, laserové prijímače  budú deaktivované. 
Keď budete strieľať zo zbraní , budete počuť zvuk z 
reproduktora riadiacej jednotky (alebo zo slúchadiel, ak 
sú zapojené ).
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OBRAT V PROTI SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK (B)

BOJOVANIE S INFRAČERVENÝM SVETLOM

BOJOVANIE

Pri bojovaní s infračerveným svetlom vyšlú infračervené vysielače na prednej strane dronu 
signál  a infračervený prijímač nachádzajúci sa pod dronom zaregistruje úder. 
Bojovanie s infračerveným svetlom je relatívne jednoduché , pretože rozosiela široký signál a 
prijímač smeruje nadol pod dronom. Ak mierite kdekoľvek pod Váš dron v rozhraní menej než 
2-3 metre, s najväčšou pravdepodobnosťou utŕžite úder.
Pár vecí na povšimnutie pri bojovaní 
s infračerveným svetlom:
Slnečné svetlo výrazne znižuje 
vzdialenosť, do ktorej signál dokáže 
dosiahnuť. Bojovať vonku cez deň 
znamená, že musíte byť obzvlášť v 
blízkosti svojho súpera, aby ste ho 
trafili. 
Keď bojujete vo vnútri, infračervené 
signáli sa môžu odrážať od stien 
(predovšetkým od bielych stien).  
Niekedy sa Vám môže podariť úder, 
aj keď ste práve nemierili na Vášho 
oponenta pod správnym uhlom.
Keď bojujete s infračerveným 
svetlom nebudete môcť bojovať s 
ktorýmkoľvek prístrojom Hviezdnych 
vojen , ktorý je nadstavený 
na použitie režimu pomocných 
zbraní. 

SNÍMAČE

PRIJÍMAČ

Pri bojovaní s vašim zariadením je dobré lietať v otvorenom priestranstve, s veľkosťou okolo 
200-300 stôp(60-90 metrov), v otvorenom poli, bez obštrukcií, ako sú stromy, domy, otvorená 
voda alebo elektrické vedenie. Pokiaľ bojujete vo vnútri je odporúčané robiť tak vo veľmi 
veľkom otvorenom priestranstve, akým je telocvičňa alebo športové centrum s vysokým 
stropom a žiadnymi prekážkami. 
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DRUHÝ	ÚDER TRETÍ	ÚDER

PLNÝ	ŽIVOT PRVÝ	ÚDER

LIFE LED SVETLÁ

Keď je ovládač zapnutý, všetky 3 life LED svetlá budú 
blikať. Keď už je raz synchronizovaný, všetky 3 life LED 
svetlá budú svietiť na červeno.
Reakcie na úder:
Keď je dron zasiahnutý oponentom bude reagovať, a to 
tým, že zmení svoj letový smer. 
Žiadne ďalšie údery sa nemôžu opakovať v tomto čase.

PRVÝ	ÚDER
Dron bude pokračovať na svojej súčasnej dráhe, ale 
bude sa hojdať tam a späť dvakrát zľava doprava  
plynulým pohybom. Ovládač bude vibrovať 3 sekundy a 
zahrá jedinečný zvukový efekt cez reproduktor. Počas 
toho budú 3 life LED svetlá svetielkovať a dron nebude 
reagovať na žiadne ďalšie údery. Na konci manévrov 
ostanú svietiť len dve LED svetlá a hráč, ktorý trafil 
Váš dron dostane upozornenie o úspešnom údere 
prostredníctvom ovládača. 

DRUHÝ	ÚDER
Podobne ako pri prvom údere, pohyb bude ale 
agresívnejší. 3 life LED svetlá budú svetielkovať a dron 
nebude reagovať na ďalšie údery. Na konci hojdania 
ostane svietiť len jedno LED svetlo a hráč, ktorý váš 
dron zasiahol, dostane upozornenie o úspešnom údere 
prostredníctvom ovládača. 
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REŠTART HRY
Počas tretieho úderu automatického pristátia nebudete mať žiaden prístup k škrtiacej klapke, 
zatiaľ čo váš dron klesne a zastaví sa. Počas toho budú 3 life LED svetlá svetielkovať a loď 
nebude reagovať na ďalšie výstrele zbraní.
Všetky kontroly letu sa vrátia do normálu po 10 sekundách. Tri nové life LED svetlá sa 
rozsvietia na vašom ovládači, čo signalizuje, že môžete znovu vstúpiť do bitky.

TRETIE AUTOMATICKÉ PRISTÁTIE
Toto je posledný úder pri boji. Ak ste boli zasiahnutý 
tretíkrát, Váš dron vstúpi do režimu automatického 
pristátia a bude špirálovito klesať nadol.

OVLÁDNUTIE PRISTÁVACEJ SEKVENCIE
Potiahnutím  ľavej ovládacej páky až nadol počas 
sekvencie automatického pristávania sa aktivuje 
pristávací režim kontrolovaný používateľom.  Táto 
črta umožňuje prevziať kontrolu Vášho smeru zatiaľ 
čo padáte. Toto je použité na to, aby ste sa vyhli 
prekážkam.

V POKROČILOM REŽIME (REUPULSORLIFT 
DEAKTIVOVANÝ)
Počas klesania ostane každá kontrolka aktívna, 
okrem škrtiacej klapky, a to vám umožní voľne sa 
pohybovať a vytvoriť  váš vlastný vzor núdzového 
pristátia. 
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KEď sTE 
na sprÁVnom mIeste, poUžIte KOMbiNáciU riADENiA ODbOČENiA A KríDEL 
(bOMbArDOVAť bOKOM), AbY sTE bOMbArDOVALi 
V PLNOM KrUHU OKOLO VáŠHO OPONENTA, 
AK TO sPráVNE NAČasUJete možete ZnIČiť 
POVsTALEcKýcH úTOČNíKOV

OsTAňTE V PrEDNEJ ČAsTi OTOČENiA VáŠHO NEPriATEľA. 

ľAHKO sKĹZNiTE 
NA sTrANU 
DOsiAHNiTE 

NA ciEľ! 

POZNÁMKY
kruhové bombardovanie
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Znížte sVoJU rýchlosť A KLEsNiTE POD NADMOrsKú VýŠKU 

PrENAsLEDUJúcEHO NEPriATEľA. cHráňTE ZrANiTEľNý sPODOK 

VáŠHO X-WiNg, KýM MANéVrUJETE V úTOČNEJ POLOHE!

Kriff cisárA
!

sLEDUJ
TE HO 

AKO PrELET
í 

PrOPri Vás
!JAs

Ná O
bLO

HA

POZNÁMKY

kLe
SniTe

 SPa
ť a 

ZaÚ
ToČTe!
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POZNÁMKY

KEď sa na VÁs rebel blížI odZadU, VykonaJte skok 
tým, že potIahnete a pUstíte VašU škrtIacU klapkU, 
a tým ZnížIte VašU rýchlosť A KLEsNETE ZA NíM. AK 
TO rObíTE sPráVNE bUDETE sA NAcHáDZAť V POZícii NA 
VýsTrEL.

POVEDZTE NiE As-
TrOMEcHOM s VY-
maZanoU pamäťOU. 

rýcHLO sA NA 
NEHO DOTi-
AHNiTE!

iNsT
EAD Of

 NOsE 

UP - H
OrE 

NO-

sOM! 

reverZnÝ Skok 
ŠkrTiaCeJ kLaPkY
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POZNÁMKY

POrAZTE POVsTALEcKýcH PiLOT
OV V 

icH VLAsTNEJ HrE ZVLáDNUTíM TOHTO 

KrOKU. UrObíTE 180 sTUPňOVú OTOČKU 

ZA PLNéHO PLYNU, ČO sPôsObí  rýcHLU 

ZMENU sMErU  TAKMEr bEZ OTáČAJúcEHO 

oblúkU.  potom môžete prekVapIť sVOJHO 

NEPriATEľA  NiČiVýM úTOKOM. 

korisť otoČí dravca

180-sTUPňOVý 
ObrAT

KLEsN
iTE A 

ZAúTOČTE NA
 sPOD

Nú 

ČAsť VáŠHO NEPr
i-

ATEľA. 

PaŠeráCkY SPäTnÝ Chod
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POMENOVANé PO  ADArOVi TALLONOVi, VZNEŠENéMU 
DEZErTérOVi, KTOrý sTATOČNE POMáHAL sPOJENEcTVU.  
TALLON  ObrAT JE DôMYsELNá TEcHNiKA, KTOrá JE 
VYKONANá, KEď sA NEPriATEľský pIlot prIblIžUJe rýchlo 
ZOZADU. AK sA PiLOT VYrOVNáVA A VYTiAHNE sA NAHOr 
POČas obratU späť ZO sMErU OTOČenIa, môže tak skĹZNUť 
späť ZA NEPriATEľOM, bEZ sTrATY VZDiALENOsTi ALEbO 
rýcHLOsTi.

NEbUDE Vás scHOPNý NAsLEDOVAť. 

HEJ VADE
r JEsť 

VáKUU
M

POZNÁMKY
TaLLon obraT
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T-65 X-WING VAROVANIE

Váš T-65 x-wing je určený pre vnútorné aj vonkajšie použi-
tie.
Vrtule drona T-65 x-wing sa točia pri vysokých rýchlostiach 
a môžu poškodiť používateľa, divákov a zvieratá. 
Nepribližujte sa k dronu, aby sa znížilo riziko, že sa dostan-
ete do jeho letovej dráhy.
Varujte divákov, že budete lietať s vašim dronom tak, aby si 
boli vedomí vašej pozície.
Pred letom skontrolujte listy rotoru drona, aby sa zabez-
pečilo, že sú bezpečne upevnené.

VÝSTRAHA!
Riziko udusenia  / porezania: malé časti / ostré čepele 
rotora.

Udržujte ruky, vlasy a voľné oblečenie mimo dosahu vrtule, 
keď je hlavný vypínač v ON pozícii(zapnutý).

Vypnite ovládač a vypínač drona, keď sa nepoužíva.

Priložená nabíjačka je určená špeciálne pre T-65 x-wing 
Li-pol batériu.
Nepoužívajte ju na nabíjanie iných typov batérii.

Nové alkalické alebo dobíjacie 1,5 V batérie sú doporučené 
pre maximálny výkon.
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Vyberte batérie z ovládača, keď nie je používaný dlhšie časové obdobie.
Na vyčistenie, jemne utrite ovládač a sondu čistou vlhkou handričkou.
Udržujte Vaše zariadenie mimo dosahu priameho tepla a slnečného žiarenia.
Neponárajte ovládač alebo dron do vody. Môže to neopraviteľne poškodiť jednotku.
Odporúčame dohľad rodičov pri inštalácii alebo výmene batérií.

Tento dron používa Li-pol nabíjateľnú batériu. Ak batéria nebíja, riadne ju zlikvidujte v súlade s 
miestnymi požiadavkami na likvidáciu. 
Ovládač vyžaduje 4 AA batérie (nie sú súčasťou balenia). 
Prečítajte si prosím nižšie, dôležité bezpečnostné upozornenie batérie. 
Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjacie batérie (nikel-metal 
hydridové).
Nemiešajte staré a nové batérie.
Nedobíjacie batérie sa nedobíjajú.
Akumulátory musia byť odstránené zo zariadenia pred nabitím (ak sú odnímateľné).
Nabíjacie batérie sa dobíjajú iba pod dohľadom dospelej osoby.
Vybité batérie by mali byť okamžite odstránené a musia byť recyklované alebo zlikvidované 
náležite, podľa štátnych alebo miestnych vládnych nariadení a predpisov.
Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
Používajte batérie rovnakého alebo podobného typu ako tie odporúčané.
Batérie majú byť vložené so správnou polaritou (pozri vnútri brožúry pre diagram).
Nevhadzujte batérie do ohňa, pretože batérie môžu vytiecť alebo explodovať.

VAROVANIA PRE BATÉRIE

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
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POZOR: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k 
strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 
15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu 
v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie 
je inštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovej komunikácie. 
Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje 
rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím zariadenia, vypnutím a opätovným 
zapnutím, môže sa používateľ pokúsiť napraviť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich 
opatrení:
● Presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény.
● Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
● Pripojenie zariadenia  do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
● Obrátenie sa na predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho technika so žiadosťou o pomoc.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzkovanie podlieha dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu 
prevádzku.
Toto zariadenie nesmie byť spoločne umiestnené alebo nesmie pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou 
alebo vysielačom.
Toto zariadenie vyhovuje limitom radiácie FCC a Industry Canada,  stanovené pre nekontrolované 
prostredie.

FCC  ČASŤ 15 C UPOZORNENIE

SMERNICA WEEE A LIKVIDÁCIE VÝROBKU

Na konci svojej životnosti, s týmto výrobkom nesmie byť 
zaobchádzané ako s domovým alebo všeobecné odpadom. 
Mal by byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste pre 
recykláciu elektrických a elektronických zariadení, alebo 
vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

Interné / Dodávané batérie

Tento symbol na batérii znamená, že batériu je potrebné 
zlikvidovať ako triedený odpad. Táto batéria je určená do 
triedeného odpadu na príslušnom zbernom mieste.

vÝSTrAHA! 
neBeZPeČenSTvO UDUSenIA-  obsahuje malé časti.
N i e  j e  v h o d N é p r e d e t i  d o 3 r o k o v.

©2017 Rooftop Brands™   Všetky práva vyhradené
 www.propelsw.com

Vyrobené v Číne

Zodpovedá bezpečnostným 
požiadavkám RTEE, FCC.
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PILOTNÝ DENNÍK
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PILOTNÝ DENNÍK


