
YÜKSEK PERFORMANS SAĞLAYAN SAVAŞÇI DRONELAR

KULLANIM KILAVUZU

T-65 X-WING

ÜRÜN KUTUSUNUN İÇİNDEKİLER:

- T-65 X-WING
- 2,4 GHZ KABLOSUZ KONTROL CİHAZI
- 2 T-65 X-WING BATARYASI
- KULLANIM KİTAPÇIĞI
- ŞARJ+USB KABLOSU+DUVAR ADAPTÖRÜ
(duvar adaptörü+USB hem paketleme hem de batarya şarjı içindir)

- KORUYUCU KAFES
- TORNAVİDA (kontrol CİHAZININ yan tarafında)

- ÇOK ALETLİ PERVANE
- FAUX BATARYA KILIFI (toplayıcının ekran kutusuyla kullanmak için)

- YEDEK PARÇALAR
- TOPLAYICI İÇİN LIGHT UP BOX

Renkler ve çeşitler değişiklik gösterebilir.

UYARI: Li-poly bataryaları şarjda uzun saatler bırakmayınız. 
Konuyla ilgili lütfen güvenlik talimatlarını okuyunuz.
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• Dahili 6 akslı gyroscope sayesinde T-65 X-Wing her koşulda sabit kalabilme,

• 4 kanallı uçuş kontrolü özelliği sayesinde 360 derece hava hareketi dahil her türlü manevraya 
elverişllik.

• LED ışıkları sayesinde T-65 X-Wing kolay takip, 

• El boyama,

• Alçak uçuşlarda T-65 X-Wing ışıkları cihazı görünür kılar.

• Barometrik basınç sensörleri ile cihazın çıkacağı yüksekliği belirleyebilme,

• Otomatik başlama ve otomatik iniş özelliği,

• Gyroscope kalibrasyonu

• Otomatik iniş özelliği cihaz için çarpmalara karşı güvenlik sağlanır. 

• Başlangıç seviyesindeki pilotlar için T-mode’da uçuş

• Cihazda yer alan ses kayıtları ve savaş sesleri sayesinde üç boyutlu bir deneyim yaşama fırsatı

• Savaş ve çatışma sırasında kumanda ile dokunsal geri bildirim imkanı,

• Değiştirilebilir Li-poly bataryalar sayesinde oyununua hiç ara vermeden devam edebilme özgürlüğü

• Kızılötesi savaş teknolojisi

• Entegre Starwars film müzikleri sayesinde sonic immersion ile en son ses teknolojisini deneyim-
leme imkanı

• Cihazınızı kolayca tanıyıp takip edebilmeniz için cihazı tanımayı kolaylaştıran işaretler, 

• Hoparlör ve Kulaklık girişi

• Transparant pervane kanatları ve değiştirilmesi kolay parçalar

• Koruyucu kasa

• Koruyucu, mühürlü, sızdırmaz paket (eğer bunu okuyorsanız çoktan mühürlü paketi açmışsınız 
demektir)

• Kumanda bataryaları ve T-65 X-Wing onarımı için tornavida 

• Ve birkaç eğlenceli sürpriz

• 

• Akıllı telefon aplikasyonu yakında hizmetinizde olacaktır.                                                         
Gelişmeleri www.propelsw.com adresinden takip edebilirsiniz. 

ÖZELLİKLER

ÇOK YAKINDA：



HIZ DEĞİŞİMİ

Otomatik Başlatma/
Otomatik İniş

IR ALICISI

IR Vericileri

Pervaneler

Batarya Kilidi

Arka Işıklar

Batarya

Barometrik Basınç 
Sensörü On/Off

PİLOT DONANIMI

Kumanda açma/kapama

Uzun Telefon 
Tutacağı 
AyrıntısıAteşli Silah

Telefon koyma yeri

LED’I açma/kapama

Handle Grip

Hoparlör

Kulaklık girişi

Kumanda açma/
kapama

LED ışıkları

Saat Yönüne 
Döndürme

Kontrol Kolu

Kalibre Gyro

SAAT YÖNÜ TERSİNE 
DÖNÜŞ

Gelecek aplikasyon 
entegrasyonu için Bluetooth 

Senkronizasyonu

Boyun Askılığı (kordon 
dahil değildir)

SOL GİMBAL 
(KONTROL ÇUBUĞU)
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KUTULARI 
ATMAYINIZ!!!

TOP SECRET 
SAYFASINI 
AÇINIZ

Dikkatlice kutunun üst kısmını ve akrilik camı 
kaldırınız. Bunları güvenli bir yere koyunuz. 
Drone’u olduğu yerden çıkartmak için nazikçe 
drone’unuzu yukardı doğru çekiniz ve motorları 
kauçuktan çıkarınız. Yavaşça ve zorlamadan drone’u 
bulunduğu destek yüzeyinden kaldırınız.

Önemli not: Paketleme dolayısıyla pervane kanatları 
drone’a takılı değildir. Pervane kanatlarını drone’a 
takabilmek için lütfen sayfa 10’da bulunan 
talimatları uygulayınız.

T-65 X-WING’I TEŞHIR KUTUSUNDAN 
ÇIKARMA:

Kapak kaldırıldığında kutu ışık ve müzikle çalışmaya 
başlayacaktır.
Not: Kapağı her kaldırdığınızda yeni bir müzik 
çalmaya başlayacaktır. 
Teşhir kutusunu şarj etmek için öncelikle akrilik 
üstü kaldırınız. Akrilik üstü kaldırdığınızda kutunun 
arkasındaki şarj yerini göreceksiniz. Size verilmiş 
olan USB kablosunu ve duvar adaptörünü kullanınız. 
Ekran(display) şarj olurken ses kapanacak ve ışıklar 
sönecektir. Batarya tamamen şarj olduğunda, ekran 
ışıkları tekrar yanacaktır. Artık akrilik üstü ekran 
kutusunun üstüne tekrar yerleştirebilirsiniz.
Eğer bataryanın şarj olup olmadığından emin 
değilseniz, birkaç dakika şarj ettikten sonra şarj 
kablosunu yerinden çıkarınız. Şarj kablosu yerinden 
çıkarıldığında ekran aydınlanacaktır. Ekran 
kutusunu tamamen şarj etmek normal şartlar 
altında yaklaşık 40-60 dakika sürmektedir.
Not: Paketleme tamamen şarj olduğunda, bataryayı 
ömrünü korumak için şarj kablosunu yerinden 
çıkardığınızdan emin olunuz. 
Batarya gücü azalmaya başladığında ekran ışıkları 
yanıp sönecektir. 

TEŞHIR KUTUSU ÖZELLIKLERI

CIHAZ ÖZELLIKLERI

T-65 X-WINGTM TIE ADVANCEO X1TM T-65 X-WINGTM

Makine:
Aratech ordu rütbesi

Repulsor lift

Alan Hızı:
500 km/s

Konstrüksiyon: 
Dayanıklı 

sağlamlaştırılmış metal

Operatör:
1 pilot

Silahlar:
1 ax-20 ateşleyici top

Reaktör: 
Sfs I-s3a güneş 
iyonizasyonu

Motorlar:
SFS-S5.6 ikiz iyon

Atmosfer Hızı:
1200 km/s

Yüzey:
Dayanıklı, 

sağlamlaştırılmış metal

Operatörler: 
1pilot

Silahlar: 
2 L-s9.3 lazer ateşleyici 

top

Reaktör:
Novaldex 04-z cryogenic 

pil

Motorlar: 
4 Incom 4L4

 
Atmosferik Hızı:

1050 km/s

Yüzey:
Titanyum alaşım

Personel:
1 pilot, 1 astromech droid

Silahlar:
4 Taim ve BAK KX9 lazer 

ateşli top

Prizi kutusuna 
koyunuz

Şarj etmek için 
tekrar takınız
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1 -1 VIdALAR
I ÇIKARINI

Z VE KAYdIR
INIZ

2 -4 AA b
ATARYALA

R

3 KAPAğI TEKRA
R YERINE 

KOYUNUZ

UZAKTAN KUMANDA BATARYASI MONTAJI

(ALL ThE LEdS ON ThE CONTROLLER 

ShOULd bE  FLAShINg) 

1.Kumandanin arkasından bataryaları vidaları 
çıkarıp kaydırarak batarya kapağını açınız. 

2. Kumanda için 4 AA kalem pil (1.5V tekrar şarj 
edilebilir bataryalar kullanmanız tavsiye edilir)  
kullanabilirsiniz.

3.Batarya kapağını yerine koyunuz ve vidalarla 
beraber skalayınız.

4.Tornavidayı kumandanın yanındaki yerine geri 
koyunuz. 

5.Kumandanın arkasını çeviriniz ve güç 
düğmesine 2 saniye boyunca basınız ve LEDlerin 
yandığından emin olunuz. 

-UYgULAMA IÇIN KONTROL EdINIZ!

-KUMANdANIN SAğ KOLUNdA SAKLI bIR TORNAVIdA bULUNMAKTAdIR.

KALEM PİL VEYA 

1.5 V TEKR
AR 

ŞARJ EdİL
EbİLİR 

bATARYAL
AR 

KULLANIN
IZ
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BATARYAYI 
KILITLEMEK VEYA 
KILIDI AÇMAK IÇIN 
KAYDIRINIZ.

BATARYA MONTAJI 

NOTE: Drone’DA açma/kapama düğmesi 
BULunmamaktadır. Drone, Li-poly batarya 
yerleştirildiğinde otomatik olarak açılmaktadır. 
Kapamak için bataryanın kilidini açarak bataryayı 
çıkarınız.

1.İlk montaj sırasında, bataryanın kilidini kaldırmak için kopçayı kaydırınız 
(RESİMDE gösterildiği gibi). Sonrasında batarya kağağını kaldırınız. Bu kapak 
kozmetiktir ve yalnızca teşhir amacıyla kullanılır. 

2.Tamamen dolu bataryayı drone’un batarya kısmına yerleştiriniz (diagrama 
bakınız)

3.Aşağı doğru bastırınız ve bataryanın tam olarak aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 
yerleştiğinden emin olunuz. Batarya düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde Drone’un 
LED ışıkları aydınlanacak ve yanıp sönmeye başlayacaktır. 

4.Bataryayı güvenlice yerine yerleştirmek ve kilitlemek için kopçayı kapatınız

ÖNCELIKLE BATARYANIN 
BURNUNU ÖNE 

DOĞRU ITTIREREK 
YERLEŞTIRINIZ. 

SONRASINDA 
BATARYANIN ARKASINI 

AŞAĞI DOĞRU ITTIRINIZ.
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SAbIT KIRMIZI ->PRIZE TAKILI
YANIP SöNEN KIRMIZI ->ŞARJ OLUYOR

MAVI
%90 şarj oldu

YEŞIL
Tamamen şarj 

oldu

Resim A

DRONE Lİ-POLY BATARYA ŞARJI

1.Doğru prizi, duvar adaptörüne 
takınız. Hangi ülkede 
bulunduğunuza göre değişecektir. 
(bkz. Resim A)

2.USB şarj kablosunu duvar 
adaptörüne ve şarja aletine 
bağlayınız

5.Bataryanın %90 doluluğa ulaşması yaklaşık 30 
dakika sürmektedir. Bu 30 dakikaya 10 dakika 
daha eklersek batarya tamamen şarj olacaktır. 
%90 dolu batarya ile uçuşa geçmenizi öneririz. 
Çevre ve hava koşullarına göre değişmekle birlikte 
%90 dolu bataryayla droneunuzu 6-8 dakika 
kadar kullanabilirsiniz. Li-poli bataryaları uzun 
süre şarjda bırakmayınız.

3.Drone batarya doluluğu %90’a ulaştığında şarj 
göstergesinin ışığı mavi renkte yanacaktır.

4.Drone bataryası tamamen şaj olduğundaya şarj 
göstergesi yeşil renkte yanacaktır.

NOT: ŞARJ AdAPTORü TAKILdIğI 

ZAMAN göSTERgE KIRMIZIYA 

döNECEKTIR VE ŞARJ OLURKEN 

KIRMIZI bIR IŞIK YANIP 
SöNECEKTIR. 

bATARYA
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T-65 X-Wing pervane sistemi hassas bir yapıya 
sahiptir ve en iyi uçuş deneyimini yaşayabilmeniz 
için zaman zaman onarıma veya değiştirmeye 
ihtiyaç duyulabilir. Hızlı uçuşlar sonucu Iniş 
yaparken meydana gelebilecek çarpmalar 
dolayısıyla pervaneleriniz zarar görebilir.
1.Uçak, dört pervaneye sahiptir. İki ‘’A’’ 
Pervanesi ve iki ‘’B’’ pervanesi, 
2.Pervane kanatlarını monte ederken A 
pervanelerini A motorlarına, B pervanelerini ise B 
motorlarına taktığınızdan emin olun. (bkz. Sağda 
bulunan resimler)
3.Kanadın yerini değiştirmek için multi-
tool kıllanarak kırılmış kanadı nazikçe 
yerinden çıkarınız ve yeni kanadı yerine sıkıca 
oturttuğunuzdan emin olarak yerleştiriniz.

PERVANE MONTAJI VE DEĞİŞİMİ

A

B

B

A

Multi-Tool

Multi-tool pervanelerin monte edilmesi ve yerinden çıkarılması için kullanılmaktadır. 

1.Pervaneyi yerinden çıkarmak için multi-tool’un ince kısmını motor yuvası ve 
helikopterin arasına sıkıştrınız ve pervaneyi yukarı doğru ittiriniz. 

2.Pervaneyi monte etmek için multi-tool’un karşıt tarafını kullanarak pervane 
kanadını aşağı doğru ittiriniz. Bir basınç hissedeceksiniz ve sonrasında pervane 
kanadı yerine oturacaktır. Pervane kanadının tabanı kısmen motor boşluğuna 
oturtulmuş olduğu zaman pervane kanadı doğru yerleşmiş demektir. Her zaman 
pervane kanatlarının rahat ve özgür bir biçimde döndüğünden emin olunuz. 
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2 SANIYE 
BOYUNCA ON/

OFF DÜĞMESINE 
BASMA

TüM IŞIKLARIN KIRMIZI 
RENKTE YANMASI

KONTROL CIHAZI ON/OFF

DRONE ILE EŞZAMANLAMA:TEK KIŞILIK OYUN IÇIN

Önemli! Drone’unuzu kumandanızla senkronize 
ederken, her zaman drone’un düz bir yüzeyde 
olduğundan emin olunuz. Bu sayede 6-aksis gyro 
doğru bir şekilde kalibre olabilir. Drone’unuz 
otomatik 2.4 GHz kanal seçim sistemi kullanır 
ve bu sayede 12 kişi yan yana aynı kablosuz uçuş 
alanında uçabilirsiniz.

2 saniye boyunca düğmeye basınız ve küçük bir 
titreşim sonucunda cihazınız açılacaktır. Kontrol 
cihazı drone ile senkronize olana kadar tüm LED 
ışıkları kırmızı olarak yanıp sönecektir. 

Düğmeye iki saniye basılı tutarak kapatınız. Ti-
treşim motoru dönecektir ve tüm LED ışıkları 3 
saniye boyunca kırmızı renkte yanacaktır.

Sol kontrol kolunu tek bir bip sesi duyana kadar 
yukarı doğru ittiriniz. Sonrasında bu kolu aşağı 
doğru çekiniz. Kontrol cihazının senkronize 
olduğunu 2 bip duyduğunuzda anlayabilirsiniz. 
Senkronizasyon tamamlandığında açma tuşu 
etrafındaki LED’ler aydınlanacak ve seçilmiş hızı 
göstereceklerdir. 
Bu aşamada, okumaya devam ederken, konrol 
cihazınızın açılış müziğini dinleyebilirsiniz.

bU AŞAMAdA AÇMA 
düğMESINE bASTIğINIZdA 
AÇILIŞ MüZIğINI 
dINLEYEbILIR VEYA bUNUN 
YERINE ELINIZdEKI 
KITAPÇIğI OKUMAYA dEVAM 
EdEbILIRSINIZ.

UYARI!
Drone’unuzu kirli havada uçurmayınız. 
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MÜZIK MODU
Müzik moduna geçtiğiniz zaman hoparlörünüzde 
veya kulaklığınızda ses ayarlaması yapabilir veya 
bir fon müziği seçebilirsiniz. Müzik modunu 
açmak için 2 numaralı ve dört numaralı düğmeye 
iki saniye boyunca basınız. Life LED’ler mavi 
renkte yanacaktır. Müzik modundan çıkmak 
içinse tekrar aynı düğmelere iki saniye boyunca 
basınız. Müzik modundayken beş saniye boyunca 
hiçbir düğmeye basmassanız, control cihazı 
kendiliğinden müzik modunu kapatacaktır.
Müzik modundayken kontrol cihazının yüzünde 
bulunan dört buton dışında hiçbir düğme 
çalışmaz (1, 2, 3 ve 4 numaralı butonlar) 
1.Şarkı değiştirme: Şarkıyı değiştirmek için bir 
kere basınız (en fazla altı kez basabilirsiniz). 
Tüm şarkıları değiştirmek için tekrar basınız. 
Bir  kere daha bastığınızda müzik kapanır ve 
yalnızca ses efektleri duyulur (music-off sesi ile 
teyit edilmiştir). Tekrar basınız ve tüm sesleri 
kapatınız (all-sound-off ile teyit edilir). Baştan 
başlamak için tekrar basınız. 

Başlık: “THE IMPERIAL MARCH”

FILM:  STAR WARS: THE EMPIRE 

STRIKES BACK

Başlık: “BENS DEATH AND 

TIE FIGHTER ATTACK”                

FİLM: STAR WARS: A NEW HOPE

Başlık: “IMPERIAL ATTACK”       

FİLM: STAR WARS: A NEW HOPE

2.Sesi değiştirme: ses ayarı yapabilmek için 
öncelikle müzik modunu aktifleştiriniz ve sesi 
açmak için 3 numaralı butona, sesi kısmak için 
ise 4 numaralı butona basınız. 

(bkz. İlgili resim)

Speeder Bike içindeki şarkılar:

TRACK 

1-7
MüZIğI KAPA

SESLERI 
KAPAKARIŞTIR

ŞARKIYI 
DEĞIŞTIR

MÜZIK MODUNA GIRIŞ

SESI AÇ

SESI KIS

1

2 4

3

1 3

2 4

Başlık: “THE ASTEROID FIELD” 

FİLM: STAR WARS: RETURN OF 

THE JEDI

Başlık: “EMPEROR’S THRONE 

ROOM”

FİLM: STAR WARS: RETURN OF 

THE JEDI

Başlık: “THE STARS AWAIT”        

BESTECİ:  DAVID PELLICCIARO
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TORNAVIDA

HOPARLÖR

BOYUN ASKISI

KULAKLIK GIRIŞI

Bu tornavida kontrol cihazınıza iliştirilmiştir. 
Tornavidayı batarya kılıfındaki çivileri sökmek 
veya telefon tutucunun vidalarını sıkmak için 
kullanabilirsiniz. Bunun yanında tornavida, 
ihtiyaç olduğu takdirde, drone’unuza ait parçaları 
yerinden çıkartmak için de kullanılabilir. 

Kontrol cihazının hoparlörü müzik, patlamalar 
ve daha fazlası da dahil olmak üzere her sesi 
çıkaracaktır.

Bir kordon ile control cihazını boynunza 
asabilirsiniz. (kordon dahil değildir)

Kontrol cihazının kulaklık girişi tıpkı hoparlör 
gibi çalışır ancak yalnızca kulaklık takılı 
olduğu zaman çalışır. Kulaklıklarla bağlantı 
sağlandığında, control cihazının hoparlörü 
kapanacak ve ses yalnızca kulaklıklardan 
duyulacaktır. Kulaklıklar çıkarıldığı zaman ise ses 
tekrar hoparlörden gelmeye başlayacaktır.

KALIBRASYON

Eğer sert inişler, çarpmalar söz konusuysa veya 
drone’unuz belli bir yöne kontrolünüz dışında 
gitmeye başlıyorsa drone’unuza, gyroyu tekrar 
kalibre etmek için iniş yaptırmanız gerekir. Düz 
bir yüzeyde, motorlar çalışmazken butonu iki 
saniye basılı tutunuz ve gyroyu kalibre ediniz. 
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Barometrik Basınç OFF

Barometrik Basınç ON

BAROMETRIK BASINÇ SENSÖRÜ ON/OFF, 
(AÇMA/KAPAMA)

AKILLI TELEFON TUTACAĞI

Akıllı telefon tutacağını kullanmak için kontrol 
cihazınızın arkasında bulunan açma halkasını 
uzatınız ve bir klik sesi duyana kadar bu halkayı 
çekiniz. 

Bu kısıma akıllı telefonunuzu yerleştiriniz. 

Telefonunuzun açısını ayarlayabilir ve 
telefonunuzu bulunduğu yere sağlam bir şekilde 
yerleştirmek için alt tarafta bulunan vidayı, 
control cihazının yan tarafında bulunan tornavida 
yardımıyla sıkabilirsiniz. 

Barometrik basınç Sensörü drone’unuzun 
yer ile olan mesafesini repulsorlift motor 
kullanarak yerçekimi efekti gibi davranarak 
ayarlar. Bu sayede aynı zamanda uçuş sırasında 
yüksekliğinizi artan bir şekilde yükselmesi için 
ayarlayabilirsiniz. Kardanı aşağı veya yukarı 
doğru ittirip serbest bırakın. Böylece drone’unuz 
yeni yükseklikte dolanmaya başlayacaktır. 

Barometrik sensör actif ise drone’unuz otomatik 
olarak açılacaktır. Ancak bu durum aynı zamanda 
eğim açısını sınırlandırır ve akrobatik uçuşlarda 
hareket kabiliyetini azaltır.
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UÇMAYI ÖĞRENMEK (T-MODE)

Eğer ilk defa uçuyorsanız lütfen aşağıda bulunan 
açıklamaları okuyunuz. Eğer uçuş konusunda 
tecrübeliyseniz diğer bölüme geçebilirsiniz. 

T-mode güvenli bir ortamda temel uçuş 
özelliklerini yeni pilotlara öğrenmek için 
geliştirilen özel bir uçuş modudur. T-mode 
ile uçmak için öncelikle kontrol cihazınızın 
üstündeki repulsorliftleri aktive etmeniz 
gerekmektedir (bkz. Sf. 14 repulsorlifts). 
T-mode’dayken, Speeder Bike size kontrollü, 
dengeli ve yavaş bir yöntemi kullanarak nasıl 
uçmanız gerektiğini öğretir. T-mode size 
normal uçuş hızına  geçmeden önce alışmanız 
ve kavramanız gereken birtakım özellikleri 
tanımanıza yardımcı olur.  

Görünmez Tavan ve Yüzey:

T-mode’da yükseğe doğru uçarken size 2 metre 
yukarıda bir görünmez tavan eşlik eder. Bu 
görünmez tavan sayesinde drone 2 metreden 
yukarı çıkamaz. Buna ek görünmez bir taban 
da mevcuttur. Bu görünmez taban ise güvenli 
bir uçuş alanı sağlar ve drone’un yer ile temas 
etmemesini sağlar. T-mode kullanırken drone’u 
yere indirmek için oto-inişi active etmeniz 
gerekecektir (oto-iniş için bkz. Sayfa 21). 
T-mode’a girebilmek için 3 saniye boyunca hız 
değiştirme butonuna basılı tutunuz. T-mode’a 
girdiğinizde güç düğmesi etrafındaki ışıkların 
tümü maviye döner. T-mode’dan çıkabilmek için 
hız kontrol butonuna tekrar basınız. Bir bip 
sesi sonrası güç düğmesi etrafındaki LED hız 
göstergeleri kırmızı renge döndüğünde T-mode 
kapanmış olacaktır. 

T-MODU

10.5 metre etki alanı
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KORUYUCU KAFES

Yeni başlayanlar için mutlaka koruyucu kafesi 
kullanmayı öneriyoruz. Uçuşa geçmeden önce 
koryucu kafesi monte ettiğinizden emin olunuz. 
Bu kafes pervane kanatlarını korur ve drone’u 
başka objelere veya duvarlara çarpmaktan korur.

Kafes montajı:

Kafesi monte etmek için drone’u önden arkaya 
doğru giden  ortadaki çubukla kafese yerleştriniz. 
4 C-şekilli plastik konektör ile motorun kollarını 
kaydırınız. Kafesi bağlamak için 4 C-şekilli 
konektörü başparmağınız ve işaret parmağınız ile 
konektörün bağlandığına dair bir çıtırtı duyana 
kadar sıkmaya devam ediniz (bkz. Diagram b).

Not: C-şekilli konektörlerin en yüksek pozisyona 
kadar yerleşmiş olduğundan emin olunuz (bkz. 
Diagram c) 

diagram c

diagram b

diagram a
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4 AA bATARYA
ÇALIŞTIRMA

30 METRE ALAN
SULAK ALANLARdAN UZAK OLMA

UYgUN hAVA KOŞULLARI

30 
METR

ELI
K AL

AN

HIZ 1

HIZ 3

HIZ 2

T-MODU

KIRMIZI LEd’LER- CIhAZA bAğLANdIğI ZAMAN YANIP SöNME SONA ERER
UÇUŞ IÇIN HAZIRLIK

BIRKAÇ KIŞI OYNAMA

Başlamadan önce, tüm aletlerin ve control 
cihazlarının kapalı olduğundan emin olun. Etrafta 
başka bir 3.4. GHz cihazının bulundurmamaya 
dikkat edin.

Her oyuncu kendi CİHAZINI senkronize etmelidir. 
Paraziti önlemek için senkronizasyonu herkes 
aynı anda yapmalıdır. Sayfa 11’deki adımları 
takip edin (‘’BIKE İLE SENKRONİZASYON: TEK 
KİŞİLİK OYUN’’). Diğer oyuncular birbirlerinden 
uzak bir yerde durmalı ve ayrı ayrı anlarda 
senkronize etmeleri gerekmektedir. 

Bir kişi cihazını senkronize ettikten sonra diğer 
tüm oyuncular kendi cihazlarını senkronize edene 
kadar kendi cihazını kapatmadan beklemelidir. 
Eğer bir hata olursa veya parazit meydana 
gelirse tüm oyuncular kontrol cihazlarını ve 
aletlerini 60 saniye boyunca kapamalı ve tekrar 
denemelilerdir. 

• Kontrol cihazınızın 4 ‘’AA’’ bataryası olduğun-
dan ve drone bataryanızın tamamen dolu old-
uğunuzdan emin olunuz. Drone ve kontrol cihazı 
açık olmalıdır.

• Geniş bir alanda uçuşunuzu gerçekleştirin. En 
az 30 metrelik açık bir alanda olduğunuzdan 
emin olun.

• Etrafta bir nehir veya engel olabilecek nesne 
olup olmadığını control edin. Uçuş başlamadan 
önce Drone’unuzu temiz bir yüzeye yerleştirin.

DRONE’UNUZU YAĞMURLU, KARLI HAVALAR-
DA VEYA ÇOK RÜZGARLI GÜNLERDE KULLAN-
MAYINIZ
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UÇUŞ KONTROLÜ
Bunlar drone’unuz için temel uçuş özellikleridir. Uçmayı öğrenirken geniş bir 
alanda olmanız öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Ustalaşmaya başladığınızda daha 
gelişmiş manevralar deneyebilirsiniz. En iyi olmanın yolu pratikten geçer. Bir kere 
ilk aşamaları geçtiğinizde diğer seviyeye geçebilirsiniz.

Throttle’I yukarı doğru çekin ve motorların 
hıznı arttırın. Bu sayede T-65 X-Wing yukarı 

doğru yükselecektir.

Throttle’I sola çevirdiğinizde T-65 
X-Wing sola dönecektir.

Direction Control yukarı çevirdiğinizde 
T-65 X-Wing ileri doğru gidecektir.

Direction Control sola çevirdiğinizde 
T-65 X-Wing sola yatacaktır.

Motorların hızını azaktnak içinse 
Throttle’u aşağı doğru çekin ve T-65 

X-Wing alçalmaya başlayacaktır. 

Throttle’I saga çevirdiğinizde T-65 
X-Wing saga dönecektir.

Direction Control aşağı 
çevirdiğinizde T-65 X-Wing  geriye 

doğru gidecektir. 

Direction Control sağa çevirdiğinizde 
T-65 X-Wing sağa yatacaktır.
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Ön ışıklar

arka ışıklar

Beyaz LEDler

Kırmızı LEDler

UÇUŞLA İLGİLİ PÜF NOKTALAR

DRONE’UNUZUN ARKASINI VE ÖNÜNÜ 
TANIMA

HIZ SEÇİM BUTONU

• Drone’unuzu geniş bir alanda çalıştırın. İdeal alan genişliği en az 30 metrekaredir. 

• Eğer etrafta başka drone’lar varsa izleyicilerin arkanızda olduğundan emin olun.

• En iyi performans için drone’u rüzgarsız günlerde kıllanınız. Rüzgar performansı 
oldukça etkilemektedir. 

Drone dört tane rotora sahip olsa da, hala ön 
ve mne doğru gitme ve arka ve arkaya doğru 
gidebilme özelliklerine sahiptir. 

Beyaz LED ışıkları sayesinde ön drone’U 
kolayca tespit edebilirsiniz. Drone’un arkasında 
ise ise Kırmızı Led ışıkları yer almaktadır.

Not: Drone’un önündeki LED’ler beyaz, arkası 
ise kırmızıdır.

Drone’unuzu 3 hız ayarında uçurabilirsiniz: 
SMALL, MEDIUM ve HIGH. Fabrika ayarı 
SLOW’dur

Hız seçim butonunu kullanarak hızları 
dilediğinizce değiştirebilirsiniz. Uçuşta 
ustalığınız doğrultusunda hızınızı 
ayarlayabilirsiniz. 

Hız seçim butonu ise kontrol cihaıznın sol üst 
tarafında yer almaktadır.

öN

ARKA

hIZ SEÇIMI
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on/off
aux weapons

2 bIP
1 saniye 4 saniye

on/off
beyaz LEDS

1 bIP
_____________ _____________

KIRMIZI -ALETLE SENKRONIZE EdILdI

HIZI DEĞİŞTİRME

HIZ 1

HIZ 3

HIZ 2

T-MODU

AÇMA/KAPAMA VE AUX SILAHLAR

Kontrol cihazını açtığınızda her zaman ilk olarak 
Speed Mode 1’de çalışmaya başlar. Eğer kontrol 
cihazınızı kapamadan önce cihazınız Speed Mode 
3’teyse, tekrar çalıştırdığınızda yine Speed Mode 1 
ile açılacaktır. 
Butona basarak hızı MOD 1-3 arasında 
değiştirebilirsiniz. Eğer Speed Mode 3’te iseniz 
düğmeye bastığınız zaman Speed Mode 1’e 
geçeceksiniz 
Uçuş hızı kontrol cihazının etrafındaki LED’ler ile 
belirlenir. 

Drone’u aydınlatan beyaz LED’leri açmak/
kapamak için butona bir (1) saniye boyunca 
basınız (1 bip sesi duyacaksınız).

Aux weapons açma/kapama içinse butona 4 saniye 
basılı tutun ve 2 bip sesini duyduğunuzdan emin 
olun. Aux weapons aktive edildiğinde IR alıcısı 
devredışı bırakılacaktır.

Eş zamanlı olarak sağ ve sol kardanları aşağı 
doğru indirerek acil durumlarda cihazınızı 
kapatabilirsiniz. Motorlara giden tüm güç 
kesilecek ve cihazınız yere düşecektir. Cihaz 
yere düştüğünde zarar göreceğinde bu seçeneğe 
yanızca acil durumlarda başvurunuz. 

ACİL DURUMLARDA CİHAZI KAPAMA
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OTOMATİK INIŞ/KALKIŞ

OTO AÇMA

OTOMATİK İNİŞ

Repulsorlift active edildiğinde, auto start 
olarak başlamak için butona bir kere 
basınız. Butona 2 saniye bastığınızda 
auto-land/oto iniş gerçekleşecektir.

Otomatik iniş için butona 2 saniye boyunca basınız.

Sol kol yukarı  veya aşağı hareket ettirilmediği sürece auto-land kontrol 
kollarını etkisiz hale getirecektir. Sağ kontrol kolu autoland süresince normal 
işlevini sürdürecektir. Bu sayede inişinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer barometric 
basınç sensörü kapalıysa, sol kontrol kolu, kanatlar kapanmadan aşağı doğru 
indirilmelidir.

Oto-açma/auto start yalnızca barometric basın. Sensörü active edildiğinde çalışır.

Eğer barometric basınç sensörü active edilmişte, auto-start/otomatik başlama 
yalnızca krdan merkezdeyse çalışacaktır. 

Auto-start konumundayken sağ kontrol kolu normal çalışacaktır böylece kalkışta 
yönünüzü kendiniz belirleyebilirsiniz. 

Auto-start butonuna basıldığında motorlar active olacaktır ve drone kalkışa geçip 
yaklaşık 2 metre yükseklikte uçmaya başlayacaktır. 

Eğer sol kontrol kolu yukarı ya da aşağı bastırıldığı zaman auto-start iptal olur ve 
normal controller sürdürülür.
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Uçarken, drone’unuzu saat 
yönünde 360 derece döndüre-
bilmek için, sağ tarafta bulunan 
butona basınız. Eğer bu esnada 
drone ileriye doğru uçuyor-
sa, yine ileri doğru uçarak bu 
dönüşü gerçekleştirecetir. 

SAAT YÖNÜNE ÇEVIRME (A)

Saat yönüne çevirme (A)

SAAT YÖNÜNÜN TERSINE ÇEVIRME (B)

Saat yönünün tersine Çevirme (B)

SILAHLARI ATEŞLEME (C)

Silahları Ateşleme (C)

Uçarken, drone’unuzu saat yönünde 360 derece 
döndürebilmek için, sol tarafta bulunan butona 
basınız.

Drone’unuz önceden kurulu kızılötesi savaş 
vericileri, reseptörler ve lazer alıcıları ile gelir. 
Tek bir seferde yalnızca bir tip silah kullanılabilir. 
Bu da demek oluyor ki ya kızılötesi silahlarla ya 
da yardımcı silahlarla savaşabilirsiniz.

Silahı ateşlemek için butona basınız. Ikinci kez 
ateş etmek için elinizi butondan çekip tekrar 
basınız.

Silahlar butonu  hangisinin hazır ve donatılmış 
olduğuna bağlı olarak kızılötesi LED’I veya 
yardımcı silahları aktifleştirir. Eğer yardımcı 
silahlar aktif olmuşsa, kızılötesi ileticiler ve 
reseptörler devre dışı bırakılır. Eğer LED ileticileri 
açıksa, lazer reseptörleri etkisiz hale getirilir.

Silahlar ateşlendiği zaman kontrol cihazının 
hoparlöründen veya takılıysa kulaklıklarınızdan 
bir ses duyacaksınız.
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SAAT YÖNÜNÜN TERSINE ÇEVIRME (B)

IR SAVAŞI

SAVAŞ

IR savaşı sırasında drone önündeki kızılötesi ileticiler bir sinyal gönderecektir ve 
drone’un altındaki kızılötesi reseptörler bir saldırı gerçekleştirecektir. 
IR savaşı nispeten kolaydır çünkü geniş bir Alana sinyal gönderir ve reseptörler 
drone’un altını işaret eder. Eğer hedef drone’unuzdan 2-3 metre kadar uzaktaysanız, 
muhtemelen saldırıyı gerçekleştirir ve hedefinizi vurursunuz.

IR savaşı hakkında bilmeniz 
gereken birkaç küçük not:

Güneş ışığı IR sinyalinin etkili 
olabileceği mesafeyi ciddi bir 
biçimde etkiler. 

Bu sebeple gün içinde dışarıda 
savaşıyorsanız karşı taraftaki 
cihaza saldırıda bulunmanız 
ve başarılı olmanız cihaza 
ciddi anlamda yakın mesafede 
olmanızı gerektirir. 

İç mekanlarda savaşırkense, 
IR sinyalleri duvarlardan, 
özellikle de beyaz duvarlardan 
sekeebilmektedir. Doğru açıyı 
kullanarak ateşlerseniz bazen 
hedeflemeseniz bile karşı tarafı 
vurabilirsiniz.

IR savaşı esnasında, savaş 
sırasında kullanılabilir Star 
Wars aletlerini kullanabilmeniz 
mümkün olmayacaktır. 

İLETICILER 

RESEPTÖRL

savaşırken size tavsiyemiz dışarıda 60-70 metre açık bir alanda ve ağaçların, 
evlerin, su birikintilerin veya elektrik tellerinin olmadığı bir yerde bulunmanızdır. 
Iç mekanda iseniz yine kendinize açık, uçarken cihazınızın çeşitli nesnelere çarpıp 
takılmayacağı bir yer bulmaya çalışın.
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2. VURULMA 3. VURULMA

CAN HAKKI 1. VURULMA

LIFE LEDLERI

Kontrol cihazı açıkken, tüm üç life LED’I yanıp 
söner. Senkronizasyon tamamlandığında ise tüm 
3 life LED’leri kırmızı olacaktır.

Çarpmalara karşı reaksiyon:

Drone bir cisme çarptığında, reaksiyon gösterecek 
ve uçuşunu değiştirecektir. Bundan sonra başka 
çarpmaların olmaması gerekir.

İLK ÇARPMA:

İlk çarpma sonrası Drone kendi güzergahında 
yol almaya devam edecektir ancak  ileri geri ve 
saga sola gidip gelecektir. Kontrol cihazı 3 saniye 
boyunca titreşim gönderecek ve hoparlörden bir 
ses efekti gönderecektir. Bu sırada 3 life LED’i 
aydınlanacaktır ve drone herhangi bir saldırıya 
tepki vermeyecektir. Bu manevraların sonunda, 
yalnızca 2 tane life LED’I yanık kalacaktır ve  
drone’unuzu vuran oyuncu kontrol cihazından 
yapmış olduğu saldırının başarılı olduğuna dair 
bir bildirim alacaktır. 

İKİNCİ SALDIRI:

İlkine benzerlik gösterse de drone’un hareketi 
daha da agresif olacaktır. 3 life LED’i de 
aydınlanacaktır ve drone hiçbir saldırıya 
cevap vermeyecektir. Sallantı sona erdikten 
sonra yalnızca 1 life LED’I yanık kalacaktır ve 
drone’unuzu vurmuş olan oyuncu bu saldırının 
başarılı olduğuna dair bir bildirim alacaktır. 
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OYUN VE RESET

ÜÇÜNcü saldırı inişi sırasında drone alçalır ve dururken throttle’a erişiminiz 
ortadankalkacaktır. Bu sırada 3 life LED’leri yanıp sönecektir ve drone hiçbir ateşli 
silaha tepki vermeyecektir.

Tüm uçuş kontrolleri 10 saniye sonra normale dönecektir. 3 yeni life LED’I kontrol 
cihazınızda tekrar yanacaktır. Bu demek oluyor ki yeni bir savaşa hazırsınız!

ÜÇÜNCÜ SALDIRI AUTO-LAND/OTOMATİK 
İNİŞ

Bu son saldırı olacaktır. Üçüncü kez 
vurulduğunuzda drone’unuz oto iniş 
moduna girecek ve başaşağı daireler çizerek 
alçalacaktır.

İNİŞİ KONTROL ALTINA ALMA

Oto-iniş/auto-land sırasında sol throttle 
kolunu aşağı doğru tamamen çekerseniz 
kullanıcı iniş modu devreye girecektir. Bu 
özellik sayesinde düşüş sırasında yönünüzü 
ve nereye ineceğinizi belirleyebilirsiniz. Bu 
sayede herhangi bir nesneye çarpmadan 
güvenle iniş yapabilirsiniz. 

İLERİ SEVİYE MODU (REPULSORLIFT 
DEVREDIŞI)

Alçalırken tüm controller, throttle dışında 
aktif olacaktır. Bu sayede özgürce hareket 
edebilir ve dilediğiniz biçimde saldırı sonrası 
inişinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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dOğRU YERdE OLdUğUNUZdA KANATÇIğINIZI 
VE hAREKETI KULLANARAK RAKIbINIZI TAM 
bIR ÇEMbER IÇINdE bOMbALAYINIZ. EğER ZAMANLAMANIZ dOğRUYSA ISYANCILARI YERLE 
bIR EdEbILIRSINIZ. 

düŞMANINIZIN döNüŞ YERINdE dURUM

döNMESINI bEK
LEYIN

YAVAŞÇA VE dIK-
KATLICE YANA 
KAYIN

DAIRESEL 
BOMBALAMA

NOTLAR
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gAZA bASMAYI bIRAKIN VE SIZE KOVALAYAN düŞMANINIZIN YüKSEKLIğININ 

ALTINA düŞüN. SALdIRI POZISYONU IÇIN MANEVRA ALIRKEN T-65 X-WINg ‘IN 

KIRILgAN bEL ALTI KISMINI KORUYUN.

İMPARATOR KRİFF!

ONU SüZüLüRKEN SEYR
ET!

göKYü
Zü AÇ

IK

GERI
DE 

KAL
 VE 

SAL
DIR

NOTLAR
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ARKA TARAFINIZdAN bIR SALdIRI YAKLAŞIYORSA bIR ZIPLAMA hAREKETI ILE 

bUNdAN KURTULUN. bUNU YAPMAK IÇIN gAZ PEdALINI YUKARI dOğRU ÇIKARIN 

VE YAVAŞLAYIN. öN TARAFTAKI hIZINIZI düŞüRüN VE ONLARIN ARKASINA 

düŞüN. dOğRU YAPTIğINIZ TAKdIRdE bIR VURUŞLA RAKIbINIZI YERLE bIR 

EdEbILIRSINIZ

hAFIZA TEMIZLEYEN 
ASTROMECh’LERE IZIN 
VERMEYIN.

ÇAbUK PEŞINE TAKILIN!

UÇAğI
NIZIN KAR

IN 

KISM
INI KO

RUYU
N!

THROTTLE HOP 

TERSINE DÖNDÜRÜN

NOTLAR
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bU MANEVRAdA USTALAŞIRSANIZ dIğER SAVAŞÇI 

PILOTLARI KENdI OYUNLAR
INdA ALT EdEbIL

IRSINIZ. 

TAM gAZ gIdIP 180 dERECE döNüŞüNüZü YAPIN. bU 

düŞMANINIZI ŞAŞIRTACAK, SIZ ISE bU ŞAŞKINLIKT
AN 

FAYdALANARAK ONU hARAP EdEbILECEKSINIZ. 

AVA gIdEN AVLANIR

180 dERECE 
AÇINIZI 

dEğIŞTIREREK 
döNüN

düŞMANIN
IZIN KAR

IN 

KISM
INA d

OğRU S
ALdI

RI-

dA bUL
UNMAK IÇI

N 

ALÇA
LIN

KAÇAKÇILARIN 
DÖNÜŞÜ

NOTLAR
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AdAR TALLON’dAN ISMINI ALMIŞ, TALLON ROLL hILESI düŞMAN PILT ARKAdAN 
YAKLAŞIRKEN KULLANILAbILIR. 
EğER PILOT döNüŞ YöNüNdE SALdIRIYOR VE dURUYORSA, düŞMANI gERIYE ÇEKIP 
hIÇbIR hIZ VE MESAFE KAYbI YAŞAMAdAN KENdILERINI gERIYE ÇEKEbILIRLER. 

TAKİP EdEMEYECEK dURUMdA!

hEY VAd
ER YİYE

-

CEK VA
KUMU

TAKIP EDEMEYECEK!

NOTLAR



31

T-65 X-WING UYARI

Speeder Bike içeri ve dışarı kullanımı için uygun-
dur. Speeder Bike kanatları yüksek hızda döner ve 
kullanıcıya, izleyiciye veya hayvanlara zarar verme 
tehlikesi vardır. 
Drone’dan uzakta kalarak drone’un uçuş yolundan 
kaçınabilirsiniz. Izleyicileri drone’u uçaracağınız 
konusunda haberdar edin, böylece buna göre bulu-
nacakları yeri ayarlayabileceklerdir. Uçmadan önce 
pervane kanatlarını kontrol ederek yerlerine sıkıca 
bağlanmış olduklarından emin olun.

UYARI
Boğulma/Kesik Kazaları: Küçük parçalar/keskin per-
vane kanatları
Güç düğmesi açıkken ellerinizi, saçlarınızı ve bol 
elbiselerinizi pervanelerden uzak tutunuz. 

Drone’U Kullanmıyorken, kontrol cihazını ve 
drone’un güç düğmelerini kapatınız. 

Dahili şarj aleti sadece T-65 X-Wing Ki-poly batary-
alar içindir. Başka bir bataryayı şarj etmek için 
kullanmayınız.

En iyi performansı sağlayabilmeniz için yeni kalem 
ğilleri veya yeniden şarj edilebilir 1.5. V bataryaları 
kullanmanızı öneririz.
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Bataryalar uzun süredir kullanılmamışsa mutlaka kontrol vihazınızdan çıkarınız. 

Temizlemek için kibarca kontrol cihazınızı ve drone’U temiz bir kumaşla silip 
temizleyiniz.

Teçhizatınızı direkt ısı ve güneşten koruyunuz. 

Drone’u veya kontrol cihazınızı suyla temas etmesini engelleyiniz. Suyla temas 
ürünün tamirini imkansız hale getirebilir.

Bataryaları yerleştirirken veya montajını gerçekleştirirken ebeveyn gözetimi tavsiye 
edilir.

Bu drone Li-poly yeniden şarj edilebilr batarya ile çalışır. Eğer batarya şarj 
olmuyorsa, bataryaları yerel atık kurallarına uyarak atınız. 

Kontrol cihazı 4 AA batarya ile çalışır ve ürünle birlikte size verilmez. Lütfen aşağıda 
yer alan batarya güvenlik uyarısını okuyunuz. 

Kalem pilleri ve standard yeniden şarj edilebilir bataryaları karıştırmayınız. (Nickel 
Metal Hydride)

Eski ve yeni bataryaları karıştırıp kullanmayınız. 

Yeniden şarj edilemeyen bataryalar yeniden şarj edilemez.

Yeniden şarj edilebilir bataryalar eğer yerinden çıkarılabilir nitelikteyse şarj 
edilmeden önce çıkarılmalıdır.

Yeniden şarj edilebilir bataryalar yalnızca yetişkin eşliğinde şarj edilmelidir.

Batarya ömrü sona ermişse hemen çıkarılmalı ve geri dönüşüme gönderilmeli veya 
atılmalıdır. Bunlarla ilgili ne yapılacağı yerel otoritelerce kurallar konarak karara 
bağlanmıştır.

Yalnızca aynı veya eşdeğer bataryalar kullanılmalıdır.

Bataryalar doğru şekilde yerleştirilmelidir. (kitapçıktan diagram bakınız)

Bataryalar sızıntı yapacağından veya patlayabileceğinden bataryaları ateşe atmayınız

BATARYA UYARISI

BAKIM VE TAMİR
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NOT: Bu cihaz teste tabi tutulmuş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre Sınıf B dijital 
cihazlara yönelik koşullara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu koşullara uyma zorunluluğu 
kullanıcıları yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek olası tehlikelerden korumak için 
getirilmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara 
uygun biçimde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyoiletişime zarar verebilir. 
Bununla birlikte bu tür bir zararın herhangi bir kurulumda gerçekleşmeyeceğine dair bir 
garanti verileemektedir. Eğer bu cihaz radio veya telebizyon yayınına zarar verirse-ki bu durum 
cihazı kapatır ve açarken de ortaya çıkabikir- kullanıcı aşağıdaki önlemleri alarak bu durumu 
düzeltebilir:
• Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirmek.
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlamak.
• Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknikerine danışmak.
Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15’teki koşulları sağlamaktadır.  İşlem aşağıdaki iki koşula 
bağlıdır: 
Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:. 
1)Bu aygıt zararlı etkileşime sebep olmayabilir ve
2)Bu aygıt, istenmeyen işleme sebep olabilecek etkileşim dahil olmak üzere alınan herhangi bir 
etkileşimi Kabul etmemelidir.
Cihaz çalışır durumdayken etrafta çalışır durumda olan anten veya verici bulunmamalıdır. 
Bu cihaz FCC kurallarıyla uyumludur ve Industry Canada radyo frekansına maruz kalma 
sınırlarının altındadır.

FCC BÖLÜM 15 C NOTU UYARI:

WEE Yönergesi ve Ürünün Atılması

Bu cihaz, kullanım ömrü  sona erdiğinde herhangi bir 
ev atığı gibi çöpe atılmamalıdır. Ya tedarikçiye geri 
gönderilmeli ya da elektronik aletlerin geriönüşüm 
için toplanıldığı merkeze gönderilmelidir. 

Internal/Supplied Batteries

Bataryada bulunan bu sembol bataryanın ayrı olarak 
toplanması gerektiğinin göstergesidir. Bu batarya 
cihazdan ayrı bir yerde ve bu tür bataryalar için 
ayrılmış olan toplama merkezine gönderilmelidir.

RED 2014/53/EU VE FCC güvenlik 
koşullarıyla uyumludur. 

Uyarı!
Üç yaşından kÜçÜk çocuklar cıhazın kÜçÜk 
parçalarını yutmaya çalışabılır ve boğulma 
tehlıkesı geçırebılırler. cıhazı Üç yaşından 
kÜçÜk çocukların uzağında tutunuz.

Çin yapımı

©2017 Rooftop Brands™   All rights reserved 
www.propelsw.com
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