
Battle drones υψηλών επιδόσεων

Εγχειρίδιο Χρήσης Πιλότου

T-65 X-WING

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- T-65 X-Wing
- ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2,4GHz
- 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ X-WING
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ USB + ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 
  (Ο μετασχηματιστής + το καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συσκευασία 
αλλά και για τη φόρτιση της μπαταρίας)
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΗΣΗΣ
- ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (στο πλάι του χειριστηρίου) 
- ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΙΚΕΣ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (για χρήση με τη συλλεκτική συσκευασία)
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
- ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΩΤΙΣΜΟ

Τα χρώματα και τα σχέδια μπορεί να ποικίλουν 

Προσοχή: Ποτέ μην αφήνετε μπαταρίες πολυμερών λιθίου σε 
κατάσταση φόρτισης χωρίς επίβλεψη για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας.
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• Ενσωματωμένο γυροσκόπιο 6-αξόνων το οποίο διατηρεί το X-Wing εξαιρετικά σταθερό σε όλες τις συνθήκες

• Χειρισμός πτήσης 4-καναλιών ο οποίος επιτρέπει απίστευτους ελιγμούς, όπως εναέρια ακροβατικά 360°

• LED φώτα κατεύθυνσης τα οποία σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε το X-Wing κάθε στιγμή

• Βαμμένο στο χέρι με εξαιρετική λεπτομέρεια

• Φώτα πορείας φωτίζουν το X-Wing σας κατά τη διάρκεια πτήσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

• Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης (repulsorlift) για αιώρηση σε σταθερή απόσταση από το έδαφος

• Λειτουργίες αυτόματης εκκίνησης και αυτόματης προσγείωσης

• Ρύθμιση του γυροσκοπίου

• Αποφυγή πρόσκρουσης με λειτουργία αυτόματης προσγείωσης

• Λειτουργία εκπαίδευσης T-mode για αρχάριους πιλότους

• Δυναμικά ενσωματωμένα μουσικά κομμάτια και ήχοι μάχης που δημιουργούν μια καθηλωτική εμπειρία

• Χειριστήριο με λειτουργία απτικής ανάδρασης κατά τη διάρκεια της μάχης

• Μπαταρίες που αντικαθιστώνται για μεγαλύτερη διάρκεια παιχνιδιού

• Εναλλάξιμες μπαταρίες πολυμερών λιθίου για παιχνίδι χωρίς παύση

• Τεχνολογία μάχης με υπέρυθρες ακτίνες

• Ενσωματωμένα μουσικά κομμάτια Star Wars που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ηχητική εμπειρία

• Το χειριστήριο διαθέτει ηχείο και υποδοχή ακουστικών

• Συλλεκτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα

• Εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και διάφανα πτερύγια

• Προστατευτικό πτήσης

• Κέρινη σφραγίδα (εάν διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο, τότε έχετε ήδη σπάσει την κέρινη σφραγίδα)

• Κατσαβίδι για αντικατάσταση των μπαταριών του χειριστηρίου και επισκευή του X-Wing

• Και μερικές ακόμα φανταστικές εκπλήξεις

• 

• Αναμένεται σύντομα η συμβατή εφαρμογή για smartphone. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στην ιστοσελίδα 
www.propelsw.com

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ:



Αλλαγή ταχύτητας

Αυτόματη εκκίνηση/ 
Αυτόματη προσγείωση

Δέκτης Υπερύθρων

Πομπός Υπερύθρων

Έλικας

Ασφάλεια μπαταρίας

Οπίσθια Φώτα

Μπαταρία

Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση 

Αισθητήρα βαρομετρικής 
πίεσης

Εξοπλισμός πιλότου

Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση 

Χειριστηρίου

Προτεταμένο 
Εξάρτημα 

Βάσης 
Τηλεφώνου

Λειτουργία Όπλων

Βάση τηλεφώνου

Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση των 

LED

Λαβή

Ηχείο
Υποδοχή Ακουστικών

Καπάκι μπαταρίας

LED ζωής

Δεξιόστροφο Roll

Δεξιό Gimbal (Μοχλός ελέγχου)

Ρύθμιση 
Γυροσκοπίου

Αριστερόστροφο Roll

Bluetooth Συγχρονισμός για 
μελλοντική ενσωμάτωση στην 

εφαρμογή

Εξάρτημα προσάρτησης για λουράκι 
λαιμού (Το λουράκι δεν περιέχεται 

στη συσκευασία)

Αριστερό Gimbal 
(Μοχλός ελέγχου)
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Μην πεταξετε 
τα κουτια της 

συσκευασιας!!!

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ – 

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Αφαιρέστε με προσοχή το επάνω κάλυμμα του κουτιού και το 
ακρυλικό προστατευτικό από τη συσκευασία και τοποθετήστε τα 
σε ένα ασφαλές μέρος. Για να απελευθερώσετε το drone από τη 
βάση του, τραβήξτε με προσοχή προς τα επάνω το κυρίως τμήμα 
του drone και απελευθερώστε τους κινητήρες από τις λαστιχένιες 
ροδέλες. Τραβήξτε αργά το drone από την επιφάνεια της βάσης 
του, χωρίς να ασκείτε μεγάλη δύναμη.

Σημαντική σημείωση: Για λόγους συσκευασίας και εμφάνισης, τα 
πτερύγια των ελίκων δεν έχουν προεγκατασταθεί στο drone. Θα 
πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης των πτερυγίων 
που περιγράφονται στη σελίδα 10.

Αφαίρεση του x-wing από την προθήκη

Όταν αφαιρέσετε το κάλυμμα, η προθήκη που βρίσκεται μέσα θα 
ενεργοποιηθεί και θα φωτίζει παίζοντας παράλληλα μουσική.
Σημείωση: Κάθε φορά που θα επανατοποθετείτε το κάλυμμα του 
κουτιού και θα το ανοίγετε, θα ακούγεται ένα καινούριο μουσικό 
κομμάτι.
Για να επαναφορτίσετε την προθήκη, πρώτα αφαιρέστε το 
ακρυλικό επάνω μέρος. Αυτό θα σας δώσει πρόσβαση στη 
θύρα φόρτισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της προθήκης. 
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB και το 
μετασχηματιστή. Όταν η προθήκη φορτίζει, ο ήχος και ο φωτισμός 
θα σταματήσουν. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, τα φώτα θα 
ανάψουν ξανά. Τώρα είσαστε έτοιμοι να επανατοποθετήσετε το 
ακρυλικό επάνω μέρος. 
Σε περίπτωση που δεν είσαστε σίγουροι εάν η μπαταρία φορτίζει, 
αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης αφού το έχετε συνδεδεμένο για 
μερικά λεπτά και η προθήκη θα πρέπει να ανάψει. Η πλήρης 
φόρτιση της προθήκης διαρκεί περίπου 40 – 60 λεπτά, υπό 
κανονικές συνθήκες.
Σημείωση: Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης όταν 
η συσκευασία φορτιστεί πλήρως έτσι ώστε να προστατεύσετε την 
μπαταρία.
Όταν η μπαταρία αρχίσει να αδειάζει, τα φώτα της προθήκης θα 
αναβοσβήνουν.

Λειτουργιες της προθηκης  

Τεχνικα χαρακτηριστικα οχηματων

Κινητήρας: 
Aratech military-grade 

repulsorlift

Ταχύτητα Εδάφους: 
500 χλμ/ω

Κατασκευή: 
Ενισχυμένο durasteel

Χειριστής: 
1 πιλότος

Οπλισμός: 
1 Ax-20 blaster cannon

Αντιδραστήρας: 
SFS I-s3a solar ionization

Κινητήρες: 
SFS P-s5.6, twin ion

Ταχύτητα Ατμόσφαιρας: 
1200 χλμ/ω

Spaceframe: 
Ενισχυμένο durasteel

Πλήρωμα: 
1 πιλότος

Οπλισμός: 
2 L-s9.3 laser cannons

Αντιδραστήρας: 
Novaldex 04-Z cryogenic 

power cell
Κινητήρες: 

4 Incom 4L4 fusial thrust
Ταχύτητα Ατμόσφαιρας: 

1050 χλμ/ω

Spaceframe: 
Κράμα τιτανίου

Πλήρωμα: 
1 πιλότος, 1 astromech 

droid
Οπλισμός: 

4 Taim & Bak KX9 laser 
cannons

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

Οπίσθία υπΟδΟχή 

τΟυ κΟυτίΟυ

συνδέστέ γία φΟρτίσή
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1 -– Ξεβιδώστε και τραβήΞτε

2 -4 μπαταριεσ αα

3 -Ξανακλειστε το καπακι τήσ 

μπαταριασ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛα τα LED στΟ χέίρίστήρίΟ θα 

πρέπέί να αναΒΟσΒήνΟυν

1. Στο πίσω μέρος του χειριστηρίου, ξεβιδώστε και 
αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.

2. Τοποθετήστε 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες (σας 
συστήνουμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,5V) στο 
εσωτερικό του χειριστηρίου.

3. Ξανακλείστε το καπάκι της μπαταρίας και ασφαλίστε 
το με τις βίδες.

4. Τοποθετήστε και πάλι το κατσαβίδι στο δεξί τμήμα 
του χειριστηρίου.

5. Γυρίστε ανάποδα το χειριστήριο και διατηρήστε 
πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για δύο 
δευτερόλεπτα, και βεβαιωθείτε πως τα LED ανάβουν.

βεβαιώΘειτε πώσ εΧοΥν το σώστο 
προσανατολισμο!

  - - ΥπαρΧει ενα κατσαβιδι στο δεΞι τμήμα τοΥ 
ΧειριστήριοΥ.

Χρήσιμοποιήστε 

αλκαλικεσ ή 

επαναΦορτιΖομενεσ 

μπαταριεσ 1,5V
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ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ/ 
ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ X-WING

Σημείωση: To drone δεν διαθέτει διακόπτη on/off αλλά 
ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί η μπαταρία 
πολυμερών λιθίου. Για να το απενεργοποιήσετε, απλά 
ξεκλειδώστε και αφαιρέστε την μπαταρία.

1. Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε την μπαταρία, σύρτε την ασφάλεια στη θέση 
απασφάλισης (όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα) για να ξεκλειδώσετε τη μπαταρία. Έπειτα, 
αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας που υπάρχει στη συσκευασία, καθώς αυτό το καπάκι είναι 
διακοσμητικό και υπάρχει μόνο για λόγους εμφάνισης.
2. Τοποθετήστε την πλήρως φορτισμένη μπαταρία στο τμήμα της μπαταρίας του drone 
(παρακαλούμε δείτε το σχεδιάγραμμα).
3. Πιέστε προς τα κάτω και βεβαιωθείτε πως η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, όπως 
φαίνεται πιο κάτω. Τα LED του drone θα φωτίσουν και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν όταν η 
μπαταρία έχει συνδεθεί με το σωστό τρόπο.
4. Κλείστε την ασφάλεα για να σταθεροποιήσετε τη μπαταρία στη θέση της.

ΠΡΩΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΚΑΤΩ, ΕΠΕΙΤΑ ΠΙΕΣΤΕ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ.
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σταθέρή κΟκκίνή ένδέίξή: 
->συνδέδέμένΟσ

κΟκκίνή ένδέίξή αναΒΟσΒήνέί: 
->δίαδίκασία φΟρτίσήσ

ΜΠΛΕ: 90% ΦΟΡΤΙΣΗΠΡΑΣΙΝΟ: 
ΠΛΗΡΗΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗ

Εικόνα Α

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΤΟΥ DRONE ΣΑΣ
1. Τοποθετήστε τον σωστό αντάπτορα 
πρίζας στον μετασχηματιστή ανάλογα 
με τη χώρα στη οποία βρίσκεστε 
(όπως φαίνεται στην εικόνα Α).
2. Έπειτα, συνδέστε το καλώδιο 
φόρτισης USB στον αντάπτορα και το 
μετασχηματιστή.

5. Ο μέσος χρόνος φόρτισης είναι περίπου 30 λεπτά 
για να φτάσει στο 90% και 10 επιπρόσθετα λεπτά για 
να γίνει πλήρης φόρτιση. Συνιστούμε την πτήση με 
επίπεδο φόρτισης 90%. Μια φορτισμένη μπαταρία κατά 
90% μπορεί να τροφοδοτήσει το drone σας για 6-8 
λεπτά ανάλογα με το περιβάλλον και το χαρακτήρα της 
πτήσης. Ποτέ μην αφήνετε μπαταρίες πολυμερών λιθίου 
αδρανείς στο φορτιστή για μεγάλες χρονικές περιόδους.

3. Όταν η μπαταρία του drone φορτιστεί σε επίπεδο 
90%, η ένδειξη φόρτισης θα γίνει μπλε.

4. Όταν η μπαταρία του drone φορτιστεί πλήρως, η 
ένδειξη φόρτισης θα γίνει πράσινη.

σήμειώσή: ο 
μετασΧήματιστήσ Θα αναβει 
με μια κοκκινή ενδειΞή 
οταν ειναι σΥνδεδεμενοσ 
και Θα αναβοσβήνει με 
μια κοκκινή ενδειΞή οταν 
ΦορτιΖει τή μπαταρια.

μπαταρία
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Το σύστημα ελίκων του X-Wing σας αποτελεί ένα 
όργανο ακριβείας το οποίο ίσως χρειαστεί επισκευή ή 
αντικατάσταση με την πάροδο του χρόνου έτσι ώστε να 
λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πτήση με 
μεγάλες ταχύτητες συχνά οδηγεί σε πρόσκρουση που 
ίσως προκαλέσει ζημιά στους έλικες.
1. Το σκάφος διαθέτει τέσσερις έλικες, δύο Έλικες Α και 
δύο Έλικες Β.
2. Κατά την αντικατάσταση των πτερυγίων των ελίκων, 
θα πρέπει να προσαρτήσετε τους Έλικες Α στους 
Μηχανισμούς Α και τους Έλικες Β στους Μηχανισμούς 
Β, όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα στα δεξιά.
3. Για να αντικαταστήσετε το πτερύγιο χρησιμοποιήστε 
το πολυεργαλείο για να τραβήξετε προσεκτικά το 
σπασμένο πτερύγιο και να ασφαλίσετε το καινούριο 
πτερύγιο στη θέση του, ασκώντας σταθερή πίεση προς 
τα κάτω.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

A

B

B

A
Πολυεργαλείο: 
Το πολυεργαλείο χρησιμοποιείται για να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε τους έλικες από το drone.

1. Για να αφαιρέσετε τον έλικα, σφηνώστε τη λεπτή πλευρά του πολυεργαλείου ανάμεσα στη 
βάση του μηχανισμού και τον έλικα, και πιέστε τον έλικα προς τα επάνω.
2. Για να τοποθετήσετε τον έλικα, χρησιμοποιήστε την αντίθετη πλευρά του πολυεργαλείου 
για να πιέσετε προς τα κάτω το πτερύγιο του έλικα. Θα νιώσετε κάποια πίεση και έπειτα το 
πτερύγιο θα εφαρμόσει στη θέση του. Ο έλικας βρίσκεται σε σωστή θέση όταν η βάση του 
άξονα του πτερυγίου είναι λίγο χαμηλότερα από την οπή του μηχανισμού. Βεβαιωθείτε πως το 
πτερύγιο πάντοτε περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς να συναντάει κάποιο εμπόδιο.
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ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ 2 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

ON/OFF

οΛΑ τΑ φώτΑ ΑνΑβοςβηνουν με 

κοκκινο χρώμΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ: ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Σημαντικό! Όταν συγχρονίζετε το drone σας με το 
χειριστήριο, πάντα να είσαστε βέβαιοι πως το drone 
βρίσκεται σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αυτό διασφαλίζει 
πως το γυροσκόπιο των 6-αξόνων θα ρυθμιστεί με το 
σωστό τρόπο. Το drone σας χρησιμοποιεί ένα αυτόματο 
σύστημα επιλογής καναλιού 2,4 GHz, το οποίο επιτρέπει 
μέχρι και σε 12 χρήστες (ο ένας δίπλα στον άλλο) την 
πτήση στο ίδιο ασύρματο εύρος, χωρίς παρεμβολές.

Διατηρήστε το πλήκτρο πατημένο για δύο δευτερόλεπτα 
και το χειριστήριο θα ενεργοποιηθεί, ενώ θα 
ακολουθήσει μια μικρή δόνηση. Όλα τα LED (τα LED της 
ζωής και τα LED της ταχύτητας) θα αναβοσβήνουν με 
κόκκινο χρώμα μέχρι το χειριστήριο να συγχρονιστεί με 
το drone.
Διατηρήστε το πλήκτρο πατημένο και πάλι για δύο 
δευτερόλεπτα και το χειριστήριο θα απενεργοποιηθεί. Ο 
μηχανισμός δόνησης θα περιστραφεί και όλα τα LED θα 
αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 3 δευτερόλεπτα.

Πιέστε τον αριστερό μοχλό ελέγχου προς τα επάνω μέχρι να 
ακούσετε ένα ηχητικό τόνο. Έπειτα πιέστε το μοχλό προς τα 
κάτω. Θα ακούσετε δύο ηχητικούς τόνους οι  οποίοι θα σας 
ενημερώσουν πως το χειριστήριο έχει συγχρονιστεί. Όταν 
συγχρονιστεί, τα LED που βρίσκονται γύρω από το πλήκτρο 
ισχύος θα ανάψουν για να υποδείξουν την ταχύτητα που έχετε 
επιλέξει.
Σε αυτό το σημείο ίσως θελήσετε να ακούσετε το soundtrack 
έναρξης που αναπαράγεται όταν το χειριστήριό σας 
ενεργοποιηθεί, ενώ παράλληλα μπορείτε να συνεχίσετε να 
διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο.

σέ αυτΟ τΟ σήμέίΟ ίσωσ θέΛήσέτέ 
να ακΟυσέτέ τΟ sounDtrack 
έναρξήσ πΟυ αναπαραγέταί Οταν τΟ 
χέίρίστήρίΟ σασ ένέργΟπΟίήθέί, ένω 
παραΛΛήΛα μπΟρέίτέ να συνέχίσέτέ 
να δίαΒαζέτέ αυτΟ τΟ έγχέίρίδίΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πετάτε το drone σας υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες!
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η λειτουργία μουσικής σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την 
ένταση του ηχείου ή των ακουστικών σας ή να επιλέξετε 
μια μουσική υπόκρουση. Για να εισέλθετε στη λειτουργία 
μουσικής, διατηρήστε πατημένα το πλήκτρο (2) και το πλήκτρο 
(4) ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα. Τα LED της ζωής 
θα ανάψουν με μπλε χρώμα (ή με κόκκινο σε λειτουργία 
προσομοίωσης). Πατήστε ξανά τα δύο πλήκτρα για δύο 
δευτερόλεπτα για να εξέλθετε από τη λειτουργία μουσικής. Εάν 
δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για πέντε δευτερόλεπτα ενώ 
βρίσκεστε στη λειτουργία μουσικής, το χειριστήριο θα εξέλθει 
αυτόματα από αυτή τη λειτουργία. Κανένα άλλο πλήκτρο δεν 
θα λειτουργεί ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία μουσικής εκτός 
από τα 4 πλήκτρα στο επάνω μέρος του χειριστηρίου (πλήκτρα 
1,2,3 και 4).
1. Αλλαγή μουσικού κομματιού: Πατήστε μία φορά για να 
αλλάξετε το κομμάτι (έως 6 φορές). Πατήστε ξανά για να 
κάνετε τυχαία αναπαραγωγή (shuffle) όλων των κομματιών (θα 
ακουστεί ο ήχος επιβεβαίωσης της τυχαίας αναπαραγωγής). 
Πατήστε ξανά για να κλείσετε τη μουσική αλλά να διατηρήσετε 
τα ηχητικά εφέ (θα ακουστεί ο ήχος απενεργοποίησης του 
ήχου της μουσικής). Πατήστε και πάλι για να κλείσετε κάθε 
ήχο (ηχητική επιβεβαίωση απενεργοποίησης όλων των ήχων). 
Πατήστε ξανά για να ξεκινήσετε τη διαδικασία και πάλι από την 
αρχή.

ΤΙΤΛΟΣ: MAIN TITLE

ΤΑΙΝΙΑ: STAR WARS: A NEW HOPE

ΤΙΤΛΟΣ: THE BATTLE OF ENDOR 1

ΤΑΙΝΙΑ: STAR WARS: RETURN OF 
THE JEDI

ΤΙΤΛΟΣ: THE THRONE ROOM

ΤΑΙΝΙΑ: STAR WARS: A NEW HOPE

ΤΙΤΛΟΣ: THE ASTEROID FIELD

TAINIA: STAR WARS: THE EMPIRE 
STRIKES BACK

2. Αλλαγή της έντασης του ήχου: Για να αλλάξετε την 
ένταση πρώτα πρέπει να εισέλθετε στη λειτουργία 
μουσικής, και έπειτα να πατήσετε το πλήκτρο (3) για να 
ανεβάσετε την ένταση ή να πατήσετε το πλήκτρο (4) για 
να την μειώσετε (όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα).

Το X-Wing διαθέτει τα παρακάτω μουσικά 
κομμάτια:

κΟμματία 1-7
απένέργΟπΟίήσή 

μΟυσίκήσ

απένέργΟπΟίήσή 

ήχων

τυχαία αναπαραγωγή

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΗΧΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ 
ΗΧΟΥ

1

2 4

3

1 3

2 4

ΤΙΤΛΟΣ: ALLIANCE ASSEMBLY

ΤΑΙΝΙΑ: STAR WARS: RETURN OF 
THE JEDI

ΤΙΤΛΟΣ: LANDOS PALACE

TAINIA: STAR WARS: THE EMPIRE 
STRIKES BACK

ΤΙΤΛΟΣ: THE STARS AWAIT

ΣΥΝΘΕΤΗΣ: DAVID PELLICCIARO
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ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΗΧΕΙΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΥΡΑΚΙ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αυτό το εύχρηστο κατσαβίδι προσαρτάται στο 
χειριστήριό σας και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 
να αφαιρέσετε βίδες από το καπάκι της μπαταρίας ή να 
σφίξετε τις βίδες στη βάση του τηλεφώνου. Μπορείτε 
επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε 
τα εξαρτήματα του drone σας σε περίπτωση που 
χρειάζονται επισκευή.

Το ηχείο του χειριστηρίου θα αναπαράγει κάθε ήχο 
όπως μουσική, εκρήξεις, κ.α.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με ένα 
λουράκι, έτσι ώστε να το υποστηρίζει ο λαιμός σας.
(Δεν περιέχεται στη συσκευασία)

Η υποδοχή ακουστικών του χειριστηρίου λειτουργεί 
με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το ηχείο αλλά 
μόνο όταν έχετε συνδέσει τα ακουστικά. Όταν 
συνδεθούν τα ακουστικά, το ηχείο του χειριστηρίου θα 
απενεργοποιηθεί και κάθε ήχος θα αναπαραχθεί από τα 
ακουστικά. Όταν αποσυνδεθούν τα ακουστικά, ο ήχος 
θα συνεχίσει να ακούγεται από το ηχείο.

ΡΥΘΜΙΣΗ
Σε περίπτωση ανώμαλης προσγείωσης ή πρόσκρουσης, 
ίσως το drone σας αρχίσει να κλίνει προς μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση και θα πρέπει να προσγειωθείτε και να ρυθμίσετε 
και πάλι το γυροσκόπιο. Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο για 
δύο δευτερόλεπτα σε μια επίπεδη επιφάνεια με τους κινητήρες 
του drone απενεργοποιημένους, έτσι ώστε να ρυθμίσετε το 
γυροσκόπιο.
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Βαρομετρική Πίεση 
Απενεργοποιημένη

Βαρομετρική Πίεση 
Ενεργοποιημένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (REPULSORLIFT ON/OFF)

ΒΑΣΗ SMARTPHONE

Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση smartphone, τραβήξτε 
προς τα έξω το βραχίονα ασφαλείας που βρίσκεται 
στο επάνω και πίσω μέρος του χειριστηρίου μέχρι να 
ακούσετε ένα «κλικ».

Τραβήξτε την άκρη προς τα έξω και τοποθετήστε 
μέσα το smartphone σας. Θα ασφαλίσει γύρω από 
το smartphone χρησιμοποιώντας την πίεση ενός 
ελατηρίου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του 
τηλεφώνου σας και να το κλειδώσετε σε αυτή τη θέση, 
σφίγγοντας τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
βάσης του τηλεφώνου με το κατσαβίδι που υπάρχει στο 
πλάι του χειριστηρίου.

Ο αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης διατηρεί σταθερή 
την απόσταση του drone σας από το έδαφος, 
προσομοιώνοντας την επίδραση αντιβαρύτητας ενός 
repulsorlift κινητήρα. Επίσης, αυτό σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε σταδιακά το υψόμετρο κατά τη διάρκεια 
της πτήσης. Πιέστε το gimbal προς τα επάνω ή προς 
τα κάτω και έπειτα αφήστε το, και το drone σας θα 
αιωρηθεί στο νέο υψόμετρο.
Όταν έχετε ενεργοποιημένο τον αισθητήρα 
βαρομετρικής πίεσης, το drone σας έχει τη δυνατότητα 
να ξεκινάει αυτόματα, όμως περιορίζεται η γωνία 
κλίσης και θα έχει περιορισμένη δυνατότητα εκτέλεσης 
ακροβατικών.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΤΗΣΗΣ (T-MODE)
Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που πρόκειται να 
πετάξετε ένα drone, παρακαλούμε διαβάστε τις 
παρακάτω οδηγίες. Εάν είσαστε ένας έμπειρος πιλότος 
μπορείτε να περάσετε στην επόμενη ενότητα.
Η T-mode είναι μια ειδική λειτουργία πτήσης που έχει 
ως στόχο να βοηθήσει τους νέους πιλότους στο να 
μάθουν το βασικό τρόπο χειρισμού σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον. Για να λειτουργήσετε στην T-mode θα 
πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τους repulsorlifts 
με το χειριστήριο (σελίδα 14). Όταν βρίσκεστε σε 
T-mode, το X-Wing σας θα σας βοηθήσει να μάθετε 
πώς να πετάτε καθώς θα κινείστε με ένα ελεγχόμενα 
αργό ρυθμό με περισσότερη σταθερότητα. Η T-mode 
επιτρέπει την εξοικείωση με τις διάφορες λειτουργίες 
των μοχλών ελέγχου, πριν να περάσετε σε κανονικές 
ταχύτητες.
ΝΟΗΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ:
Κατά τη διάρκεια ανοδικής πτήσης σε T-mode, το 
υψόμετρό σας καθορίζεται αυτόματα από ένα νοητό 
ανώτατο όριο περίπου 2 μέτρων. Επίσης, υπάρχει 
και ένα κατώτατο όριο το οποίο δεν επιτρέπει στο 
drone σας να αγγίξει το έδαφος, δημιουργώντας έτσι 
μια ζώνη ασφαλούς πτήσης. Για να προσγειώσετε το 
drone σας όταν βρίσκεστε σε T-mode, θα πρέπει να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προσγείωσης 
(μπορείτε να διαβάσετε για την αυτόματη προσγείωση 
στη σελίδα 21).

Για να εισέλθετε σε T-mode, διατηρήστε πατημένο το 
πλήκτρο αλλαγής ταχύτητας για 3 δευτερόλεπτα. Θα 
επιβεβαιώσετε πως είσαστε σε T-mode όταν όλα τα 
φώτα γύρω από το πλήκτρο ισχύος γίνουν μπλε. Για 
να εξέλθετε από την T-mode απλά πατήστε το πλήκτρο 
ελέγχου ταχύτητας άλλη μία φορά και θα ακούσετε ένα 
ηχητικό τόνο ενώ τα φώτα LED γύρω από το πλήκτρο 
ισχύος θα ξαναγίνουν κόκκινα.

T-MODE

Ακτίνα 30 μέτρων
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΤΗΣΗΣ

Εάν είσαστε αρχάριος πιλότος, σας συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε το προστατευτικό πτήσης. 
Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει το προστατευτικό 
πριν από την πτήση. Αυτό το προστατευτικό 
προφυλάσσει τα πτερύγια των ελίκων και το εξωτερικό 
τμήμα του drone έτσι ώστε δεν καταστρέφεται όταν 
χτυπάει σε τοίχους και άλλα αντικείμενα.
Τοποθέτηση του προστατευτικού:
Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό, βάλτε το drone 
μέσα σε αυτό με τον κεντρικό άξονα να διέρχεται από το 
μπροστινό τμήμα προς το πίσω (όχι από τη μία πλευρά 
προς την άλλη) και με τους 4 πλαστικούς συνδέσμους 
σε σχήμα C να εισέρχονται σε κάθε ένα από τους 
μηχανικούς βραχίονες (δείτε το σχεδιάγραμμα Α). 
Έπειτα, στερεώστε το προστατευτικό πιέζοντας τους 4 
συνδέσμους σε σχήμα C με τον αντίχειρα και το δείκτη 
σας μέχρι να αισθανθείτε ένα μικρό «κλικ» το οποίο θα 
σας υποδεικνύει πως ο σύνδεσμος έχει ασφαλίσει στο 
μηχανικό βραχίονα (σχεδιάγραμμα Β).
Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως οι σύνδεσμοι σε σχήμα C 
βρίσκονται στο πιο υψηλό σημείο (σχεδιάγραμμα Γ).

Σχεδιάγραμμα c

Σχεδιάγραμμα b

Σχεδιάγραμμα Α
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4 μπαταρίέσ αα
ένέργΟπΟίήσή

ακτίνα 30 μέτρων

χωρίσ πΟταμία

καΛΟσ καίρΟσ

ακτίνα 30 μέτρων

TAXYTHTA 1

TAXYTHTA  3

TAXYTHTA 2

T-MODE

κΟκκίνα LED- σταματΟυν να αναΒΟσΒήνΟυν Οταν ΟΛΟκΛήρωθέί Ο συγχρΟνίσμΟσ μέ τα Οχήματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Πριν να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε πως όλα τα οχήματα και τα 
χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα και πως δεν υπάρχουν 
άλλες συσκευές 2,4 GHz στην περιοχή.
Κάθε χρήστης θα πρέπει να συγχρονίσει το όχημά του 
ξεχωριστά, ένας κάθε φορά, έτσι ώστε να αποφύγετε 
τις παρεμβολές. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 11 
(ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ: ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑ 
ΧΡΗΣΤΗ), διασφαλίζοντας πως θα είσαστε μακριά από τους 
άλλους χρήστες και δεν θα συγχρονίζεται κάποιος χρήστης 
ταυτόχρονα με έναν άλλο.
Όταν ένας χρήστης συγχρονίσει το όχημά του, θα πρέπει 
να το αφήσει ενεργοποιημένο μέχρι όλοι οι χρήστες να 
ολοκληρώσουν το συγχρονισμό των δικών τους οχημάτων.
Εάν συμβεί κάποιο λάθος ή προκληθούν παρεμβολές, όλοι οι 
χρήστες θα πρέπει να απενεργοποιήσουν τα χειριστήρια και 
τα οχήματά τους για 60 δευτερόλεπτα και να επαναλάβουν τη 
διαδικασία.

• Βεβαιωθείτε πως το χειριστήριο έχει 4 μπαταρίες ΑΑ 
και η μπαταρία του drone είναι πλήρως φορτισμένη.
• Βεβαιωθείτε πως το drone σας και το χειριστήριο είναι 
και τα δύο ενεργοποιημένα.
• Επιλέξτε μια μεγάλη ανοικτή περιοχή, ακτίνας 
τουλάχιστον 30 μέτρων.
• Ελέγξτε το περιβάλλον έτσι ώστε να είσαστε σίγουροι 
πως δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια ή κάποιο ποτάμι. 
Τοποθετήστε το drone σας σε μια καθαρή, επίπεδη 
επιφάνεια πριν την απογείωση.

ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΟ DRONE ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΒΡΟΧΗΣ, ΧΙΟΝΙΟΥ Ή ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ
Αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες πτήσης του drone σας. . Κατά το χρονικό διάστημα που 
ακόμα εκπαιδεύεστε, είναι προτιμότερο να επιλέξετε μία μεγάλη περιοχή, τουλάχιστον μέχρι 
να εξοικειωθείτε με τα βασικά. Όταν αποκτήσετε πείρα στην πτήση του drone, θα μπορείτε να 
κάνετε πιο περίπλοκους ελιγμούς.
Με την εξάσκηση θα βελτιωθείτε! Όταν κατανοήσετε τα παρακάτω βήματα, θα μπορείτε να 
μεταβείτε στο επόμενο στάδιο.

Πιέστε τον Μοχλο Ισχύος προς τα επάνω για 
να αυξήσετε την ταχύτητα των κινητήρων και το 

Χ-Wing θα ανέλθει.

Πιέστε το Μοχλό Ισχύος προς τα αριστερά 
και το X-Wing θα περιστραφεί προς τα 

αριστερά.

Πιέστε το Μοχλό Κατεύθυνσης προς τα 
επάνω και το X-Wing θα κινηθεί προς τα 

εμπρός.

Πιέστε το Μοχλό Κατεύθυνσης προς τα 
αριστερά και το X-Wing θα κλίνει προς τα 

αριστερά.

Πιέστε το Μοχλό Ισχύος προς τα κάτω για να 
μειώσετε την ταχύτητα των κινητήρων και το 

X-Wing θα κατέλθει.

Πιέστε το Μοχλό Ισχύος προς τα δεξιά 
και το X-Wing θα περιστραφεί προς τα 

δεξιά.

Πιέστε το Μοχλό Κατεύθυνσης προς τα 
κάτω και το X-Wing θα κινηθεί προς τα 

πίσω.

Πιέστε το Μοχλό Κατεύθυνσης προς τα δεξιά 
και το X-Wing θα κλίνει προς τα δεξιά.
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φωτα πΟρέίασ

Οπίσθία φωτα

Λευκά LED

Κόκκινα LED

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΤΗΣΗΣ

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

• Πετάξτε το drone σας σε έναν ανοιχτό χώρο. Ιδανικά, ο χώρος θα πρέπει να έχει ακτίνα 
τουλάχιστον 30 μέτρων.
• Εάν πετάτε το drone σας με την παρουσία άλλων ανθρώπων, βεβαιωθείτε πως οι 
παρευρισκόμενοι βρίσκονται πίσω από εσάς.
• Εάν επιθυμείτε το drone σας να έχει τη βέλτιστη απόδοση, σας συνιστούμε να το πετάτε σε 
συνθήκες άπνοιας, καθώς ο άνεμος μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της πτήσης σε μεγάλο 
βαθμό.

Αν και το drone σας διαθέτει τέσσερις κινητήρες, έχει 
τόσο «μπροστά» ή εμπρόσθιο τμήμα όσο και «πίσω» 
ή οπίσθιο τμήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εμπρόσθιο τμήμα του drone διαθέτει 
λευκά LED ενώ το οπίσθιο τμήμα διαθέτει κόκκινα 
LED.

Το drone σας διαθέτει 3 ρυθμίσεις ταχύτητας: SLOW, 
MEDIUM και HIGH. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
SLOW.
Αλλάξτε την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
αλλαγής ταχύτητας. 
Επιλέξτε την ταχύτητα ανάλογα με την ικανότητα 
πτήσης σας.
Το πλήκτρο επιλογής της ταχύτητας βρίσκεται 
στο επάνω μέρος της αριστερής πλευράς του 
χειριστηρίου.

έμπρΟσθίΟ τμήμα

ΟπίσθίΟ τμήμα
έπίΛΟγή ταχυτήτασ
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On/off 
βοηθητικός 
οπλισμός

2 beep
1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

On/off λευκά 
LED

1 beep
_____________ _____________

κΟκκίνΟ – 
συγχρΟνίσμΟσ μέ τΟ 

Οχήμα

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

T-MODE
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LED 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν ενεργοποιήσετε το χειριστήριο, αυτό θα ξεκινάει 
πάντοτε στην Ταχύτητα 1. Εάν το χειριστήριο ήταν στην 
Ταχύτητα 3 πριν να το κλείσετε, αυτό θα επανέλθει στην 
Ταχύτητα 1 όταν το ενεργοποιήσετε και πάλι.
Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε ταχύτητες ανάμεσα 
στην 1 και στην 3. Εάν βρίσκεστε στην Ταχύτητα 3 και 
πατήσετε το πλήκτρο, θα επιστρέψετε στην Ταχύτητα 1.
Μπορείτε να δείτε την ταχύτητα πτήσης από τα LED 
που βρίσκονται γύρω από το πλήκτρο ισχύος του 
χειριστηρίου.

Πιέστε το πλήκτρο για 1 δευτερόλεπτο (θα ακούσετε 1 
ηχητικό τόνο) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε 
τα λευκά LED που φωτίζουν το drone σας. (Τα κόκκινα 
LED στο πίσω τμήμα του σκάφους σας θα παραμείνουν 
αναμμένα).
Διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα 
(θα ακούσετε 2 ηχητικούς τόνους) για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα βοηθητικά 
όπλα του οχήματός σας. Σημειώστε πως όταν είναι 
ενεργοποιημένα τα βοηθητικά όπλα, ο πομποδέκτης 
των υπερύθρων θα είναι απενεργοποιημένος, και το 
αντίστροφο.

Πιέστε ταυτόχρονα το αριστερό και δεξί gimbal (μοχλοί 
ελέγχου) προς τα κάτω και προς τα μέσα για να 
ενεργοποιήσετε την παύση επείγουσας ανάγκης. Αυτό θα 
διακόψει την παροχή ενέργειας στους κινητήρες και το σκάφος 
θα πέσει στο έδαφος. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα πρέπει 
να ακολουθήσετε μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, καθώς το 
σκάφος μπορεί να υποστεί ζημιά όταν προσκρούει στο έδαφος.

ΠΑΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

Όταν οι repulsorlifts είναι ενεργοποιημένοι, πιέστε 
το πλήκτρο μία φορά όταν το drone βρίσκεται στο 
έδαφος για να ξεκινήσει αυτόματα.
Πιέστε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα όταν το 
drone βρίσκεται στον αέρα για να προσγειωθεί 
αυτόματα.

Πιέστε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεστε στον αέρα για να προσγειωθείτε 
αυτόματα. Όταν το πιέσετε, θα παρακάμψετε τον χειρισμό μέσω των μοχλών (gimbals), εκτός 
κι αν πιέσετε τον αριστερό μοχλό (gimbal) προς τα επάνω ή προς τα κάτω κατά τη διαδικασία 
της αυτόματης προσγείωσης.

Ο δεξιός μοχλός ελέγχου θα λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της αυτόματης 
προσγείωσης, και έτσι θα μπορείτε να ελέγχετε την κατεύθυνση της καθόδου σας.

Εάν ο αισθητήρας της βαρομετρικής πίεσης είναι απενεργοποιημένος (για χειροκίνητη 
απογείωση), τότε ο αριστερός μοχλός πρέπει να κινηθεί μέχρι κάτω πριν τα πτερύγια 
ξεκλειδώσουν και σας επιτρέψουν να ελέγξετε την ισχύ χειροκίνητα.

Η αυτόματη εκκίνηση λειτουργεί μόνο όταν ο αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης είναι 
ενεργοποιημένος.
Εάν ο αισθητήρας της βαρομετρικής πίεσης είναι ενεργοποιημένος, η αυτόματη εκκίνηση θα 
λειτουργήσει μόνο όταν ο αριστερός μοχλός (gimbal) βρίσκεται στην κεντρική θέση.
Ο δεξιός μοχλός ελέγχου θα λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
αυτόματης εκκίνησης και έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε την κατεύθυνση της 
απογείωσης.
Αφού πατήσετε το πλήκτρο της αυτόματης εκκίνησης, οι κινητήρες θα ενεργοποιηθούν και το 
drone θα απογειωθεί και θα αιωρηθεί σε ύψος περίπου 2 μέτρων.
Εάν πιέσετε τον αριστερό μοχλό (gimbal) προς τα επάνω ή προς τα κάτω, η αυτόματη 
εκκίνηση θα ακυρωθεί και θα συνεχίσετε να χειρίζεστε το drone με τον συνήθη τρόπο.
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Πατήστε το δεξί trigger (σκανδάλη) ενώ 
πετάτε και το drone σας θα εκτελέσει 
μία περιστροφή 360° με δεξιόστροφη 
διεύθυνση ενώ θα συνεχίζει την κίνησή 
του. Εάν το drone πετάει προς τα 
εμπρός, θα συνεχίσει να πετάει προς 
τα εμπρός καθώς θα εκτελεί το roll, ενώ 
θα συμπεριφερθεί με παρόμοιο τρόπο 
και κατά την πτήση προς τις υπόλοιπες 
κατευθύνσεις.

ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ ROLL (A)

Δεξιόστροφο Roll (A)

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ ROLL (Β)

Αριστερόστροφο Roll (Β)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΛΩΝ (Γ)

Ενεργοποίηση Όπλων (Γ)

Πατήστε το αριστερό trigger (σκανδάλη) ενώ πετάτε 
και το drone σας θα εκτελέσει μία περιστροφή 360° με 
αριστερόστροφη διεύθυνση ενώ θα συνεχίζει την τροχιά 
του κανονικά.

Το drone σας έχει προεγκατεστημένους πομπούς και δέκτες 
μάχης με υπέρυθρες αλλά και δέκτες laser. Μόνο ένα 
είδος οπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά, κάτι 
που σημαίνει πως μπορείτε να πολεμήσετε είτε με όπλα 
υπερύθρων, είτε με βοηθητικά όπλα.

Πατήστε το πλήκτρο για να πυροδοτήσετε το όπλο. Αφήστε 
το πλήκτρο ελεύθερο και πατήστε το και πάλι για να το 
πυροδοτήσετε και δεύτερη φορά.

Το πλήκτρο των όπλων ενεργοποιεί είτε το LED των 
υπερύθρων, είτε τα βοηθητικά όπλα, ανάλογα με το είδος 
του οπλικού συστήματος που βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν 
τα βοηθητικά όπλα είναι ενεργοποιημένα, ο LED πομπός και 
δέκτης των υπερύθρων θα είναι απενεργοποιημένος. Εάν ο 
LED πομπός των υπερύθρων είναι ενεργοποιημένος, οι δέκτες 
laser θα είναι απενεργοποιημένοι.

Όταν πυροδοτήσετε τα όπλα, θα ακούσετε έναν ήχο από 
το ηχείο του χειριστηρίου (ή από τα ακουστικά εάν είναι 
συνδεδεμένα).
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ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ ROLL (Β)

ΜΑΧΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΜΑΧΗ

Κατά τη μάχη με υπέρυθρες, οι πομποί των υπερύθρων στο μπροστινό τμήμα του drone θα 
εκπέμψουν ένα σήμα και ο δέκτης υπερύθρων κάτω από το drone θα καταγράψει ένα εύστοχο 
χτύπημα.
Η μάχη με υπέρυθρες είναι σχετικά εύκολη καθώς στέλνει ένα ευρύ σήμα και ο δέκτης 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του drone. Έτσι, εάν στοχεύσετε οπουδήποτε κάτω από το στόχο 
σας, από απόσταση μικρότερη των 2 – 3 μέτρων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η βολή σας να 
είναι εύστοχη.

Πρέπει να έχετε υπόψην σας τα 
παρακάτω σχετικά με τη μάχη με 
υπέρυθρες:
Το φως του ήλιου μειώνει κατά πολύ την 
απόσταση που μπορεί να διανύσει ένα 
σήμα υπερύθρων. Η μάχη σε εξωτερικό 
χώρο προϋποθέτει πως θα πρέπει να 
βρίσκεστε πολύ κοντά στον αντίπαλό σας 
έτσι ώστε να καταγράψετε μια εύστοχη 
βολή.
Κατά τη διάρκεια της μάχης σε εσωτερικό 
χώρο, τα σήματα των υπερύθρων μπορεί 
να ανακλαστούν σε τοίχους (ειδικά σε 
λευκούς τοίχους). Μπορεί μερικές φορές 
να επιτύχετε το στόχο ακόμα και αν δεν 
στοχεύετε απευθείας στον αντίπαλό σας, 
εάν χρησιμοποιήσετε τη σωστή γωνία.
Όταν κάνετε μάχη με υπέρυθρες, δεν 
θα μπορείτε να πολεμήσετε με άλλα 
οχήματα Star Wars που βρίσκονται σε 
λειτουργία μάχης με βοηθητικά όπλα.

ΠΟΜΠΟΙ

ΔΕΚΤΗΣ

Όταν κάνετε μάχη με το όχημά σας είναι καλύτερα να πετάτε σε έναν μεγάλο ανοιχτό εξωτερικό 
χώρο με ακτίνα 60 – 90 μέτρων χωρίς εμπόδια όπως δέντρα, σπίτια, γραμμές δικτύου 
υδροδότησης ή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν κάνετε μάχη σε εσωτερικό χώρο σας 
συνιστούμε να βρίσκεστε σε έναν πολύ μεγάλο χώρο, όπως ένα γήπεδο ή μια αίθουσα με 
ψηλό ταβάνι και χωρίς εμπόδια.
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2Ο ΧΤΥΠΗΜΑ 3Ο ΧΤΥΠΗΜΑ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΕΣ

1Ο ΧΤΥΠΗΜΑ

LED ΖΩΗΣ

Όταν το χειριστήριο ενεργοποιηθεί, τα 3 LED ζωής θα 
αναβοσβήσουν. 
Όταν συγχρονιστεί, τα 3 LED ζωής θα ανάψουν με 
κόκκινο χρώμα.
Αντίδραση σε εύστοχο χτύπημα: 
Όταν το drone χτυπηθεί από κάποιον αντίπαλο, θα 
αντιδράσει και θα αλλάξει τον τρόπο πτήσης του. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν θα είναι 
δυνατή η πρόκληση άλλου χτυπήματος.
ΠΡΩΤΟ ΕΥΣΤΟΧΟ ΧΤΥΠΗΜΑ:
Το drone θα συνεχίσει την τρέχουσα πορεία του, αλλά 
θα ταλαντευτεί δύο φορές αριστερά-δεξιά με ομαλή 
κίνηση. Το χειριστήριο θα δονηθεί για 3 δευτερόλεπτα 
και θα εκπέμψει ένα ξεχωριστό ηχητικό σήμα μέσω 
του ηχείου. Σε αυτή τη στιγμή, τα 3 LED ζωής θα 
αναβοσβήσουν, και το drone δεν θα αντιδράσει σε άλλα 
εύστοχα χτυπήματα. Στο τέλος της κίνησης αυτής, μόνο 
2 LED ζωής θα παραμείνουν αναμμένα, και ο χρήστης 
που πέτυχε το drone σας θα λάβει μια ειδοποίηση 
επιτυχημένου χτυπήματος μέσω του χειριστηρίου του.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΥΣΤΟΧΟ ΧΤΥΠΗΜΑ:
Το drone θα αντιδράσει όπως και στο πρώτο εύστοχο 
χτύπημα, αλλά η κίνηση θα είναι πιο έντονη. Τα 3 LED 
ζωής θα αναβοσβήσουν και το drone δεν θα αντιδράσει 
σε άλλα χτυπήματα. Στο τέλος της ταλάντωσης, μόνο 
1 LED ζωής θα παραμένει αναμμένο, και ο χρήστης 
που πέτυχε το drone σας θα λάβει μια ειδοποίηση 
επιτυχημένου χτυπήματος μέσω του χειριστηρίου του.
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης μετά από το 3ο εύστοχο χτύπημα, δεν θα έχετε πρόσβαση 
στην ισχύ καθώς το drone σας κατέρχεται και σταματάει. Τα 3 LED ζωής θα αναβοσβήσουν και 
το σκάφος δεν θα αντιδράει σε άλλα πυρά από όπλα.

Ο πλήρης χειρισμός της πτήσης θα επανέλθει αφού περάσουν 10 δευτερόλεπτα. Τρία νέα LED 
ζωής θα ανάψουν στο χειριστήριό σας, κάτι που θα σημαίνει πως μπορείτε να εισέλθετε και 
πάλι στη μάχη.

ΤΡΙΤΟ ΕΥΣΤΟΧΟ ΧΤΥΠΗΜΑ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ:
Αυτό αποτελεί το τελικό χτύπημα στη μάχη.
Όταν έχετε χτυπηθεί για 3η φορά, το drone σας θα 
εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης προσγείωσης και 
θα κατέλθει με ελικοειδή καθοδική κίνηση.
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ
Εάν πιέσετε τον αριστερό μοχλό ισχύος προς 
τα κάτω κατά τη διαδικασία της αυτόματης 
προσγείωσης, θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
προσγείωσης υπό τον έλεγχο του χρήστη.
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναλαμβάνετε 
τον έλεγχο της κατεύθυνσης του drone, τη στιγμή 
που αυτό κατέρχεται.
Έτσι μπορείτε να αποφύγετε την πρόσκρουση σε 
κάποιο εμπόδιο.
Λειτουργία Advanced (Repulsorlift 
απενεργοποιημένο)
Όταν κατέρχεστε θα έχετε πλήρη δυνατότητα 
χειρισμού, σε όλα πλην της ισχύος, και έτσι θα 
μπορείτε να κινείστε ελεύθερα και να δημουργήσετε 
το δικό σας μοτίβο προσγείωσης.
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οταν βρισκεσαι στο σώστο σήμειο, Χρήσιμοποιήσε ενα 
σΥνδΥασμο περιστροΦήσ γΥρώ απο τον καΘετο αΞονα και το 
πτερΥγιο κλισήσ (κΥκλική πλεΥρική κινήσή) για να κινήΘεισ 
προσ το πλαι, κανοντασ εναν πλήρή κΥκλο γΥρώ απο τον 
αντιπαλο σοΥ. εαν ο σΥγΧρονισμοσ σοΥ ειναι ακριβήσ, 
μπορεισ να σΥντριψεισ οποιονδήποτε αΥτοκρατορικο 
αντιπαλο.

μεινε μπροστα απο τή στροΦή τοΥ εΧΘροΥ σοΥ

προσεΞε τήν αντιδρασή 

τοΥ!

πλήσιασε με προσοΧή 

το στοΧο σοΥ απο το 

πλαι

ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ςημειώςεις
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έΛαττωσέ τήν ταχυτήτα καί πέσέ χαμήΛΟτέρα απΟ τΟ έπίπέδΟ πτήσήσ ένΟσ έχθρΟυ 

πΟυ σέ ακΟΛΟυθέί. πρΟστατέυσέ τήν έυαΛωτή κΟίΛία τΟυ X-Wing ένω μπαίνέίσ σέ θέσή 

έπίθέσήσ!

καταστρέψέ τΟν 

αυτΟκρατΟρα!

αφήσέ τΟν να σέ 

πρΟσπέρναέί!κυρίαρχήσέ στΟυσ 

ΟυρανΟυσ 

ΜΕΙΝΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ 

ΚΑΝΕ ΕΠΙΘΕΣΗ

ςημειώςεις
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οταν ο εΧΘροσ σοΥ πλήσιαΖει απο πισώ, εκτελεσε ενα γρήγορο αλμα, σήκώνοντασ το 

σκαΦοσ προσ τα επανώ και μειώνοντασ τήν ισΧΥ, Χανοντασ τήν εμπροσΘια ταΧΥτήτα και 

παιρνοντασ ετσι Θεσή απο πισώ τοΥ. εαν το κανεισ με το σώστο τροπο, Θα βρεΘεισ σε 

εΞαιρετικα πλεονεκτική Θεσή.

πεσ οΧι στα Astromechs με 
διαγεγραμμενή μνήμή

Φερε τον στο στοΧαστρο 

σοΥ, γρήγορα!

σήκώσε τή μΥτή! 

προστατεΥσε τήν κοιλια

ΑΛΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ςημειώςεις
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Οί πέρίσσΟτέρΟί έπαναστατέσ πίΛΟτΟί γνωρίζΟυν καΛα αυτή τή μανΟυΒρα. 

κανέ μία στρΟφή 180 μΟίρων σέ πΛήρή ταχυτήτα, μέ απΟτέΛέσμα μία 

γρήγΟρή καί πΟΛυ απΟτΟμή αΛΛαγή στήν κατέυθυνσή σΟυ. έπέίτα, μπΟρέίσ να 

αίφνίδίασέίσ τΟν έχθρΟ σΟυ μέ μία τέτραπΛή ΒΟΛή. ή τΟΛμήρή αυτή κίνήσή 

μπΟρέί να Βρέί ανέτΟίμΟ έναν έχθρΟ, Ο ΟπΟίΟσ τΟ τέΛέυταίΟ πραγμα πΟυ θα 

πέρίμένέί έίναί μία κατα μέτωπΟ έπίθέσή!

τΟ θήραμα μέτατρέπέταί σέ κυνήγΟ

στρΟφή 180 
μΟίρων γυρω απΟ 

τΟν καθέτΟ αξΟνα

χαμήΛωσέ τΟ υψΟμέτρΟ σΟυ γία να 

έπίτέθέίσ στήν κΟίΛία τΟυ έχθρΟυ 

σΟυ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

ςημειώςεις
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ή μανΟυΒρα taLLon roLL, ή ΟπΟία πήρέ τήν ΟνΟμασία τήσ απΟ τΟν aDar 
taLLon, τΟν αυτΟκρατΟρίκΟ απΟστατή πΟυ ΒΟήθήσέ τΟυσ έπαναστατέσ μέ 
γένναίΟτήτα, απΟτέΛέί μία δυσκΟΛή τέχνίκή πΟυ έκτέΛέίταί Οταν ένασ έχθρίκΟσ 
πίΛΟτΟσ πΛήσίασέί μέ ταχυτήτα απΟ πίσω.
έαν Ο πίΛΟτΟσ ΟρίζΟντίωσέί καί σήκωσέί τΟ σκαφΟσ ένω παραΛΛήΛα κανέί roLL 
αντίθέτα απΟ τήν κατέυθυνσή τήσ στρΟφήσ, μπΟρέί να Βρέθέί πίσω απΟ τΟν 
έχθρΟ, δίατήρωντασ τήν απΟστασή καί τήν ταχυτήτα σταθέρέσ.

δέν θα μπΟρέσέί να σέ ακΟΛΟυθήσέί!

E! VaDEr, φαέ 

τή σκΟνή μΟυ!

TALLON ROLL

ςημειώςεις



31

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ X-WING

Το X-Wing σας είναι σχεδιασμένο για χρήση σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ χώρους. Οι έλικες του X-Wing περιστρέφονται 
με μεγάλη ταχύτητα και μπορούν να τραυματίσουν το χρήστη, 
παρευρισκόμενους ανθρώπους, και ζώα.

Απομακρυνθείτε από το drone έτσι ώστε να μην βρεθείτε στην 
πορεία πτήσης του. Ενημερώστε τους παρευρισκόμενους 
ανθρώπους πως θα πετάτε το drone σας έτσι ώστε να έχουν γνώση 
της θέσης του. Πριν από την πτήση, επιθεωρήστε τους έλικες του 
drone για να βεβαιωθείτε πως είναι συνδεδεμένοι με σταθερότητα 
και ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος Πνιγμού/ Τραυματισμού: Μικρά εξαρτήματα/ αιχμηροί 
έλικες.

Μην πλησιάζετε τα χέρια, τα μαλλιά και ύφασμα στους έλικες όταν ο 
διακόπτης ισχύος είναι στη θέση ON.

Απενεργοποιήστε το χειριστήριο και τους διακόπτες ισχύος του 
drone, όταν αυτό δεν βρίσκεται σε χρήση.

Ο φορτιστής που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είναι 
κατασκευασμένος ειδικά για τη μπαταρία πολυμερών λιθίου του 
X-Wing σας. Μην τον χρησιμοποιείτε για να φορτίσετε κάποια άλλη 
μπαταρία.

Σας συνιστούμε τη χρήση καινούριων αλκαλικών ή 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών 1,5V για μέγιστη απόδοση.
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Πάντοτε να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το χειριστήριο εάν δεν πρόκειται να το 
χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Για το σωστό καθαρισμό, σκουπίστε με προσοχή το χειριστήριο και το drone με ένα καθαρό 
νωπό κομμάτι υφάσματος.
Διατηρήστε τον εξοπλισμό σας μακριά από απευθείας έκθεση σε ζέστη ή το φως του ηλίου.
Μην βυθίζετε το χειριστήριο ή το drone σε νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη 
ζημιά στη μονάδα.
Σας συνιστούμε γονική καθοδήγηση κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών.

Αυτό το drone χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου. Εάν η μπαταρία δεν 
παραμένει φορτισμένη έπειτα από φόρτιση, απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 
απόρριψης.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το χειριστήριο χρειάζεται 4 μπαταρίες ΑΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται). Παρακαλούμε διαβάστε τις 
σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τις μπαταρίες, που ακολουθούν.
Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακος-ψευδαργύρου) και επαναφορτιζόμενες (υδριδίου νικελίου-
μετάλλου) μπαταρίες.
Μην αναμειγνύετε παλαιές και καινούριες μπαταρίες.
Οι μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν να τις φορτίσετε (σε 
περίπτωση που είναι αφαιρούμενες).
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.
Μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως και πρέπει να ανακυκλώνονται ή να 
απορρίπτονται με το σωστό τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς του κράτους ή των 
τοπικών αρχών.

Τα σημεία διασύνδεσης δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
Πρέπει να γίνεται χρήση των προτεινόμενων μπαταριών μόνο του ιδίου ή παρομοίου τύπου.
Οι μπαταρίες πρέπει να εισέρχονται με τη σωστή πολικότητα (δείτε το σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου για 
λεπτομέρειες).

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε μια φωτιά, καθώς οι μπαταρίες μπορεί να έχουν διαρροή ή να 
εκραγούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή μετατροπές που δεν έχουν τύχει ρητής έγκρισης από το υπεύθυνο προς συμμόρφωση πρόσωπο, μπορεί να 
ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊον αυτό έχει ελεγχθεί και θεωρείται πως είναι συμμορφωμένο με τους περιορισμούς για μια ψηφιακή συσκευή Class B, 
σύμφωνα με το Άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία 
απέναντι σε επιβλαβείς παρεμβολές σε μια κατοικημένη τοποθεσία. Το προϊόν αυτό παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων και, σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί και τύχει χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή 
παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Παραταύτα, δεν είναι απολύτως βέβαιο πως δεν θα σημειωθεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. 
Εάν αυτό το προϊόν πράγματι προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοτηλεοπτική λήψη, κάτι το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί με 
την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του προϊόντος αυτού, συστήνουμε στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή 
ακολουθώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βήματα:

Επαναπροσανατολισμό ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.

Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στο προϊόν και το δέκτη.

Σύνδεση του προϊόντος σε μια υποδοχή ενός κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Αίτημα για βοήθεια του πωλητή ή ενός έμπειρου ραδιοτηλεοπτικού τεχνικού.

Αυτή η συσκευή είναι εναρμονισμένη με το Άρθρο 15 (Part 15) των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο 
προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που προκύπτει από 
ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή δεν πρέπει να συνυπάρχει ή να λειτουργεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη κεραία η πομπό.

Η συσκευή αυτή είναι εναρμονισμένη με τα όρια έκθεσης ραδιενέργειας της FCC και της Βιομηχανίας Καναδά, σχετικά με ένα μη ελεγχόμενο 
περιβάλλον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ 
ΗΠΑ (FCC/ PART 15 C) ΑΡΘΡΟ 15 C

Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) & Απόρριψη Προϊόντος

Με το πέρας της διάρκειας ζωής της χρήσιμης λειτουργίας του, αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ως οικιακό ή γενικό απόρριμμα. Θα πρέπει το παραδώσετε στο ανάλογο σημείο συλλογής 
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ή θα πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή 
σας για απόρριψη.

Εσωτερικές/ Παρεχόμενες Μπαταρίες

Αυτό το σύμβολο στη μπαταρία υποδεικνύει πως η μπαταρία θα πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Αυτή η 
μπαταρία έχει σχεδιαστεί για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής.

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

Εναρμονισμένο με τα πρότυπα ασφαλείας RED 2014/53/EU, FCC.      
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

                    ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - ΜΙΚΡΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ
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Ημερολόγιο πιλότου
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Ημερολόγιο πιλότου


