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PROPEL RC STAR WARS Drón 

REPÜLÉSI ÚTMUTATÓ 
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Birodalmi Útmutató 

Figyelmeztetés: Soha ne hagyja felügyelet nélkül töltőn a Li-polimer akkumulátort hosszabb ideig. 

Kérjük, használja a mellékelt biztonsági leírást. 

 

- TIE ADVANCED X1 

- 2.4 GHz vezeték nélküli kontroller 

- 1 TIE Advanced Akkumulátor  

- Használati Útmutató 

- Töltő + USB kábel + hálózati adapter 

- Védő keret gyakorlórepüléshez 

- Vsavarhúzó (a kontroller oldalán)  

- Propelller rögzítő eszköz 

- Műanyag akkumulátor borítás (használati opciók leírásával)  

- Pótalkatrészek 

 

A szín és a stílus változhat 
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 6-tengelyes beépített giroszkóp biztosítja a rendkívüli stabilitást bármilyen körülmények 

között 

 4-csatornás repülésvezérlés teszi lehetővé a nagyszerű manővereket, mint például a 360°-os 

fordulatot 

 LED irányfények teszik könnyen követhetővé a drónt 

 Kézzel festéssel gondoskodtak a modell végső minőségéről 

 Fények világítják meg a hajótestet, hogy rossz fényviszonyok között is látható maradjon 

 Nyomásérzékelő szenzoz (repulsorlift) biztosítja az azonos magasságon történő lebegést 

 Automata fel-, és leszállás üzemmód 

 Ütközés védelem automata leszállással 

 T-mód gyakorló üzemmód a kezdő pilótáknak 

 Dinamikusan integrált zeneszámok és csata hangeffektek a magával ragadó élményért 

 A kontrolleren érzékelhető visszajelzések a harci események során 

 Cserélhető Li-polimer akkumulátorok a folyamatos játékért 

 Infrared harci techmológia 

 Beépített Star Wars filmzenék a teljes hangélmyért 

 A kontrolleren hangszóró és fejhallható csatlakozó 

 Azonosító jelek a követhetőségért 

 Könnyen cserélhető alkatrészek és átlátszó propeller lapátok 

 Védőkeret 

 Viaszpecsét (ha ezt olvassa, akkor már feltörte a viszpecsétet) 

 Csavarhúzó a kontroller elemek cseréjéhez és a hajótest javításához 

 És pár további mókás meglepetés 

 

 

 

Kapcsolódó okostelefon alkalmazás megjelenése várható. Tájékozódjon a www.propelsw.com 

oldalon.  

Jellemzők 

Jellemzők 

 

 

 

 

http://www.propelsw.com/


[Type here] 
 

5 
 

 

  



[Type here] 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hajtómű: 
Aratech katonai repulsorlift 

Reaktor: 
SFS I-s3a szolár ionizáló 

Reaktor: 
Novaldex 04-Z hűtött 

energiacella 

Felszíni sebesség: 
500 km/óra 

Hajtómű: 
SFS P-s5.6 ikerion 

Motorok: 
Négy Incom 4L4 fúziós 

tolóhajtómű 

Felépítés: 
Megerősített duraacél 

Űrsebesség: 
1200 km/óra 

Űrsebesség: 
1050 km/óra 

Operátor: 
1 pilóta 

Hajótest: 
Megerősített duraacél 

Hajótest: 
Titánium ötvözet 

Fegyverzet: 
Egy Ax-20 ágyú 

Legénység: 
1 pilóta 

Legénység: 
1 pilóta, 1 astromech droid 

 Fegyverzet: 
Kettő L-s9.3 lézerágyú 

Fegyverzet: 
Négy Taim and Bak KX9 

lézerágyú 

Jármű adatok 
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Óvatosan vegye le a fedődobozt és az átlátszó műanyag 
dobozt, majd tegye biztonságos helyre. A hajótestet gyengén 
húzza felfelé, szabaddá téve a motorokat a gumi 
tartókarikákról. Lassan távolítsa el a hajótestet a 
tartóoszlopról, erőltetés nélkül. 
 
Fontos megjegyzés: A csomagolás és bemutató jelleg miatt a 
propeller lapátok nincsenek a hajótesten. A 10. oldalon 
található instukciók alapján helyezheti fel a propeller 
lapátokat. 

 

Amikor a fedő dobozt eltávolítja, akkor a bemutató doboz 
életre kel fény és zenei efektekkel. 
  
Megjegzés: Minden alkalommal, amikor leveszi a fedődobozt, 
más zeneszám fog megszólalni.  
 
A bemutató oszlop töltéséhez vegye le az átlátszó műanyag 
fedő dobozt. Így hozzá férhet a bemutató doboz 
töltőegységéhez a tartóoszlop hátulján. Használja a mellékelt 
USB töltőt és a hálózati adaptert. Amikor a bemutató doboz 
töltődik, a zene és a fények kikapcsolnak. Amikor feltöltődött 
a bemutató doboz, a fények bekapcsolnak. Mostmár 
visszateheti az átlátszó műanyag fedődobozt.  
 
Ha nem biztos benne, hogy az akkumulátor töltődik, akkor 
húzza ki a töltőkábelt pár perc töltés után, ha valóban 
töltődött, akkor a fénynek világítania kell. A bemutató doboz 
teljes feltöltéséhez körülbelül 40-60 perc szükséges, normál 
körülmények között. 
 
Megjegyzés: Az akkumulátor védelme érdekében győzödjön 
meg róla, hogy eltávolította a töltőkébelt, miután teljesen 
feltöltött a doboz. 
 
Az akkumukulátor merülése esetén a fények villogni 
kezdenek.  

 

  

A BEMUTATÓ DOBOZ JELLEMZŐI 

A TIE ADVANCED KIVÉTELE A BEMUTATÓ 

DOBOZBÓL 

Ne dobja el a 

fedődobozokat!!! 
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Alkáli vagy 1.5V-os 

újratölthető elemet 

használjon 

 

1. A kontroller hátoldalán, csavarja ki és csúztassa le az elemet 

védő burkolatot.  

- Talál egy csavarhúzót a kontroller jobb oldali karján. 

 2. Tegyen be 4 db AA alkáli elemet (a 1.5V-os újratölthető 

elemek ajánlottak) a kontrollerbe. 

 - Figyeljen a behelyezés helyes irányára! 

3. Helyezze vissza a védőburkolatot és rögzítse a csavarokkal.  

4.  A csavarhúzót helyezze vissza a kontroller oldalába, 

5. Fordítsa meg a kontrollert és nyomja meg a bekapcsológombot 

2 másodpercig, és bizonyosodjon meg róla, hogy a LED fények 

villognak.  

 

 

 

 

 

  

JEGYZET 

1 – kicsavarás és kinyitás 

2 – 4 db AA elem 

3 – Borítás visszahelyezése 

A kontrolleren minden 

lednek világítania kell 
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1. Az első behelyezés alkalmával, húzza a kapcsolót a nyitva állásba (ahogy az ábra is mutatja) 

szabaddá téve az akkumukátor helyét. A következő lépésben, távolítsa el az akkumulátor borítást, 

amit a csomagban a drónon talál, mivel ez csak dísz, bemutató céllal.  

2. Csúsztassa a teljesen feltölött akkumulátort a hajótest akkumulátor helyére (ábra).  

3. Nyomja le és győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen felfekszik. A hajótest LED fényei 

kigyúlnak és villogni kezdenek ha az akkumulátor helyesen csatlakozott.  

4. Zárja a kapcsolót az akkumulátor biztonságos rögzítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Először helyezze be az 

akkumulátor elejét előre döntve, 

utána nyomja le az akkumulátort 

Húzza fel a reteszt/Nyissa ki 

az akkumulátort 

Megjegyzés: A hajótesten nincs ki-

/bekapcsológomb, automatikusan 

bekapcsol, amikor a Li-polimer 

akkumulátor csatlakoztatva lett. A 

kikapcsoláshoz egyszerűen nyissa ki, és 

távolítsa el az akkumulátort. 

A hajótest akkumulátorának behelyezése 
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1. Helyezze be a megfelelő falicsatlakozót, 

országtól függően eltérhet, a hálózati töltőbe. (A 

ábra) 

 2. Utána, csatlakoztassa az USB töltőkábelt a 

hálózati adapterbe és a töltőbe. 

 

 

  

 

 

3. Ha az akkumulátor elérte a 90%-os töltöttséget, akkor a töltést jelző fény kékre vált.  

4. Ha teljesen feltöltődött az akkumulátor, akkor a töltést jelző fény zöldre vált.  

 

 

 

 

5. Az átlagos töltési idő körülbelül 30 perc a 90%-os töltöttségi 

szintif, és plusz 10 perc a teljes töltöttségig. Azt javasoljuk, 

hogy 90%-os töltöttséggel repüljön. A 90%-ig töltött 

akkumulátor 6-8 percig biztosítja a harci drón repülését, a 

környezeti feltételektől és a repülés stílusától függően. Soha 

ne hagyja a Li-polimer akkumulátort huzamosabb ideig a 

töltőn.  

 

 

  

A hajótest Li-polimer akkumulátorának töltése 

Állandó piros – csatlakoztatva a 

falba 

Villogó piros – a töltés folyamatban 

 

Megjegyzés: A hálózati töltő adapter 

piros fénnyel jelzi, ha csatlakoztatva van 

a falba, és villogó piros fénnyel, amikor 

tölti az akkumulátort.  
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A Tie Advanced űrhajó propeller rendszere egy precíziós alkatrész, 

ami esetenként javítást vagy cserét igényel, az optimális repüléshez. 

Előfordulhat, hogy a földhöz csapódó landolás nagy sebessségű 

repülés után, kárt okoz a propellerekben.  

1. A hajótesten 4 propeller van,  2 “A” Propeller, és 2 “B” Propeller.  

2. Amikor cseréli a propeller lapátokat, figyeljen rá, hogy az 

”A”propellereket az ”A” motorokra, és a “B”  propellereket a “B” 

motorokra tegye, ahogy a jobboldali ábra is mutatja.  

3. A propellerek cseréjéhez használja a csomagban található több-funkciós (multi-tool) szerszámot, 

finoman felnyomva vele a sérült propeller lapátot, majd az új propellert lefelé nyomva a helyére 

pattintva. 

 

Multi-Tool: 

A multi-tool többfunkciós szerszám a propellerek eltávolítására és felhelyezésére szolgál. 

 

 

1. A propeller eltávolításához, tegye a multi-tool vékonyabb végét a motortartó és a propeller közé és 

nyomja a propellert felfelé. 

 2. A proppeller felhelyezéséhez használja a multi-tool másik végét, rányomva a propeller tengelyére. 

Egy kis nyomást fog érezni és a propeller a heylére kerül. Az a helyes pozíciója a propellernek, amikor 

a lapát tengelyének alja kicsit beljebb van, mint a motor nyílása. Mindig ellenőrizze, hogy a lapátok 

szabadon forognak e.   

A propeller felhelyezése és cserélése 



[Type here] 
 

12 
 

  

 

 

 

  Fontos! Amikor szinkronizálja a űrhajót a 

kontrollerrel, mindig ellenőrizze, hogy az űrhajó vízszintes 

felületen áll. Ez biztosítja, hogy a 6-tengelyes giroszkóp 

megfelelően lesz kalibrálva. Az űrhajó automatikusan kiválaszt 

egy 2.4 GHz-es csatornát, ami lehetővé teszi, hogy 12 ember 

repüljön egymás mellett ugyanazon a vezeték nélküli sávban, 

interferencia nélkül.  

 

 

 Tartsa benyomva a gombot 2 másodpercig és az eszköz 

bekapcsolódi, amit egy enyhe vibrálás jelez. Minden LED (az élet jelző fények és a sebességet jelző 

fények is) pirosan fog villogni, amíg a kontroller szinkronizál az űrhajóval. Tartsa benyomva 2 

másodpecig a be-/kikapcsoló gombot és az eszköz kikcsapcsol. A vibráló motor még működik és az 

összes LED villog 3 másodpercig.  

 

 

  

Tolja fel teljesen a bal oldali irányító kart a kontrolleren, amíg 1 

sípolást nem hall, utána húzza le teljesen a kart. 2 sípolást fog 

hallani, ami azt jelenti, hogy a kontroller szinkonizálva van. A 

szinkronizálás után, a be-/kikapcsoló gomb körüli LED-ek világítani 

fognak, a kiválasztott sebességnek megfelelően. Ezen a ponton, 

lehet hogy meg szeretné hallgatni a nyitózenét, ami szól miközben 

a kontroller be van kapcsolva, és esetleg folytatja az útmutató 

olvasását. 

  

Kontroller ki-/bekapcsolás 

Ezen a ponton hallgathatja a 

nyitózenét, ami elkezdődik, 

amikor bekapcsolja a 

kontrollert, mialatt olvashatja 

tovább a kézikönyvet.  

2 másodpercig nyomja az 

ON/OFF gombot 

Figyelem! Ne repüljön kedvezőtlen időjárási 

körülmények között! 

Szinkronizálás az űrhajóval: egyszemélyes játékhoz. 
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A zene mód lehetővé teszi, hogy beállítsa a hangerőt 

a hangszórón, illetve a fejhallgatón, vagy kiválassza a 

háttérzenét.  A zene mód bekapcsolásához, tartsa 

lenyomva a 2-es és a 4-es gombot 2 másodpercig . Az 

életjelző ledek kéken villognak (vagy a szimulációs 

módban pirosan). Nyomja meg újra mindkettő 

gombot 2 másodpercig a zene módból történő 

kilépéshez. Ha a zene módban 5 másodpercig egy 

gombot sem nyom meg, akkor a kontroller 

automatikusan kilép a zene módból. 

 Egyik gomb sem működik zene módban, kivétel a 4 

gomb a kontroller elején (gomb 1,2,3,4) 

1. Zene változtatás: Nyomja meg egyszer a szám 

változtatáshoz (6 féle zeneszám van). Nyomja 

meg mégegyszer a zenék keveréséhez (ezt a 

„shuffle-all” hanjelzés jelzi). Nyomja meg 

mégegyszer, ha azt szeretné, hogy a  zene 

kikapcsoljon, de a hangeffektek bekapcsolva 

maradjanak (a „music-off” hangjelzéssel kísérve). 

Nyomja meg mégegyszer, ha minden hangot ki 

szeretne kapcsolni („all-sound-off” hang). Nyomja 

meg mégegyszer, az elejétől történő 

újrakezdéshez.  

2. Hangerő szabályozás: A hangerő változtatáshoz 

először lépjen be a zene módba, majd nyomja 

meg a 3-as gombot a hangerő növeléséhez vagy a 

4-es gombot a csökkentéséhez.  

(lásd az ábrát) 

Tie Advanced zeneszámok: 

Cím: “THE IMPERIAL MARCH” Film: STAR WARS: A birodalom visszavág  

Cím: “BENS DEATH AND TIE FIGHTER ATTACK” Film: STAR WARS: Új remény 

Cím: “IMPERIAL ATTACK” MOVIE: STAR WARS: Új remény 

Cím: “THE ASTEROID FIELD” Film: STAR WARS: A jedi visszatér  

Cím: “EMPEROR’S THRONE ROOM” Film: STAR WARS: A jedi visszatér 

Cím: “THE STARS AWAIT” Szerző: DAVID PELLICCIARO 

  

Zene mód 
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Ezt a kézi csavarhúzót a kontroller oldalán találja meg és 

a az akkumulátor borítás kicsavarozásáhzo vagy a 

telefontartón lévő csavar megszorításához használhatja. 

Más drónalkatrészek eltávolításához is használhatja a 

csavarhúzót, ha javításra van szükség.  

 

  

A kontrolleren lévő hangszóró biztosít minden hangot, a 

zenét, a robbanó effekteket és egyéb hangokat. 

 

A kontroller fejhallgató csatlakozó úgyanazt a célt 

szolgálja, mint a hangszóró, de csak akkor működik, 

ha be van dugva a fejhallgató. A fejhallgató 

csatlakoztatása esetén a hangszóró kikapcsol és 

minden hang a fejhallgatón lesz hallható. Ha kihúzza a 

fejhallgatót, akkor a hangok újra a hangszóron 

lesznek hallhatóak.  

 

 

A nyakpánttal történő használathoz, hogy 

megönnyítse a kontroller tartását. (A csomag nem 

tartalmazza a nyakpánt.) 

 

 

Ha nem megfeleően landol vagy ütközik valamivel, 

majd a drón egy meghatározott irányba sodródik, 

akkor le kell szállnia és újrakalibrálnia a giroszkópot. 

Vízszintes felszínen, a motorokat leállítva, tartsa 

lenyomva 2 másodpercig a gombot a giroszkóp 

kalibrálásához.   

 

  

Csavarhúzó 

Hangszóró 

Fejhallgató csatlakozó 

Kalibráció 

Nyakpánt csatlakozó 
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A nyomásérzékelő megtartja a hajótest magasságát a föld 

felett, szimulálva a repulsorlift motor antigravitációs 

hatását. Ez lehetővé teszit azt is, hogy fokozatosan állítson 

a magasságon a repülés során. Nyomja a kart fel és le, 

majd engedje el, és az űrhajó az új magasságon fog 

lebegni. Ha be van kapcsolva a nyomásérzékelő szenzor, 

akkor az úrhajó automata-felszállásra is képes, ugyanakkor 

limitálja az inklinációs szöget és a drón kevéssé lesz képes 

különböző trükkökre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az okostelefontartó használatához nyissa szét a tartót a 

kontroller hátulján amíg egy kattanást nem hall. Nyissa 

szét a végét és helyezze bele a telefont. Körbezárja a 

telefont, rugalmas nyomással. Beállíthatja a telefon 

szögét és a helyére rögzítheti, a telefontartó alján lévő 

csavar meghúzásával, használva a kontoller oldalán lévő 

csavarhúzót. 

  

Nyomásérzékelő szenzor ON/OFF (repulsorlift ON/OFF) 

Okostelefontartó 
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T-mód 

 

 

 

Ha ez az első repülése, olvassa el az instrukciókat. Ha Ön 

már tapasztalt pilóta, akkor nyugodtan lépjen tovább a 

következő fejezethez. 

 A T-mód egy speciális repülési mód, ami az új pilótáknak 

segít elsajáítani a repülés alapjait biztonságos 

környezetben. A T-módban történő repüléshez először, 

aktiválnia kell a repulsorlift-eket a kontrolleren (lásd 

repulsorlifts 14.oldal.) T-módban az űrhajó segít 

megtanulni repülni egy kontrollált, lassabb tempóban, 

megnövelt stabilitással. A T-mód lehetővé teszi, hogy 

megismerkedjen a kontroller karjának különböző 

funkcióival, mielőtt továbblépne a normál sebesség 

fokozatba.  

Láthatatlan plafon és földfelszín: 

T-módban felfelé repülve, a repülés magassága 

automatikusan vezérelt, nem engedi a drónt 2 méteres 

magasság fölé. Ezen kívül, egy szimulált földfelszín 

megakadályozza, hogy az űrhajó elérje a földfelszínt, 

létrehozva egy biztonságos légtért. A t-módban történő 

landoláshoz, aktiválnia kell az automata-leszállás 

műveletet (Lásd automata-leszállás 21. oldal) 

A T-mód aktiválásához, tartsa nyomva a sebesség 

választó gombot 3 másodpercig. A bekapcsoló gomb 

körül az összes fény kék lesz, jelezve a T-mód 

bekapcsolását. A T-módból való kilépéshez egyszerűen 

nyomja meg mégegyszer a sebesség választó gombot és 

hallani fog egy sípolást, a sebességet jelző LED fények pedig 

visszaváltoznak pirosra a bekapcsoló gomb körül. 

  

Repülés tanulás (T-mód) 
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Kezdő pilótáknak mindenképpen javasolt a védőkeret használata. Győződjön meg 

róla, hogy feltette a védőkeretet, mielőtt elkezdi a repülést. A védőkeret megóvja a 

propeller lapátokat és az űrhajó külsejét a sérülésektől, a falnak vagy egyéb 

tárgyaknak ütközéskor. 

A védőkeret felhelyezése:  

A védőkeret felhelyezéséhez tegye a hajótestet a keretbe, 

olyan módon, hogy a keret középső merevítője a hajótest 

hosszában fusson, az elejétől a hátuljáig (ne az oldalai 

között), és a 4 C-alakú csatlakozó illeszkedjen a motorkarok 

köré (”A” ábra). Most biztonságosan rögzítse a keretet: 

szorítsa össze a 4 C-alakú csatlakozót a hüvelyk-, és 

mutatóujjával, amíg nem érez egy kis kattanást, ami azt 

jelenti, hogy rögzítette a csatlakozót a motorkarra (”B” 

ábra). 

Megjegyzés: Figyeljen rá, hogy a C-alakú csatlakozók mindig 

a lehető legmagasabb pozícióban helyezkedjenek el a 

motrokarokon (”C” ábra). 

 

 

 

Védőkeret 
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Először győzödjön meg róla, hogy minden űrhajó és kontroller 

ki van kapcsolva. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs más 

2.4GHz-en működő eszköz a közelben.  

Minden játékosnak külön kell szinkronizálnia az eszközét, 

egyszerre csak egyet, hogy az interferenciát elkerüljék. Kövesse 

a 11. oladon található lépéseket („Az űrhajó szinkronizálása: 

egy-személyes játékhoz), figyeljen rá, hogy távol tartsa az 

eszközét a többiekétől, és közben senki más ne szinkronizálja a 

saját eszközét.  

Miután egy játékos szinkronizálta az eszközét, azt bekapcsolva 

kell hagyni, amíg minden játékos szinkronizálja a saját eszközét.  

Ha hiba vagy interferencia történik, akkor az összes játékosnak 

ki kell kapcsolnia a kontrollerét és az űrhajóját is 60 

másodpercre, majd újrakezdeni az egész szinkronizálási 

folyamatot.  

 

 

 

Ellenőrizze, hogy a kontrollerben 4 db ”AA” elem van és az űrhajó 

akkumulátora teljesen fel van töltve. 

Győzödjön meg róla, hogy az űrhajó és a kontroller is be van 

kapcsolva. 

Nagy térben repüljön, ahonnan nézve, legalább 30 méteres sugarú 

körben sehol sincs akadály.  

Ellenőrizze a környezetet, hogy meggyőzödjőn róla, nincs semmi 

akadály vagy folyó a közelben. Helyezze az űrhajót egy tiszta, 

merőleges felszínre a felszállás előtt. 

NE REPÜLJÖN ESŐBEN, HAVAZÁSBAN VAGY ERŐS SZÉLBEN. 

  

Felkészülés a repülésre 

Piros LED-ek – amikor 

befejeződött a szinkronizálás 

megáll a villogás 

Ellenörző-lista  

- 4 AA elem 

- bekepcsológomb ON 

- 30  méter sugarú kör 

ellenőrzése 

- Nincsenek folyók 

- Jó időjárás  

30 méteres 

kör 

Több személyes játék 
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Alább az alap repülési manőverek láthatóak. A drón irányításának megtanulásához a legmegfelelőbb 

nagy, szabad térben repülni, legalább az alapok elsajátításáig. Amikor már magabiztosan irányítja az 

eszközt, akkor bonyolultabb manőverekbe is belefoghat.  

A gyakorlás tökéletesíti a repülést! Ha elsajátította az alábbi műveleteket, tovább léphet a következő 

szintre. 

 

 

 

 

 

  

  

Repülés vezérlés 
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Olyan helyen repüljön, ahol nagy tér áll a rendelkezésre. Ideális esetben, legalább 30 méter sugarú 

körben legyen szabad tér. 

Ha mások társaságában repteti az eszközt, akkor gondoskodjon róla, hogy a többiek Ön mögött 

helyezkedjenek el. 

A legjobb teljesítmény elérése érdekében javasolt, hogy teljes szélcsendben repüljön, mivel a szél 

nagyban befolyásolhatja a repülési teljesítményt.  

 

 

Annak ellenére, hogy 4 motor van a drónon, meghatározott az 

„eleje” (előre mutató irány), és a „hátulja” (hátrafelé irány). A 

fehér fényű LED-ek a drón elejét jelzik. A hátulját, pedig a piros 

LED-ek alapján tudja azonosítani. 

Megjegyzés: A drón elején fehéren világítanak a LED-ek. A 

hátulján pirosan. 

 

 

Az eszköznek 3 sebességfokozata van: lassú (SLOW), közepes 

(MEDIUM) és gyors (HIGH). Az alapbeállítás a lassú (SLOW). 

A sebességfokozatot a sebességfokozat választó gombbal 

változtathatja. Az eddigi reptetési gyakorlatának megfelelően 

válassza meg a sebességet.  

A sebességfokozat választó gomb a kontroller bal felső oldalán 

(a tetején) található. 

  

Repülési tippek 

 

A hajótest elejének és hátuljának azonosítása 

Sebességfokozat választó gomb 



[Type here] 
 

21 
 

 

 

Amikor bekapcsolja a kontrollert, minding az 1-es 

sebességfokozatban indul el. Pédául, ha a kontroller a 3-as 

sebességfokozatban lett kikapcsolva, akkor is az 1-es 

sebességfokozatba fog váltani, amikor újra bekapcsolja. 

Nyomja meg a gombot, a 3 féle sebességfokozat közötti 

választáshoz. Ha a 3-as sebességfokozatban nyomja meg a 

gombot, akkor visszatér az 1-es sebességfokozatba. 

A válaszotott repülési sebességet, a bekapcsológomb 

körüli világító LED-ek száma jelzi. 

 

 

 

 

 Nyomja meg a gombot 1 másodpercig (1 sípolást fog 

hallani), az űrhajótestet megvilágító fehér LED-ek be-

/kikapcsolásához. (A hajó hátulján található piros LED-ek 

bekapcsolva maradnak.) Tartsa lenyomja 4 másodpercig (2 

sípolást fog hallani) az űrhajó kiegészítő fegyvereinek be-

/kikapcsolásához. Amikor a kiegészítő fegyverek aktiválva 

vannak, az infrared érzékelő deaktiválódik, és oda-vissza.  

 

 

  

Húzza először lefelé, majd balra el a jobb és bal irányítókart egyszerre a kontrolleren a 

vészleállításhoz. Ez a művelet leállítja az összes motort és a drón le fog zuhanni a földre. A műveletet 

csak vészhelyzetben használja, mivel a hajótest megongálódhat, amikor földet ér. 

 

  

Piros – Szinkronizálva a drónnal 

Sebességfokozat választás 

A LED-ek és a kiegészítő fegyverek be-/kikapcsolása  

Vészleállítás 
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Ha a föld feletti lebegést segítő nyomásérzékelők (repulsorlift) már aktiválva vannak, akkor nyomja meg egyszer 

a gombot az automatikus felszálláshoz. Amikor a levegőben van a drón, nyomja 2 másodpercig a gombot az 

automatikus leszálláshoz.  

 

 

Az automatikus felszállás csak akkor működik, ha a nyomásérzékelő szenzor be van kapcsolva. 

Ha a nyomásérzékelő szenzor már be van kapcsolva, akkor hagyja a bal oldali irányítokart a középső pozícióban.  

A jobb oldali irányítókar változatlanul fog funkcionálni az automatikus felszállás során, biztosítva a felszállás 

irányának vezérlését.  

Miután megnyomta az automatikus felszállás gombot, a motorok elindulnak és az űrhajó felszáll, majd lebegni 

kezd körülbelül 2 méter magasságon.  

Ha a bal oldali irányítókart megmozdítja fel vagy le,akkor az 

automatikus felszállás folyamata véget ér és az eszköz visszatér a 

normál vezérléshez.  

 

 

Amikor a levegőben van a drón, nyomja meg 2 másodpercig a gombot 

az automatikus leszálláshoz. Ha az automatikus leszállás aktiválva van, 

akkor átveszi az irányítókarok funkcióit, amíg a bal odali kart meg nem mozdítja fel vagy le. A jobb oldali 

irányítókarral viszont, változatlanul tudja irányítani a hajótest irányát. Ha újra vezérelni szeretné a gázkart (bal 

oldali), és a  nyomásérzékelő szenzor ki van kapcsolva (a kézi vezérlésű felszálláshoz), akkor a bal oldali kart 

teljesen le kell húzni, így a propellerek leállnak és újra vezérelheti a gázkart.  

  

Automata leszállás 

Automatikus fel-, és leszállás 

Automatikus felszállás 
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Nyomja meg a kontroller tetején lévő jobb 

oldali felső gombot (trigger) repülés közben és a drón 

egy 360-fokos fordulatot fog végrehajtani az 

úramutató járásával megegyező irányban, miközben 

folytatja a repülést az addigi irányban. Ha például, az 

űrhajó előre felé repül, akkor ugyanúgy halad előre, 

miközben végrehajtja a fordulatot, és minden egyéb 

irányban is ugyanúgy hajtja végre a műveletet.  

 

 

 

  Nyomja meg a kontroller tetején lévő bal oldali felső 

gombot (trigger) repülés közben és a drón 360-fokos 

fodulatot hajt végre az óramutató járásával ellentétes 

irányban, miközben halad tovább a jelenlegi útján.  

 

 

 A drónon előre telepített infrared és lézer érzékelők és 

kibocsátók találhatóak. Egyszerre csak egyik fegyver 

használható, ami azt jelenti, hogy vagy az infrared vagy 

kiegészítő (lézer) fegyvert használhatja.  

 Nyomja meg az elsütő gombot lövés leadásához. Újboli 

lövéshez engedje fel, majd nyomja meg mégegyszer.  

 

 

Az elsütő gomb vagy az infrared LED-et vagy a kiegészítő fegyvert aktiválja, attól függően, hogy melyik rendszer 

van  aktiválva. Ha a kiegészítő fegyverek aktiválva vannak, akkor az infrared fénykibocsátó és érzékelő  

deaktiválódik. Ha az infrared fénykibocsátó LED van aktiválva, akkor akkor a lézer érzékelő deaktiválódik. 

Amikor elsüti a fegyvereket, akkor egy hangot fog hallani a hangszóróból (vagy a fejhallgatón keresztül).  

  

  

”B” ábra 

360-fokos fordulat az úramutató járásának irányába 

(”A” ábra) 

360-fokos fordulat az óramutató járásával ellentétes,  

irányban 

A fegyverek  

”A” ábra 

”C” ábra, a fegyverek 

elsütése 
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Az űrhajós ütközethez a legalkalmasabb kültéren repülni, ahol nagy nyílt tér van körülbelül 60-90 

méter sugarú körben és nincsenek olyan akadályok, mint például házak, nyílt vízfelületek vagy 

elektromos vezetétek. Ha beltéren repül, akkor ajánlott olyan nagyon nagy szabad térben repülni, 

mint például egy tornaterem vagy sportcsarnok, ahol magas a belmagasság és nincsenek akadályok. 

 

 

Az infrared harc során, az infrared LED-ek a hajótest elején fogják leadni a lövést, amíg az infrared 

érzékelő a hajótest hátulján érzékeli, ha egy másik drón eltalálja a hajótestet. Az infrared harc 

viszonylag egyszerű, mert az infrared jel nagy kiterjedésű, az érzékelő pontok pedig, a hajótest alján 

vannak. Ha 2-3 méteren belülről, a célba vett drón alól bárhonnan indít lövést, akkor nagy 

valószínűséggel eltalálja az ellenfél drónt.  

Egy-két plusz információ az infrared ütközetről: 

A napfény nagymértékben lecsökkenti a távolságot, amit az infrared jel meg tud tenni. Ha napközben 

kültéren repül, akkor különösen közel kell lennie a drónoknak, hogy találat születhessen.  

Beltéri ütközet esetén, az infrared jel visszaverődhet a falról (főleg a fehér falról). Így előfordulhat, 

hogy úgy is találatot tud szerezni, a megfelelő szöget használva, hogy nem közvetlenül az ellenfél 

drónra céloz. 

Amikor infrared harci módban játszik, akkor nem tud harcolni olyan Star Wars drónnal, amin a 

kiegészítő fegyverek vannak aktiválva. 

 

 

  

Jeladók 

Érzékelők 

Harc 

Infrared ütközet 
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Amikor kontroller be van kapcsolva, mind a 3 életjelző LED 

villog. Ha már szinkronizálta a drónnal a kontrollert, mind a 3 

LED pirosan fog világítani.  

Az eszköz reakciói a kapott találatra: Amikor eltalálja a 

hajótestet az ellenfél, akkor a drón reagál és megváltoztatja 

a repülés irányát. A manőver alatt nem érzékel több találatot 

a drón.  

        

Első találat: 

A drón folytatja a pályáját, de balról jobbra ringatózó 

mozgást végez kétszer oda-vissza. A kontroller 3 

másodpercig rezeg és egy egyedi hangot ad ki. Ez alatt 

az idő alatt, a 3 életjelző LED villogni fog és a drón nem 

reagál egyéb találatokra. A manőverek végén, csak 2 

LED marad égve, és az ellenfél játékos, aki eltalálta a 

drónt, kap egy értesítést a kontrollerén keresztül a 

sikeres találatról.  

 

Második találat: 

Az első találathoz hasonló reakció fog lejátszódni, csak 

még intenzívebben. A 3 életjelzpő LED villogni fog és a 

drón nem reagál semmilyen fegyverből érkező 

találatra. A ringatózó mozgás befejezése után, csak 1 

LED marad égve, és a játékos, aki eltalálta a drónt 

értesítést kap a kontrollerén keresztül a sikeres 

találatról.  

 

 

 

 

 

  

Életjelző LED-ek 
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A harmadik találat után automata leszállás: 

Ez az utolsó találat a harc során. 

Amikor a harmadik találat éri a hajótestet, akkor a drón 

automatikus-leszállás módba vált és sprirális mozgásban 

leereszkedik. 

A leszállás folyamatának megszakítása 

Húzza le teljesen a bal irányítókart a kontrolleren az 

automatikus-leszállás közben, így aktiválva a felhasználó 

által vezérelt leszállási módot.  

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy változtasson a leszlállás 

irányán, elkerülve az esetleges akadályba ütközést.  

Haladó mód (a nyomásérzékelők (repulsorlift) 

kikapcsolva): 

Haladó módban a gázkar (bal oldali irányítókar) kivételével 

minden irányítás kézi vezérelt marad, így szabadon 

irányíthatja a drónt a saját kényszerleszállási módszerét 

alkalmazva.  

A játék újraindítása 

Miután a harmadik találatot kapta a drón, az automatikus-leszállás során nem kontrollálható a 

gázkar, amíg a drón leszállás és megáll.  

A leszállás során mind a 3 életjelző LED villog és a drón nem reagál több találatra.  

Minden vezérlés visszavált az alapállapotba 10 másperc letelte után.  

A 3 életjelző LED megint kigyullad a kontorlleren, jelezve, hogy újrakezdheti a harcot.  
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A Tallon-pördület, Adar Tallon, birodalmi disszidensről kapta a nevét, aki 

bátran támagatta a szövetséget. A Tallon-pördület egy trükkös manőver, amit 

akkor érdemes alkalmazni, amikor az ellenfél hátulról gyorsan közeledik. 

Ha a pilóta kiegyensúlyozza a drónt és hirtelen fékezéssel felemeli az elejét, 

miközben a prödület irányával ellentétes oldal irányába tart, akkor 

becsusszanhat az ellenfél űrhajója mögé távolság és sebesség vesztés nélkül. 

 

Jegyzetek 
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Húzza a gázkart lefelé és csökkentse a repülési magasságot az ellenség űrhajójának szintje 

alá. Védje a Tie Advanced alsó sebezhető pontjait, miközben támadó pozícióba helyezkedik! 

Jegyzetek 
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Jegyzetek 
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Jegyzetek 



[Type here] 
 

31 
 

 

 

 

 

 

  

Álljon ellen a memóriatörölt 

asztro droidoknak 

Jegyzetek 
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A TIE Advanced drón beltéri vagy kültéri használatra van tervezve. A TIE Advanced drón 

propellerei nagy sebességgel forognak és sérülést okozhatnak a használónak, a 

nézőknek és az állatoknak is.  

Távol helyezkedjen el a dróntól, hogy minél kisebb legyen a kockázata, hogy a repülés 

útjába kerül. Figyelmeztesse a játékot nézőket, hogy reptetni fogja a drónt, így tudatában 

lehetnek a drón elhelyezkedésének. Repülés előtt ellenőrizze, hogy a propellerek 

megfelelően vannak rögzítve. 

Figyelem! Fulladás/Vágási sérülés veszély: Apró alkatrészek/éles propellerek. 

Tartsa távol a kezeit, haját, lógó ruházatát a propellerektől, amikor az eszköz be van 

kapcsolva.  

Kapcsolja ki a kontrollert és a drónt, amikor nem használja. 

A mellékelt töltő speciálisan a TIE Advanced Li-polimer akkumulátorának töltésére lett 

kifejlesztve. Ne használja semmilyen más  akkumulátor töltésére. 

Új alkáli vagy újratölthető 1,5V-os elemek ajánlottak a maximális teljesítmény 

érdekében.  

 

 

  

TIE ADVANCED FIGYELMEZTETÉS 
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A drón Li-polimer újratölthető akkumulátorral működik. Ha az akkumulátor már nem töltődik 

megfelelően, akkor selejtezze le a helyi szabályozást követve. 

A kontroller 4 db AA elemmel működik (nem a csomag része). Kérjük olvassa el a az alábbi fontos, az 

elemekre és az akkumulátorra vonatkozó biztonsági szabályokat.  

Ne használjon együtt alkáli, standard (karbon-cink) és újratölthető (Nickel Metal Hydride) elemeket. 

Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.  

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.  

A tölthető akkumulátort el kell távolítani a drónról, mielőtt tölteni kezdi (ha eltávolítható).  

Az akkumukátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. 

A kimerült, elhasznált elemeket azonnal el kell távolítani az eszközből és újrahasznosítani vagy 

leselejtezni az állami vagy helyi előírásoknak és szabályozásoknak megfelelően.  

Az energiaellátó egységeket ne zárja rövidre.  

Csak az ugyanolyan vagy egymásnak megfelelő típusú elemek használata javasolt.  

Az elemeket a megfelelő polaritási irányban kell behelyezni (lásd az ábrát az útmutatóban). 

Ne dobja tűzbe az elemeket, mert szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.  

 

 

Ha hosszú ideig nem használja a kontrollert, akkor távolítsa el belőle az elemeket.  

A kontroller és a drón tisztítását egy tiszta, nedves törlőronggyal, óvatosan törölgetve végezze.  

Tartsa az eszközét közvetlen hőtől és napfénytől védett helyen. 

Ne tegye víz alá a kontrollert és a drónt, mivel így javíthatatlan károk keletkezhetnek. 

Szülői felügyelet javasolt az elemek és az akkumulátor behelyezéséhez vagy cseréjéhez. 

 

 

  

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 

AKKUMULÁTORRAL ÉS ELEMEKKEL  KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK 
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Figyelmeztetés: Az eszközön végzett módosítások következtében, amennyiben nem kifejezetten a 

gyártó fél beleegyezésével történtek, a felhasználó elveszítheti a jogosultságát az eszköz 

használatára.  

Megjegyzés: Az eszközről tesztek során bizonyították, hogy megfelel egy Class B digitális eszköz 

határértékeinek, az FCC Part 15 Szabályozások szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kifejlesztve, 

hogy indokolt védelmet biztosítsanak a zavaró interferencia ellen, lakossági beüzemelés során. Az 

eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és bocsát ki, és amennyiben nem az instrukcióknak 

megfelelően üzemeli be, akkor zavaró interferenciát okozhat a rádiókommunikációs folyamatokban. 

Ugyanakkor szabályos beüzemelés mellet sem garantált, hogy nem keletkezik interferencia. Ha az 

eszköz zavaró interferenciát okoz a rádió vagy televízió adásvételben, aminek tényéről az eszköz ki-, 

majd bekapcsolásával bizonyosodhat meg, akkor javasolt, hogy a felhasználó megszüntesse az 

interferenciát a következő módszerekkel:  

• Re-orient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 
• Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help. 

Az eszköz megfelel az FCC Part 15 Szabályozásnak. A használata a következő feltételekkel valósulhat 

meg:  

(1) Az eszköz nem okozhat zavaró interferenciát, és 

(2) az eszköz érzékel bármilyen interferenciát, beleértve azt is, ami nem kívánatos működést 

okozhat.  

 

 

 

 

 

 

FCC (SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG – USA) 

PART 15 C MEGJEGYZÉS 

FULLADÁSVESZÉLY 

– Apró 

alkatrészek. 3 

éves kor alatt a 

használat tilos.  
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