
VÝSUVNÁ  
RAMENA

DUÁLNÍ REŽIMDUÁLNÍ REŽIM
Váš R2-D2 může fungovat na povel  

nebo v autonomním režimu UI,  
ve kterém se bude chovat 

úplně stejně jako 
myslící astromech 

v Hvězdných 
válkách.

TVŮJ DROID R2-D2TVŮJ DROID R2-D2
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D

REALISTICKÉ 
POHYBY

JEDNODÍLNÁ 
KOVOVÁ KOPULE

KOMUNIKACEKOMUNIKACE   
prostřednictvím auten-
tického „cvrlikání“,  
pískání a barevného 
světelného blikání.

Pravá kovová kopule R2-D2 se otáčí přesně Pravá kovová kopule R2-D2 se otáčí přesně 
stejně jako ta originální, což droidovi umožňuje stejně jako ta originální, což droidovi umožňuje 
otočit se ke svému majiteli, rozhlížet se kolem otočit se ke svému majiteli, rozhlížet se kolem 
sebe a namířit kameru a projektor jakýmkoli sebe a namířit kameru a projektor jakýmkoli 
směrem (bez pohybování trupu).směrem (bez pohybování trupu).

PROJEKTOR
Stejně jako ve filmech  Stejně jako ve filmech  
Hvězdné válkyHvězdné války je R2-D2 schopný  je R2-D2 schopný 
zobrazovat holografické zprávy zobrazovat holografické zprávy 
pomocí projektoru. Podívejte se pomocí projektoru. Podívejte se 
na obrazy princezny Leiy a Luka na obrazy princezny Leiy a Luka 
Skywalkera na jakémkoli rovném Skywalkera na jakémkoli rovném 
povrchu!povrchu!

R2-D2 se pohybuje díky výkonným R2-D2 se pohybuje díky výkonným 
hnacím motorům umístěným hnacím motorům umístěným 
v nohách. Umožňují droidovi v nohách. Umožňují droidovi 
pohybovat se dopředu nebo pohybovat se dopředu nebo 
dozadu a také se otáčet kolem své dozadu a také se otáčet kolem své 
osy – úplně stejně jako v Hvězdných osy – úplně stejně jako v Hvězdných 
válkách! Třetí noha zajišťuje stabili-válkách! Třetí noha zajišťuje stabili-
tu a má naprogramované senzory, tu a má naprogramované senzory, 
které R2-D2 pomáhají vyhýbat se které R2-D2 pomáhají vyhýbat se 
překážkám a schodům.překážkám a schodům.

VIDEOKAMERA/ 
/FOTOAPARÁT

R2-D2 můžete kontrolovat R2-D2 můžete kontrolovat 
přímo ze svého smartphonu přímo ze svého smartphonu 
nebo tabletu se systémem nebo tabletu se systémem 
Android nebo iOS. Sledujte Android nebo iOS. Sledujte 
při tom, co vidí, a nezapomeň-při tom, co vidí, a nezapomeň-
te aktivovat všechny speciální te aktivovat všechny speciální 
funkce, včetně vyskakovacího funkce, včetně vyskakovacího 
světelného meče!světelného meče!

Stejně jako v Stejně jako v Návratu JedihoNávratu Jediho  
skrývá R2-D2 určité „překvapení“ skrývá R2-D2 určité „překvapení“ 
– světelný meč Luka Skywalkera, – světelný meč Luka Skywalkera, 
který na povel vyskočí který na povel vyskočí 
z pneumatické vystřelovací z pneumatické vystřelovací 
trubice v hlavě droida.trubice v hlavě droida.

SVĚTELNÝ 
MEČ

ZDROJ NAPÁJENÍ

DIAGNOSTICKÝ DIAGNOSTICKÝ 
DISPLEJDISPLEJ

Signalizuje poruchy 
a diagnostikuje typ 

poruchy.
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Wi-FiWi-Fi
Přijímač a vysílač  
Wi-Fi pro komunikaci 
s tabletem nebo 
smartphonem.

R2-D2 reaguje na hlasové R2-D2 reaguje na hlasové 
příkazy majitele! Byl příkazy majitele! Byl 

naprogramován tak, aby naprogramován tak, aby 
rozlišoval základní příkazy rozlišoval základní příkazy 

a pozdravy. Rozumí mnoha a pozdravy. Rozumí mnoha 
jednoduchým hlasovým jednoduchým hlasovým 

příkazům, které ovládají jeho příkazům, které ovládají jeho 
klíčové funkce. Jeho reakce klíčové funkce. Jeho reakce 

jsou neuvěřitelně realistické!jsou neuvěřitelně realistické!

OVLÁDÁNÍ 
POMOCÍ  
APLIKACE

Kamera umístěná v hlavě R2-D2 Kamera umístěná v hlavě R2-D2 
umožňuje droidovi vytvářet snímky umožňuje droidovi vytvářet snímky 

a krátké videoklipy, které lze uložit a krátké videoklipy, které lze uložit 
do mobilního zařízení. Droidovu do mobilního zařízení. Droidovu 

hlavu můžete nastavit tak, aby hlavu můžete nastavit tak, aby 
se soustředil na jakoukoli osobu se soustředil na jakoukoli osobu 

nebo předmět v jeho zorném poli. nebo předmět v jeho zorném poli. 
Software R2-D2 má schopnost Software R2-D2 má schopnost 

detekovat lidské tváře!detekovat lidské tváře!

MIKROFON 
A REPRODUKTOR

Stejně jako ve filmech, i zde Stejně jako ve filmech, i zde 
se R2-D2 může připojit k lodi se R2-D2 může připojit k lodi 

pomocí výsuvných ramen, pomocí výsuvných ramen, 
která fungují i tehdy, když která fungují i tehdy, když 

je R2-D2 v autonomním je R2-D2 v autonomním 
režimu UI. Klapky na jeho režimu UI. Klapky na jeho 

trupu skrývají ramena a sondy, trupu skrývají ramena a sondy, 
které je možné prodlužovat které je možné prodlužovat 

podle potřeby.podle potřeby.

MĚŘÍTKO  MĚŘÍTKO  
1 : 21 : 2

Uvnitř trupu R2-D2 se nachází Uvnitř trupu R2-D2 se nachází 
akumulátor ve formě sady dobíjecích akumulátor ve formě sady dobíjecích 
baterií, které napájejí motory ovládající baterií, které napájejí motory ovládající 
robota a jeho mechanické a elektronické robota a jeho mechanické a elektronické 
systémy. Sada obsahuje nabíječku systémy. Sada obsahuje nabíječku 
baterií, která se připojuje k příslušnému baterií, která se připojuje k příslušnému 
konektoru z vnější strany robota.  konektoru z vnější strany robota.  
Nízkou úroveň nabití baterií signalizuje Nízkou úroveň nabití baterií signalizuje 
kontrolka nabití. V takovém  kontrolka nabití. V takovém  
případě dobijte akumulátor. případě dobijte akumulátor. 
Baterie nejsou součástí  Baterie nejsou součástí  
kolekce.kolekce.



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ Z ČÍSEL!

www.deagostini.czwww.deagostini.cz
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3. SEŠIT3. SEŠIT2. SEŠIT2. SEŠIT

OBSAHUJE:OBSAHUJE:
●●    podpora pravé nohy;podpora pravé nohy;
●●    kovové konektory pro mazání a části kovové konektory pro mazání a části 

hydraulických pístůhydraulických pístů..

OBSAHUJE:OBSAHUJE:
●●    čočka fotoreceptoru a nástavec;čočka fotoreceptoru a nástavec;
●●    fragment pravé nohy;fragment pravé nohy;
●●    testovací deska plošných spojů k LED displejitestovací deska plošných spojů k LED displeji..

ČÍSLO 2

SEZNAM DROIDŮ 
C-3PO

ZÁHADY  

HVĚZDNÝCH VÁLEK 

Projektování 

prvního R2-D2

MONTÁŽ R2-D2

Sestavujeme pravou nohu

R2-D2
SESTAVTE SI SVÉHO

Týdeník • ISBN 978-88-9283-326-5 

ČÍSLO 3

SEZNAM DROIDŮ
Série R2

ZÁHADY  

HVĚZDNÝCH VÁLEK 

R2-D2: rebelský
astromech

MONTÁŽ R2-D2

Sestavujeme hlavní

fotoreceptor

R2-D2
SESTAVTE SI SVÉHO

Týdeník • ISBN 978-88-9283-326-5 

Podívejte se do zákulisí natáčení Hvězdných válek, seznamte se s metodami 
používanými k výstavbě filmových kulis a natáčení droidů, lodí a veškerých tvorů, 
kteří se objevují ve všech částech série. Sledujte koncepční vývoj od nejranějších 
vizí až po ohromující realizace natočené včetně veškerých detailů.

TVORBA GALAXIE TVORBA GALAXIE
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Kenny Baker V době, kdy získal angažmá jako R2-D2, byl Kenny Baker součástí uznávaného komediálního hu- debního dua Mini Tones s účastí Jacka Purvise. Aby Bakera povzbu- dil a ten přijal role droida, nabídl George Lucas účinkování ve filmu také druhému komikovi. Purvis ztvárnil velitele Jawů, který znehy- bňuje a chytá R2-D2. Poté se obje- vil jako velitel Ugnaught v epizodě Impérium vrací úder a Ewok Teebo v Návratu Jediho.

Nákresy Ralpha McQuarrieho ukazují R2-D2 kráčejícího v poušti po třech nohách. Konečná verze robota se však takto nikdy nepohybovala.

> STORYBOARDY R2-D2 < 
> STORYBOARDY R2-D2 < 

ZÁKULISÍ MAGIE 

HVĚZDY HVĚZDNÝCH VÁLEK

„Mým úkolem bylo na zákla- dě Georgeova popisu zachytit hlavní motiv…
Efekty a o tím, jestli bude vů- bec možné postavit droida, se budeme zabývat později.“ McQuarrieho konceptuální pří- stup byl zachován v raných fá- zích kreslení storyboardů, které ukazovaly, jak se scénář přene- se na plátno.

Když Alex Tavoularis projekto- val akci s účastí dvou droidů v úvodních scénách, detaily designu R2-D2 ještě neměly konečnou podobu. Tato ver- ze R2-D2 měla pár silných, uchopovacích ramen, která se zasouvala do trupu, a lesklou kopuli s několika málo vnějšími detaily a viditelnou anténou ve tvaru písmene T nahoře.

Kenny Baker ve Specialist for the Kill, epizodě televizního špionážního seriálu Man of the World z roku 1962.

UVNITŘ TRUPU Tým rozhodl, že potřebuje dva zcela od- lišné R2-D2. Kromě stávajícího trupu (kostýmu) byl postaven také rádiově ovládaný model pro potřeby natáčení, během kterého se astromech musel po- hybovat určitou rychlostí. Verze řízená Kennym Bakerem stála na dvou nohách a verze s dálkovým ovládáním jezdila na třech nohách s koly.
Technické výkresy R2-D2 vyhoto- vil Peter Childs, který v lednu roku 1976 vytvořil detailní schémata. Pod rádiově ovládaným modelem je po- depsaný specialista na zvláštní efekty John Stears, který dříve navrhl slav- ný automobil Aston Martin DB5 pro Jamese Bonda ve filmu Goldfinger. 

Mezitím další členové týmu spo- lupracovali s Kennym Bakerem a tesařem Billem Harmanem na konstrukci dřevěných maket. Tyto měly pomoct v rozhodování, jak přizpůsobit „mechanický oblek“ Bakerovi a posoudit rozsah činnos- ti, které bude moct provádět herec, který se nacházel uvnitř. Testy zahrnovaly ovládání pohybu trupu droida, otáčení hlavou R2-D2, naklánění objektivu a také rozsvěco- vání a zhasínání světýlek. Jeho schop- nost dorozumívání se pomocí této řeči těla měla postavě dodat lidský charakter. Kenny Baker později uve- dl, že jej George Lucas pochválil za to, že díky němu R2 ožil.

ZÁKULISÍ MAGIE 

Klíčový vliv na McQuarrieho koncepci R2-D2 měl film Tichý běh z roku 1972, ve kterém je Bruce Dern vedoucím skleníku a řídí něco jako Noemovu archu, která ve vesmíru chrání jedin- ce různých druhů. Po větší část filmu jsou jeho jedinými společníky tři servisní roboti („drony“). Tyto hranaté postavy ve tvaru krabic se pohy- bovaly na dvou krátkých nohách, měly výsuvná ramena osazena nářadím, která využívaly k péči o rostliny a provádění konzervačních prací. Ovládali je čtyři herci po oboustranné amputaci, kteří střídavě představovali drony. Každý ze čtyř mladých herců (z nichž tři byli teenageři) nosil speciální trup s pružnými „nohami“ místo rukou, a díky tomu se mohli po- hybovat chůzí „po rukou“. Režisér Douglas Trumbull vysvětlil, že casting čerpal inspiraci od cirkusového umělce Johna Eckhardta (známého jako Johnny Eck), který se narodil bez dolních končetin. Ve dva- cátých a třicátých letech vystupoval Eck v jevišt- ních představeních a hrál v několika filmech, včet- ně Tarzana, kde napodo- boval bájného ptáka.

PROJEKTOVÁNÍ R2-D2, ČÁST 1

Pokud lidé nemají Pokud lidé nemají 
dostatek času, získáváš dostatek času, získáváš 
výborný poměr kvality výborný poměr kvality 
k ceně, dostaneš lepší k ceně, dostaneš lepší 
konečný výsledek… konečný výsledek…
Slova George Lucase  Slova George Lucase  
ke scénografovi Johnu Barrymu. ke scénografovi Johnu Barrymu.

““

““

Roboty z Tichého 
běhu představovali 
amatéři, kteří  
chodili po rukou, 
inspirovaní 
předválečným  
cirkusovým  
umělcem Johnem 
Eckhardtem  
(vpravo).

> TICHÝ BĚH < > TICHÝ BĚH <

Základem vize George Lucase byly dvě hlavní postavy – roboti známí jako „droidi“. Dřívější McQuarrieho ilust- race a konceptuální nákresy existovaly už nějakou dobu předtím, než film do- stal 13. prosince 1975 zelenou, ale teh- dy chyběly představy o tom, jak by tito dva droidi měli být zobrazeni na plátně. 

Jejich design byl z velké části ponechán na týmu Elstree.
Ne vždy se dostávalo peněžních prostřed- ků a stejně tak času, avšak George Lucas to viděl jako příležitost, nikoli překážku. Jednou režisér řekl Johnu Barrymu: „Pokud lidé nemají dostatek času, získáváš výborný poměr kvality k ceně, dostaneš lepší práci…“

KONCEPTUÁLNÍ PROJEKT Některé aspekty McQuarrieho ná- vrhů byly ovlivněny staršími filmy – Metropolis v případě C-3PO a Tichý běh v případě R2-D2; ovšem teď měl malý astromech válcovitý trup s ko- pulovitou hlavou, hranatá ramena po stranách a stabilizační nožku pod tru- pem. Nejen že vypadal úplně jinak než roboti z Tichého běhu, ale zjevně jej ne- mohl ovládat člověk s amputovanými končetinami.
Norman Reynolds o tom vedl debatu s Georgem Lucasem. „Chybí nám speci- alizovaný návrhář robotů,“ uvědomoval si. „Pokud bychom najali někoho, kdo by měl amputované končetiny, R2 by vypadal velmi podobně jako roboti z to- hoto filmu…“. 

Místo toho se rozhodli pro operáto- ra, který by se vešel do trupu droida. Hmotnost trupu (nepřesahující 37 kg) neumožňovala, aby jej ovládalo dítě. Tvůrci se tak obrátili na komediální- ho herce Kennyho Bakera, který měřil pouhých 112 cm a byl podle dle slov Reynoldse „velmi silný“. 
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P
ůvodní Hvězdné války vznikaly s ex-

trémně napjatým rozpočtem na to, 

o jak ambiciózní vizi šlo. Studio očeká-

valo, že díl Nová naděje si docela dobře 

poradí v box office, a podle toho defi-

novalo výdaje. S přihlédnutím k sazbám 

z roku 1975 činil rozpočet Hvězdných vá-

lek zhruba polovinu toho, kolik by tehdy 

stálo natočení filmu v Hollywoodu.

 
BRITSKÝ PROJEKTOVÝ TÝM

George Lucas hledal řešení, a proto kon-

taktoval filmového režiséra, který mu 

navrhl natočení filmu ve Velké Británii. 

Tam se nacházelo mnoho talentova-

ných řemeslníků a techniků, kteří byli 

po krizi ve filmovém průmyslu ochotni 

natočit film za mnohem nižší náklady 

než ve Spojených státech. Ve výsledku 

Projektování Projektování
Část 1 Část 1 

R2-D2 R2-D2
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Přestože R2-D2 vyvinul George Lucas a ilustrátor Ralph McQuarrie, realizace 

režisérovy vize se ujal tým nápaditých britských filmových techniků.

Pohled z ptačí perspektivy na komplex Elstree Studios, 

který se nachází několik kilometrů severně od Londýna.

Projekční nákresy 

konceptuálního umělce 

Ralpha McQuarrieho 

obsahují téměř všechny 

klíčové charakteristické  

rysy R2-D2. Zachycují také 

prvky, které se u hotového 

droida neobjevily, například 

složitá kloubová ramena 

vyčnívající z jeho kopule, 

nikoli z hlavního trupu. 

To byl pro produkční tým 

výchozí bod.

Snažil jsem se jen co nejlépe zobrazit tento 

Snažil jsem se jen co nejlépe zobrazit tento 

film, ukázat, jak by podle mě měl vypadat… 

film, ukázat, jak by podle mě měl vypadat… 

Nepředpokládal jsem, že by někdy mohl vzniknout. 

Nepředpokládal jsem, že by někdy mohl vzniknout. 

Připadalo mi, že to všechno bylo příliš drahé…  

Připadalo mi, že to všechno bylo příliš drahé…  

Ale George věděl mnohem víc než já.

Ale George věděl mnohem víc než já.

Ralph McQuarrie o projektování

Ralph McQuarrie o projektování Hvězdných válek
 Hvězdných válek

“

“

produkční společnost pronajala Elstree 

Studios za hubičku a v týmu našlo uplat-

nění mnoho místních pracovníků.

Nápady George Lucase vytvořil již 

dříve konceptuální umělec, Ralph 

McQuarrie, ovšem kompletní projekt 

detailů muselo zpracovat britské umě-

lecké oddělení včetně scénografa Johna 

Barryho, uměleckého ředitele Normana 

Reynoldse a týmu talentovaných kreslířů 

a stavebních odborníků.  
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Zjistěte, jak R2-D2 zapadá do světa Hvězdných válek vyplněného droidy 
určenými pro všechny možné účely – od poskytování lékařské péče až po 
vedení válek. Podívejte se, jak vypadaly ve filmech, a pak objevte jejich funkce 
pomocí podrobných plánů, technických specifikací a komplexní analýzy.

SEZNAM DROIDŮ SEZNAM DROIDŮ

Žádný droid neukazuje schopnosti těchto robotů natolik výstižně jako R2-D2. Díky tomu, že získal dovednosti, které 
vysoce přesahovaly rámec jeho softwaru, R2-D2 odehrál klíčovou roli v rozhodujících okamžicích historie Galaxie.

Když během Klonových válek pronikly republikové síly do nepřátelské vlajkové lodi, R2-D2 se připojil k terminálu a pomocí naváděcího signálu zobrazil tehdejší pozici kancléře.

Schémata Hvězdy smrti uložená v R2-D2 odhalila její slabinu, která se ukázala být klíčem k jejímu zničení.

Jednotky R2 jsou známé svojí odolností. R2-D2 měl to štěstí, že jeho poškození bylo možné opravit, aniž by to mělo vliv na jeho paměť a osobnost.

Po bitvě o Yavin byl R2-D2 opraven, vyčištěn a připraven k oslavě během ceremoniálu vyznamenání hrdinů Rebelie.
Během bitvy o Yavin byl R2-D2 namontován na palubu stíhačky – X-wingu, která patřila Lukovi Skywalkerovi. Přestože byl droid během klíčového útoku na Hvězdu smrti poškozen, i tak významně přispěl k jejímu zničení.

ACCESSORIES

PŘÍPADOVÁ STUDIE: R2-D2

SYSTÉM ZACHYCOVÁNÍ DAT A PROJEKCÍ
SKENERY Jedním z úkolů astrome- cha je plnění funkce sofisti- kovaného počítačového technika a droida pro uklá- dání a vyhledávání infor- mací. Série R2 má mnoho různých systémů k zachy- cování dat, včetně ramene počítačového rozhraní, vstupu datové karty, datového slotu připoje-

ní kosmické lodi, vstupních diagnostických receptorů systému a dal- ších senzorů. Záznam a zobrazování hologramů je standardní funkcí řady R2. Vzhledem k neschopnosti vokalizace v jazyce Basic představuje pro tyto droidy projekce hologramů nejjednodušší způsob komunikace s majitelem.

Většina funkcí série R2 je konfigurována tak, aby vyhovovaly jejich pri- mární roli – droidů ves- mírných lodí. Proto jsou zapojováni do většiny bitev vedených ve ves- míru. Všestrannost těch- to astromechů znamená, že často odehrávají klí- čovou roli v konfliktech klonových válek a ga- laktické občanské válce, stejně jako v menších potyčkách.

Během galaktické občanské války se Alianci rebelů podařilo ukrást tajné plány související s novou super zbraní Impéria – Hvězdy smrti. R2-D2 sloužil na palubě rebelské korvety, Tantive IV. Právě na této lodi cestovala princezna Leia Organa s ukradený- mi schématy, když na ni zaútočil a zajal ji Darth Vader. Zoufalá princezna Leia poslala plány a holografickou zprávu pro Obi-Wana Kenobiho do paměťové banky R2-D2 a dala mu pokyn, aby vy- hledal mistra Jedi.

TĚŽKÉ ČASY

Mnoho astromechů se pokusilo opravit královskou loď Naboo během útěku královny Amidaly z Obchodní federace. Když byli další droidi eliminováni, R2-D2 obešel hlavní pohon a vrátil zpět štíty lodi do aktivního režimu.

Když Hvězda smrti dostihla rebel- skou flotilu, R2-D2 poskytl data, kte- rá ukázala, jak odvážný útok malých stíhaček může stanici zničit. R2-D2 namontován v jednom z rebelských X-wingů R2-D2 se zúčastnil úto- ku. Opravil poškozený stabilizátor a zvýšil výkon X-wingu, což umož- nilo Skywalkerovi vystřelit posled- ní ránu, která zničila bitevní stanici a zachránila rebely.

Nápaditý droid získal únikový modul a uprchl na Tatooine se svým společníkem, protokolárním droidem C-3PO. Malý astromech si nejprve našel cestu k Lukovi Skywalkerovi, a poté našel Obi-Wana Kenobiho, kterému předal svou zprávu. Tím způsobem zahájil sled událostí, které vedly k jejich zoufalému útěku před vojáky Impéria z Tatooine. S novými přáteli – pašerákem Hanem Solo a jeho druhým pilo- tem Chewbaccem – odehrál R2-D2 zásadní roli při záchraně Lei z útrob samotné Hvězdy smrti. Společně utekli z bitevní stanice Impéria a zamířili k tajné rebelské základně na měsíci Yavin 4.

SÉRIE R2

Jednotky R2 jsou vybavené sadou senzorů, transpondérů a skenerů (včetně života). Několik z nich má výložníky, a tak je možné je rozmís- tit bez rizika poškození hlavního trupu droida.
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Vedoucí postavení na trhu zaujímají astromechy série R2 – všestranní 

mechanicko-opravárenští droidi, kteří můžou plnit i funkci náhradních 

navigačních počítačů nebo pilotů menších lodí.

Na palubu královské kosmické lodi Naboo byli přepraveni dva astromechy série R2 jako údržbářští droidi, z nichž 

jeden, R2-D2, zachránil loď před zničením (před bitvou o Naboo).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUSTRIAL AUTOMATON

FUNKCE 

Uchopovací rameno

Napájecí rameno

Rameno pro nanášení maziva

Hlavní  
holografický  

optický projektor 

Kerner
Uchopovací  

rameno

Indikátor 
logických  
funkcí

Rotační kopule  

duralloy

Přihrádky pro vysouvací senzory

Hlavní fotoreceptor  
a radar

Luminiscenční 

diagnostický  

displej
Sekundární holografický projektor

Sekundární holografický projektor

Hlavní holografický  

optický projektor Kerner

Motor hlavního pohonu 

Everett Mk IV Vysoce výkonná  

nabíjecí spojka

Durasteel Shell

ÚDRŽBA 
Jednotky R2 jsou připravené k servisu 

a údržbě lodí. Mají prostředky, které umož-

ňují provádět množství různých oprav.

HASICÍ PŘÍSTROJ 

Oheň na palubě kosmických lodí představu-

je vážnou hrozbu a jednotky R2 jsou vyba-

vené pro řešení mimořádných událostí.

DRUHÝ PILOT/NAVIGÁTOR 

Podobně jako u mnoha stíhaček je i palubní 

jednotka R2 důležitou součástí X-wingů T-65.

POČÍTAČOVÉ ROZHRANÍ 

Různé druhy ramen-rozhraní umožňují 

R2-D2 se připojovat a komunikovat s růz-

nými počítačovými systémy.

Přestože jednotky R2 nejsou určené k boji, jsou naprogra-

mované tak, aby bránily sebe nebo své majitele. Díky rozma-

nitému příslušenství a důmyslnému softwaru můžou být 

užitečnými spojenci v nebezpečných situacích.

VOJENSKÉ SCHOPNOSTI Rychloupínací západka  

palivového systému

Regulátor průtoku paliva

Rozšířený pomocný vizuální 

zobrazovací systém

UCHOVÁVÁNÍ DAT 

Astromechaničtí 

droidi R2 můžou  

uchovávat data,  

zaznamenávat  
zprávy a přehrávat  

je pomocí vestavě-

ných holografických 

projektorů.

Indikátor stavu 

procesoru

Hlavní běhoun s pohonem 

pro každý povrch

Datový slot 
kosmické lodi

Hasicí přístroj 

(vnitřní)

Akustický 
ukazatel Burtt

Systémový 
ventilátor

ASTROMECHANIČTÍ DROIDI  
ČÁST 1

SÉRIE R2 
Rameno počítačového rozhraní

Hydroglykolový palivový  

článek Kerdon Aerosystems 
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RAKETOVÉ BOOSTERY 

Rané modely R2 byly vybavené 

raketovými boostery Brooks 

Propulsion určenými 

k vesmírným letům na 

krátké vzdálenosti.
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Podrobný průvodce, který vám pomůže sestavovat dodané díly a ilustruje  
krok za krokem správnou montáž R2-D2. Sbírka přehledných tipů a rad – jak  
pro sběratele-začátečníky, tak pro odborníky!

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ R2-D2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ R2-D2

ČÁST 1 MONTÁŽ

Ukazatel stavu procesoru R2-D2 svítí 

buď modře nebo červeně v závislosti 

na tom, co droid dělá a v jaké je 

„náladě“. Začněte umístěním desky 

s LED modulem v příslušné objímce.

Výše uvedené schéma ukazuje, 

jakým způsobem spojovat čtyři 

hlavní elementy indikátoru stavu 

procesoru R2-D2.

Modrá vnější deska (1) a čočka 

indikátoru stavu procesoru (2) 

budou v pozdější fázi připevněné 

k otvoru v kovové kopuli R2-D2, 

a budou tak viditelné zvenčí. LED 

modul (3) a jeho držák (4) budou 

připevněné k vnitřnímu 

montážnímu rámu, což umožní 

připojení LED diod k elektronice 

ovládající barvu displeje.

22

Připevněte LED modul k objímce 

zašroubováním nejmenších černých  

šroubů do každého ze tří otvorů.

Šrouby příliš neutahujte – mohlo by dojít 

k poškození držáku.

Instalace ukazatele Instalace ukazatele 
stavu procesoru R2-D2 stavu procesoru R2-D2 

1
2

4

3

11

Umístěte LED modul (DF-35) v držáku 

(DF-36) tak, aby tříkontaktní zdířka prošla 

skrz obdélníkový otvor v držáku, a tři otvory 

v modulu se nacházely naproti odpovídají-

cím otvorům pro šrouby v držáku.
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Součásti dodané s tímto vydáním obsahují hlavní prvky, které tvoří indikátor stavu 

procesoru R2-D2 – jednu z klíčových vlastností jeho kopule. Zároveň jste obdrželi část 

čelního panelu fotoreceptoru a první element pravé nohy. Obě části budete skládat 

v příštích několika číslech. Čekají na vás také dva druhy šroubů a šroubovák.

SEZNAM ELEMENTŮ

DP-11  Čelní panel 

indikátoru stavu 

procesoru

DF-34  Čočka indikátoru 

stavu procesoru

DF-37  Napájecí kabel 

k LED modulu

DF-36  Držák LED 

modulu

DF-35  LED modul 

indikátoru stavu 

procesoru fotoreceptoru

Šroubovák

Stříbrné šrouby 

2 x 6 mm (6 ks)

Černé šrouby 
2 x 4 mm (3 ks)

DP-07  Základní čelní panel fotoreceptoru

LPR-08  Horní vnější deska 

pravé nohy

ČÁST 1 ELEMENTY

Hlava a pravá noha Hlava a pravá noha 
R2-D2 R2-D2
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Załączone elementy to nie zabawki. Części wchodzące w skład zestawu montażowego 

przeznaczone są dla osób dorosłych. Wyprodukowano w Chinach. Dystrybucja:  

De Agostini Publishing S.p.A., Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara, Włochy 

FILMY INSTRUKTAŻOWE ZNAJDZIESZ NA:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MODELSPACEUK/SEARCH?QUERY=R2-D2

INSTRUKCE MONTÁŽE R2-D2

Porovnejte zástrčky na koncích kabelů. 
Menší (označená šipkou) zapadá do zdířky 
na desce s LED modulem a druhá se 
použije k připojení soupravy k řídícímu 
obvodu.

LED SPOJE

Tříkontaktní zástrčka

Na zadní straně desky s LED modulem se nachází tříkontakt- ní zdířka, kterou se (pomocí speciální- ho kabelu) spojuje LED modul s řídicí elektronikou.

Takto by měl výsledek vaší práce po 
připojení desky s LED modulem k objímce 
a zasunutí kabelové zástrčky do zdířky 
vypadat. Všechny díly, které nebyly v této 
fázi montáže R2-D2 použity, pečlivě 
uschovejte.

66

Zasuňte menší zástrčku nacházející se na 
konci napájecího kabelu do zdířky a ujistěte 
se, že je správně umístěná – musí zacvaknout na místo (viz obrázek).

55

Tříkontaktní zdířka

Červené a modré LED diody jsou namontované na desce s modulem a propojeny 

tak, aby mohly být napájeny nezávisle. Po dokončení montáže R2-D2 bude 

indikátor stavu procesoru monitorován hlavní logickou deskou droidu. Nemusíte 

však čekat tak dlouho, abyste zjistili, jak to funguje – se třetím a čtvrtým vydáním 

kolekce získáte malou desku plošných spojů se dvěma testovacími tlačítky 

a komoru baterie, která pojme tři kusy AA baterie.

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Ve 4. části montáže uvidíte, jak připojit LED modul k testovací desce v souladu s obrázky viz výše. Test vám 

umožní rozsvítit sedm červených nebo sedm modrých LED diod dle výběru.

44

33

Sundejte spojovací drátek z napájecího 
kabelu (DF-37). Kabel poslouží k připojení 
LED modulu k vnitřní elektronice droida 
a umožní nezávislé napájení červených 
a modrých LED diod.
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Sestavte si svůj vlastní model R2-D2 z nejmodernějších elektronických součástí, které vypadají 
stejně jako ve Hvězdných válkách. Váš plně funkční model R2-D2 v měřítku 1 : 2, inspirovaný 
dálkově ovládanou filmovou rekvizitou, byl navržen tak, aby odrážel sebemenší detaily droida 
z filmu. Po sestavení robota se můžete rozhodnout, zda chcete zachovat tovární design, nebo 
mu dát vybledlý, mírně „opotřebovaný“ vzhled připomínající filmovou charakterizaci R2-D2.

Po sestavení R2-D2 si budete moct stáhnout speciální 
aplikaci pro ovládání (pro smartphone či tablet). Dalším 
krokem bude vložení baterií, zapnutí droidu a jeho 
připojení k síti Wi-Fi.

Díky senzorům, kameře, mikrofonu, sofistikovaným 
logickým kartám a výkonným motorům může R2-D2 
komunikovat se svým majitelem, pohybovat se a cho-
vat se jako skutečný astromech z Hvězdných válek. 

SESTAVTE SI R2-D2 A OBJEVTE TAJEMSTVÍ DROIDŮ
ÚŽASNÁ REPLIKA ÚŽASNÁ REPLIKA

LEHKÁ  
MONTÁŽ

KOVOVÝ A PLASTICKÝ 
PODVOZEK

VYSPĚLÁ 
ELEKTRONIKA

PŘÍMO Z FILMU PŘÍMO Z FILMU

      BEZ NUTNOSTI PROGRAMOVÁNÍ!       BEZ NUTNOSTI PROGRAMOVÁNÍ!

UVNITŘ KAŽDÉHO SEŠITU KOLEKCE NAJDETE NÁSLEDUJÍCÍ:

Vymyšlený Georgem Lucasem, vizualizovaný Ralphem McQuarriem a vyvinutý v roce 1976 
talentovanými designéry ze studií Industrial Light & Magic a Elstree: R2-D2 se od doby, kdy 
se na obrazovce objevil před více než 40 lety, stal filmovou ikonou.

Objevte úžasný příběh malého astromecha a dalších droidů, strojů a vozidel 
z Hvězdných válek během putování ve šlépějích filmových mistrů. 
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