
ASK-21 Jet Glider - RTF
Aeromodelo elétrico RC - ART 21337

ASK-21 Jet Glider - RTF - Com rádio, bateria 
de bordo e recarregador
Envergadura: 2.000 mm
Comprimento: 1.000 mm
Peso: 965 g
Motor elétrico; AE2810 out runner brushless, 
KV4100, improved 64 ducted fan
ESC: 40A brushless
Rádio: EBT42-BII 2.4 GHz
Servo: 4x 9g
Bateria de bordo: LiPo 11,1 V, 3S, 1.800 mAh
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa 
garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e 
não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados 
por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua 
montagem já tenha começado, bem como seu uso.



O radiocontrole

O design do radioncontrole pode ser 
diferente, mas as funções são as 

mesmas aqui indicadas.







Preparação para o voo

Verifique se estão em suas posições neutras os botões de trimagem (ajuste fino) dos controles de direção (leme e profundor) e se a alavanca do controle de velocidade está 
totalmente para baixo (motor parado).
Ao soltar o modelo contra o vento leve, ele deve seguir em um plano horizontal, sem tendência imediata de subir ou descer.

Trimagem do motor/acelerador

TRIMAGEM DOS CONTROLES (Ajuste fino)

Se a hélice gira quando a alavanca de controle do motor/acelerador está totalmente para baixo ou se ela não gira quando se dá o comando para que gire, é preciso fazer um 
ajuste no botão de trimagem dessa função. Com a alavanca totalmente para baixo, mova também para baixo o botão de trimagem até a hélice parar. Essa será a posição 
neutra do controle do motor/acelerador.

VENTO



Trimagem do profundor

TRIMAGEM DOS CONTROLES (Ajuste fino)

Se o modelo tende a subir ou descer quando controle do profundor está na posição neutra é preciso fazer um ajuste no botão de trimagem dessa função. Com a alavanca na 
posição neutra, mova o botão de trimagem para cima ou para baixo, conforme o necessário. Essa será a posição neutra do controle do profundor.

Trimagem do leme
Se o modelo tende a virar para a esquerda ou para a direita quando controle do leme está na posição neutra é preciso fazer um ajuste no botão de trimagem dessa função. 
Com a alavanca na posição neutra, mova o botão de trimagem para um ladou ou para outro, conforme o necessário. Essa será a posição neutra do controle do leme.
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