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MANUAL DE INSTRUÇÕES
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Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer voar este modelo.
Isto não é um brinquedo.

Envergadura:
Comprimento:

Peso em ordem de voo:
Motor:

Bateria de bordo:

2008 mm
1210 mm
950 a 970 g
2835 1050KV
LiPo 11,1V 1800 mAh 20C



O kit do modelo e o radiocontrole
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O design do radioncontrole pode ser 
diferente, mas as funções são as 

mesmas aqui indicadas.



Introdução

Este modelo foi especialmente projetado como um treinador para iniciantes no 
aeromodelismo. O exclusivo sistema de proteção da hélice permite que ela se solte 
sem se quebrar em caso de acidente. O material que compõem as partes principais 
(EPP) é também bastante resistente e adequado para essa classe de modelo.

O sistema de radiocontrole a bordo é dotado de um circuito de proteção MCU que 
verifica ininterruptamente a voltagem da bateria dentro do modelo. Quanto a voltagem 
fica abaixo de 6,4V (+/- 0.2V), o circuito MCU assegura a manutenção do funcionamento 
do leme de modo que o modelo possa pousar sob controle. Para desativar o MCU, 
basta colocar a alavanca de controle do acelerador no rádio na posição ZERO. 

 Figura 1

2 - Para tornar fácil a montagem a asa é fixada na fuselagem por meio de dois pares de imãs. Verifique se o encaixe está perfeito e se os imãs não estão interferindo no 
funcionamento dos controles.
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Montagem

1 - Encaixe os plugues do receptor e dos servos dos ailerons como se vê na figura 1. Emcaixe a asa na fuselagem do modelo. Verifique se a conexão está bem firme para 
evitar problemas durante o voo.







Preparação para o voo

1 - Após colocar quatro pilhas AA no transmissor, ligue-o e verifique se a tela de LCD funciona.
2 - ATENÇÃO: Antes de colocar a bateria de bordo do modelo, verifique se os fios dos dispositivos eletrônicos não tocam nas engrenagens do controle. Isso poderá interferir 
no desempenho em voo.

3 - Após o procedimento de sintonização acima, verifique se as superfícies móveis de controle estão alinhadas com as respectivas superfícies fixas (abaixo):
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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.
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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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