


OPERAÇÃO DO RADIOCONTROLE COM HELICÓPTEROS













OPERAÇÃO DO RADIOCONTROLE COM AVIÕES
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Recarregar a bateria de bordo de modelos com recarregador
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Preparação para o voo

1 - Após colocar quatro pilhas AA no transmissor, ligue-o e verifique se a tela de LCD funciona.
2 - Para colocar a bateria de bordo do modelo, abra seu compartimento (figura A); conecte o plugue da bateria no plugue do modelo (figura B); encaixe a bateria em seu 
compartimento (figura C) e feche-o em seguida (figura D).

 Figura A  Figura B  Figura C  Figura D

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.

VENTO

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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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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