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Instructiuni pentru RC Futaba T8J                                                 Sierra Modellsport SRL - www.sierra.ro 
 
 

Introducere 
Important !: Intotdeauna porniti mai intai emitatorul si apoi receptorul. Cand doriti sa opriti sistemul mai 
intai trebuie sa inchideti receptorul. Niciodata nu trebuie uitat receptorul pornit si statia oprita. In caz contrar, 
servomecanismele si suprafetele de control pot suferi distrugeri, iar in cazul modelelor electrice, motorul 
poate porni, cauzand astfel pagube sau rani. 
 
Important!: Nu strangeti niciodata antena impingand partea de sus inspre radiocomanda. Daca unul dintre 
segmenti se blocheaza intr-un moment, puteti indoi antena. Corect, se inchide fiecare segment in parte, 
incepand de la baza. 
 
Emitatorul 
Ecranul cu cristale lichide (LCD) de pe carcasa ergonomica si compacta a radiocomenzii permite citirea si 
introducerea cu usurinta si rapiditate a datelor. Aceasta radiocomanda are stick-uri cu lungime ajustabila 
pentru a va face pilotajul mai placut. Switch-ul extern este pentru sistemul trainer. Functiile de programare 
includ inversarea sensului de rotatie a servomecanismelor, E.P.A. – End Point Adjustment (Ajustarea cursei 
servomecanismelor) pe toate canalele si exponentiale. In plus, mai contine si mixerele V-Tail si Elevon, 
programate din fabrica. 
 
Elementele de control ale emitatorului 
Figura de la pagina 4 din manualul original si explicatiile din acest manual va vor descrie functiile emitatorului 
Futaba 8J. In continuarea manualului vor fi descrise detaliat fiecare functie a acestei statii. 
Nota: Diagrama de la pagina 4 arata o radiocomanda in MODUL 2, asa ca cea pe are o primiti. In continuarea 
manualului vor fi prezentate si modurile de zbor. 
 
Descrieri: 
Inel pentru chinga – Punctul de montaj pentru un eventual sistem de prindere a radiocomenzii la gat. 
Stick-ul eleron/profundor – Controleaza servomecanismele conectate la canalul 1 (eleron) si canalul 2 
(profundor) in receptor. 
Trimmere – Se folosesc pentru a seta pozitia de centru sau neutra a fiecarui servo. 
Nota: Reglarea trimmer-ului afecteaza toate setarile. Cand pozitia unui trimmer este la cursa maxima, 
verificati din nou pozitia servomecanismelor. 
Mufa de incarcare – Mufa pentru incarcarea acumulatorilor fara a mai fi scosi din statie. 
Intrerupator on/off – Porneste si opreste emitatorul. 
Butonul pentru introducerea datelor (DATA INPUT) – Se foloseste pentru schimbarea valorilor diferitelor 
functii afisate pe ecranul LCD. 
Ecranul LCD – Afiseaza modurile si valorile acestora 
Tasta MODE – Folosita pentru navigarea si afisarea celor sapte functii. 
Tasta SELECT – Folosita pentru a afisa valorile functiei curente. 
Stick-ul motor/carma – Controleaza servomecanismele conectate la canalul 3 (motor) si canalul 4 (carma) in 
receptor. 
Switch-ul de trainer – Administreaza functia trainer. Pentru a putea folosi acest switch trebuie sa fiti conectat 
la o alta statie cu ajutorul unui cablu trainer (disponibil separat). 
Antena – Trimite semnale la receptor. Nu pilotati niciodata un model cu antena neextinsa la maximum. In 
caz contrar sunt posibile interferente cu modelisti aflati in zona, si se reduce nivelul de semnal trimis la 
receptor. Daca antena se rupe, ea poate fi scoasa si inlocuita cu alta antena. 
 
 
Instalarea sistemului RC 
Urmariti aceste instuctiuni pentru a monta corect servomecanismele, receptorul si bateria. 

• Asigurati-va ca pachetul de acumulatori, servomecanisnele si intrerupatorul sunt in ordinea 
corespunzatoare si ca fiecare dintre conectori au cheita orientata corect inainte de a le cupla. Cand 
decuplati conectorii nu trageti niciodata de fire, ci intotdeauna de conector. 
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• Daca firele de la servo nu sunt destul de lungi pentru a ajunge la receptor, trebuie sa folositi fire de 
extensie (disponibil separat). 

• Intotdeauna montati servomecanismele cu accesoriile de cauciuc furnizate. Nu strangeti prea tare 
suruburile. Nici o parte a carcasei servomecanismului nu trebuie sa atinga structura modelului. In caz 
contrar, vibratia se va transmite in servomecanism uzandu-l astfel mult mai rapid, in final rezultand 
distrugerea sa. 

• Acordati atentie numerelor mici (1, 2, 3, 4) de pe bratele capului de servomecanism. Acestea indica 
cate grade are fiecare brat fata de 90o, pentru a corecta deviatiile de cateva minute rezultate din 
fabrica. 

• Pentru a centra servomecanismele, conectati-le la receptor, iar apoi deschideti statia si receptorul. 
Centrati trimmerele de pe statie, apoi puneti bratul care va fi perpendicular pe tija de comanda. 
(priviti figura de la pagina 5 jos din manualul original) 

• Dupa ce ati instalat servomecanismele, duceti fiecare servo la cursa sa maxima si verificati ca tijele 
de comanda sau bratele servomecanismelor nu se indoaie sau se ating intre ele. Asigurati-va de 
asemenea ca nu este nevoie de forta prea mare pentru a se misca. Daca se aude un bazait de la servo, 
inseamna i se opune rezistenta. Gasiti si rezolvati problema. Chiar daca servomecanismul nu este 
afectat, se va consuma mai mult curent. 

• Folositi placuta de montaj a intrerupatorului, astfel incat structura modelului sa fie prinsa intre 
placuta si intrerupator. Montati switch-ul pa partea fuselajului opusa evacuarii, astfel incat sa nu 
poata fi pornit accidental. Asigurati-va ca switch-ul se misca fara restrictii intre ON si OFF, si ca 
taietura permite miscarea completa a intrerupatorului in ambele directii. 

• IMPORTANT: Niciodata nu taiati antena receptorului. In caz contrar va avea loc o pierdere de semnal 
de la receptor la radiocomanda, micsorand astfel raza de actiune. 

• Antena receptorului va fi montata in interiorul sau in exteriorul modelului: 
Montarea antenei in interior: 
Antena poate fi trecuta prin fuselaj sau orice alta incinta nemetalica. Tineti antena departe de tijele de 
comanda metalice, fire si cabluri; in caz contrar este posibila o scadere a razei de actiune. Intotdeauna faceti 
o verificare a razei de actiune inainte de zbor. 
Montarea antenei in exterior: 

A. Folositi o bucata din bratul capului unui servo, ca stop. Treceti antena printr-o gaura facuta in fuselaj. 
(daca este posibil treceti antena printr-o bucatica de tub de cauciuc astfel incat tubul sa treaca prin 
gaura) 

B. Faceti alt stop dintr-un brat de servo, dar cu trei gauri, asfel incat firul de antena sa treaca prin doua 
gauri, iar prin cea de-a treia treceti un elastic pe care il prindeti de ampenajul vertical cu ajutorul unui 
pin in T. (vezi figura de al pagina 6 din manualul original al radiocomenzii) 

• Receptorul contine parti electronice de foarte mare precizie. Este cea mai delicata (si mai scumpa) 
componenta radio de pe model, de aceea trebuie protejata de socuri, vibratii si temperaturi extreme. 
Pentru a proteja receptorul, inveliti-l in burete, sau alt material de acest gen ce absoarbe vibratia. 
Unde este nevoie puneti receptorul intr-o punga de plastic si inchideti gura ei cu un elastic, apoi 
puneti-l in burete. Daca in receptor intra mizerie sau apa, aceasta va determina intreruperi sau 
pierderea completa a semnalului. Punga de plastic va protejeaza receptorul si de combustibil sau 
uleiul ars ce iese prin rezonator, care la unele modele isi face cale in fuselaj. 

 
 

Conexiunile receptorului si servomecanismelor 
 

Conectati servomecanismele la receptor pentru a pune la punct urmatoarele functii: 
Canalul de 

iesire a 
receptorului 

 
Functia 

1 Eleron –sau- elevonul stang (pt modele fara coada) 

2 Profundor –sau- ruddervator stanga (pt coada V) –sau- elevon drept (pt modele 
fara coada) 

3 Motor 
4 Carma –sau- ruddervator dreapta (pt coada V) 
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5 Neutilizat 

6 Neutilizat 
7 Neutilizat 

B Intrerupatorul on/off al receptorului (firul rosu pe spre interiorul receptorului) 

 
Diagrama de la pagina 7 din manualul original este numai pentru aeromodele. Este posibil sa fie nevoie de 
mai multe servomotoare, acestea achizitionandu-se separat. 
 

Incarcarea acumulatorilor NiCd sau NiMH 
 Emitatorul si receptorul folosesc acumulatori NiCd sau NiMH. Acestea necesita ingrijire speciala si 
incarcare. Cititi cu atentie instructiunile de incarcare !! 
 

1. Incarcare emitator. Conectati cablul de incarcare pentru emitator de la incarcator la mufa jack pe  
partea dreapta a emitatorului. Trebuie sa va asigurati ca pe toata durata incarcarii butonul On/Off a 
emitatorului este pe pozitia OFF. Porniti procesul de incarcare. Dupa terminarea incarcarii 
deconectati incarcatorul si cablul de incarcare si abia apoi deschideti emitatorul. In caz contrar 
emitatorul se va distruge. Alta modalitate de incarcare: se scot acumulatorii din emitator si se pun 
separat la incarcat intr-un baterry holder cu opt pozitii, care se cupleaza la un incarcator. 

2. Cablul de incarcare a receptorului poate fi conectat la acumulatori in doua moduri: direct la pachet 
sau la mufa libera a intrerupatorului on/off. Incarcarea direct pe model este preferata, pentru a nu 
va mai fi nevoie sa scoateti pachetul. 

3. Conectati incarcatorul la o sursa de tensiune priza. Nota: Daca priza poate fi pornita sau oprita dintr-
un intrerupator, fiti sigur ca acesta ramane pe on dupa ce parasiti camera. In caz contrar acumulatorii 
nu vor fi incarcati. 

4. LED-urile ar trebui sa fie rosii, indicand astfel ca bateriile se incarca. Bateriile descarcate ar trebui sa 
fie incarcate in 15 ore. Daca folositi un incarcator rapd, asigurati-va ca ati citit cu atentie instructiunile 
furnizate de producator, pentru a nu supraincarca acumulatorii. NICIODATA nu incarcati acumulatorii 
la un curent mai mare de 1000 mA. Acumulatorii trebuie descarcati periodic pentru a evita efectul de 
memorie. De exemplu, daca dumneavoastra faceti numai doua zboruri dupa care incarcati, 
acumulatoii vor “retine” acest lucru si cand veti avea nevoie de mai multe zboruri acestia vor “gandi” 
ca pot oferi putere numai pentru doua zboruri. Pentru a preveni sau pentru a scapa de acest efect, 
descarcati complet si apoi incarcati complet acumulatorii (cicluri de incarcare-descarcare). Aceste 
cicluri trebuiesc facute o data la o luna sau doua, chiar daca acestia sunt sau nu folositi. Daca 
observati o scadere mare in capacitatea acumulatorilor, inseamna ca acestia trebuie schimbati. 

 
 

Ecranul cu cristale lichide (LCD) si functiile de programare 
 

Tasta MODE – folosita pentru a selecta functia dorita in timpul programarii 
Tasta SELECT – folosita pentru a selecta anumite parti ale functiei 
Butonul DATA INPUT – folositi acest buton cu 3 pozitii pentru a introduce numere sau setari 
Pentru a deschide meniul de programare apasati tastele MODE si SELECT simultan si tineti-le apasate pentru 
o secunda. 
 
 
 
Ecranul LCD 
Cand deschideti emitatorul pe ecran vor fi afisate numarul modelului si voltajul acumulatorilor. Cand sunt 
accesate de user, datele stocate in memorie pot fi citite de pe ecran. User-ul acceseaza functiile folosind 
tastele MODE si SELECT si schimba setarile folosind butonul DATA INPUT. (Asta inseamna programare!) 
 
Nota: Simtiti-va liber sa navigati prin soft folosind tastele MODE si SELECT. Numai in cazul folosirii butonului 
DATA INPUT puteti modifica anumite date si setari. 
 

Numarul modelului in memorie 
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Statia Futaba T8J poate stoca in memorie patru modele. Aceasta inseamna ca toate datele (cursa 
suprafetelor, ajustarea capatului cursei etc.) pentru maxim patru modele diferite poate fi stocata in emitator 
si activata oricand (depinde ce model doriti sa pilotati in acel moment). Aceasta elimina problema 
reconfigurarii radiocomenzii de fiecare data cand doriti sa zburati cu alt model. Cand emitatorul este pornit, 
vor fi afisate pe ecran numele modelului si voltajul radiocomenzii. Inainte de fiecare zbor, asigurati-va ca ati 
ales numarul modelului cu care doriti sa zburati! Daca emitatorul nu este setat pe modelul corespunzator, 
unele (sau toate) comenzile pot fi inversate si cursele suprafetelor de control, gresite. 
 
Pilotarea unui model cu programul gresit va avea ca rezultat un crash, deci asigurati-va intotdeauna ca 
numarul modelului de pe ecran este corect. 
 
 Voltajul emitatorului 
 Pe langa numarul modelului, display-ul afiseaza si voltajul bateriei radiocomenzii. Cand voltajul scade 
sub aproximativ 8.5 V, va aparea un icon cu o baterie ce palpaie, si o alarma sonora ce suna pana cand 
inchideti emitatorul. Cand se porneste alarma, inseamna ca mai aveti aproximativ patru minute (sau mai 
putin) pentru a va ateriza modelul, inainte de a pierde controlul. Nu trebuie sa lasati ca voltajul sa scada atat 
de mult in timp ce zburati, dar daca se intampla, aterizati imediat! 
 
Nota: Cand voltajul emitatorului ajunge la 8.9 V, mai aveti aproximativ zece minute (sau mai putin) inainte sa 
pierdeti controlul, deci acesta este voltajul minim permis. Daca emitatorul ajunge vreodata la 8.9 V, aterizati 
cat de repede si sigur puteti. O masura mai sigura ar fi sa nu mai pilotati in ziua in care emitatorul va indica 
9.4 V, ci sa incarcati bateriile. 
 
 Sugestii: 
9.4 V – Nu mai zburati pana cand nu reincarcati. 
8.9 V – Aterizati sigur, sar cat mai repede. 
8.5 V – Aterizati urgent! 
 
 

Programarea emitatorului T8J 
 

 De fiecare data cand doriti sa vedeti sau sa modificati una din setarile din radiocomada, trebuie sa 
deschideti emitatorul si apoi sa intrati in modul de programare apasand tastele MODE si SELECT simultan 
pentru o secunda. Odata ce ati intrat in “program” veti utiliza tasta MODE pentru a naviga printre cele sapte 
functii oferite (numarul modelului/resetarea modelului, reversare, exponentiale, ajustarea punctului de 
maxim, trimmer, mixer V-tail, mixer elevon) si SELECT pentru a vedea setarile functiei. Cand schimbati o 
setare, este necesar sa folositi butonul DATA INPUT, acesta mareste sau scade valoarea afisata. 
 
 Puteti reveni la ecranul de baza (home screen – unde este afisat numarul modelului si voltajul 
emitatorului) apasand din nou tastele MODE si SELECT simultan pentru o secunda. 
Nota: Functiile sunt enumerate si descrise in ordinea in care apar in emitator. Cititi toate instructiunile de 
programare inainte de a seta modelul. Daca nu folositi pe acest model functii de mixare, le puteti citi atunci 
cand va fi nevoie. 
 
E.P.A. – Ajustarea punctului de maxim 
Aceasta functie este folosita pentru a ajusta fin cursa servomecanismelor in cazurile in care tija de comanda 
nu reuseste sa atinga cursa maxima necesara suprafetelor de control. Mai intai trebuie sa conectati tija de 
comanda de la bratul servomecanismului pana la suprafata de control, astfel incat sa atinga cursa corecta, 
sau aproape cea corecta. Apoi puteti utiliza functia EPA pentru a face mici schimbari in cursa 
servomecanismului pana cand cursa suprafetelor de control atinge cursa corecta. Functia EPA trebuie sa fie 
cat mai aproape posibil de 100%. Daca aceasta scade sub 70% sau creste peste 120% pentru a atinge cursa 
corecta, trebuie sa schimbati conexiunile tijelor de comanda pentru a va apropia de 100%. (Cand EPA este la 
100%, cursa maxima pentru servomecanismele de pe canalele 1, 2, 3 si 4 este aproximativ 40o). 
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 Pentru setarea punctelor de maxim: 
1. Intrati in programare si apasati tasta MODE pentru a accesa functia EPA 
2. Pentru a schimba cursa eleronului dreapta miscati stick-ul de eleron la dreapta, si apoi cresteti sau 

scadeti valoarea din butonul DATA INPUT. 
3. Mutati stick-ul la stanga si folositi butonul DATA INPUT pentru a schimba cursa eleronului de pe 

stanga. 
4. Folositi tasta SELECT pentru a schimba canalul. Observati ca miscarea stick-ului dintr-o parte in alta, 

schimba valoarea afisata si pozitia sagetii ce indica capatul canalului. 
 

Setarea/memorarea trimmerelor 
Pe emitator sunt patru trimmere. Scopul trimmerelor este de a face mici ajustari ale suprafetelor de control 
in timpul zborului pentru a face modelul sa zboare drept. 
 
Centrarea servomecanismelor 

1. Deschideti radiocomanda si receptorul. Verificati daca directia de mers a servomecanismelor este 
corecta. Folositi functia reverse daca este necesar sa schimbati sensul de mers al unor 
servomecanisme. 

2. Pozitionati stick-ul de control al motorului pe centru. 
3. Montati capul servomecanismului astfel incat bratul acestuia sa fie perpendicular pe tija de control. 

Este ok sa taiati bratele nefolosite ale capului servomecanismului. 
4. Conectati tijele de comanda la suprafetele de control. Ajustati lungimea tijelor de comanda astfel 

incat cand suprafetele de control sunt drepte, si bratul servomecanismului sa fie drept. 
 
Pentru ajustarea trimmerelor 
 Odata ce servomecanismele si suprafetele de control sunt conectate si ati setat punctul de maxim al 
cursei, trebuie sa lansati modelul. Ajustati trimmerele cat e nevoie pentru a obtine un zbor drept. Daca nu 
ajunge cursa trimmerului pentru o anumita comanda, atunci trebuie sa reajustati tijele de control, astfel incat 
trimmerul sa fie cat mai aproape de neutru. 
 
TRIM.M – Functia de memorare a trimmerelor 
 Pentru ca trimerele de la 8J sunt de tip mecanic, inainte de schimbarea modelului sau inchiderea 
emitatorului, trebuie sa salvati pozitia trimmerelor.  
Salvarea pozitiilor trimmerelor 

1. Intrati in meniu si folositi tasta MODE pentru a naviga pana la functia TRIM.M 
2. Impingeti butonul DATA INPUT in sus sau in jos pentru o secunda, pana cand se salveaza trimmerele. 

Setarea de exponential EXP 
 Exponential negativ (-) inseamna ca se decrementeaza miscarea initiala a servomecanismului. 
Exponential pozitiv inseamna ca se incrementeaza miscarea initiala a servomecanismului. Curba de 
exponential poate fi setata intre -100% si +100%. 
 
Pentru setarea exponentialelor 

1. Intrati in programare. Accesati ecranul EXP cu tasta MODE. 
2. Selectati canalul (1 – eleron, 2 – profundor, 3 – carma) pe care doriti sa il setati, apasand tasta SELECT. 

Numarul canalului activ va fi afisat pe ecran. 
3. Introduceti exponentialul dorit cu ajutorul botinului DATA INPUT. 
4. Repetati operatia pentru celelalte canale. 

 
Nota: Inainte de programarea exponentialelor, faceti operatiunea de memorare a trimmerelor si apoi puneti 
trimmerele pe centru. 
 
Selectarea tipului de mixer 
Puteti alege dintre doua functii pentru mixarea suprafetelor aripii: 
 
Mixer V-Tail (coada in V) 



 6 

 Conceput pentru aeromodele cu coada in V (ca Beechcraft Bonanza), mixerul V-Tail permite ca 
ruddervatoarele sa lucreze ambele ca si carme sau profundoare. Acest tip de mixer necesita prezenta a doua 
servomecanisme. 
 
Daca e necesar, schimbati sensul servomecanismelor pentru a misca suprafetele corect. 
 
Pentru a activa mixerul V-Tail 

1. Conectati servo-ul ruddervatorului stang la canalul 2 (profundor) in receptor si servo-ul 
ruddervatorului dreapta la canalul 4 (carma). 

2. Intrati in programare. Accesati meniul WING cu tasta MODE. 
3. Apasati DATA INPUT in sus sau in jos pentru aproximativ o jumatate de secunda pentru a selecta 

mixerul V-Tail. Nu puteti seta mixer V-Tail cand mixerul ELEVON este deja activat. 
4. Odata ce mixerul e activat, miscati servomecanismele la extreme pentru a va asigura ca nu au cursa 

prea mare. Daca este necesar, ajustati tijele pentru a obtine o miscare corecta a suprafetelor de 
control. 

 
Mixerul ELEVON 
 Conceput pentru aeromodele fara coada, aripi zburatoare normale sau delta, mixerul elevon, 
mixeaza miscarea canalului 1 (eleron) cu cea a canalului 2 (proundor), permitand ca elevoanele sa lucreze 
impreuna (ca profundor) sau separat (ca eleroane). Pentru aceasta este nevoie ca fiecare suprafata de control 
sa fie miscata de catre un servo. 
 
 
 
Pentru activarea mixerului ELEVON 

1. Conectati servomecanismul de pe aripa dreapta la canalul 2 (profundor) in receptor si 
servomecanismul de pe aripa stanga in canalul 1 (eleron). 

2. Intrati in modul de programare. Accesati meniul WING cu tasta MODE. 
3. Impingeti sau trageti butonul DATA INPUT pentru jumatate de secunda si selectati mixerul elevon. 

Nu puteti selecta elevon daca V-TL este activ. 
4. Odata ce ati activat mixerul, miscati servomecanismele la punctele de extrem pentru a verifica cursa. 

Daca este necesar, ajustati tijele de comanda pentru a atinge cursa corecta. 
Daca doriti sa intelegeti mai bine programarea si functiile statiei Futaba T8J, va sfatuim sa priviti pagina 
13 din manualul original. 

 
Alte functii ale emitatorului 8J 

 
 Switch-ul de trainer  

Pentru a utiliza functia trainer, trebuie sa aveti la dispozitie un cablu trainer (disponibil separat) si 
inca o statie (a profesorului sau elevului). Cand cele doua statii sunt conectate cu cablul, sunt ambele capabile 
sa piloteze acelasi model, dar este recomandat ca instructorul sa foloseasca statia ce este deja setata pentru 
a acel model. Cand instructorul tine apasat switch-ul de trainer de pe radiocomnada sa, elevul va avea 
comanda asupra modelului. Cand instructorul doreste sa aiba controlul din nou, elibereaza swtich-ul. 
 
 Daca conectati statia 8J la alt 8J cu mufa jack mica si patrata, folositi cablul “Micro to Micro” (MM-
TC). Daca va conectati la alte statii Futaba, ce folosesc conectorul “DIN” mare si rotund, utilizati cablul “Micro 
to DIN” (MD-TC). Emitatorul T8J poate fi conectat la alt 8J, sau una dintre emitatoarele 4VF, 6VA Skysport, 
T6EXA, FF6-9, 9Z sau seria 14MZ. 
 
Pentru a folosi cablul de trainer: 

1. Este mai bine pentru instructor sa foloseasca emitatorul care este setat deja pentru acel model. 
2. Daca statia elevului are optiune de PCM/PPM, setati-o pe PPM. 
3. Daca statia elevului are vreun modeul RF, scoateti-l. 
4. Inchideti antena elevului si extindeti-o la maxim pe cea a profesorului. 
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5. Cu emitatoarele inchise, conectati cablul la ambele emitatoare. (La 8J, mufa se afla pe mijlocul partii 
din spate a carcasei emitatorului.) Nu fortati mufa in conector si observati ca aceasta poate intra 
numai intr-un singur mod. 

6. Porniti statia instructorului. Cea a elevului se va deschide automat, dar nu va emite nici un semnal. 
7. Porniti si receptorul modelului. Apasati switch-ul de trainer de pe statia instructorului. Folositi statia 

elevului si verificati miscarile suprafetelor de control (eleroane, carma, profundor etc.). Faceti orice 
ajustare necesara la statia elevului pentru a raspunde corect la miscarile stick-urilor. 

8. Verificati daca trimmerele sunt sincronizate, miscand switch-ul de trainer in fata si in spate de cateva 
ori. Suprafetele de control de pe model ar trebui sa ramana nemiscate. Daca acestea se misca 
inseamna ca trimmerele elevului nu sunt identice cu cele ale instructorului. Ajustati trimmerele atit 
cat este necesar. 

 
Stick-uri cu lungime ajustabila 
 Lungimea stick-urilor este ajustabila pentru a face emitatorul mai ergonomic pentru dumneavoastra. 
Pentru a ajusta lungimea tineti piesa de blocaj B si miscati piesa A in sens invers acelor de ceas. Rotiti piesa 
de blocaj B in sus sau in jos pentru a lungi sau scurta stick-ul. Cand aveti lungimea corespunzatoare, blocati 
stick-ul in acea pozitie, rotind piesa B in sens invers acelor de ceas. (penultima imagine de la pagina 14 din 
manualul original) 
 
Schimbarea modului de pilotaj al emitatorului 8J 
 Emitatorul poate fi folosit in 4 modeuri diferite de pilotaj (1, 2, 3 si 4). Modurile determina efectul 
miscarii fiecarui stick asupra modelului, adica ce controleaza fiecare stick. Momentan, emitatorul este setat 
pe modul 2 si asa trebuie lasat, exceptand situatia in care sunteti un pilot profesionist si ati invatat sa zburati 
in alt mod. In acest mod, stick-ul din dreapta controleaza eleroanele si profundorul, iar cel din stanga carma 
si motorul. Acesta este modul in care 99% dintre americani isi piloteaza modelele. Pentru a schimba modul, 
apasati simultan tastele MODE si SELECT, si in acelasi timp porniti statia din intrerupator. Pe ecran se va afisa 
modul care este folosit in acel moment. Impingeti butonul DATA INPUT in sus sau in jos pentru a schimba 
modul. Daca selectati un mod ce foloseste motorul pe stick-ul din dreapta, racleta va trebui si ea mutata pe 
dreapta. Aceasta operatiune poate fi executata prin demontarea capacului de pe spatele emitatorului. 
 

Pregatirea pentru zbor 
 

Pregatirile pentru zbor intodeauna se fac la locul de zbor. 
IMPORTANT: Sistemul dumneavoastra RC emite semnale pe o anumita frecventa. Asigurati-va ca stiti pe ce 
frecventa emite statia dumneavoastra. Aceasta este exprimata de un numar cu doua cifre (42, 56, etc.) si 
poate fi vazuta pe cutia receptorului si pe emitator sau receptor. Sunt multe frecvente, dar cu toate acestea 
exista sanse ca cineva de la locul de zbor sa aiba acelasi canal cu dumneavoastra. Doua modele nu pot 
functiona pe acelasi canal niciodata, indiferent de modulatie (AM, FM, PCM). Daca va deschideti statia in 
timp ce altcineva piloteaza pe aceeasi frecventa, va rezulta un crash. Nu porniti niciodata emitatorul pana nu 
aveti acordul instructorului dumneavoastra, si pana nu aveti clipsul de frecventa furnizat de la locul zborului 
prins de antena. 
 
Daca sunteti un pilot fara experienta, asigurati-va ca instructorul dumneavoastra face aceste verificari pentru 
dumneavoastra. 
 
Verificati comenzile 

1. Luati clipsul cu frecventa de la conducerea modelistilor de la locul de zbor. 
2. Montati aripa pe fuselaj. Porniti statia, apoi receptorul (amintiti-va sa faceti aceasta operatiune in 

ordine inversa atunci cand vreti sa inchideti sistemul). Asigurati-va ca modelul ce il veti pilota este 
cel de pe ecranul LCD. 

3. Miscati stick-urile si observati suprafetele de control. Trebuie sa nu existe nici o miscare ciudata sau 
zgomote anormale ale servomecanismelor. Daca observati vreo problema, rezolvati-o inainte de a 
lansa modelul. Aveti grija sa nu se indoaie tijele de comanda si bratele servomecanismelor sa nu se 
atinga intre ele. 
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4. Dati comenzi simultane si asigurati-va ca nu exista probleme. Aceste lucruri TREBUIE facute inainte 
de FIECARE zbor. (Prin aceste teste pot aparea mai multe probleme, care daca ar fi lasate sau 
neobservate exista posibilitatea sa va pierdeti modelul) 

 
Verificarea radiocomenzii 
 Trebuie facuta o verificare a razei de actiune inainte de zbor. Aceasta nu este necesara la fiecare zbor 
(dar nu este o idee rea sa faceti acest lucru la inceputul fiecarei zi de zbor). Aceasta verificare este ultima 
sansa a dumneavoastra de a descoperi orice problema a sistemului de emisie-receptie. 
 

1. Porniti radiocomanda, apoi receptorul. Extindeti antena statiei. Rugati pe cineva sa se indeparteze 
de dumneavoastra cu modelul in mana si sa va anunte cum se misca suprafetele de control. Ar trebui 
sa poata inainta cel putin 500 metri (chiar 800 metri)  fata de model fara sa pierdeti controlul sau sa 
oscileze servo-urile. 

2. Daca totul lucreaza corect, apropiati-va de model. Puneti statia la un loc sigur, dar unde sa aveti acces 
la ea dupa ce porniti motorul (daca aveti un avion cu motor termic). Asigurat-va ca stick-ul de motor 
este la minim si apoi porniti modelul. Mai faceti un test accelerand modelul la diferite viteze. Daca 
servomecanismele tremura sau fac miscari pe care dumneavoastra nu lea-ti comandat din statie, 
inseamna ca exista o problema. Nu lansati modelul! Verificati conexiunile bratelor, tijelor si 
suprafetelor de control a servomecanismelor. Asigurati-va de asemenea ca sunteti singur pe 
frecventa si ca bateria este incarcata complet. 

3. Cand sunteti gata de zbor, nu uitati sa extindeti antena. Evitati sa indreptati antena exact inspre 
model, deoarece in acea directie semnalul este mai slab. 

 
Nu pilotati pe vreme ploioasa !! 
Apa poate intra in interiorul statiei si sa provoace scurt-circuite sau coroziune, rezultand astfel pierderea 
controlului. Daca sunteti nevoit sa pilotati pe vreme ploioasa in timpul unui concurs, asigurati-va ca ati 
acoperit statia cu o folie protectoare sau o carcasa speciala. 


