
Manual de utilizare radiocomanda RADIOLINK AT9S cu receptor

Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni plus toate celelalte precautii si
informatii care au fost livrate in pachet!

Punerea radiocomenzii in functiune si utilizarea acesteia:
 Puneti opt baterii alcaline sau acumulatori format R6 (AA) (acestea nu se livreaza in pachetul initial) in emitator;

va rugam sa aveti grija la polaritate (+/ -)!
 Porniti emitatorul ducand butonul POWER pe pozitia ON
 Alimentati  receptorul,  in  functie  de  situatie,  dintr-un  acumulator,  UBEC  sau  regulator;  cablul  de  alimentare

trebuie sa fie unul special pentru receptor si se va cupla pe orice canal, cu cablul negru spre partea din spate a
receptorului; tensiunea de alimentare este minim 4.8 si maxim 6.0 V, orice valoare in afara acestui interval poate
duce  la  defectarea  receptorului!  Alimentati  receptorul  pe  un  singur  canal,  alimentarea  dubla  va  duce  la
defectarea lui! Daca alimentati din regulator, este posibil sa porneasca motorul, deci asigurati-va ca nu va puteti
lovi la elicea acestuia!

 Cuplati unul dintre servomecanisme (acestea nu se livreaza in pachetul initial) la CH 1, 2, 3 sau 4 si miscati din
manse pentru a vedea daca raspunde vreunei comenzi; este posibil ca servo-ul sa lucreze anormal, deci asigurati-
va ca bratul sau este liber; daca acesta raspunde, inseamna ca bind-ul e facut si puteti trece la pasul urmator;
daca acesta nu raspunde, trebuie sa faceti bind-ul, adica apasati timp de 5 secunde pe butonul micro, situat langa
antena receptorului, dupa aceasta operatiune servo-ul va lucra normal

 Fiecare CH de pe receptor are o miscare aferenta pe emitator, de exemplu CH 2 raspunde de miscarea sus-jos a
mansei din dreapta, CH 4 raspunde de miscarea stanga-dreapta a mansei din stanga, etc., deci cuplati fiecare
servo/ regulator/ switch/ modul la canalul aferent functiei dorite

 Daca vreunul dintre servo-uri/ regulatoare/ switch-uri/ module executa comanda invers, adica atunci cand dati
dreapta, el face stanga sau cand dati inainte, el merge inapoi, apasati ambele butoane MODE (sageata sus si
sageata jos), apoi apasati scurt pe sageata sus pentru a accesa functia REVR, alegeti canalul problematic din
butonul SELECT si apoi apasati DATA – (minus) pentru a muta de pe NOR pe REV; pasati din nou ambele butoane
de MODE (sageata sus si sageata jos) pentru a iesi din meniuul de programare

 Daca pozitia de zero a vreunui servo/ switch/ modul/ regulator este deviata mecanic, o puteti ajusta din trimmer-
ul aferent canalului respectiv; trimmer-ul este situat chiar langa mansa canalului respectiv

 Pentru a beneficia  de raza  maxima de actiune, antena receptorului  trebuie scoasa din model;  nu modificati
antena in niciun mod, nu o lungiti, nu o scurtati, nu o taiati, nu o lipiti; orice modificare asupra antenei va duce la
diminuarea razei de actiune si la anularea garantiei

 Indicatorul de voltaj de pe ecranul emitatorului are trei faze: la 9.4 V, acumulatorul incepe sa se descarce, deci
incepeti  sa aduceti  modelul;  la 8.9 V acumulatorul  este aproape descarcat,  aveti  mai putin de 10 minute la
dispozitie pentru a aduce modelul; la 8.5 V acumulatorul este critic, tensiunea pe ecran palpaie si a pornit alarma,
aduceti modelul imediat si inchideti toate sitemele

 Accesarea  functiilor  avansate  ale  acestui  produs  necesita  experienta  vasta  in  modelism,  electronica  si
programare, deci va rugam sa cititi documentatia de pe CD-ul furnizat in cutia produsului sau sa apelati la un
specialist in domeniu.

Daca pe parcursul  utilizarii  acestui  produs intalniti  situatii  neprevazute  in  acest  manual  sau aveti  nelamuriri
referitor la utilizarea lui, va rugam sa luati legatura cu departamentul nostru tehnic la numarul de telefon 0743 99 33 11
(Florin).

Va felicitam si  va multumim pentru achizitionarea acestui  produs si  speram sa aveti parte de cat mai multa
distractie cu el!


