
Instrukcja monta¿u 
Dane techniczne :
Rozpiêtoœæ - 840 mm
D³ugoœæ - 370 mm
Ciê¿ar -  180 - 250 gram
Silnik klasy 300 œmig³o 5”x3”
lub mikrosilnik bezszczotkowy 

Budowê modelu rozpoczynamy od sklejenia po³ówek skrzyd³a i wklejenia 
dŸwigara skrzyd³a ( rys 1 ). DŸwigar pe³ni zarazem rolê kana³u na 
przewody do serw, otwarta czêœæ powinna znajdowaæ siê od spodu 
modelu. Do klejenia najlepiej u¿yæ kleju polimerowego do³¹czonego do 
zestawu.

Na górnej czêœci skrzyde³ przyklejamy ³o¿e silnika (rys2), nale¿y zwróciæ 
uwagê aby oœ silnika pokrywa³a siê z osi¹ modelu. Rzepy umieszczone na 
górnej czêœci ³o¿a s³u¿¹ do umocowania regulatora obrotów silnika oraz 
odbiornika
 
Lotki doklejamy u¿ywaj¹c taœmy klej¹cej do³¹czonej do zestawu (rys 3) 
taœma pe³ni rolê zawiasu. 
Po przyklejeniu taœmy dobrze jest j¹ “przeprasowaæ” temperatura ¿elazka 
powinna wynosiæ 100-110 stopni C. Zbyt wysoka temperatura ¿elazka 
mo¿e spowodowaæ wytopienie powierzchni skrzyde³.

Przy krawêdzi natarcia skrzyde³ przyklejamy wzmocnienie z prêta 
wêglowego (rys 4), na czas schniêcia kleju prêt wêglowy unieruchomiæ 
taœm¹ klej¹c¹  w miejscach pokazanych na rysunku. Najlepiej u¿ywaæ 
papierowej taœmy lakierniczej. Miejsca klejenia koñców prêta wzmocniæ 
paskami taœmy klej¹cej do³¹czonej do zestawu.

Podczas przyklejania stateczników pionowych (rys5) nale¿y zwróciæ uwagê 
aby ich p³aszczyzna by³a równoleg³a do osi modelu.
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Od spodu przyklejamy mocowania serwomechanizmów.
Na prostok¹tnych p³ytkach depronu wycinamy obrys serwa, p³ytki 
przyklejamy do skrzyde³. Serwa mocujemy w powsta³ych otworach 
u¿ywaj¹c taœmy dwustronnie przylepnej, przewody uk³adamy w 
kanale dŸwigara skrzyd³a i zaklejamy taœm¹ klej¹c¹. Przyklejamy 
os³ony serw (rys 6).
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Wklejamy dŸwignie sterów (rys7), Nnale¿y zwróciæ uwagê aby dŸwignie 
wklejone by³y na t¹ sam¹ g³êbokoœæ (ok 2mm). koniec popychacza przy 
serwie wyginamy w "z" lub stosujemy "snapy". (rys8).
Silnk mocujemy owijaj¹c go taœm¹ izolacyjn¹ (rys9), w przypadku silnika 
klasy300 nale¿y zwróciæ uwagê aby nie zakleiæ otworów ch³odz¹cych.
W przypadku zastosowania silnika bezszczotkowego dorabiamy 
mocowanie przez doklejenie pionowej wrêgi ze sklejki 2-3mm i obciêcie 
wystaj¹cych belek ³o¿a, lub stosujemy inny rodzaj zamocowania (w 
zale¿noœci od posiadanego typu napêdu ). W modelu nie stosujemy 
wychylenia osi silnika.
Montujemy wyposa¿enie modelu, regulator i odbiornik mocujemy przy 
u¿yciu rzepów. w celu przeprowadzenia przewodów wycinamy otwory w 
skrzydle, nie nale¿y wycinaæ otworów w kanale  na przewody serw - 
stanowi on zarazem element wzmacniaj¹cy konstrukcjê skrzyd³a.
Przyklejamy os³onê akumulatorów (t¹ czêœæ nale¿y przykleiæ bardzo 
starannie) oraz os³onê odbiornika i regulatora.
Pakiet akumulatora wsuwamy w doln¹ os³onê tak aby uzyskaæ w³aœciwe 
po³o¿enie œrodka ciê¿koœci i zabezpieczamy przed przesuniêciem 
kawa³kami g¹bki lub styropianu.
Stery modelu wychylamy wstêpnie po 5-6mm w górê, zakres wychyleñ 
sterów po ok.  30 stopni w górê i w dó³

 Sprawdzamy poprawnoœæ monta¿u , wywa¿enie modelu (po³o¿enie 
œrodka ciê¿koœci powinno znajdowaæ siê 110-125mm od krawêdzi 
natarcia skrzyd³a) oraz poprawnoœæ dzia³ania aparatury steruj¹cej i 
przystêpujemy do pierwszych lotów. Pierwsze loty wykonujemy przy 
bezwietrznej pogodzie zdala od zabudowañ , najlepiej do tego celu 
wybraæ ³¹kê z doœæ wysok¹ traw¹ zabezpieczy nas to przed 
uszkodzeniem modelu w przypadku nieudanego startu. Model 
wypuszczamy zawsze pod wiatr. Si³ê wyrzucenia modelu dobieramy 
eksperymentalnie. Podczas pierwszych startów z rêki nale¿y dobraæ 
optymalne  wychylenia sterów oraz skorygowaæ trymowanie modelu.

œrodek ciê¿koœci 110-125 mm
od przodu modelu

Wstêpne wychylenie sterów 5-6 mm w górê

œ.c.110-125mm.

7 8

9

10

Nie wolno wypuszczaæ nie wywa¿onego modelu!
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