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1. Introducere 
Mult stimate client,  
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este  realizat  conform directivelor naționale  şi europene  în vigoare  şi  testat EMV. Declarația de  conformitate  şi 
documentația necesară se află în posesia producătorului. 
 

Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranță respectați întocmai 
instrucțiunile prezentate în acest manual! 
Citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe să  folosiți produsul;  respectați  toate  instrucțiunile de 
utilizare şi de siguranță! 

 

Toate  denumirile  şi  descrierile  produsului  incluse  în  acest  manual  reprezintă  bunuri  ale  producătorului.  Toate  drepturile 
rezervate.  
 
 

2. Domenii de utilizare 
Prezentul produs este un aeromodel cu electromotor, controlat wireless cu ajutorul telecomenzii inclusă în colet. Modelul este 
destinat utilizării în spații exterioare, putând fi pus în funcțiune numai în condiții de vânt slab sau vreme calmă. 
Aeromodelul este preasamblat şi livrat împreună cu telecomanda şi elementele pentru acționare. 
 

Feriți produsul de umezeală, respectiv apă. 
Utilizarea aeromodelului de către copiii sub 14 ani este interzisă. 

 

Respectați toate măsurile de siguranță incluse în manualul de utilizare!  
Acestea conțin informații importante cu privire la manipularea în siguranță a produsului. 
 

 

3. Descrierea produsului  
Aparatul de zbor "Sky Hawk" este un model RtF  (Ready  to  fly = gata de zbor),  în mare parte preasamblat. Fuzelajul, aripile  şi 
ampenajul,  realizate din plastic  respectiv material expandat extrem de  rezistent,  sunt deja montate. Toate componentele de 
acționare şi control sunt încorporate în aparat şi gata de utilizare. Aparatul de zbor este decorat cu un autocolant colorat, aplicat 
pe exterior. 
 

Modelul,  ce  poate  fi  controlat  prin  2  axe,  este  uşor  de  asamblat,  operația  realizându‐se  într‐un  timp  foarte  scurt.  Funcțiile 
controlabile  sunt:  cârma  de  profunzime  (controlul  din  jurul  axului  transversal),  cârma  de  direcție  (controlul  din  jurul  axului 
vertical), precum şi reglarea turației electromotorului. 
 

Pentru  funcționare  este  nevoie  de  8  baterii mignon  (de  ex.  produs  Conrad  nr.  652507,  pachet  4  bucăți,  comandați  2x)  sau 
acumulator mignon pentru telecomandă.  
 
 

4. Conținut colet 
Înainte de începerea asamblării verificați conținutul coletului pe baza listei cu piesele componente. 
 

Conținut pachet: 

Foto 1 
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1). Fuzelaj preasamblat 
2). Ampenaj orizontal 
3). Jumătăți de aripă 
4). Ampenaj vertical 
5). Suport ampenaj, inclusiv şuruburi pentru fixare 
6). Şurubelniță 
7). Elemente de conexiune aripi, inclusiv şuruburi pentru fixare 
8). Telecomandă cu buclă antenă  
9). Elice de schimb 
10). Acumulator NiMH pentru propulsie 
11. Bloc de alimentare de la rețea 
 
 

5. Explicații simboluri 
 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul  „semnul  exclamării  în  triunghi”  indică  faptul  că  informația  prezentată  este  importantă,  iar  instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

 
 

6. Instrucțiuni de siguranță 
În  cazul defecțiunilor produse  ca urmare a nerespectării  instrucțiunilor prezentate  în acest manual de utilizare  se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  
 

Stimate client, 
Aceste instrucțiuni de siguranță servesc nu numai pentru protecția produsului, ci şi pentru propria dvs. siguranță sau a 
altor persoane. Citiți cu atenție acest capitol înainte de începe să folosiți acest produs.  

 
a. Generalități 

• Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  
• Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu este potrivit pentru copii mai mici de 14 ani. 
• Produsul nu are voie să devină ud sau umed.  
• Dacă nu dispuneți încă de suficiente cunoştințe cu privire la manipularea modelelor cu telecomenzi, vă rugăm consultați un 

utilizator experimentat sau un membru al unui club din domeniu. 
• Se  recomandă  încheierea  unei  asigurări  private. Dacă deja  dispuneți de  o  astfel de  asigurare,  atunci  informați‐vă  dacă 

aceasta acoperă şi manipularea unor astfel de aparate. 
• Materialele  folosite  la  împachetarea produsului nu pot  fi  lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea pot deveni periculoase 

pentru copii. 
• Adresați‐vă unui specialist dacă aveți nedumeriri legate de modul de funcționare, securitatea sau conectarea aparatului. 

 
b. Înainte de punerea în funcțiune 

• Partea din antena de recepție ce atârnă în spatele aparatului nu are voie nici să fie îndreptată în față şi fixată pe model, nici 
să fie tăiată. Recepția este optimă atunci când firul atârnă liber din model, fiind tras în timpul zborului. 

• Asigurați‐vă că niciun alt model nu este operat pe aceeaşi frecvență de recepție a telecomenzii. În caz contrar, veți pierde 
controlul asupra aparatului dumneavoastră! Folosiți întotdeauna canale diferite dacă doriți operarea a două sau mai multe 
aparate simultan, în imediata vecinătate a celuilalt. 

• Verificați  funcțiile de  siguranță ale aparatului  şi ale  telecomenzii. Acordați atenție maximă defecțiunilor vizibile, precum 
mufe defecte sau cabluri deteriorate. Toate componentele mobile ale aparatului trebuie să poată fi operate simplu; totuşi, 
nu trebuie să existe joc între rulmenți. 

• Încărcați  acumulatorul  pentru  propulsie,  respectiv  acumulatoarele  ce  trebuie  instalate  în  telecomandă  conform 
instrucțiunilor producătorilor. 

• Sursa de curent pentru blocul de alimentare de la rețea poate fi numai o priză de curent de 230 V/50 Hz. Nu încercați să 
operați aparatul la o altă sursă de tensiune.  

• Dacă folosiți baterii pentru alimentarea transmițătorului, asigurați‐vă ca acestea să aibă capacitate suficientă (cu aparatul 
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de  verificat  nivelul  de  încărcare  al  bateriilor). Dacă  bateriile  sunt  uzate,  schimbați  întregul  set,  niciodată numai  baterii 
individuale. 

• Înainte de fiecare operare controlați poziția glisorului trim de pe transmițător, şi, dacă este nevoie, modificați‐o. 
• Pentru  operarea  aeromodelului  extrageți  întotdeauna  antena  telescopică  pe  toată  lungimea  sa;  în  caz  contrar, 

transmițătorul va avea o rază de acțiune mai redusă, iar transmițătorul va fi suprasolicitat în funcționare.  
• Puneți prima dată în funcțiune transmițătorul. Abia după aceea puteți conecta acumulatorul pentru propulsie sau pune în 

funcțiune avionul.  În caz contrar, pot apărea reacții neaşteptate ale electromotorului,  iar elicele s‐ar putea să pornească 
neintenționat! 

• Verificați poziția corectă şi sigură a elicelor înainte de fiecare utilizare. 
• Asigurați‐vă că nu există obiecte sau părți ale corpului în zona de rotație a elicelor, în timpul funcționării aeromodelului. 

 
c. În timpul funcționării 

• Evitați situațiile periculoase.  În momentul operării avionului, siguranța proprie  şi siguranța mediului  înconjurător sunt  în 
întregime responsabilitatea dumneavoastră. 

• Operarea necorespunzătoare poate cauza vătămări corporale sau daune materiale grave! Prin urmare,  în timpul utilizării, 
asigurați distanța de siguranță necesară față de persoane, animale şi obiecte. 

• Alegeți un loc corespunzător pentru pilotarea aeromodelului. 
• Puneți aparatul  în funcțiune doar dacă abilitatea dumneavoastră de reacție nu este restricționată. Oboseala, alcoolul sau 

medicamentele pot cauza asemenea reacții necorespunzătoare. 
• Nu îndreptați avionul spre spectatori sau spre dumneavoastră. 
• Motorul, sistemul de control al zborului şi acumulatorul se pot încălzi în timpul operării aeromodelului. Prin urmare, faceți 

o pauză de 5‐10 minute înainte de reîncărcarea acumulatorului avionului sau înainte de reînceperea operării cu un eventual 
acumulator de rezervă. Motorul de acționare trebuie lăsat să se răcească la temperatura mediului. 

• Lăsați  întotdeauna  telecomanda  (transmițătorul)  conectată,  atâta  timp  cât  avionul  este  în  funcțiune.  După  aterizare, 
deconectați mai întâi acumulatorul de propulsie sau deconectați modelul. Abia după aceea puteți deconecta telecomanda. 

• În caz de defecțiune sau disfuncționalitate, remediați problema şi abia după aceea reporniți aparatul. 
• Nu expuneți aparatul şi telecomanda razelor solare directe sau căldurii excesive o perioadă mai lungă de timp. 

 
 

7. Instrucțiuni privind bateriile/acumulatoarele 
• Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor. 
• Nu  lăsați  bateriile/acumulatoarele  aruncate  la  întâmplare.  Există  riscul  înghițirii  lor  de  către  copii  sau  animalele  de 

companie. În asemenea cazuri, consultați imediat medicul! 
• Bateriile/acumulatoarele nu se vor scurtcircuita, deschide sau arunca în foc. Pericol de explozie! 
• Bateriile/acumulatoarele cu scurgeri sau defecțiuni pot cauza arsuri acide intrând în contact direct cu pielea; prin urmare, 

trebuiesc folosite mănuşi de protecție corespunzătoare. 
• Nu  reîncărcați  bateriile  obişnuite.  Pericol  de  incendiu  şi  explozie!  Se  vor  încărca  doar  acumulatoare  special  destinate 

acestui scop; folosiți încărcători corespunzători. 
• La  instalarea bateriilor/acumulatoarelor  sau  la  conectarea bateriei bloc  trebuie  respectată polaritatea  corectă  (plus/+  şi 

minus/‐). 
• Dacă  aparatul  nu  va  fi  folosit  o  perioadă  mai  lungă  de  timp  (de  ex.  depozitare)  scoateți  bateriile  instalate  (sau 

acumulatoarele) din telecomandă pentru a evita deteriorarea datorată bateriilor/acumulatoarelor cu scurgeri. 
• Încărcați acumulatoarele la fiecare 3 luni, în caz contrar poate avea loc o descărcare profundă datorită auto‐descărcării. 
• Schimbați  întotdeauna  întregul set de baterii sau acumulatoare. Nu combinați baterii/acumulatoare complet  încărcate cu 

baterii/acumulatoare pe  jumătate  încărcate. Folosiți  întotdeauna baterii  sau acumulatoare de acelaşi  tip  şi de  la acelaşi 
producător. 

• Nu combinați niciodată bateriile cu acumulatoarele! Pentru telecomandă folosiți fie baterii, fie acumulatoare. 
 

Utilizarea telecomenzii (transmițătorului) cu acumulatoare în loc de baterii este, de asemenea, posibilă. 
 

Totuşi,  tensiunea  scăzută  (baterii  =  1.5  V/baterie,  acumulator  =  1.2  V/  acumulator)  şi  capacitatea  redusă  a 
acumulatorului reduce timpul de operare. În mod normal, acest aspect nu contează atâta timp cât timpul de operare al 
transmițătorului este cu mult peste cel al aeromodelului. 

 

Dacă doriți să folosiți baterii în telecomandă, atunci recomandăm utilizarea bateriilor alcaline de înaltă calitate. 
 

La utilizarea acumulatoarelor există posibilitatea reducerii razei de acțiune. 
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8. Elementele de operare ale telecomenzii 

Foto 2 
 

1 Antenă telescopică 
2 Mâner 
3 Pârghie de comandă cârma de direcție 
4 Întrerupător culisant pentru compensarea cârmei de direcție 
5 Întrerupător de inversare (cârma de direcție) 
6 Comutator pentru funcționare 
7 Quarț stație de emisie (telecomandă) 
8 Întrerupător de inversare (cârmă de profunzime) 
9 Întrerupător culisant pentru compensarea cârmei de profunzime 
10 Pârghie de comandă pentru cârma de profunzime 
11 LED pentru semnalizarea tensiunii de funcționare 
12 Pârghie  de  comandă  pentru  funcționarea  motorului  din  partea 

posterioară a telecomenzii                                                                                                                                   Foto 3 
 
 

9. Punerea în funcțiune a telecomenzii 
 

a. Montarea antenei emisie 
Dacă este necesar, antena transmițătorului poate fi instalată din partea de sus/față, prin înşurubare, în deschizătura din carcasa 
transmițătorului (foto 2, poz. 1) Rotiți antena numai atât cât se poate manual. Pentru strângere nu forțați şi nu folosiți niciun fel 
de scule. 
 

b. Instalarea bateriilor/acumulatoarelor 
Pentru alimentarea transmițătorului veți avea nevoie de 8 baterii alcaline (de ex. articol Conrad nr.: 652507) sau acumulatoare 
mignon  (AA).  Din  considerente  ecologice  şi  economice  este  recomandată  utilizarea  de  acumulatoare,  acestea  putând  fi 
reîncărcate. 

Foto  4 
Pentru instalarea bateriilor sau acumulatoarelor procedați după cum urmează: 

• Capacul  compartimentului  bateriilor  (1)  este  localizat  în  partea  din  spate  a 
transmițătorului. Apăsați pe suprafața ondulată şi împingeți capacul în jos. 

• Instalați  cele  opt  baterii  sau  acumulatoare  în  compartiment.  Respectați 
polaritatea  corectă  a bateriilor  individuale. Marcajele  aferente  (3)  se  află  în 
partea de jos a compartimentului bateriilor. 

• După  aceea,  puneți  înapoi  capacul  compartimentului  bateriilor,  fixând  întâi 
partea de jos şi terminând cu blocarea mecanismului în partea de sus. 

 
c. Încărcarea acumulatorului telecomenzii 

Dacă  folosiți  cele 8 acumulatoare mignon pentru  transmițător,  scoateți‐le din  transmițător pentru  încărcare  şi  încărcați‐le  cu 
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ajutorul unui încărcător pentru baterii rotunde. 
 

Respectați instrucțiunile producătorului încărcătorului, precum şi datele tehnice legate de acumulatoarele folosite de dvs. 
 
Nu încercați să reîncărcați bateriile obişnuite cu un încărcător (1,5 V/baterie); pericol de explozie şi incendiu! 
 
Avertisment! 
Sistemul  control  zbor  al  aparatului  este  dotat  cu  un  circuit  de  protecție  eficient,  care  poate  preveni  punerea  în 
funcțiune neintenționată a motorului de propulsie. 

 

Totuşi, înainte de fiecare punere în funcțiune a transmițătorului, trebuie să vă asigurați că întrerupătorul culisant pentru 
funcția motor (vezi figura 3, poziția 12) este în poziția „Motor off”.  
 

În acest sens întrerupătorul trebuie să fie împins jos de tot, în poziția „L”. Spre deosebire de maneta de control pentru 
cârma de profunzime şi de direcție, care sare  întotdeauna  înapoi de  la sine  în poziția centrală,  întrerupătorul culisant 
rămâne întotdeauna în ultima poziție setată. 

 

Când acumulatoarele  sunt deja  încărcate  sau când  sunt  instalate baterii noi, desfăşurați complet antena  transmițătorului,  iar 
pentru a realiza un scurt test, puneți transmițătorul în funcțiune cu ajutorul butonului funcție (vezi figura 2, poziția 6). LED–urile 
roşu şi verde (vezi figura 2, poz.11) se aprind pentru a semnaliza alimentarea transmițătorului.  
Dacă energia nu mai este suficientă pentru o funcționare corespunzătoare a transmițătorului (sub 8.5 V), LED–ul roşu va începe 
să lumineze intermitent şi un semnal acustic se va auzi la fiecare secundă. În acest caz, avionul trebuie oprit imediat. 
 

Pentru utilizarea în continuare a transmițătorului, reîncărcați acumulatoarele sau instalați baterii noi. 
Pentru  a  evita  efectul  de memorie  al  acumulatoarelor NiCd,  trebuie  să  le  încărcați  decât  atunci  când  acumulatoarele  sunt 
complet descărcate. 
 
 

10. Încărcarea acumulatorului pentru propulsie 
• Înainte  de  a  începe  asamblarea  finală  a  modelului,  trebuie  să  încărcați 

acumulatorul pentru propulsie  (1).  În  colet este  inclus un  încărcător  cu  ştecher 
corespunzător (2). 

• Conectați acumulatorul pentru propulsie la conectorul (3) încărcătorului, care este 
protejat  împotriva  polarității  inverse.  Opritorul  (4)  de  pe  încărcător  trebuie  să 
rămână în canelura de pe fişa acumulatorului. 

• Apoi conectați încărcătorul la o priză de rețea de 230 V/50 Hz. 
 

Foto 5 
 

Din  considerente  foto‐tehnice  cablul  de  încărcare  al  încărcătorului  este  ilustrat  în  formă  legată.  Înainte  de  prima 
utilizare, dezlegați şi desfaceți complet cablul. 
 

Important! 
Procesul de încărcare este finalizat după aproximativ 2,5 ‐ 3 ore. După aceea, acumulatorul se va scoate din încărcător, 
iar încărcătorul se va scoate din priza de rețea. 

 

Dacă acumulatorul este doar parțial descărcat, atunci procesul de  încărcare  se va opri mai devreme.  În acest  scop, verificați 
temperatura acumulatorului cu mâna, la intervale regulate. Odată ce acumulatorul este complet încărcat, curentul de încărcare 
este transformat complet în căldură. Astfel, temperatura acumulatorului va creşte considerabil. 
 
 

11. Asamblarea modelului 
Înainte de începerea asamblării modelului, trebuie să găsiți o suprafață corespunzătoare. 
 

În  scopul obținerii de performanțe  excelente,  avionul  a  fost  fabricat din polipropilenă  expandată, un material  foarte uşor  şi 
foarte sensibil. De aceea, cele mai mici erori în timpul asamblării rapide a modelului vor genera şocuri minore ori chiar găurirea 
suprafeței. Prin urmare, aparatul trebuie manipulat cu mare grijă. 
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a. Asamblarea aripilor  
- Conectați cele două jumătăți de aripi (1) una cu alta, iar apoi aşezați elementul de 

conexiune superior al aripilor (2).  
 
 

- Rotiți  apoi  aripile  cu  partea  superioară  în  jos,  iar  apoi  aşezați  elementul  de 
conexiune inferior al aripilor (3), conform imaginii alăturate. Verificați ca orificiile 
pentru şuruburile de fixare să stea exact unul deasupra celuilalt. 
 
 

- Fixați elementul de  conexiune  superior  şi  cel  inferior  al  aripilor  folosind  cele 8 
şuruburi 2,6 x 8 mm, incluse în colet. 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 
 
 
 

b. Montarea aripilor 
 

- Aşezați cele două aripi pe fuzelaj şi poziționați cele două bolțuri (1) în orificiile (2) 
pregătite în fuzelaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orientați aripile în unghi drept față de fuzelaj. Cele două secțiuni A trebuie să fie 
egale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- În final, aripile sunt fixate pe fuzelaj  în partea din față cu un şurub 2,6 x 21 mm 
(3), iar în cea din spate cu două şuruburi 2,6 x 16 mm (4).  

 
 
 
 

Foto 7 
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c. Montarea ampenajului orizontal 
 

- Scoateți  foliile  protectoare  de  pe  banda  adezivă  din  partea  inferioară  a 
ampenajului orizontal (1) şi de pe partea inferioară a suportului ampenajului. 

 
 
 
 
 
 
- Aşezați ampenajul orizontal cu grijă pe fuzelaj, în aşa fel încât să poată fi ajustat. 

Orificiile de pe ampenaj trebuie să se potrivească exact cu cele de pe fuzelaj, iar 
cele două secțiuni B trebuie să fie egale.  

 
 
 
 
 
 
 
- După ce ampenajul este precis orientat  introduceți de sus suportul ampenajului 

(3) printre cele două orificii  şi  înşurubați‐l de  jos  cu cele două  şuruburi 2,0 x 8 
mm.  

 
 
 
 
 
- Dacă asamblarea a fost făcută corect ampenajul orizontal trebuie să fie orientat 

paralel cu aripile (v. schița). Dacă există mici neconcordanțe desfaceți şuruburile 
de pe suportul ampenajului, aşezați o bandă subțire de carton  între ampenaj  şi 
fuzelaj şi strângeți din nou şuruburile.  
 

Foto 8 
 
 
 

d. Montarea ampenajului lateral 
- Ampenajul  lateral  (1)  se  introduce de  sus  în  suportul  ampenajului,  iar  apoi  se 

orientează. 
 

- Marginea din spate a stabilizatorului aerodinamic al cârmei de direcție trebuie să 
fie  la aceeaşi  înălțime ca  şi marginea din spate a stabilizatorului aerodinamic al 
cârmei de profunzime (v. liniile punctate).  
 

 

Important! Ampenajul lateral (1) trebuie să fie plasat în unghi de 90° față de 
ampenajul orizontal (3).  
 

 

- După ce ați orientat exact ampenajul  lateral, acesta este fixat din partea stângă 
cu ajutorul celor două şuruburi 2 x 10 mm.  

 
 

Foto 9 
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e. Instalarea acumulatorului pentru propulsie 
- În scopul instalării acumulatorului pentru propulsie trebuie să demontați carcasa 

cabinei  (1).  Apăsați  pârghia  de  blocare  (2)  în  față  şi  ridicați  cabina  în  sus  de 
partea din spate. 
 

- În  partea din  față  cabina  este  fixată  cu un  zăvor,  ce  se  prinde  sub  fuzelaj.  La 
aşezarea  cabinei  trebuie  să  plasați  zăvorul  în  spate,  sub  fuzelaj,  înainte  de  a 
asigura cabina cu pârghia de blocare din față.  
 

- Înainte de a putea introduce acumulatorul în model, verificați dacă comutatorul 
funcții de pe model (3) se află în poziția din spate (OFF).  
 

- Instalați acumulatorul  încărcat  (4)  în compartiment, conform  imaginii alăturate, 
şi conectați acumulatorul la conectorul (5) regulatorului de zbor.  
 

- Aşa cum am mai arătat la conectarea la blocul de alimentare la rețea, crestătura 
de blocare a fişei acumulatorului trebuie să se prindă de opritorul regulatorului 
de zbor.  

 
Foto 10 

 
Sfatul nostru: 

În principiu, nu este nevoie de asigurarea suplimentară a acumulatorului pentru propulsie, deoarece acumulatorul este 
menținut  în poziția  sa de  către părțile  laterale ale  fuzelajului. Dacă  sistemul de  fixare  cedează de‐a  lungul  timpului, 
puteți stabiliza acumulatorul în interiorul modelului cu benzi adezive sau inele de cauciuc.  

 
 

f. Verificarea pozițiilor servomecanismului 
Pentru ca cele două cârme să aibă aceeaşi amplitudine  în ambele direcții, pârghiile servomecanismului trebuie să  fie  fixate  în 
unghi de 90°  față de elementele de control. Pentru a putea verifica poziția corectă a pârghiei servomecanismului, demontați 
aripile.  
 
Apoi puneți în funcțiune emițătorul, iar după aceea receptorul din model cu ajutorul comutatorului funcții (fig. 10, poz. 3).  

 
Deşi receiverul este pus  în funcțiune, motorul de acționare nu este  încă gata pentru operare. Motorul poate fi pornit 
abia după apăsarea butonului de siguranță, cu receiverul activat (vezi figura 10, poziția 6). 
 

Mutați  întrerupătorul  culisant de egalizare  (trim) pentru  cârma de profunzime  şi de 
direcție  (vezi  figura 2, poziția 4  şi 9)  în poziția  centrală  şi verificați poziția  corectă a 
pârghiei servomecanismului. 
 
Ambele pârghii  servo  (1),  în  formă de cruce,  trebuie  să  fie orientate  în aşa  fel  încât 
pârghia de control să fie în unghi de 90° față de elementele de control (2).  
Deviațiile uşoare pot fi corectate cu butonul trim de pe emițător. 
În cazul unor deviații mai mari, desfaceți  şurubul de pe pârghia servo  (3),  trageți de 
pârghie în sus şi reataşați‐o deplasat cu un „dinte”.  
După ce ați găsit poziția corectă a pârghiei servo, fixați‐o cu şurubul.  

Foto 11 
 

g. Suspendarea cârmei 
- După  verificarea,  respectiv  ajustarea  poziției  corecte  a  pârghiei  servo,  puteți 

suspenda capul bifurcat (1) al elementelor de control în orificiul central al cornului 
cârmei (2). 

- Verificați, cu emițătorul  şi receptorul puse  în  funcțiune, dacă cârma stă exact  în 
poziția centrală.  
Cârma de direcție  (3) nu are  voie  să  aibă  joc  spre  stânga  sau  spre dreapta,  iar 
cârma de profunzime (4) nu are voie să fie orientată în sus sau în jos.  

- În  cazul  deviațiilor  față  de  poziția  centrală  modificați  lungimea  totală  a 
elementelor de control rotind capul bifurcat, pentru a putea ajusta cârma cât mai 
precis. 

Foto 12 
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Atenție!  
Înainte de ajustarea elementelor de control deconectați întotdeauna receptorul.  
 
Sfat practic: 
Poziția incorectă a cârmei poate fi detectată cel mai uşor dacă priviți modelul din spate, de la distanță.  
 

 
h. Verificarea funcțiilor cârmei 

Puneți  în  funcțiune prima dată  transmițătorul,  iar  apoi modelul. Nu  acționați butonul de  siguranță pentru  funcția motor,  în 
scopul de a preveni pornirea accidentală a motorului. 
Atunci când nu acționați maneta de control pentru cârma de direcție  şi de profunzime  (fig. 2, poz. 10  şi 3), ambele clape ale 
cârmelor trebuie să stea în poziția centrală.  

 
Foto 13 

 
Dacă trageți în jos maneta de control pentru cârma de profunzime, atunci cârma de profunzime trebuie să zvâcnească în sus. În 
timpul zborului, ampenajul este împins în jos, iar avionul se înalță. 
Dacă  cârma  de  profunzime  prezintă  o mişcare  în  jos,  puteți  inversa  direcția  de  rotație  a mecanismului  servo  al  cârmei  de 
profunzime cu ajutorul butonului înapoi al cârmei de profunzime (vezi figura 2, poziția 8). 

 
Foto 14 

 
Dacă  trageți  în  sus maneta de  control a  cârmei de profunzime, atunci  cârma de profunzime  trebuie  să  zvâcnească  în  jos.  În 
timpul zborului, ampenajul este împins în sus şi modelul coboară spre sol.  
 
Această funcție de control este necesară pentru a aduce modelul într‐o poziție normală de zbor atunci când are tendința să urce 
prea mult, din cauza unei erori de pilotare sau a unei rafale de vânt.  

 
Foto 15 

 
Dacă trageți maneta de control a cârmei de direcție spre stânga, atunci cârma de direcție trebuie să zvâcnească spre stânga. În 
timpul zborului ampenajul este  împins spre dreapta,  iar avionul se va deplasa spre stânga  în  jurul axei  longitudinale, datorită 
inversării curenților de aer pe aripi. 
Pentru  ca  avionul  să  nu  piardă  din  înălțime  în  această  poziție  înclinată  atunci  când  ia  curbele,  trageți  un  pic  de  cârma  de 
profunzime. 
 
Dacă  cârma de direcție deviază  spre dreapta, puteți  schimba direcția de  rotație  a mecanismului  servo  al  cârmei  cu  ajutorul 
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butonului înapoi al cârmei de direcție (vezi figura 2, poziția 5). 

 
Foto 16 

 
Dacă trageți spre dreapta maneta de control a cârmei de direcție, atunci cârma de direcție trebuie să zvâcnească spre dreapta. 
În  timpul  zborului  ampenajul  este  împins  spre  stânga,  iar  avionul  va  rula  spre  dreapta  în  jurul  axei  longitudinale,  datorită 
inversării curenților de aer pe aripi. 
Pentru ca avionul să nu piardă din înălțime în această poziție înclinată atunci când ia curbele, trageți puțin cârma de profunzime. 

 
Foto 17 

 
După încheierea testului deconectați prima dată avionul, iar apoi transmițătorul. 
 
 

i. Verificarea funcționării motorului 
Încărcați acumulatorul pentru propulsie  înainte de efectuarea  testului motorului  şi asigurați avionul  împotriva alunecării prin 
alunecare. De asemenea, asigurați‐vă ca nici un fel de obiecte, precum hârtie sau folii, nu vor fi aspirate de către elice. 
 
Nu lăsați în niciun caz în apropierea elicelor diverse obiecte. 
 
Pentru efectuarea testului motorului activați prima dată transmițătorul, iar apoi puneți în funcțiune receiverul avionului. 

 
 
Atenție! Important! 
 

Înainte de operarea butonului de siguranță al avionului (vezi figura 10, poziția 6), asigurați‐vă ca întrerupătorul culisant 
pentru funcția motor (vezi figura 3, poziția 12) se află în poziția „engine off”, în dreapta, jos. În caz contrar, elicele vor 
porni imediat ce butonul de siguranță este activat, putând astfel provoca daune. 

 

Odată ce ați verificat, respectiv corectat poziția întrerupătorului culisant pentru funcția motor, puteți opera butonul de 
siguranță al avionului. 

 
Dacă mutați încet regulatorul în sus, motorul trebuie să pornească şi să mărească viteza de rotație. Viteza maximă a motorului 
este atinsă când întrerupătorul culisant ajunge în partea superioară extremă. 
 
Efectuați un test scurt al motorului, verificând comportamentul motorului  la deconectare şi reglare. După efectuarea testului, 
scoateți prima dată din funcțiune receiverul, iar apoi transmițătorul.  
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12. Rodajul aeromodelului 
După  verificarea  funcționalității motorului,  precum  şi  a mişcărilor  cârmei,  aeromodelul  dumneavoastră  este  pregătit  pentru 
primul  zbor.  Dacă  nu  sunteți  siguri  cum  se  pilotează  un  aeromodel  vă  recomandăm  să  contactați  un  pilot  de  aeromodele 
experimentat sau un club constructor de aeromodele aflat în zona în care locuiți. 
 

Dacă toate acestea nu sunt posibile, atunci căutați o locație corespunzătoare pentru zbor şi alegeți o zi cât mai liniştită. 
 

a. Testul razei de acțiune 
Înainte de primul zbor, încărcați acumulatorul pentru propulsie şi eventual acumulatoarele instalate în stația de emisie, conform 
instrucțiunilor producătorului. 
 

Efectuați testarea razei de acțiune a telecomenzii în locația aleasă. Puneți transmițătorul în funcțiune, iar apoi receiverul. Rugați 
o persoană să vă asiste ținând avionul şi verificați raza de acțiune a transmițătorului îndepărtându‐vă încet de model. 
 

Toate funcțiile cârmei trebuie să poată fi controlate până la o distanță de cel puțin 150 m, chiar şi cu motorul pornit. În timpul 
acestui  test  antena  transmițătorului  trebuie  să  fie  extrasă  la maxim. Nu  îndoiți,  răsuciți  sau  tăiați  antena  receptorului,  care 
atârnă în afară la capătul fuzelajului şi este pur şi simplu trasă în timpul zborului.  
 

b. Primul zbor 
Rugați o persoană să lanseze avionul împingându‐l uşor împotriva vântului, atunci când motorul atinge puterea maximă. 
 

Sugestia noastră: 
Pentru a putea controla în zbor modelul dumneavoastră, va trebui să stați la o distanță mică în spatele persoanei care 
vă asistă şi să priviți exact în direcția de zbor a modelului lansat. 

 

Dacă modelul a fost asamblat în mod corect, avionul se va ridica repede, într‐un unghi de 1800. Nu încercați să pilotați avionul 
mai mult decât este necesar. 
 

Corectați direcția de zbor cu ajutorul comenzilor de control numai atunci când avionul  ia o curbă, se ridică prea mult sau are 
tendința de a plonja. 
 

Pentru  o  corecție  fină  a  zborului  şi  pentru  modificarea  fină  a  direcției  de  zbor  nu  sunt  necesare  decât  mişcări  de  mică 
amplitudine, respectiv de scurtă durată ale manetei de control de pe transmițător. 
 

c. Viraje în zbor 
Virajele în zbor sunt inițiate de cârma de direcție; modelul se înclină pe o parte. Dacă avionul a atins înclinația dorită, cârma va fi 
repusă  în poziție  centrală. Acum, puteți păstra această  înclinație  în  zbor  la o altitudine  constantă prin  tragerea  cu atenție  a 
manetei de control pentru cârma de profunzime.  
 

Când  avionul  zboară  în  direcția  dorită,  o mişcare  rapidă  a  cârmei  de  direcție  în  direcția  opusă  readuce  avionul  în  poziția 
orizontală, iar cârma de profunzime este repusă în poziția centrală. 
 

Dacă avionul  începe  să  coboare  în  timpul unui viraj,  înseamnă  că nu ați  tras  suficient de puternic maneta de control pentru 
cârma de profunzime. Dacă avionul începe să urce în timpul unui viraj, înseamnă că ați tras prea tare maneta de control pentru 
cârma de profunzime. 
 

Dacă curba este  foarte generoasă,  înseamnă că cârma de direcție nu a  fost  suficient  trasă  sau nu destul de mult  timp. Dacă 
virajul este foarte strâns,  iar avionul este extrem de  înclinat,  înseamnă că cârma de direcție a fost acționată prea mult timp şi 
mult prea puternic. 
 

Atenție! 
În timpul zborului verificați viteza de zbor a aeromodelului. Prin tragerea prea puternică a manetei de control a cârmei 
de profunzime avionul va încetini prea mult şi se va înclina în față, sau lateral spre o aripă. 

 

Prin urmare, aduceți la început avionul la o înălțime sigură pentru a vă putea obişnui cu manevrele de pilotare ale modelului. Nu 
încercați să pilotați avionul prea departe, pentru a putea evalua exact şi oricând caracteristicile zborului. 
 

d. Ajustarea modelului 
Dacă în timpul zborului în linie dreaptă avionul are tendința de a devia spre o direcție sau alta, corectați poziția neutră a cârmei 
respective, cu ajutorul dispozitivului de compensare (tasta trim). 
 
Cârma de direcție:  
Dacă avionul deviază spre stânga, împingeți progresiv tasta trim (vezi figura 2, poziția 3) spre dreapta până când avionul va zbura 
în linie dreaptă. Dacă avionul deviază spre dreapta, efectuați corecția direcției spre stânga. 
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Cârma de profunzime: 
Setați butonul trim pentru cârma de profunzime (vezi figura 2, poziția 1) în aşa fel încât, la puterea maximă a motorului, avionul 
să se ridice în unghi de 1800, iar, la putere redusă a motorului, avionul să poată zbura la o altitudine constantă. 
 

e. Prima aterizare 
Aterizarea, la fel ca şi decolarea, trebuie să aibă loc întotdeauna contra vântului. 
 

Reduceți puterea motorului şi zburați  în cercuri mari,  în unghi de 1800. Nu trageți prea tare de cârma de profunzime pentru a 
putea diminua selectiv altitudinea de zbor. Alegeți ultimul viraj  înainte de aterizare  în aşa fel  încât,  în caz de urgență, să aveți 
suficient loc pentru aterizare, fără a trebui să mai efectuați corecții considerabile ale direcției de zbor înaintea aterizării. 
 

Când modelul zboară pe traiectoria stabilită pentru aterizare, reduceți viteza motorului şi țineți avionul în poziție orizontală cu 
ajutorul cârmei de profunzime. Acum, avionul continuă să coboare şi trebuie să se îndrepte spre punctul de aterizare ales. 
 

În această etapă critică de zbor, asigurați‐vă că există suficientă viteză de zbor; nu  încetiniți avionul reducând prea mult viteza 
motorului sau trăgând prea tare cârma de profunzime.  
 

Cu puțin  timp  înainte de atingerea punctului de aterizare opriți motorul,  iar avionul va ateriza cu cârma de profunzime  trasă 
complet. 
 

După aterizare, puteți reajusta, dacă este necesar,  legăturile cârmei de direcție şi de profunzime, astfel  încât avionul să poată 
zbura în linie dreaptă şi să reglați poziția centrală a tastei trim de pe transmițător. 
 
 

13. Schimbarea quarțului 
Pentru a evita alocarea dublă pentru acelaşi canal s‐ar putea să fie nevoie să schimbați cristalul din telecomandă. 
Din considerente de siguranță  în operare,  folosiți numai cristale expres recomandate de către  furnizor pentru a  fi utilizate cu 
acest tip de telecomandă. 
 

În acest scop, procedați după cum urmează: 
• Cu transmițătorul scos din funcțiune, scoateți suportul cristalului transmițătorului din carcasa acestuia (vezi figura 2, poziția 

7). 
• Scoateți  cristalul  transmițătorului  din  suportul  său  de plastic.  Instalați  cristalul  de  schimb  folosind  un  canal  diferit,  dar 

aceeaşi frecvență. Asigurați‐vă că ați instalat cristalul în suport în mod corespunzător. Cristalele pentru transmițătoare sunt 
marcate cu litera T sau TX (T = transmițător). Aşezați suportul cristalului înapoi în 
transmițător. 

• Cu  acumulatorul  pentru  propulsie  scos  din  model,  extrageți  cristalul  (1)  din 
receiver (2). 

• Cristalul compatibil cu receiverul trebuie să fie marcat cu acelaşi număr de canal 
ca  şi  cristalul  transmițătorului. Adițional  este marcat  şi  cu  litera  R  sau  RX  (R  = 
receptor). 

• Instalați  cristalul  de  schimb  în  receiver  la  frecvența  corespunzătoare 
transmițătorului. 

• Puneți în funcțiune transmițătorul, iar apoi receiverul şi verificați funcționalitatea 
sistemului. 

Foto 19 
 

14. Îngrijire şi întreținere 
a. Generalități  

Verificați în mod regulat articulațiile cârmelor şi funcțiile de control ale servomecanismului. Toate componentele mobile trebuie 
să funcționeze corespunzător şi nu trebuie să existe niciun fel de joc. 
 

La intervale regulate, aplicați o picătură de ulei pe lagărul de osie al motorului, în față şi în spate. 
Exteriorul avionului şi telecomanda se vor curăța cu o lavetă moale şi uscată, sau cu o 
perie.  Nu  folosiți  niciodată  agenți  de  curățare  agresivi  sau  solvenți  chimici,  aceştia 
putând deteriora suprafețele. 
 

b. Schimbarea elicei 
În timpul aterizării se poate întâmpla ca elicea să fie distrusă din cauza contactului cu o 
piatră, etc. şi să fie nevoie să fie schimbată. Din acest motiv coletul  include o elice de 
schimb. 
Scoateți vârful din plastic negru (1) de pe suport. Extrageți apoi şurubul (2) şi trageți de 
suport (3) în față. 
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Cu ajutorul unei şurubelnițe plate puteți scoate partea centrală a elicei de pe arborele motor.  
În final, aşezați noua elice (4) pe arborele motor.  
 

Atenție! 
Partea centrală a elicei nu trebuie să fie împinsă prea mult, astfel încât să nu intre în contact cu şuruburile de fixare ale 
motorului.  

După ce partea centrală a elicei  intră perfect  la  locul ei, fixați‐o cu un  lipici. În acest sens picurați un pic de  lipici  în orificiul (5) 
părții centrale a elicei.  
După instalarea şi înşurubarea suportului aşezați capacul suportului.  
 
 

15. Evacuarea 
Evacuarea produselor electrice şi electronice uzate 

Pentru a proteja mediul  înconjurător  şi a  recicla materialele utilizatorii  sunt obligați prin  lege  să evacueze aparatele 
uzate sau defecte numai în punctele de colectare special amenajate pentru deşeul electric şi electronic. 
Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuați produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 

 
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 

Ca  şi consumator  final sunteți obligat prin  lege să  returnați  toate bateriile  şi acumulatoarele uzate; acestea nu pot  fi 
aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe  dăunătoare  sunt  însoțite  de  simbolurile  corespunzătoare,  care  indică 
faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile pentru metalele  grele  implicate  sunt: Cd  =  cadmiu, Hg  = mercur,  Pb  = plumb  (aceste  simboluri  apar pe 
baterii/acumulatoare dedesubtul simbolului coş de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiți. 
În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.  

 
 

16. Remedierea defecțiunilor 
Acest produs este un aparat proiectat  şi construit conform ultimelor  realizări din domeniul  tehnicii  şi,  totodată, este  sigur  în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni.  
 
Câteva informații legate de felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme: 
 
Probleme  Soluție
Stația de emisie nu reacționează. Verificați bateriile sau acumulatoarele din stația de emisie. 

Verificați polaritatea bateriilor sau acumulatoarelor. 
Verificați comutatorul funcții. 
Verificați quarțul în ceea ce priveşte inscripționarea. 
Realizați schimbarea quarțului pe un alt canal. 

Stația de emisie se deconectează  imediat sau 
după foarte scurt timp. 

Verificați sau schimbați bateriile sau acumulatoarele din stația de emisie.

Telecomanda are o rază de acțiune limitată.  Extrageți antena stației de emisie pe toată lungimea ei. 
Verificați bateriile sau acumulatoarele din stația de emisie şi model. 
Verificați  antena  de  recepție  şi  circuitele  electrice  pentru  a  descoperi 
eventuale daune. 

Modelul nu reacționează deloc.  Verificați  acumulatorul  pentru  propulsie,  respectiv  contactul  acestuia  din 
model. 
Verificați ansamblul conexiunilor pe receptor. 
Verificați quarțul referitor la inscripționare. 
Realizați schimbarea quarțului pe alt canal.  

Motorul nu funcționează.  Verificați butonul de siguranță.
Verificați acumulatorul pentru propulsie. 
Verificați motorul respectiv regulatorul. 
Verificați cablarea în model pentru a descoperi eventuale daune.  
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17. Date tehnice 
 
Stația de transmisie (telecomanda) 
Domeniul de frecvență      35 MHz 
Modulație        FM/PPM 
Număr canale        3 
Alimentare        8 baterii/acumulatoare tip AA, 9,6 ‐ 12 V/DC 
Dimensiuni (L x l x A)      180 x 180 x 75 mm 
Greutate, incl. Acumulatoare    580 g 
 
Aeromodel 
Motor          tip 380 
Alimentare        acumulator NiMH, 8,4 V/600 mAh 
Anvergură        1200 mm 
Lungime fuzelaj        870 mm 
Greutate        520 g 
 
Bloc de alimentare de la rețea 
Tensiune de operare      230 V/AC 
Curent de încărcare      250 mA 
 
 

18. Declarația de conformitate  
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerințele şi directivele relevante ale 
legii 1999/5/EG. 
Declarația de conformitate pentru acest produs o puteți găsi la www.conrad.com 
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