
Készitsd elõ a következõket:

-Tapétavágó (új)
-Alkoholos filctoll
-szervókábel
-vonalzó v mérõszalag
-carbon
-ragasztó aktivator
-elektronika moci stb...

A tréner szándékosan üregelés
nélkül készült hogy az esetleges
zuhanásokat jobban birja.
Ezért saját kezüleg kell az alkatré
szek helyét kialakitani.

Jelöld be a törzsön 5cm szélesen
az üregelés helyét.

A vastag fabetétek helyét is jelöld
be . Ebbe kell majd a tõcsavar
anyát belecsavarni amihez a
szárnyat rögzitted

Valahogy igy.

Miután a vonal mellett szikével
bevágod z yagot 4cm mélyen
utánna könnyedén csipesszel vagy
kis fogóval kitépkeded a felesleget.
Ide fog kerülni a vevõ és a kábelek.

a an
A vastag fabetétek helyét is vágd ki. Az orr résznél  a kabintetõ alatt

is ugyan igy üregeld ki .
Ide az akku fog kerülni.

Valahogy igy.

Az üregelt részeket egyesitsd hogy
a kábeleket át tudd húzni

Igy fog kinézni. Ragaszd be a fabetéteket. Valahogy igy.

Az üregelt részeket egyesitsd hogy
a kábeleket át tudd húzni
Máris elfér a szabályzó

.

Az orr elejét is jelöld be . Ugyan úgy mint eddig bevágod
és kitéped a felesleget .
Kell a hely az akkunak és a
kábeleknek.

Majd ragassz fel az orrára az
3-5mm rétegeltlemezt.



Ragaszd össze a szárnyat.
Az egyki felületet ragasztószd be .
Majd a másikat fújd be az akivátor-
ral és nyomd össze.
Fontos ,hogy fejjel lefelé ragaszd.
Igy a tetelye egyenes marad.
Nincs szükség fülezésre mert a
Fülekben szárnyelcsavarás van ami
még stabilabbûá teszia repülést.

Jelöld be a fõtartó helyét ami az 1/3
nál van a szárnynak . Jelen esetben
a belépõtöl 70mm .
A fõtartó lehet 6mm carboncsõ
alulra.
Vagy 5mm carbon alulra és felülre.
Ha nagy motor nagy súly akkor az
utobbit használd.
Pl 79gr moci 700gr-1kg

A vonal mentén vágd be szikével. Igy fog kinézni.

Csipkedd ki a fõtartónak a helyét
majd ragaszd be a fõtartót.
A gödörbe folyasd be a pillanat-
ragasztót majd fújd be aktivátorral
a carbont és nyomd be a helyére.
Kezedre vigyázz mert odaragadhat.

Jelöld ki a rétegelt lemezt a szárny
közepén  . Ide kell beragasztani,
besülyeszteni.  Erre azért van
szükség, hogy a müanyag csavar
ne szakitsa át a szárnyat.

Miután körbevágtad szikével.
Szedegesd ki a felesleget.

Ragaszd be .

Szárny összeragasztva ,fõtartó a
helyén. Jöhet a szervó.

Jelöld ki a szervó helyét ,és
ahogy eddig vágd körbe szikével
a bejelölt helyet.

Miután körbevágtad szikével.
Szedegesd ki a felesleget.

Ragaszd be .

A szervókábel helyét egyszerüen
vágd 5mm mélyen .
Vonalzó mellett húzd végig a szikét.

Nyomkodd be a mélyedésbe a
kábelt ,de ne ragaszd be mert
ha ki akarod venni majd akkor igy
egyszerübb és úgysem látszik .

A vizszintesbe is ragassz egy 2mm
carbont alulra.
A magasságit az uhuporos
megoldással ragaszd fel
Videó itt:

.

A függõlegesbe is ragassz egy
2mm carbont
A ormányfelületet ugyan úgy
csináld mint az imént .
Videó itt:

25mm 25mm

55 mm

Kitérés 15mm Kitérés 30mm

Http://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0 Http://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0



A tûzfalra szereld fel a motort. A lefeléhúzatás a 2009 ben vágott
trénerekbe már bele van vágva.

A jobbrahuzatáshoz tegyél 2 alá
tétet .

Valahogy igy.

A gép orraból kivágsz egy darabot
mint a fotón . Ez csak a disz és
takaró elem.
Ezért uhu porral ragaszd, ha van.
Azt vissza tudod Szedni esetleges
szerelésnél.

Valahogy igy.

Be van karikázva mit kel figyelned.

A végére rakd rá a gyürût.

Fontos hogy a tengelyt megforditsd .
A hernyócsavar belekapaszkodik
a tengelybe

Rakd össze miután megforditottad
a tengelyt.

A végére rakd rá a gyürût.

Tedd rá a keresztet.



A futómú kialakitásának ez a
legegyszerûbb módja.
Sûlyessz be a képen látható módon
egy rétegelt lemezt minnél nagyobb
felületût a törzsbe.
Azért kell nagy felület hogy ne
forduljon ki egy erõteljessebb
leszállásnál.

A carbonfutó rengeteg rossz
leszállást kivéd és könnyû.
Csavarozd fel.

Kontrázd rá az anyát.
Vigyázz ne húzd meg nagyon.

A hátuljára is rakj egy kis farok
futót.

Sokan megkérdezték miért nem azt a futót használom ami pont forditva van . Elöl 1 rugós futó
hátul meg a terpesztett futó. Nagyon egyszerû.
Ennél a megoldásnál  kb 20 percet vesz igénybe és nem igényel semmi beállitást. Ellenben az
orrfutós megoldásnál dupla rétegelt lemez kell elõre mert a moci is oda van felfogatva és a futó is.
Ez is bonyolitja. Azonkivül figyelni kell, hogy a futók hossza egyenlõ legyen mert ha az orrfutó
rövidebb mint a terpesztett  hátsó futó akkor negativba lesz az egész gép és felszállásnál nem
kar elemelkedni. Majd egyszer csak elszakad hirtelen a földtõl. Igy a felszállás mindig ronda lesz.

Nagyon kevés negativ állásnál is ami ránézésre nem látható ez lesz a hiba .
Leszállásnál pedig ha nem szépen teszed le akkor leszakitja az egész orrát. Mivel nem olyan
rugalmas mint a carbon. Utánna jöhet a kerékcsere nagyobbra ami ronda stb..
Nem beszélve arról, hogy sajna nem lehet sehol kapni   ha meg lehet akkor vagy nvastag
vagy az imént emlitett problémák állnak fent  hogy nem egyforma hosszúságúak.
Az áruk pedig az orrfutó kb 800ft a a terpesztett  is kb 900ft és a munka sokkal több.
Végül önny a földön is nehezebben lehet taxizni vele.
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sokkal k ebben orra bukik

Súlypon: 70mm
Csürõ kitérés: elõször 15mm majd mürepüléshez 25mm

Magassági kitérés: elõször 15mm majd mürepüléshez 25mm
Oldalkorány: elõször 15mm majd mürepüléshez 40mm

Ajánlott felszállósúly: 550gr-1200gr
Ajánlott Moci 35gr-80gr

A magassági  szervót hátra igy
helyezd el. A kábelt ugyan úgy mint
már irtam nyomkodd bele az elõre
kialakitott vágásba.
A szervó húzáskor felülrõl húzza a
kormányfelületet ne tolja.
Erre figyelni.

A kábelt ugyan úgy mint
már irtam nyomkodd bele az elõre
kialakitott vágásba.

Az oldalkormány szervólyát
felülre tedd.


