
 



 

1. Bevezetés 
Köszönjük, hogy Ön az ALIGN termékét vásárolta meg. A TREX 450PRO helikoptert egy 
könnyű használatra tervezték, teljesen alkalmas a rádió-távvezérlésű helikopter modell jelle-
gű a forgószárnyú repülés összes formájára. Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a kézi-
könyvet a modell összeszerelés előtt és kövesse a kézikönyvben lévő összes óvintézkedé-
seket és ajánlásokat. Őrizze meg a kézikönyvet a jövőben végzendő szokásos karbantar-
tásokra és beállításokra. A TREX 450PRO helikopter az ALIGN cég által kifejlesztett új ter-
mék. Ezt a mai napig a Mikro helikopterpiacon lévő legjobb megjelenés jellemzi, amely a 
Kezdőknek biztosítja a repülés stabilitását, a Haladó repülősöknek a teljes műrepülési lehe-
tőséget és vásárlói ellátás számára a páratlan megbízhatóságot. 

A szimbólumok jelentése 

 
A helytelen bánásmód következtében ezen utasítások köve-
tése károkat vagy sérüléseket okozhat. 

 
A helytelen bánásmód következtében ezen utasítások köve-
tése veszélyt okozhat 

 Semmilyen körülmények között se próbálja meg. 

Fontos tudnivalók 
A rádió-távvezérlésű helikopter, a TREX 450PRO helikoptert is beleértve nem játék. A rádió-
távvezérlésű helikopter kihasználja a változatos magas-technikájú termékek és technológiák 
által biztosított legkiválóbb jellemzőket. E termék helytelen használata komoly sérüléseket 
és még halált is okozhat. Kérem, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a használat 
előtt, továbbá biztosítsa, hogy a saját személyi biztonságának, mások biztonságának és 
környezetének a tudatában legyen, amikor az összes ALIGN terméket működteti. 

A Gyártó és az Eladó nem vállal felelősséget e termék használatáért vagy üzemelteté-
séért. 
A tervezett használatra csak a rádió-távvezérlésű helikopterek repültetésében járatos felnőt-
tek vegyenek részt egy hivatalos repülési területen. E termék eladása után mi nem tarthatjuk 
fenn az ellenőrzésünket e termék üzemeltetése vagy használata felett. Mi azt ajánljuk, hogy 
Ön szerezze meg egy gyakorlott pilóta segítségét, mielőtt a termékünkkel először a repülést 
elvégezné. Egy helyi szakember a legjobb mód arra, hogy helyesen összeszerelje, felállítsa, 
és repültesse először a modelljét. A TREX 450PRO helikopter az üzemeltetéshez az ügyes-
ség egy bizonyos fokát követeli meg és ez egy fogyasztói tétel. Az események vagy a vál-
toztatások okaként fellépő bármilyen sérülést vagy elégedetlenséget nem fedezi semmilyen 
jótállás és a termék nem küldhető vissza javításra vagy cserére. Kérem, hogy a szabad mű-
szaki konzultáció és az engedményes áru alkatrészek végett lépjen kapcsolatba az elosztó-
inkkal, ha Önnek problémái vannak az üzemeltetés vagy a karbantartás folyamán. 

2. Biztonsági tudnivalók 

 
Csak biztonságos térben repüljön, kerülje el az embereket. Ne üzemeltesse a rádió-
távvezérlésű repülőgépet az otthonok vagy az emberi sokadalom közelében. A rádió-
távvezérlésű repülőgép hajlamos az események, sérülések és szerencsétlenségek létreho-
zására, amiket változatos okok hoznak létre, beleértve a karbantartás hiányát, a pilótahibát 
és a rádióinterferenciát. A pilóták felelősek a tevékenységükért és azokért a károkért vagy 
sérülésekért, amik az üzemeltetés folyamán történnek, vagy a rádió-távvezérlésű repülőgép 
modelltől származnak. 

 2 
 



 
 

 Elhelyezés egy megfelelő helyen 

A rádió-távvezérlésű helikopterek nagy sebességgel re-
pülnek, ezért a potenciális veszély egy bizonyos fokát 
jelentik. Válasson egy olyan hivatalos repülési helyet, 
amely lapos, egyenletes felületű akadályok nélkül. Ne 
repüljön épületek, nagyfeszültségű kábelek, vagy fák 
közelében, így biztosíthatja önmaga, mások vagy a mo-
dellje biztonságát. Kérem, hogy az első gyakorlatra vá-
lasszon egy hivatalos repülési helyet és használjon a 
repüléshez egy gyakorló csúszó-talpat a sérülés csök-
kentésére. Ne repültesse a modelljét olyan barátságtalan 
időben, mint amilyent az eső, a szél, a hó vagy a sötét-
ség hoz létre. 

 

 Nedvesség megakadályozása 

A rádió-távvezérlésű helikopterek sok precíziós elektromos alkat-
részeket tartalmaznak. Ez igényli, hogy a modellt és járulékos 
berendezéseit a nedvességtől és más szennyeződéstől távol 
tartsák. A víz vagy nedvesség bármilyen formájú megjelenése 
vagy annak történő kitettsége a modell hibás működését okoz-
hatja, ami a használhatóság megszűnéséhez vagy egy kataszt-
rófához vezethet. Ne üzemeltesse esőben, nedvességben, vagy 
ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. 

 

 Sajátos üzemeltetés 
Kérem, hogy az alkatrészek kézikönyvben lévő elhelyezését 
használja, hogy az oktatók biztonságát biztosítsa. Ez a termék a 
rádió-távvezérlésű modellre érvényes, így más célra ne használ-
ja. 

 

 
Egy gyakorlott pilóta segítségének a meg-
szerzése 

A modelljének és távvezérlőjének a működtetése előtt ellenőriz-
ze le, hogy senki más nem üzemeltet ugyanezen a frekvencián. 
A frekvencia interferencia károsíthatja a modelljét, vagy mások 
modelljeit összetörheti. Egy tapasztalt pilóta által biztosított út-
mutatás felbecsülhetetlen az összeszereléshez, a beszabályo-
záshoz, a trimmeléshez, és a tényleges első repüléshez. (Aján-
latos Önnek gyakorolnia egy számítógép vezérlésű repülési szi-
mulátoron.) 

 Biztonságos üzemeltetés 

Az Ön képességével üzemeltesse ezt a berendezést. Ne repül-
jön fáradtsági feltételek esetén, a nem megfelelő üzemeltetés 
veszélyt okozhat.  
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 Mindig óvakodjon a forgó lapátoktól 
A helikopter üzemeltetése folyamán a főrotor és a farok-rotor 
nagy sebességgel fog forogni. A lapátok súlyos testi sérülést 
képesek okozni és károsak a környezetre. Legyen a tevékeny-
sége tudatában, és körültekintően tartsa távol az arcát, a sze-
meit, a kezeit és a lenge ruházatát a lapátoktól. A modellt ma-
gától, másoktól, valamint a környező tárgyaktól mindig egy 
biztonságos távolságra repültesse. Sohase vegye le a szemeit 
a modellről, és ne hagyja őrizetlenül, amíg az bekapcsolt hely-
zetű. Azonnal kapcsolja ki a modellt és a távvezérlőt, mihelyt a 
modell leszállt. 

 Tartsa távol a hőtől 

A rádió-távvezérlésű helikoptereket változatos, műanyag formátumúra 
késztik. A műanyag nagyon érzékeny az extrém meleg és hideg klí-
mától adódó sérülésre vagy a deformációra. Ne helyezze a modellt az 
olyan hőforrások, mint a kályha vagy a fűtőtest közelébe. Legjobb 
tárolni a modellt egy belső, ellenőrzött klímájú, szobahőmérsékletű 
környezetben. 

3. Az összeszereléshez szükséges berendezések 
Az összeszereléshez szükséges rádióadó és elektronikus berendezés 
 

 
 

Rádióadó (6 vagy több csatornás, heli-
kopter rendszer) Rádióvevő (6 vagy több csatornás) 

  
1 db 11,1 V 3S 2100-2500 mAh Li-Po 

akkumulátor 
1 db Bólintási szöget beállító idomszer 
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Az összeszereléshez szükséges kiegészítő szerszámok 

    
Olló Vágókés Oldal csípőfogó Hegyes laposfogó 

    

Olaj Ragasztóanyag Hatlapú csavarhúzó Philips csavarhúzó 

4. Csomag illusztráció 

 
5. Repülés előtti biztonsági ellenőrzés 
A valódi repülés előtt alaposan ellenőrizze 

 A repülés előtt kérem, a biztonság érdekében ellenőrizze, hogy senki más nem üzemel 
ugyanazon a frekvencián. 

 A repülés előtt kérem, ellenőrizze, hogy az adó és a vevőkészülék telepei elégsége-
sek-e a repülésre. 

 Az adókészülék bekapcsolása előtt kérem, ellenőrizze, hogy a gázkar a legalacso-
nyabb helyzetben áll-e. Az alapgáz (IDLE) kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. 
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 Az egység kikapcsolt helyzetében kérem, kövesse a teljesítmény ki/bekapcsolási eljá-
rást. Bekapcsolásnál kérem, hogy először az adókészüléket kapcsolja be és csak utá-
na a vevőkészüléket. A kikapcsolásnál kérem, hogy először a vevőkészüléket kapcsol-
ja ki és csak azután az adókészüléket. A nem megfelelő eljárás irányíthatatlanságot 
okozhat, ezért kérem, hogy ez legyen a helyes szokás. 

 Az üzemeltetés előtt ellenőrizze le, hogy minden mozgatás egyenletes és az irányok 
helyesek. Óvatosan ellenőrizze le a szervókat az interferencia és az egyenetlen hajtás 
szempontjából. 

 Ellenőrizze le a csavarok és az anyák meglétét és szorosságát. Nézze meg, hogy van-
e törött és hiányos alkatrész. Alaposan ellenőrizze le a főrotor lapátjait és a rotor tartó-
it. A törött és idő előtt sérült alkatrész veszélyes helyzetet okozhat. 

 Ellenőrizze le az összes gömbcsuklót, hogy elkerülje a túlzott játékot, és szükség ese-
tén állítsa be ezeket. A meghibásodás gyenge repülési stabilitást okozhat. 

 Ellenőrizze le a telepeket és a teljesítménycsatlakozó felerősítését. A vibráció és az 
erőszakos repülés a csatlakozó meglazulásához és az irányíthatatlansághoz vezethet. 

Szabványos berendezések 
 

 

   

450HC 450HH1 450HH2 450HB1 450HB2 

  
 

450HT1 450HT2 450HG1 450HZ 1 db motor haj-
tófogaskerék 

   

1 db 450M szén-
kefenélküli motor 

1 db RCE-BL35X 
szénkefenélküli 

ESC 

3 dbDS410M 
Digitális szervo 

GP780 Combo 
fejzáras pörgety-

tyűs egység 

1 db 325D szén-
szálas szárnyla-

pát 

Ha az alant lévő jelzéseket látja, akkor használja a ragasztóanyagot vagy a kenőzsírt a re-
pülés biztonságának a biztosításához. 

 

CA Használjon CA ragasztóanyagot a rögzítéshez. 
R48 Használjon légmentes rögzítőt a rögzítéshez. 
T43 Használjon tömítő kócot a rögzítéshez. 
OIL Adjon kenőzsírt. 

Ha a gömbcsuklókat csatlakoztatja, akkor biztosítsa kívülről az „A” jellegű alakot. 
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Kenőzsír Zöld Kék Önfelszerelt T43 kb. 1 mm vastagságú enyv 
 

Az R48 tubusos fém ragasztóanyag (pl. a csapágyakhoz). A T43 tömítő kóc, a csavaron 
vagy a fém alkatrészen kis mennyiséget használjon, és a felesleget törölje le. A szétszere-
lésnél ajánlatos a fém csatlakozást kb. 15 s-ig melegíteni. (Megjegyzés: Tartsa távol a hőtől 
a műanyag alkatrészeket) 
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6. Összeszerelési szekció 
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Főkeret összeszerelése 
A főkeret csavarjait először ne húzza meg teljesen. 
Tegye be a főtengelyt a két csapágyon keresztül és 
ellenőrizze le, hogy a tengely (fel és lefelé menő) 
mozgása egyenletes-e. A tartókonzolnak szilárdan 
kell érintenie a vízszintes tetőfedelet (üvegfelületet). 
Kérem, biztosítson egyenletes mozgást a főtengely-
nek és a vízszintes tartókonzolnak, majd lassan húz-
za meg a csavarokat. A helyes összeszerelés hozzá-
segíthet a jó teljesítményhez és repülési jellemzők-
höz. 
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7. Berendezés illusztráció 
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8. A szénkefe nélküli sebességszabályzó beállítási ajánlásai 

 

 
9. Pilótakabin tető felszerelése 
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10. A szervo beszerelése és beszabályozása 

 
11. A pörgettyű és a farokrész semleges helyzetű beszerelésére 

vonatkozó beszabályozások 

 

 22
 



 
 

12. A bólintási szög és a gázkar beállítása 
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13. RCM-BL450M 3500KV áramellátás besorolása 

 
14. RCE-BL35X szénkefenélküli sebességszabályzó Kezelési Kézi-

könyve 
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Funkciók 
1. Fékezési opció – 3 beállítás, ami tartalmazza a fékezés megszüntetését/lágy féke-

zést/erős fékezést. 

2. Elektronikus időmérési opció – 3 beállítás, ami tartalmazza a rövid időmérést/a közepes 
időmérést/a hosszú időmérést. Általánosságban, a 2 pólusú motort ajánlják a rövid idő-
mérés használatára, míg a 6 vagy több pólusú motorokat kell használni a közepes idő-
mérésre. A hosszú időmérés a hatásfok rovására nagyobb teljesítményt követel. Mindig 
ellenőrizze az áramfelvételt az időmérés változtatása után a telep túlterhelésének a 
megakadályozásra. 

3. Akkumulátorvédelmi opció – 2 beállítás, ami tartalmazza a Li-ion, a Li-poly nagy/közepes 
feszültségesés elleni védelmet. Az alapbeállítás a nagy feszültségesés elleni védelem. A 
CPU automatikusan meghatározza a bemeneti lítium akkumulátor cellaszámát 
(7,4…16,8 V) Ez az opció megakadályozza az akkumulátor túlságos kisülését. A követ-
kező utalás az akkumulátorvédelem beállítására vonatkozó irányelv. 

3.1. Li-ion/Li-poly nagy feszültségesés elleni védelem. Ha az egyik cella feszültsége 3,2 V-ra 
esik, akkor az akkumulátorvédelmi üzemmód első fokozata működésbe lép, és az ESC 
csökkentett teljesítményre kapcsol. A pilótának csökkenteni kell a gázt, és elő kell ké-
szülnie a leszálláshoz. Ha az egyik cella feszültsége 3,0 V-ra esik, akkor az akkumulá-
torvédelmi üzemmód második fokozata lekapcsolja a teljesítményt. (1. megjegyzés*) A 3 
cellás 11,1 V-os lítium akkumulátornál a teljes feltöltöttség esetén a feszültség kb. 12,6 
V. Ezen bemeneti feszültségnek megfelelően a CPU meghatározza, hogy ez egy 3 cel-
lás akkumulátor. 

Első védelemi fokozat: 3,2 V x 3 cella = 9,6 V. 

Második védelemi fokozat: 3,0 V x 3 cella = 9,0 V. 

Ha a feszültség 9,6 V-ra esik, akkor a teljesítmény csökkeni fog. Ha a feszültség 9,0 V-ra 
esik, akkor az áramellátás lekapcsolódik. 

3.2 Li-ion/Li-poly közepes feszültségesés elleni védelem. Ez az opció ugyanolyan, mint a 3.1 
pont alatti, de ha az egyik cella feszültsége 3,0 V-ra esik, akkor az akkumulátorvédelmi 
üzemmód első fokozata lép működésbe. Ha az egyik cella feszültsége 2,8 V-ra esik, ak-
kor az akkumulátorvédelmi üzemmód második fokozata lép működésbe. (1. megjegy-
zés*) 

1. Megjegyzés: Az akkumulátorvédelmi üzemmód második fokozata csak akkor mű-
ködik, ha a 4. szerint a Repülőgép üzemmódot állították be. 

Megjegyzés: Ez az opció csak egy jó üzemelési kondícióban lévő teljesen feltöltött 
akkumulátorra érvényes. 

4. Repülőgép opció: 3 beállítás, ami tartalmazza a Normál repülőgép/Helikopter 1/ Helikop-
ter 2 beállításokat. A normál repülőgép üzemmódot az általános repülőgépekre és vitor-
lázó repülőgépekre használják. Ha helikoptereket repültetnek, akkor válassza a Helikop-
ter 1 vagy Helikopter 2 üzemmódot. A Helikopter 1 üzemmód lágy indítási jellemzőket 
biztosít. A Helikopter 2 üzemmód lágy indítást és irányító üzemmódot biztosít. 

5. Gázkar reagálási sebesség: 3 beállítás, ami tartalmazza a szabványos/közepes/gyors 
gázkar reagálási sebességet. Az alapbeállítás a „gyors reagálási sebesség”. Ezt az opci-
ót használja a repülési jellegek szerinti beállítás beszabályzásához. Például a közepes és 
gyors reagálási sebességnél a térbeli, és a teljes teljesítményű repülésre vonatkozó beál-
lítás a teljesítményreagálást sokkal gyorsabbá teszi, de jegyezze meg, hogy gyorsabban 
létrejövő csúcsáramot és teljesítményromlást eredményez. 
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6. Hő elleni védelem:.Ha az ESC hőmérséklete bármilyen okból eléri a 80oC-t, akkor műkö-
désbe lép az akkumulátor védelmi áramkör, ami csökkenti az ESC berendezésbe menő 
teljesítményt. Mi azt ajánljuk, hogy az ESC berendezést olyan helyre szereljék fel, ahol 
elegendő a légáramlat és a ventilláció. 

7. Biztonságos teljesítményriasztásra kapcsolás: Ha a gépkezelő az ESC berendezést be-
kapcsolja, akkor automatikusan létrejön egy parancstovábbító jel. Az ESC berendezés 
kibocsát egy megerősítő hangot és bekapcsolja a normál üzemeltetési üzemmódot, ha a 
gázkart a legalacsonyabb helyzetbe állították. Ha a gázkar a teljes gázon van, akkor be-
kapcsol a telepítő üzemmód. Ha a gázkar bármely más helyzetben van, akkor az ESC 
berendezés kibocsát egy riasztást, és a biztonsági óvintézkedésként nem kapcsol fel-
használói üzemmódba. 

8. Repülőgép lokátor: Ha a repülőgépnek le kellett szállnia, vagy összetört egy váratlan he-
lyen és elveszetté vált, akkor a pilóta életre hívhatja a repülőgép lokátor opciót. A repülő-
gép lokátor opció az adókészülék kikapcsolásával kapcsolódik be. Ha az ESC berende-
zés 30 s-ig nem kap jelet az adókészüléktől, akkor egy riasztást küld a motor felé. A ri-
asztás hangja segít a pilótának a repülőgép helyét megtalálni. Ez az opció nem működik 
a PCM vevőkészülékkel, aminek védelmi funkciója van, vagy az alacsony zajellenállású 
PPM vevőkészülékkel. 

Telepítési üzemmód 
1. Telepítési üzemmód: Győződjön meg arról, hogy az ESC berendezést a vevőkészülék 

gázkar-csatornájához csatlakoztatták-e. Kérem, forduljon a rádió rendszerének a kezelési 
kézikönyvéhez. A második fokozathoz csatlakoztassa a 3 teljesítmény-kimeneti jelző tüs-
két a szénkefementes motorhoz. Mielőtt bekapcsolná az adókészüléket, kérem, állítsa a 
gázkart a maximális teljes gázkar helyzetbe. Csatlakoztassa az akkumulátort az ESC be-
rendezéshez. Ön egy megerősítő hangot fog hallani mihelyt Ön bekapcsolta a Telepítő 
üzemmódot (SETUP MODE) Kérem, forduljon a részletekért az odaerősített áramlási táb-
lázathoz. 

2. A gázkar helyzet pozíciója a telepítési üzemmódban: A telepítési üzemmód öt beállítást 
tartalmaz: fékezés, elektronikus időmérés, akkumulátor védelem, repülőgép és gázkar 
reagálási sebesség. Mindegyik beállításnak három opciója van. Egyszerűen helyezze 
mindegyik beállításnál a gázkart a legnagyobb, a középső és a legalacsonyabb helyzet-
be. Például az első (erős) fék beállításnál: állítsa a kart a legmagasabb helyzetbe. Aztán 
a (középső) időmérés beállításnál: állítsa a gázkart a középső helyzetbe. 

 

 
„A” táblázat 
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A repülőgép üzemmód beállítására vonatkozó utasítások 
Normál repülőgép/vitorlázó repülőgép (4-1 opció) 

Ezt az opciót az általános és vitorlázó repülőgépekre használják. 

Helikopter 1 üzemmód (4-2 opció) 

Ez az opció egy lágy indítási jellemzőket biztosít, és lehetővé teszi a helikopterek számára a 
normál, az alapgáz 1 és az alapgáz 2 üzemmódokat. Kérem, jegyezze meg, hogy amikor 
alapgáz 1 vagy alapgáz 2 üzemmódban repül, a pörgettyűs egység érzékenységét alacso-
nyabbra kell beállítani, ha létrejön a farok-rész rezgőmozgása (csóválása) a nagyobb rotor-
fordulatszám miatt. 

Helikopter 2 üzemmód (4-3 opció) 

Ez az opció egy lágy indítási, valamint irányító üzemmódú jellemzőket biztosít, és lehetővé 
teszi a helikopterek számára az alapgáz 1 és az alapgáz 2 üzemmódokat. (nem alkalmazha-
tó a normál repülési üzemmódra) Ha az irányító üzemmódot használják, akkor a gázkart 
75…85 % közé kell állítani. Ha létrejön a farok-rész csóválás, akkor csökkentse a pörgettyűs 
egység érzékenységét, hogy a rezgőmozgás megszűnjön. Az irányító üzemmód nem mű-
ködhet helyesen a nem megfelelő rotor-fordulatszám esetén (a helytelen fogaskerék áttétel 
miatt), a gyér akkumulátor kisülési kapacitás esetén, és a pörgettyűs egység érzékenységé-
nek, valamint a szárnylapátok bólintási szögének a helytelen beállítása esetén, stb. Kérem, 
győződjön meg arról, hogy az összes helyes beállítást elvégezték-e, amikor az irányító 
üzemmódot használják. 
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15. GP780 fejzáras pörgettyűs egység Használati Utasítása 

Jellemzők 
 Kiváló stabilitású Silicon Micro Machinas (SMM) szenzort használ, hogy drámaian 
csökkentse a repülésközben a farok-rész oldalmozgását. 

 AHTCS (Aktív Helikopter Farok-rész Vezérlő Rendszer) rendszert használ, hogy 
kompenzáljon bármilyen a széliránytól és szélerősségtől adódó oldalmozgást, vala-
mint olyan véletlenszerű oldaleltérést, amit maga a helikopter okoz a repülési manő-
verek során. 

 Speciálisan a nagy sebességű használatra készített digitális oldalkormány-szervóval 
rendelkezik. Ezt a szervo-egységet nagy érzékenység és minimális reakció idő jel-
lemzi, teljesen kihasználja a modern nagy sebességű digitális oldalkormány szervo 
lehetőségét. 
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 Az összes helikopter méretre alkalmas a beltéri mikro helikoptertől a hatalmas, 90-es 
méretű ragyogó helikopterekig. 

 Fémes hűtésű alaplemezt építettek a pörgettyűs egység aljára, ami drámaian megnö-
veli a vibráció ellenesség és az interferencia ellenesség lehetőségét. 

 Jellemzi az 1520 µs-os és keskeny, 760 µs-os impulzusszélesség-arány. 

 Digitális/analóg szervóként használható. 

 Irányváltó kapcsoló. 

 Oldalkormány szervo mozgáskorlátozásának (ATV) a beállítása. 

 Üzemmód átkapcsolás a nagy/mini helikopterre. 

 Késleltetés beállítása. 

 A pörgettyű lezárási üzemmód és az erősítés távirányítással szabályozható az adó-
készülékkel. 

 

 
 

 

GP780 pörgettyű jellemzői 
 Üzemeltetési feszültség: 4,5…7 V egyenáram 
 Áramfogyasztás: < 80 mA @ 4,8 V 
 Szögérzékelési sebesség: ± 500 o/s 
 Üzemeltetési hőmérséklet: - 20….65 oC 
 Üzemeltetési páratartalom: 0 ….95 % 
 Méret: 26 x 25 x 11 mm 
 Súly: 14 g 
 RoHS kész 
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Pörgettyű felszerelése 
1. Használja a mellékelt ábrában bemutatott módon 

a kétoldalas ragasztószalagot, szerelje fel a pör-
gettyűs egységet egy szolid alaplemezre vagy a 
helikopterre a kijelölt pörgettyű felszerelési helyen. 
Biztosítsa, hogy a pörgettyű felszerelési helynek 
elegendő szellőzése legyen, és az legyen távol a 
hőforrásoktól. 

2. Ahhoz, hogy a hibás oldaleltérítés érzékelése mi-
atti elsodródást elkerülje, a pörgettyűs egység 
alaplemezének a főtengelyhez képest függőleges 
(90o-os) helyzetben kell lennie. 

3. Az elektromos táplálású helikopterre történő fel-
szerelésnél a pörgettyűs egységet az elektronikus 
fordulatszám szabályzó egységtől (ESC) az inter-
ferencia elkerülése érdekében olyan messzire kell 
felszerelni, amennyire lehetséges. (minimum 5 
cm) 

 

Gyakorlati beállítási utasítások 
1. Az adókészülék beállítása: Az áramellátás adókészülékre történt csatlakoztatása után 

győződjön meg arról, hogy az oldalkormány segéd-trimmet lenullázták-e. Majd csatla-
koztassa a táplálást a vevőkészülékre és a pörgettyűs egységre. A pörgettyűs egység a 
LED-ek balról jobbra történő villogásával jelzi a kezdeti értékre történő beállási folyama-
tot. Ne érintse meg a helikoptert vagy az adókészülék vezérlőkarjait a kezdeti értékre tör-
ténő beállás elvégzéséig, amit egy állandóan világító LED jelez. Egy zöld LED azt jelzi, 
hogy a pörgettyűs egység AHTCS záró üzemmódban van, míg a vörös LED pedig, hogy 
a pörgettyűs egység normál üzemmódban van. 

Megjegyzés: A GP780 pörgettyűs egységet gyárilag 1520 µs-ra állították be. Ha a 760 
µs-os szervo-egységet használják 1520 µs-os üzemmódban, akkor az ol-
dalkormány szervo-egység oldalra fordul és lehetetlenség középhelyzetbe 
hozni. Kritikusabban a kapcsolórúd beszorulhat, és a szervo-egység kigyul-
ladhat. Kérem, kövesse az beállítás megváltoztatására vonatkozó utasítá-
sokat (2. gyakorlati beállítás), ha 760 µs-os szervo-egységet használ. 
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Kérem, győződjön meg arról, hogy a következő összekeveredési funkciókat (ha rendel-
kezésre állnak) az adókészüléken megszüntették tették-e vagy lenullázták-e. 

ATS Pilóta engedélyezés össze-
keverése 

A gázkar és az oldalkormány 
összekeverése 

Oldalkormány és a pör-
gettyű összekeverése 

A bólintás és az oldalkor-
mány összekeverése Forgásirány összekeverése 

2. 1520 µs-os (szabványos) vagy 760 µs-os (keskenysávú) szervo-egység kiválasztá-
sa: A GP780 pörgettyűs egység digitális üzemmódban a kétféle keretviszonyra kompati-
bilis. Kérem, állítsa a GP780 pörgettyűs egységet 760-as üzemmódba, ha 760 µs-os ke-
retviszonyú oldalkormány szervo-egységet használ (ilyenek a Futaba S9256, S9251, 
BLS251 berendezések). A legtöbb szervo-egységnek 1520 µs-os keretviszonya van, és 
a GP780 pörgettyűs egységet a 1520 µs-os üzemmódra kell beállítani, ha ezeket a szer-
vo-egységeket használják. A telepítési üzemmód bekapcsolásához: Nyomja meg és 
tartsa 2 s-ig benyomva a Telepítés (SET) nyomógombot és az állapotjelző LED villogni 
kezd. Ha az 1520/760 jelző kigyullad, akkor Ön a szervo-egység keretviszonyának a te-
lepítő menüjében van. Használja az adókészülékén lévő oldalkormány vezérlő botkor-
mányt a keretviszony beállítására. Mozgassa a botkormányt balra (vagy jobbra) és ha az 
állapotjelző zöldre változik, akkor beállította az 1520 µs-os keretviszonyt. Ha a 760 µs-os 
keretviszonyt akarja beállítani, akkor mozgassa a botkormányt háromszor az ellentétes 
irányba, hogy az állapotjelző vörösre változzon.(Megjegyzés: A GP780 pörgettyűs egy-
ség előlapja a megfelelő zöld/vörös betűkkel megadva tartalmazza a beállítási értéke-
ket.) Nyomja meg Telepítés (SET) nyomógombot, hogy megerősítse az aktuális beállí-
tást és menjen a következő beállításhoz. A GP780 pörgettyűs egység kilép a beállítási 
üzemmódból, ha az 10 s-ig nem kap új utasítást. 

3. Digitális (DS)/Analóg (AS) szervo-egység kiválasztás: A szervo-egység sebessége a 
legjelentősebb a pörgettyűs egység jellemzőinek a kihasználásakor. A gyors szervo-
egység képes a pörgettyűs egység utasításaira gyorsan reagálni, ami az összes rend-
szer sebességétől és pontosságától származik. A GP780 pörgettyűs egység nagy érzé-
kenysége, a digitális szervo-egység nagy sebessége miatt az Align DS650, DS620, 
DS520, DS420, a Futaba S9257, S9256, S9254, S9253 vagy más ehhez hasonló speci-
ális szervo-egységek ajánlhatók. Válassza a „DS”-t, ha digitális szervo-egységet hasz-
nál, illetve az „AS”-t, ha analóg szervo-egységet használ. A telepítő üzemmódba lépés-
hez nyomja meg a és tartsa 2 s-ig benyomva a Telepítés (SET) nyomógombot, és az ál-
lapotjelző LED villogni kezd. Nyomja meg többször a Telepítés (SET) nyomógombot, 
amíg a „DS/AS” LED ki nem gyullad. Használja az adókészülékén lévő oldalkormány ve-
zérlő botkormányt a szervo-egység típus kiválasztásához. Mozgassa a botkormányt bal-
ra (vagy jobbra) és ha az állapotjelző zöldre változik, akkor a szervo-egység típust digitá-
lisra állította be. Mozgassa a botkormányt az ellentétes irányba, és ha az állapotjelző vö-
rösre változik, akkor a szervo-egység típust analógra állította be. 

Figyelem: Az analóg szervo-egység „DS” (digitális) üzemmódban történő használata a 
szervo-egység meghibásodását okozza. A GP780 pörgettyűs egységet gyári-
lag „DS” (digitális) üzemmódba állítják. Kérem, állítsa be a használt szervo-
egységen alapuló saját szervo-egység típust. 

4. Az oldalkormány irányának a leellenőrzése: Mozgassa az adókészüléken a botkor-
mányt balra/jobbra, ellenőrizze a helikopter Kezelési Kézikönyvét a helyes oldalkormány-
irány szempontjából. Az ellentétes oldalkormányra a szervo-egység az adókészüléken 
lévő ellentétes funkciója használható. 
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Állítsa a pörgettyűs egység adókészüléken lévő erősítő csatornáját normál üzemmódba, 
vagy nyomja meg, és 2 s-ig tartsa benyomva a Telepítés (SET) nyomógombot az oldal-
kormány szervo középhelyzetbe hozásához. Szabályozza a szervo vezérlőkarját úgy, 
hogy az a tolórúdhoz viszonyítva függőleges (90o-os) helyzetben legyen. Majd szabá-
lyozza az oldalkormány összekötő rúdjának a hosszát úgy, hogy a farok-rész bólintás 
vezérlő rendszere a tartományon belül legyen. 

Beállítási módszer: Nyomja meg, és 2 s-ig tartsa benyomva a Telepítés (SET) nyomó-
gombot a telepítő menübe lépéshez és válassza ki a Késleltetés (DELAY) beállítást. 
Nyomja az oldalkormány botkormányát balra vagy jobbra és figyelje az állapotjelző LED-
et. A vörös jelenti a mini/mikro helikoptert, a zöld pedig a közepes/nagy helikoptert. A 
késleltetés nagyságát az oldalkormány botkormányának azon helyzetben történő tartá-
sával állítja be, amely megfelel késleltetés arányának, 0 % a középső botkormányhely-
zetnél, és 100 % a véghelyzetben és a Telepítés (SET) nyomógomb megnyomásával 
erősítse meg a késleltetés beállítását. 

 
5. A pörgettyűs egység normál/fordított irányának a beállítása: Ellenőrizze le a pör-

gettyűs egység irányát a helikopter függőleges tengely körüli mozgatásával, amíg azt a 
kezében tartja. Figyelje meg a pörgettyűs egység irányát az oldalkormány-szervo moz-
gatásával. Ha az irány helytelen, akkor a pörgettyűs egységen lévő iránykapcsolót kap-
csolja kompenzálásra. A telepítő üzemmódba lépéshez: nyomja meg, és 2 s-ig tartsa 
benyomva a Telepítés (SET) nyomógombot és az állapotjelző LED villogni kezd. Nyom-
ja meg többször a Telepítés (SET) nyomógombot, amíg a Normál/fordított (NOR/REV) 
LED ki nem gyullad. Használja az adókészülékén lévő oldalkormány botkormányát a 
szervo-típus beállításához. Mozgassa a botkormányt balra (vagy jobbra) és amikor az ál-
lapotjelző zöldre változik, akkor a szervo-egység irányát Normál (NOR) helyzetbe állítot-
ták. Mozgassa a botkormányt az ellentétes helyzetbe, amikor az állapotjelző vörösre vál-
tozik, akkor a szervo-egység irányát Fordított (REV) helyzetbe állították. 

Figyelem: A fordított helyzetű pörgettyűs egységgel történő repülés a helikopter irányít-
hatatlan dugóhúzóba kerülését okozhatja. Kérem, kétszer is ellenőrizze le az 
irányt, mielőtt repül a helikopterrel.  

6. Az oldalkormány-szervo mozgási korlátjának a beállítása: Nyomja meg, és 2 s-ig 
tartsa benyomva a Telepítés (SET) nyomógombot, amíg az állapotjelző LED villogni 
nem kezd. Ennél a pontnál az oldalkormány szervo-egysége középhelyzetbe kerül. 
Nyomja meg többször a Telepítés (SET) nyomógombot, amíg a Korlát (LIMIT) LED ki 
nem gyullad. Mialatt a helikopter farok-részét figyeli, fokozatosan mozgassa balra az 
adókészülékén az oldalkormány botkormányát, amíg a farok-rész bólintás csúszó része 
(megszorulás nélkül) a mechanikus véghelyzetét el nem éri, majd állítsa középhelyzetbe 
az oldalkormány botkormányát, és várjon 2 s-ot, amíg az állapotjelző vörösen nem villog. 
Most végezze el ugyanezt a jobb oldali oldalkormányra. Mozgassa jobbra az adókészü-
lékén az oldalkormány botkormányát, amíg a farok-rész bólintás csúszó része (megszo-
rulás nélkül) a másik véghelyzetét el nem éri, majd állítsa középhelyzetbe a botkor-
mányt, és várjon 2 s-ot, amíg az állapotjelző ismét nem villog. 
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Ez a szervo-egység mindkét oldalának a mozgási korlátját be fogja állítani. Az oldalkor-
mány szervo-egységének nem megfelelő mozgási korlátja csökkentett oldalkormány jel-
lemzőket eredményez, míg a túlzott oldalkormány szervo-mozgás túlterheli az oldalkor-
mány szervo-egységet, és meghibásodást okozhat. 

Figyelem: Az oldalkormánymozgás beállítása nem lehet 50 % alatt, mert különben a 
GP780 szervo-egység nem regisztrálja a beállítást. Ha túlzott mozgás fi-
gyelhető meg a fent leírt oldalkormánymozgás beállítás elvégzése után, ak-
kor kérem, helyezze át az oldalkormány-szervo gömbcsuklóját a szervo-
vezérlő kar középpontjához közelebb. 

7. A pörgettyű erősítőjének a beállítása: A pörgettyűfunkcióval ellátott rádióhoz az erősí-
tés e funkció használatakor állítható be. Az AHTCS (fejzáras) erősítő a Pörgettyű 
(GYRO) beállítás szabályzásával 50% és 100 % között állítható be, míg a normál 
üzemmódú erősítés a Pörgettyű (GYRO) beállítás szabályzásával 0% és 49 % között 
állítható be. Az aktuális erősítő beállítás a különböző helikopterek és/vagy szervo-
egységek között eltér. Az a cél, hogy a lehető legnagyobb erősítést érjék a farok-rész 
rezgése (csóválása) nélkül, ezért az ilyen szabályzás csak a tényleges repülési feltételek 
esetén végezhető el. A javasolt kezdeti beállítás 70…80 % között legyen a lebegés alatt, 
illetve 60…70 % között az alapgáz feltételeknél. A pörgettyű erősítése növelhető vagy 
csökkenthető a repülési alatti farok-rész rezgés megjelenésének a megfigyelése után. 

Megjegyzés: A fejzáras üzemmód alatt (ilyen a Futaba), 0…100 % közötti erősítés be-
állítást használó rádió rendszernél az ajánlott erősítés beállítás kb. 
30…35 %. A fejzáras üzemmód alatt (ilyen a JR és a Hitec), 50…100 % 
közötti erősítés beállítást használó rádió rendszernél az ajánlott erősítés 
beállítás kb. 70…75 %. 

8. A helikopter üzemmód és a késleltetés beállítása. Ezek a beállítások két funkciót 
tartalmaznak: 

1. A GP780 pörgettyűs egységet tartalmazó mini/mikro helikopterek. Végezze el a 
beállítást a megfelelő helikopterosztály alapján. Például: A T-Rex 250 és 450 heli-
kopterekre állítsa a helikopter üzemmódot a mini/mikro beállításhoz (az állapotjelző 
LED vörösen ég). A T-Rex 500/600/700 helikopterekre állítsa a helikopter üzem-
módot a közbenső/nagy beállításhoz (az állapotjelző LED zölden ég).  

2. A lassú oldalkormány szervo a farok-rész rezgését okozhatja, mivel a pörgettyűs 
egységtől gyorsabb jelet kap. Ha a hirtelen megállás után az állandó perdülettől fa-
rok-rész rezgés jön létre, akkor növelje meg az erősítés beállítását az ilyenfajta 
rezgés megszűnéséig. 

Beállítási módszer: Nyomja meg, és 2 s-ig tartsa benyomva a Telepítés (SET) nyomó-
gombot a telepítő menü bekapcsolásáig, és válassza a Késleltetés (DELAY) beállítást. 
Nyomja az oldalkormány botkormányát balra vagy jobbra és figyelje meg az állapotjelzőt. 
A vörös állapotjelzés a mini/mikro helikoptert, amilyenek a T-Rex 250 és 450 helikopte-
rek, míg a zöld állapotjelzés a közbenső/nagy helikoptert jelenti, amilyenek a T-Rex 
500/600/700 helikopterek. A késleltetés nagyságát az oldalkormány botkormányának a 
késleltetési aránynak megfelelő helyzetében való tartásával állíthatja be. A középső bot-
kormányhelyzetnél 0% (a Késleltetés (DELAY) LED villog), és a véghelyzetnél pedig 
100 %. Majd nyomja meg a Telepítés (SET) nyomógombot a késleltetés beállítás meg-
erősítésére. 
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15. A repülés szabályzása és beállítása 
Kérem, gyakorolja a szimulációs repülést a valódi repülés előtt 

Csináljon szimulációs repülést, hogy hozzászoktas-
sa az ujjait az oldalkormány mozgatásához és gya-
koroljon, amíg az ujjak mozgatása természetessé 
nem válik. 

1. Vigye a helikoptert egy akadálymentes nyílt te-
rületre, (Győződjön meg a táplálás kikapcsolt 
helyzetéről.) és a helikopter farok-része Ön fe-
lé legyen. 

2. Gyakorolja a gázkar működtetését (az alant il-
lusztrált módon) és ismételje a „Gázkar ma-
gas/alacsony”, a „Csűrőkormány bal/jobb”, az 
„Oldalkormány bal/jobb” és a „Magassági kor-
mány fel/le” helyzetbe állításának a gyakorlá-
sát. 

3. A szimulációs repülés gyakorlása nagyon fon-
tos, kérem, gyakorolja ezt az ujjak természetes 
mozgásáig, amikor meghallja az üzemeltetési 
utasításokat. 

4. Más biztonságos és eredményes gyakorlási 
módszer, ha az adókészüléket repülésre a 
számítógépen használja a piacon árult szimu-
látor szoftver segítségével. 
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Ha a probléma a fent említett próbálkozás után is fennáll, akkor állítsa le a repülést 
és lépjen kapcsolatba az eladójával. 
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17. Az alkotórészek megnevezései és a kiegészítő alkotórészek 
jegyzéke 
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Sor Kódszám Megnevezés Specifikáció Mennyiség
1. HH2016 Gázkar csapágy Ø3 x Ø8 x 3,5 mm 2 

2. W10055-1 Alátét Ø5,5 x Ø8 x 0,4 mm 2 

3. HMR84ZZ Csapágy Ø4 x Ø8 x 3 mm 4 

4. 45H001 Fém főrotor-tartó 12 x 27 x 11,5 mm 2 

5. 45Z003 Gömbcsukló „A” (M2,5 x 4) Ø4,75 x 13 mm 2 

6. T53016 Hengeres-fejű inbuszcsavar M3 x 16 mm 2 

7. N10030 M3 anya M3 2 

8. !%H007 Fém főrotor-ház 17 x 37,5 x 11 mm 1 

9. HH2021 Rezgéscsillapító gumi 80 Ø4 x Ø6,5 x 4 mm 2 

10. 45H015 Persely Ø4 x Ø15,6 x 1 mm 2 

11. HH2003-1 Tüske Ø1,5 x 18,7 mm 2 

12. 45H012 Csapos tengely Ø3 x Ø4 x 51 mm 1 

13. W10020 Alátét Ø2 x Ø6 x 0,6 mm 2 

14. T52006 Inbuszcsavar M2 x 6 mm 2 

15. T62012-1 Hengeres-fejű inbuszcsavar M2 x 12 mm 1 

16. N10020-1 M2 anya M2 1 

17. 45H016 Fém fejzáró elem Ø20 x 6,4 mm 1 

18. T52005 Inbuszcsavar M2 x 5 mm 1 

19. 45Z001 Gömbcsuklós összekötőrúd (A) 19 x 2,3 mm 2 

20. KU110024 325D szénszálas szárnylapát 325 mm 2 

21. 45H002 Fém keverőkar 30,25 x 3,95 mm 2 

22. HFMR52ZZ Csapágy Ø2 x Ø5 x Ø6 x 2,3 mm 6 

23. W10020-1 Alátét Ø2 x Ø3,6 x 0,2 mm 2 

24. T52008 Inbuszcsavar M2 x 8 mm 2 

25. HH4006S-1 Gömbcsukló „A” (M2 x 2,5) Ø4,75 x 7,18 mm 4 

26. 45H014 Repüléskorlátozó fém himbatartója 36,1 x 16,9 x7 mm 1 

27. HMR52ZZ Csapágy Ø2 x Ø5 x 2,5 mm 2 

28. T52055 Félgömbfejű inbuszcsavar M2 x 5,5 mm 2 

29. 45H003 Fém, repüléskorlátozót vezérlő kar 36 x 9 mm 2 

30. 45H023 Repüléskorlátozót vezérlő rúd Ø4,3 x 39 mm 2 

31. T62004 Inbuszcsavar M2 x 4 mm 4 

32. T73003 M3 hernyócsavar M2 x 3 mm 2 

33. HH4024 Repüléskorlátozó rúd Ø1,97 x 220 mm 1 

34. HH4022 Repüléskorlátozó lapát  2 

35. 45Z002 Gömbcsukós összekötő rúd „B” 24 x 2,3 mm 2 

36. 45H013 Főtengely Ø3 x Ø5 x 118 mm 1 

37. 45H017 Főtengely persely Ø5 x Ø9 x 0,1 mm 1 

Az alkatrészeket és elérhetőségüket tartalmazó specifikációk cserélhetők, Az Align Rádió-
vezérlés nem felelős e tájékoztatóban előforduló véletlen hibákért. 
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Sor Kódszám Megnevezés Specifikáció Mennyiség
38. 45H004 Fém, szárnyelcsavarodást vezérlő kar 35 x7 x5,5 mm 2 

39. HMFR52ZZ-1 Csapágy Ø2 x Ø5 x Ø6 x 2,3 mm 4 

40. W10020-1 Alátét Ø2 x Ø3,6 x 0,2 mm 2 

41. T52008 Inbuszcsavar M2 x 8 mm 2 

42. HH4006S-1 Gömbcsukló „A” (M2 x 2,5) Ø4,75 x 7,18 mm 2 

43. 45H005 Lökőkar 19,5 x 4,5 x 255 mm 2 

44. H681ZZ Csapágy Ø1,5 x Ø4 x 2 mm 4 

45. T50004-2 Félgömbfejű inbuszcsavar 0# x 4 mm 4 

46. HH5002L-3 Fém, szárnyelcsavarodási alap 13 x 13 x 9,8 mm 1 

47.  CCPM tengelyre ékelt fémtárcsa   1 

48. HH4006S-1 Gömbcsukló „A” (M2 x 2,5) Ø4,75 x 7,18 mm 6 

49. HH4011S-2 Hosszú gömbcsukló „A” (M2 x 2,5) Ø4,75 x 19,68 mm 1 

50. HB6003-2  Tengely gyűrű Ø6 x Ø8 x 1,6 mm 1 

51. HB6008 Fő fogaskerék burkolat Ø10 x Ø21,5 x 7,8 mm 1 

52. HF0612-1 Egyirányú csapágy Ø6 x Ø10 x 12 mm 1 

53. HB6002 Egyirányú csapágy tengelye Ø5 x Ø6 x 21,5 mm 1 

54. HB6006 Fő meghajtó fogaskerék 150T 1 

55. HB6007 Autórotációs farokrész meghajtó fogaskerék 106T 1 

56. S72004-1 Ankeres süllyesztett fejű csavar M2 x 4 mm 4 

57. T62012-1 Hengeres-fejű inbuszcsavar M2 x 12 mm 1 

58. N10020-1 M2 anya M2 1 

59. 45Z004 Gömbcsukló  4 

60. HZ003-2 Összekötő rúd (C) Ø1,3 x 32 mm 2 

61. 45B002 Szénszálas főkeret 199,33 x 96,75 x 1,2 mm 2 

62. 45B005 Akkumulátortartó 74,24 x 96,75 x 1,2 mm 1 

63. 45B003 Szénszálas alaplemez 120 x 26 x 1,6 mm 1 

64. 45T025 Farokrész szervo-tartó  1 

65. 45B004 Forgás-gátló konzol 63 x 28,4 x 29,75 mm 1 

66. 45B008 Pilótakabin-tetőt rögzítő csavar Ø4 x 24 mm 2 

67. T72512 M2,5 hernyócsavar M2,5 x 12 mm 2 

68. 45B006 Fém csapágytartó 50,5 x 26 x 7 mm 2 

69. H685ZZ Csapágy Ø5 x Ø11 x 5 mm 2 

70. 45B007 Motortartó 32 x 26 x 4 mm 1 

71- 45F001 Leszállótalp 106 x 110 x 39,5 mm 1 

72. 45F002 Leszállótalp tartó 26 x 6 x 7 mm 3 

73. T52505-1 Félgömbfejű inbuszcsavar M2,5 x 5 mm 27 

74. S92606 Félgömbfejű önmenetvágó inbuszcsavar T2,6 x 6 mm 14 

75. T52510 Félgömbfejű inbuszcsavar M2,5 x 10 mm 2 
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Sor Kódszám Megnevezés Specifikáció Mennyiség
76. W10026 Alátét Ø2,6 x Ø5,8 x 0,6 mm 3 

77. 45Z004 Gömbcsukló  6 

78. HZ037-2 Összekötő rúd (D) Ø1,3 x 19 mm 3 

79. 45Z005 DS4 szervo vezérlő kar  3 

80. T52006 Félgömbfejű inbuszcsavar M2 x 6 mm 6 

81. W10020-6 Alátét Ø2 x Ø5 x 0,5 mm 6 

82. 50H012-1 Gömbcsukló „A” (M2 x 3,5) Ø4,75 x 8,18 mm 3 

83. N10020-1 M2 anya M2 3 

84. 45Z006 DS5A szervo vezérlő kar  1 

85. 50H012-1 Gömbcsukló „A” (M2 x 3,5) Ø4,75 x 8,18 mm 1 

86. N10020-1 M2 anya M2 1 

87. S92606 Félgömbfejű önmenetvágó inbuszcsavar T2,6 x 6 mm 4 

88. W10026 Alátét Ø2,6 x Ø5,8 x 0,6 mm 4 

89. KX850177 Motor 3500KV 1 

91. HG35145 Motor meghajtó fogaskerék 14T 14T 1 

92. T73003 M3 hernyócsavar M3 x 3 mm 1 

93. 45B009 Pilótakabin-tető  1 

94. HB8008-1 Pilótakabin-tető anya Ø2,3 x Ø7 x 3,6 mm 2 

95.  Farokrész meghajtó egység  1 

96. HMR83ZZ Csapágy Ø3 x Ø8 x 3 mm 2 

97. 45T005 Hosszú ernyős fogaskerék Ø2,6 x Ø13,8 x 19,25 mm 1 

98. 50106ZZ Csapágy Ø6 x Ø10 x 3 mm 2 

99. 45T001 Farokrész ház (bal) 64,25 x 32,5 x14,5 mm 1 

100. 45T002 Farokrész ház (jobb) 64,25 x 32,5 x14,5 mm 1 

101. 45T003 Hatoldalú összekötő közbetét 4 x 25,9 mm 4 

102. HT2004 Farokrész tartó Ø11 x Ø12 x 347 mm 1 

103. HT9004 Farokrész vezérlő csúszka Ø12,2 x Ø14,6 x 4 mm 2 

104. 45Z004 Gömbcsukló  2 

105. 45T026 Oldalkormány vezérlő rúd Ø1,3 x 330 mm 1 

106.  Torziós cső  1 

107. 45T024A Torziós cső csapágytartója Ø5,5 x Ø11,25 x 8 mm 1 

108. HMR84ZZ Csapágy Ø4 x Ø8 x 3 mm 1 

109. 45T009 Fém farokrész egység  1 

110. 50T106ZZ Csapágy Ø6 x Ø10 x 3 mm 2 

111. 45T010 Gyűrű Ø8 x Ø10 x 7 mm 1 

112. 45T005 Hosszú ernyős fogaskerék Ø2,6 x Ø13,8 x 19,25 mm 1 

113 45T019 Függőleges stabilizátor tartó 16 x 4 x 7 mm 1 

114. 45T018 Szénszálas függőleges stabilizátor 114,31 x 52,11 x 1,2 mm 1 

115. 45T019 Szénszálas vízszintes stabilizátor 51,86 x22,36 x 1,2 mm 1 
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Sor Kódszám Megnevezés Specifikáció Mennyiség
116. 45T015 Fém stabilizátor tartó (felső) Ø11,8 x 19,8 x 6,25 mm 1 

117. 45T016 Fém stabilizátor tartó (alsó) Ø11,8 x 19,8 x 7,5 mm 1 

118. T52012 Inbuszcsavar M2 x 12 mm 2 

119. 45T020 Farokrész merevítő-vég 282 x 3,5 mm 2 

120. T52506 Félgömbfejű inbuszcsavar M2,5 x 6 mm 2 

121. T52508 Félgömbfejű inbuszcsavar M2,5 x 8 mm 2 

122. T62018 Inbuszcsavar M2 x 18 mm 2 

123. 45T007 Fémlap (bal) 26 x 15 x 6,05 mm 1 

124. 45T008 Fémlap (jobb) 28,75 x 15 x 15 mm 1 

125. HMR83ZZ Csapágy Ø3 x Ø8 x 3 mm 2 

126. 45T011 Alumínium közbetét Ø4 x 15,5 mm 1 

127.  Főrotor tengelyegység  1 

128. T52005 Inbuszcsavar M2 x 5 mm 6 

129. HT4009 Farokrotor vezérlő kar  1 

130. HMR52ZZ Csapágy Ø2 x Ø5 x 2,5 mm 2 

131. W10020-2 Alátét Ø2 x Ø3,6 x 0,5 mm 2 

132. W10020-1 Alátét Ø2 x Ø3,6 x 0,2 mm 1 

133. T12009-1 Peremes csavar M2 x 9 mm 1 

134. 50H012-1 Gömbcsukló „A” (M2 x 3,5) Ø4,75 x 8,18 mm 1 

135. HT7002-1 Csúszó-tengely Ø3 x Ø4,8 x 9,6 mm 1 

136. HT7004A Csapágytartó Ø2,5 x Ø6 x 2 mm 1 

137. HT7004B Gyűrű Ø4 x Ø5,1 x 0,3 mm 1 

138. HMR74ZZ Csapágy Ø4 x Ø7 x 2,5 mm 2 

139. HH4025-1 Gömbcsukló „E” (M2 x 2,5) Ø4,75 x 6,3 mm 1 

140. HT7005 Fém „T” típusú kar 19,5 x 6 x 5 mm 1 

141. HT7003B Vezérlő kar Ø5,1 x 11,58 x 4,2 mm 2 

142. 50T106 Gyűrű „A” Ø2 x Ø3 x 4 mm 2 

143. HT7003C Gyűrű „B” Ø2 x Ø3 x 2,5 mm 2 

144. T12008-4 Peremes csavar M2 x 8 mm 4 

145. T12006 Peremes csavar M2 x 6 mm 2 

146. 45T013 Fém farok-rotor tartó Ø5 x Ø6 x 14 mm 2 

147. HT6001S-2 Farok-rotoragy Ø8 x 17,2 mm 1 

148. HMR63ZZ Csapágy Ø3 x Ø6 x 2,5 mm 2 

149. HMR52ZZ Csapágy Ø2 x Ø5 x 2,5 mm 2 

150. W10020-1 Alátét Ø2 x Ø3,6 x 0,2 mm 2 

151. T52008 Inbuszcsavar M2 x 8 mm 2 

152. T73003 M3 hernyócsavar M3 x 3 mm 1 

153. 45T014 Farok szárnylapát 61 x 15,75 x 2,6 mm 2 
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Sajátosságok: 
Az újonnan tervezett nagy merevségű és stabili-
tású fejblokk 
A főcsapágy blokk és a szervo felerősítés egy-
szerű megoldása 
A forgás-gátló csúszósín és a pörgettyűfelerősí-
tés egyszerű megoldása 
A leszállóegység egyszerű megoldása 
Igen stabil repülést vezérlő rendszer 
Nagyon precíz csapágyas keverő karok 
Újonnan tervezett, nagy felbontású tengelyre 
ékelt tárcsa 
Az egyszerű megoldású akkumulátor beszerelés 
a teljessé tett pilótakabin-tetővel a helikoptert 
közelebb hozza a szárnyas repülőgéphez 

A nagyon merev keret az egyszerű szénszálas 
oldalfallal és alaplemezzel 
Nagyon hatásos tengelyhajtású farok megjelení-
tés 
A nehezített farok-rotor lapát felerősítések csök-
kentik a centripetális erőket. 
Az egyenes keretű oldalkormány szervo felerősí-
tése javított geometriát biztosít. 
Újonnan tervezett, aerodinamikai pilótakabin 
tető. 
Újonnan tervezett, nagy forgatónyomatékú mo-
tor. 
Újonnan tervezett, nagyon erős fő-szárnylapát 
felerősítések. 

ALIGN CORPORATION LIMITED MADE IN TAIWAN 2010. Február I. rész 
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