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Inledning

Tack för att Du valt en Futaba 6J-2,4GHz radioanläggning för fl ygplan/helikopter. Radion har konstruerats 
för att kunna ge Dig många, många år av avkopplande modellhobby. Antingen Du är en nybörjare eller en 
veteran inom modellhobbyn, erbjuder 6J anläggningen någonting för alla. Om detta är din första ”computer” 
radio, kan Du vara förvissad om att vi försökt att göra inställningar och trimning  av modellen enklare och 
mera noggran än om radion skulle ha varit av ”icke computer” typ. De mer erfarna inom modellhobbyn kom-
mer att uppskatta de avancerade funktionerna i 6J anläggningen som normalt bara fi nns i de mer avancerade 
anläggningarna. I vilket fall, läs noga igenom bruksanvisningen för att helt kunna dra nytta av anläggning-
ens egenskaper.  

De fl esta har egna preferenser hur en anläggning skall ställas in på bästa sätt. Av den anledningen är det svårt 
att göra en bruksanvisning som passar alla. Därför har bruksanviningen gjorts för att gå igenom alla funktio-
ner steg för steg. Om Du vill ställa in radion efter egna preferenser, kom ihåg att vissa inställningar påverkar 
andra inställningar. T ex påverkar ”Dual Rates” och EPA varandra.

Förslag: Om Du av någon anledning fastnar på något under läsningen av bruksavisningen, fortsätt ändå att 
läsa vidare. En förklaring kan på ett annat sätt ges senare i beskrivningen. Ett  annat bra sätt att lära sig an-
läggningens funktioner, är att koppla upp mottagare och servon på arbetsbänken och se hur servona reagerar 
på olika inställningar (programmeringar) av sändaren.
Om det senare sättet används, se till att motor mm inte kan orsaka skador på Dig själv eller andra.

Service och övrig informationService och övrig information

GeneralagentGeneralagent
Minicars Distribution AB
Annelundsgatan 17C
749 40 Enköping
Konsument tel. 0171-14 30 00  
Internet: www.minicars.se  e-mail: info@minicars.se

ServiceService
Om anläggningen behöver skickas in för service 
notera följande:
• problemets art och omständigheter
• lista vad som skickats in och vad som skall repare-
ras
• namn, adress och telefonnummer
• vid åberopande av garantireparation, bilägg kopia 
på kvittot/garantibevis

FUTABA service
Hägersborgsvägen 2
S-723 55 VÄSTERÅS
Tel: 021-205 15 (kvällstid)

Övrig informationÖvrig information
För information om närbelägna klubbar, fl ygfält mm, 
kontakta:

Sveriges Modellfl ygförbund (SMFF) 
Box 4015
600 04 Norrköping
http://www.modellfl ygforbund.se
Tel: 011-13 38 50
Fax: 011-36 82 14

Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)
http://www.rcfl yg.se
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Ingående delar och tekniska specifi kationer

Sändare: T6J- 2,4GHz FHSS system
 •  6-kanalers - 2,4GHz FHSS sändare
 • 2,4GHz bandet
 • 2-spakar, 6-kanaler
 • Strömförsörjning: 4-AA 1.2V torrbatterier (ingår 
inte); totalt 4,8V 
 • Strömförbrukning: 120mA
 • 15 modellminnen

Mottagare: R2006GS
 • 6-kanalers FHSS mottagare
 • 2,4GHz bandet
 • Strömförsörjning: 4,8 eller 7,4 volt (gemensamt 
med servona) (*1)
 • Strömförbrukning: 80mA (utan signal)
 • Storlek: 42,9 x 23,8 x 7,9 millimeter
 • Vikt: 8,3 gram

(*1) OBS: Använd aldrig torrbatterier tillsammans med mottagaren R2006GS eftersom det kan påverka mottaga-
rens funktion.  

Ordlista 

Kännedom om nedanstående uttryck är en fördel vid genomläsning av bruksanvisningen. Uttrycken är inte i alfa-
betisk utan i logisk ordning som förbereder läsaren för nästa uttryck.  För ytterligare uttryck, se ordlistan i slutet av 
bruksanvisningen.

Reversering (växling av servoriktning) – en funktion som låter användaren bestämma servots rotationsriktning. 
Om en roderfunktion går åt fel håll efter installationen, ändras riktningen lätt med denna funktion.  

Throw (utslag): – när man talar om roderytor (som skevroder eller höjdroder) anger 
utslaget hur mycket bakkanten på rodret rör sig, uttryckt i tum eller millimeter. Mo-
dellen på bilden har 1/2” (13 mm) höjdroderutslag.  Notera också att med utslag kan 
menas hur mycket en servoarm mm rör sig.

Dual Rate (D/R): – växling av utslag. Med 6J-2,4G kan man under fl ygning med en 
omkopplare växla utslagens storlek för skev- och höjdroder. Olika roderutslag kan 
vara nödvändiga för olika typer av fl ygning. Små utslag behövs för fl ygning i hög fart. 
Landning, fl ygning i låg fart och aerobatiska manövrer kräver stora roderutslag. Små utslag passar bättre för nybör-
jare då de för det mesta gör för stora korrigeringar med spakarna.

End Point Adjustments (EPA): – ändlägesjustering. Funktion för att ställa in hur mycket servot får röra sig i ena 
eller andra riktningen oberoende av hur D/R är inställt.  

Exponential (EXPO): – normalt rör sig servot proportionellt mot spakens rörelse (om spaken fl yttats halvvägs rör 
sig servot halvvägs). Med exponential kan servot röra sig mer eller mindre i början av spakens rörelse (vanligast 
med mindre). Funktionen används oftast för att mjuka upp skev- och höjdrodrens utslag kring neutralläget. Detta 
ger en lugnare fl ygning.  
Notera att ”DualRate” bestämmer hur mycket servot skall röra sig totalt medan EXPO säger var på kurvan det mes-
ta av rörelsen skall ske.

Mixning: –  två eller fl  era servon kan fungera tillsammans antingen via en Y-kabel från mottagaren eller elektro-
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niskt via en programmering i sändaren (mixning). Den stora fördelen med mixning är att servona kan rotera åt olika 
håll samt att ändlägena kan justeras individuellt.
Funktionen medger att två eller fl era servon kan manövreras med ett manöverdon. Förenklar fl ygningen och med-
ger mer komplexa manövrer – utmärkt för den mer erfarne fl ygaren. 
Några exempel: mixning fl aps till höjdroder – de fl esta modeller ändrar attityd när fl apsen aktiveras (en del dyker, 
andra stiger). När provfl ygningen har gett åt vilket håll och hur mycket modellen ändrar attityd när fl apsen aktive-
ras, ställs graden av mixning in i sändaren för att kompensera fl apsens påverkan. När sedan fl apsen aktiveras under 
fl ygning så kompenserar radion automatiskt hörjroderutslaget så modellen håller rätt attityd.
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Allmänt om 6J-2,4GHz anläggningen

Viktigt! När anläggningen skall slås på, slå alltid på sändaren först och sedan mottagaren. När anläggningen skall 
stängas av, slå alltid av mottagaren först. Skälet är att mottagaren aldrig skall vara påslagen ensam. Om man inte 
följer ovanstående ordning kan servon eller roder ta skada eller motorn fl ödas. Om modellen drivs med elmotor, 
kan motorn plötsligt gå igång och orsaka personskador.  

Sändaren
En av sändarens 6J:s fördelar är att den kan anpassas för antingen fl ygplan (ACRO)  eller helikopter (HELI).  
ACRO mod: Använd denna inställning för fl ygplan. Omkopplarna styr funktionerna för ”DualRate” (D/R), lanställ 
och lärare/elev. Inställningar av servoreversering (REVR), ändlägesjustering (EPA) för alla kanaler, D/R, EXPO 
och andra mixningar. Ytterligare fi nns ett antal förprogrammerade mixningar som kan användas, bl a fl aperon,
V-tail, elevon mm. 
HELI mod:  Nödvändiga mixningar för att flyga helikopter. Med omkopplare på T6J kan ”DualRate” (D/R), 
”IdleUp”, ”Throttle Hold” och gyrot manövreras. Inställningar av servoreversering (REVR), ändlägesjustering (EPA) 
för alla kanaler, D/R, EXPO, trottelkurvor, pitchkurvor, ” Throttle Hold” och mixning pitch till sidroder (REVO). 
Ytterligare fi nns ett antal förprogrammerade mixningar för olika typer av swashplatta att välja mellan. H-1, HE3, 
H-3, eller HR3.

Sändarens manöverdon
Bilden visar översiktligt sändarens manöverdon och funktioner. Närmare beskrivning av sändarens olika manöver-
don och funktioner börjar på nästa sida.
OBS: Bilden visar sändaren i spakmod 2 (fabriksinställning).  (Mer om spakmoder på sidan 65).
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Beskrivning av sändarens manöverdon:

OBS: 
A: indikerar att funktionen bara fi nns när sändaren står i ACRO mod. 
H: indikerar att funktionen bara fi nns när sändaren står i HELI mod. 
Om varken A: eller H: fi nns med visar att funktionen fi nns i både ACRO och HELI mod. 

Omkopplare ”DualRate” för skev-, höjd-, och sidroder: Använd denna omkopplare för att växla mellan olika ut-
slag för skev-, höjd- och sidroder. Ställ in utslagen efter eget önskemål. Oftast används läget ”upp” för stora utslag 
och läget ”ner” för små utslag. Omkopplaren växlar också de exponentiella utslagen om sådana är programmerade  
OBS: Sändaren T6J medger att användaren kan välja omkopplare för ”DualRate” funktionen. Se vidare beskriv-
ningen av ”DualRate” funktionen.    

A: Flaps/kanal 6 - Ratten (VR) manövrerar servot som är anslutet till mottagarens kanal 6. Om modellen är för-
sedd med fl aps manövreras fl apsen med denna omkopplare. VR (ratt) är fabriksinställningen för kanal 6. OBS: Med 
T6J sändaren kan kanal 6 styras från omkopplare eller ratt efter eget önskemål.  Se vidare fl aps/fl aperon funktionen 
för ytterligare information.                                                     

H: ”Throttle hold” omkopplare - omkopplaren lösgör trottelns läge i förhållande till trottelspakens läge. Ställer in 
trotteln till tomgång. Används oftast för att praktisera autorotation.

Ögla för nackrem: En del piloter föredrar att ha sändaren hängande runt halsen i en nackrem (tillbehör). Avlastar 
armar/händer från en del av sändarens vikt.   

Skevroder/höjdroderspak: Manövrerar servona som är anslutna till mottagarens kanal 1 (skevroder) och kanal 2 
(höjdroder).

Trimrar: Används för att ändra mitt- eller neutralläget för aktuell funktion. Så fort någon trimmer aktiveras, visas 
trimmerns position i LCD-fönstret. 

OBS: Trimmern för trotteln verkar bara på spakens tomgångssida. Trimmern påverkar inte servot i fullgasläget.

Ladduttag: Uttag för att kunna ladda sändarens batterier om sändaren är försedd med laddningsbara batterier. 
T6J anläggningen levereras inte med laddningsbara batterier eller laddare. Båda kan köpas som tillbehör hos hob-
byhandlaren.    

Strömbrytare: Slå på och stänga av sändaren.

”DATA Input” knapp: Används för att förändra värden för funktioner som visas i fönstret.

LCD-fönster: Visar i vilken programmeringsmod man är och inmatade värden mm.

”MODE” knapp: Används för att visa och stega genom sändarens olika funktioner.  
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SELECT knapp: Används för att visa värden inom vald funktion.

”Throttle cut” knapp: När trottelspaken står i tomgångsläget, kan motorn stängas av genom att trycka på knappen. 
Förgasaren stängs helt och motorn stannar.  

Trottel/sidroder spak: Manövrerar servona som är anslutna till mottagarens kanal 3 (trottel) och kanal 4 (sidroder).

Lärare/elev omkopplare: Aktiverar dubbelkommandofunktionen. Sändaren måste vara ansluten till en annan sän-
dare via en speciell kabel (säljes separat).  Se sidan 62 för närmare beskrivning.

H: ”Idle Up” omkopplare: Med denna omkopplare ställs annan trottel- och pitchkurva in för att kunna utföra mer 
avancerade manövrar (rollar, loopingar, stallturns) och 3D fl ygning.

A: Landställ/kanal 5: Omkopplaren manövrerar servo anslutet till mottagarens kanal 5. Om modellen är försedd 
med infällbara landställ manövreras dessa med denna omkopplare.  

H: Gyrokänslighet/kanal 5: Anslut gyrots kabel för känslighet till mottagarens kanal 5. Två gyroinställningar kan 
ställas in med T6J sändaren.  

Ändring av trottelspakens raster för helikopterbruk:

Rasterplatta 
för fl ygplan

Rasterplatta 
för helikopter

Vanligtvis så föredrar helikopterpiloterna en mjuk funktion av trottel-
spaken och inte den rastrerade funktionen som för det mesta används av 
fl ygplanspiloterna. Följande procedur ändrar trottelspakens raster till den 
mjuka funktionen för helikopter.

1) Öppna batteriluckan på sändarens baksida och ta ur batterierna. 
2) Koppla ur batterihållarens kabel på hållarens vänstra sida.
3) Ta bort de fyra skruvarna som håller fast sändarens baksida.
4) Byt ut rasterplattan för trottelspaken på spakenheten till den släta plattan 

för helikopterbruk.
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Tips för radioinstallationen

Följ anvisningarna för att kunna göra en korrekt installation av servon, mottagare och batteri.

 • Anslut kontakterna efter kontroll att styrklacken på batteriets, servonas och mottagarens strömbrytare passar in i 
mottagarens slits.
Drag aldrig i sladden utan ta tag i kontakten för att ta ur den ur mottagaren.

 • Använd förlängningskablar om servonas ledningar är för korta (säljes separat).

 • Montera alltid servona med de medföljande gummibussningarna. Drag 
inte skruvarna för hårt. För att inte vibrationer skall fortplanta sig till ser-
vot och orsaka onödigt slitage och/eller fel, skall ingen del av servolådan 
vara i kontakt med övriga delar.

 • Notera de små siffrorna på servoarmarna. Siffrorna visar hur många grader armen avviker från 
90°. Används för att korrigera tillverkningstoleranser mellan servon. Hjälper till att kunna göra 
en korrekt geometrisk inställning av länkaget.

 • Gör följande för att centrera servona: Slå på sändaren och mottagaren med 
servona anslutna. Sändarens trimrar skall vara nollställda. Välj den servoarm 
som ger 90° anslutning till stötstången. 

 • Efter installation av servona, manövrera varje servo med fulla utslag och kontrollera att servona inte ”stångar” el-
ler att stötstänger och servoarmar inte tar i varandra. Kontrollera också att rodren inte kärvar. Om servot står och 
brummar anmärkningsvärt beror det oftast på ett kärvande länkage. Åtgärda felet! Även om servot inte tar skada 
kan batteriet laddas ur för fort.

 • Använd plattan från mottagarens till/från omkopplare som mall för håltagningen. Montera omkopplaren på den 
sida där inte ljuddämparen sitter och där man inte oavsiktligt kommer åt den. Kontrollera att omkopplaren kan 
röra sig utan hinder och klickar i sitt till- och frånläge.

 • Vid installation i helikopter, använd den skyddskåpa som fi nns till strömbrytaren. Placera ramen mellan omkopp-
lare och skyddskåpa och dra åt skruvarna ordentligt. Olika modeller kan kräva olika typer av installation. Följ mo-
dellens bruksanvisning.

Trimrarna på radion 
skall vara centrerade

Ej
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 • För att förhindra att servokablarna skakar sönder under flygning, 
fäst dem på lämpliga punkter och se till att de inte är för sträckta. Ta 
också som vana att alltid inspektera kablaget före fl ygning.   

VIKTIGT: För att få ut bästa räckvidd och prestanda av T6J anläggningen, läs följande instruktioner noggrant! 

Installation av mottagaren:

 • För att erhålla bästa resultat med 2,4GHz mottagare har vi utvecklat följande procedur och förslag.  

 • R2006GS mottagaren ha två antenner. För att erhålla 
maximal signalstyrka har Futaba försett sina mottagare 
med två antenner arbetande i sk diversitet.

 • För att diversitetsfunktionen skall kunna utnyttjas till fullo skall följande iakttagas:

De två antennerna skall hållas så raka som möjligt. Annars minskar räck-
vidden.
De två antennerna skall placeras i 90 graders vinkel till varandra. Antalet 
grader är inte det viktiga utan att antennerna skall hållas så långt ifrån 
varandra som möjligt. 
Stora modeller kan ha en del metalldelar som kan skärma av signalen. 
I detta fall skall antennerna placeras på var sin sida av kroppen. På så sätt erhålls den bästa mottagningen i alla 
fl yglägen. 
Antennerna måste placeras på ett avstånd av minst 13 mm från ledande material såsom metall och kolfi ber. För 
den delen av antenn som är en koaxialkabel gäller inte detta. Böj emellertid inte den delen för snävt.

Antenner Antenner

De två antennerna skall placeras i 90 grader mot varandra.  
Fotot visar hur antennerna skall placeras. 
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 • Mottagaren innehåller känsliga delar och är den känsligaste elektroniska komponenten i modellen och skall därför 
skyddas mot vibrationer, slag, stötar och extrema temperature.  
Se till att luft kan cirkulera runt mottagaren. Montera t ex små skumgummi block i kanterna på mottagaren så luft 
kommer åt runt om.
Genom att montera mottagaren på sin långsida ger också bra kyleffekt.
Genomskinliga huvar kan också ge höga temperaturer inuti modellen om den placeras i direkt solljus när den står 
på marken. Täck gärna över med en vit handduk el dyl eller se till att modellen står i skugga. 
Montera mottagaren R2006GS så långt ifrån ljuddämpare, avgasrör, batterier mm.    
Om mottagaren behöver skyddas mot fukt, lägg den i en plastpåse som förslutes med en gummisnodd. Om fukt 
kommer in i mottagaren kommer den att fungera dåligt. Plastpåse kan också skydda mottagaren från avgaser och 
olja, som i en del modeller kan leta sig in i kroppen.

Mottagarens strömförsörjning

Det är av största vikt att strömförsörjningen ombord fungerar oklanderligt.  Mottaragens batteri eller annan ström-
försörjning ombord, måste vara konstruerad så att all utrustning kan strömförsörjas utan avbrott eller störningar un-
der fl ygningen.  

Man måste också ta hänsyn till hur mycket ström alla servon kan dra under olika omständigheter så att tillräcklig 
kapacitet fi nns hos batteriet. Felaktig dimensionering kan resultera i haveri.  

Den nödvändia kapaciteten hos mottagarbatteriet varierar mycket från modell till modell. T ex så kräver en .40 
trainer inte lika mycket kapacitet som hos en stor skalmodell. Det är svårt att ge några generella rekommendationer 
utan vi rekommenderar att ta hjälp av andra piloter med liknande modeller tills den egna erfarenheten byggts upp.  

Sändarantennen

Det man först lägger märke till hos T6J sändaren är att den sakna den traditionella antennen. Futaba’s ingenjörer har 
noggrant testat och utvärderat olika antenner och resultatet är att T6J interna antenn inte bara ger full räckvidd utan 
det är också både praktiskt och snyggt att slippa den externa antennen.  
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Räckviddskontroll

Räckviddskontroll skall alltid göras före första fl ygningen av en modell. Kontrollen behöver sedan inte göras före 
varje fl ygning men en bra idé är att göra en kontroll före första fl ygpasset varje gång man är ute och fl yger. Räck-
viddskontrollen ger piloten en sista möjlighet att upptäcka ev fel och se till att systemet har tillräckligt räckvidd
Sändaren är försedd med en speciell ”Power Down” mod för att säkert kunna kontrollera räckvidden. I ”Power 
Down” mod är sändarens uteffekt reducerad för att lättare kunna utföra kontrollen.  

När “Power Down Mode” är aktiverad gäller den under 90 sekunder innan sändaren automatiskt går över till full 
uteffekt. I de fl esta fall räcker 90 sekunder för att göra en komplett räckviddskontroll.  

Aktivering av ”Power Down” mod och räckviddskontroll:

1) För att aktivera “Power Down” mod, håll MODE knappen intryckt när sändaren slås på. När “Power Down” mod  
är aktiv, blinkar den blå LED:en på sändarens framsida och samtidigt syns nedanstående text i fönstret och sända-
ren piper.  

 Sändaren piper var tredje sekund tills 90 sekunder har gått. Då piper sändaren två gånger och återgår sedan till full 
uteffekt.   

 I LCD fönstret visas “POWR down”.  Ordet “down” blinkar för att ytterligare påminna om 
att sändaren är i “Power Down” mod.

2) Med sändaren i “Power Down” mod, gå bort från modellen samtidigt som spakarna ma-
növreras. Be en medhjälpare kontrollera att rodren rör sig på önskat sätt. Man skall fortfa-
rande kunna kontrollera rodren på ett avstånd av ca 30-50 steg.

3) Om allt fungerar som det skall, gå tillbaka till modellen. Placera sändaren så att den inte kan ramla omkull och 
så att den kan nås under start av motorn. Kontrollera att trottelspaken står i sitt nedersta läge (tomgång) och starta 
motorn. Gör en ny räckviddskontroll där medhjälparen håller fast modellen och variera gaspådraget. 

Om servona fl addrar eller rör sig hackigt är något fel. Flyg inte med modellen! Kontrollera att alla kontakter i mo-
dellen sitter ordentligt i och att inga stötstänger tar i varandra. Se också till att batterierna är fulladdade.

4) Flyg ALDRIG så länge sändaren är i ”Power Down” mod.



 13

Länkning sändare/mottagare

Varje sändare har en unik ID kod. För att fungera ihop med en mottagare måste sändare och mottagare länkas ihop. 
När en länkning är gjord behöver inte proceduren upprepas om inte mottagaren skall användas tillsammans med en 
annan sändare. För en ny anläggning är vid leveransen sändare/mottagare redan länkade. Det kan ändå av säkerhets-
skäl var bra att utföra länkningen.

När en ny mottagare skall användas måste nedanstående procedur genomföras, annars fungerar inte mottagaren:

1) Placera mottagaren inom 1 meter från sändaren.

2) Slå på sändaren.

3) Kontrollera LED:en på sändarens framsida. När den blå LED:en lyser med fast sken, radierar sändaren signal.

4) Slå på mottagaren. LED:en på mottagarens framsida börjar blinka.

5) Använd den medföljande skruvmejseln av plast och tryck in ”SW” knappen 
under mer än en sekund. Nu kommer länkningen att börja.  

6) När länkningen är klar, kommer LED:en att visa fast grönt sken. Kontrollera att servona går att manövrera med 
sändaren. Listan nedan visar de olika lägen mottagaren kan befi nna sig i.

Ingen insignal Röd: Lyser fast
Insignal Grön: Lyser fast
Insignal men felaktig ID Grön: Blinkar
Allvarligt fel (EEPROM, mm.) Röd och Grön lyser växelvis
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Mottagare och anslutnig av servon

För önskad funktion, anslut servona till mottagaren enligt nedanstående tabell:

Mottagar-
kanal Flygplan (ACRO) Helikopter (HELI) 

1 Skevroder -eller-höger fl aperon -eller-höger elevon 
(deltavinge)) Skevroder (roll)

2 Höjdroder –eller- vänster ruddervator (för modeller 
med V-tail) –eller- vänster elevon (deltavinge) Höjdroder (nick) 

3 Trottel Trottel
4 Sidroder –eller- höger ruddervator (för modeller 

med V-tail) Stjärtrotor
5 Landställ Gyrokänslighet
6 Flaps –eller- vänster fl aperon Pitch
B Mottagarens strömbrytare (den röda kontakten skall 

pluggas in här)
Mottagarens strömbrytare (den röda 
kontakten skall pluggas in här)
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Varningsindikeringar

T6J sändaren kan varna för olika händelser som kan påverka säkerheten. Om t ex under fl ygning sändarens batteri-
spänning sjunker under ett inställt värde så ljuder en signal. När sändaren är i helikoptermod fi nns ytterligare var-
ningar: trottelspakens läge, ”Throttle Hold” och/eller ”IdleUp” aktiverat vid påslag av sändaren.

Dessa inbyggda säkerhetslösningar ger Din modell ett längre liv och en mer njutbar fl ygning.

Sändarens batterispänning -

I T6J sändaren gåt det att ställa in ett larm när batterispänningen sjunker under ett visst värde. Om larmet går igång 
under fl ygning, landa omedelbart för att undvika haveri!.

Inställning av sändarens larm för låg batterispänning:

1) Håll både ”MODE” och ”END” knapparna intryckta när sändaren slås på. 

2) För ”DATA INPUT” knappen uppåt eller neråt för att ställa in önskat värde för batteri-
larmet. Om fyra AA  Alkalin batterier används, skall värdet ställas in till 4,2 Volt.  Om ett 
5-cellers NiCd/NiMH batteri används, ställ in värdet till 5,0 Volt.  

OBS: Funktionen ”Battery Fail Safe” kan inte användas om trottelkanalen är inställd för  
”Hold” eller att sändaren är inställd i FHSS mod. 

Varning för trottelspakens läge -

T6J sändaren varnar om trottelspaken inte står i tomgångsläge när sändaren slås på. Sända-
ren piper och texten till höger visas i fönstret. 

Flytta trottelspaken till sitt tomgångsläge för att tysta varningen.

Varning för omkopplarna ”Throttle Hold och ”Idle UP” (bara för HELI) -
När sändaren är i helikoptermod fi nns ytterligare ett par varningar. Sändaren varnar om nå-
gon av omkopplarna för ”throttle Hold” eller ”Idle UP” är aktiverade när sändaren slås på. 
Sändaren piper och texten till höger visas i fönstret.    

Sändaren piper tills båda omkopplarna ställs i sitt från- läge. 

Laddning av batterier
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T6J sändaren är konstruerad för att använda antingen fyra (4) AA alkalin torrbatterier eller ett femcellers (5) NiCd/
NiMH batteripack. Batterierna måste köpas separat. Vilken typ av batterier som används är upp till vad användaren 
föredrar.
AA Alkalin batterier fi nns att köpa i de fl esta  affärer. Ett NiCd/NiMH batteripack kan erhållas från hobbyhandla-
ren.    

Det fi nns fyra typer av laddningsbara batterier för hobbybruk. NiCd (nickel-cadmium), NiMH (nickel-metallhydrid), 
LiPo (litium-polymer)/LiIon (litium-jon) och LiFe. De senare typerna ersätter allt mer NiCd batterier som innehål-
ler det mycket miljöfarliga ämnet kadmium. LiPo är på stark frammarsch pga sin höga energitäthet och LiFe pga 
sin tolerans vad gäller laddning och urladdning.

NiCd/NiMH
I grunden fungerar NiMH batterier ungefär lika som motsvarande av NiCd. Man skall dock inte förvara NiMH bat-
terier helt urladdade, helst inte lägre än 1 volt/cell. De fl esta NiMH batterier förlorar kapacitet (körtid) om de förva-
ras med lägre spänning än så.
NiMH batterier har en större självurladdningsfaktor än NiCd batterier. Tänk på att alltid ladda batterierna innan du 
skall använda din radiostyrda modell.
Den vanligaste orsaken till haverier är dåligt laddade/underhållna batterier!
Långsamladdning rekommenderas alltid av sändar- och mottagarbatterierna oavsett om de är av NiMH eller NiCd 
typ. För att räkna ut laddtiden, tag den nominella kapaciteten (räknat i mAh) och dividera med 10 (sk C/10 ladd-
ning). Det ger strömmen (mA) för 14 timmars laddning.

Vid snabbladdning rekommenderas en sk peakladdare. Dessa fungerar på så sätt att de känner av en spännings-
minskning (- V) över batteriet när det är fulladdat och slår av laddningen. Lämna aldrig en laddare med batteri 
utan uppsikt. Slå alltid av laddningen om batteriet blir varmare än ca 45°C under laddningen.
Håll snabbladdning nere till ett minimum och använd den endast när det är befogat (t ex ute på fältet). Med snabb-
laddade batterier sätts sändarens varningslarm igång för sent och man får ut kortare användningstid (lägre kapaci-
tet).
Elektrolyten i NiCd batterier är starkt alkalisk och kan förorsaka blindhet om den kommer i ögonen. Om man får 
elektrolyt i ögonen skall man omedelbart skölja ögonen med vatten och uppsöka läkare. Om elektrolyten hamnar på 
hud eller kläder kan brännskador uppstå. Skölj omedelbart med vatten.
NiCd batterier skall periodvis (var till varannan månad) laddas ur helt för att minimera den sk minneseffekten. 
Urladdning kan ske med en speciell “motionerare” eller genom att anläggningen får stå på tills batterierna är urlad-
dade. Kontrollera hur lång tid urladdningen tar och notera eventuella avvikelser. 

LiIon
LiIon batterierna laddas på ett helt annorlunda sätt än NiCd/NiMH bakterierna. De laddas med en kombination 
av konstant spänning och konstant ström (CC-CV, Constant Current-Constant Voltage). Laddare för enbart NiCd/
NiMH skall inte användas till LiIon batterier! Nyare laddare har numera ofta inställningar för alla tre typerna. Bat-
terierna är känsliga för överladdning och använd därför bara den medföljande laddaren för laddning av sändarbatte-
riet. Självurladdningen är minimal i LiIon batterier. Laddning görs när Du kommer hem från fl ygfältet och batteriet 
kan sedan vara i fl era veckor utan laddning. Batteriet förstörs om det laddas ur helt. Låt aldrig cellspänningen gå 
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under 2,8V (nominella cellspänningen är 3,6 – 3,7V. Kontrollera noga märkningen på batteriet innan ladd-
ning!) LiIon batterierna behöver aldrig ”motioneras”.

LiPo
Skillnaden mellan LiIon och LiPo är hur elektrolyten är beskaffad. I LiIon är elektrolyten fl ytande (och innesluten 
i en bägare) och i LiPo är den en gel. LiPo batterierna kan därför ges helt andra former och blir mycket lätta. De 
båda typerna skall elektriskt behandlas på samma sätt.  (Nominella cellspänningen är 3,6 – 3,7V. Kontrollera noga 
märkningen på batteriet innan laddning!) LiPo batterierna är mer känsliga för mekanisk åverkan och hög värme. 
Batteriet är inneslutet i en ”plastpåse” och går det hål på höljet kan brand inträffa! Ladda aldrig LiPo batterier 
utan uppsikt. Tag för vana att alltid ta ur batteriet ur modellen/anläggningen och placera det på ett brandsäkert un-
derlag när batteriet skall laddas.
LiPo används mest som mottagar/motor batteri i fl ygplan pga sin höga energitäthet och därmed låga vikt.

Ladda aldrig LiIon/LiPo batterier med högre ström än 1C.

När LiPo batterierna under en längre tid inte används, skall de förvaras laddade till hälften av sin kapacitet.

LiFe 
LiFe (litium järnfosfat , LiFePO4) skall laddas på samma sätt som LiPo batterierna, dvs med konstant spänning och 
konstant ström (CC-CV, Constant Current-Constant Voltage) fast med annan cellspänning (nominellt 3,3V). Kon-
trollera alltid etiketten på batteriet! Batteriet är ganska okänsligt för total urladdning och är i det närmaste obränn-
bara om de blir för varma pga kortslutning, överlast mm.
Batteriet klarar också fl er laddcykler och högre strömuttag än LiPo batterierna.
Batterierna har lägre självurladdning än LiPo batterierna.
Batterierna är däremot något tyngre än motsvarande LiPo batteri med samma energiinnehåll. 

För mera info, se http://www.minicars.se/tipstricks.htm

Alla typer av batteriter
Kasta aldrig uttjänta batterier i öppen eld. Montera inte isär batteriet och försök inte att laga ett trasigt batteri. För-
brukade batterier skall lämnas i ”batteriholk” eller lämnas in till inköpsstället. Ladda alltid ur batteriet innan det 
kasseras.

Förvara uttjänta batterier med skydd över kontakterna för att förhindra kortslutning.
Kortslutning kan förorsaka eldsvåda.

Alla batterier
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LCD fönster och programmeringsknappar

LCD fönster

Aktuell modelltyp

Aktuellt modellminne #

Sändningsmod

Namn på aktuell modell

Sändarens batteri-
spänning

När sändaren slås på visas först i fönstret modelltyp, modellens 
namn, minnesplatsens nummer, sändningsmod och sända-
rens batterispänning. Alla inställningar för modellen kan visas 
i fönstret. Använd MODE och SELECT knapparna för att stega 
igenom de olika funktionerna. Ändra aktuella värden till önskade 
med  DATA INPUT knappen. Detta kallas programmering. 

OBS: Utforska menyerna genom att använda MODE och END 
knapparna. MODE och END knapparna bestämmer vad som skall 
visas i fönstret och ändrar inga inställda värden. För att gå in i menyernas underfunktioner, använd SELECT 
knappen. Ett exempel. Använd MODE eller END knappen för att kalla fram funktionen för att ändra servonas 
rotationsriktning (REVR) och tryck sedan på SELECT knappen för att se underfunktionerna (i detta fall de olika 
kanalerna). Det är bara med DATA INPUT knappen som det går att ändra inställda värden.

Modellnamn

Futaba T6J 2,4GHz sändaren har minne för upp till 15 modeller. Det innebär att alla inställningar (utslag, trim, 
ändlägen mm) kan sparas och kan när som helst aktiveras beroende på val av modell. På detta sätt behöver inte 
sändaren ändras för olika modeller. När sändaren slås på visas modelltyp, modellnamn, minnsesplatsens nummer, 
sändarens batterispänning och sändningsmod i fönstret. Kontrollera alltid att rätt modell är vald! Om fel mo-
dell är vald kan en eller fl  era funktioner vara omkastade samt felaktiga trim och utslag vara  inställda.
Att fl yga en modell med fel program resulterar nästan alltid i ett haveri. Ett sätt att komma ihåg modellnummer är 
att placera en siffra på modellen motsvarande minnesplatsens nummer. En lista över modeller kan också vara bra 
att ha på baksidan av sändaren.
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Sändarens batterispänning

I LCD fönstret visas också sändarens batterispänning. När spänningen sjunker under den 
inställda spänningen (Battery Low Voltage Alarm) kommer batterisymbolen att börja blinka. 
Samtidigt börjar signalen för låg batterispänning att pipa tills sändaren stängs av.
Låt aldrig spänningen sjunka lägre än detta värde utan landa i så fall omedelbart!

OBS: Om batterispänningen sjunker under inställt värde, landa så snabbt och säkert som möjligt. Ett bättre sätt är 
att  sluta fl yga för dagen (eller ladda/byta batterierna) när spänningen närmar sig gränsen. 

Mixvarning (enbart helikopter)

Om sändaren slås på med någon av funktionerna ”throttle hold” eller ”idle up” aktiverade, 
kommer texten ”MIX” att visas i fönstret samtidigt som en varningssignal ljuder. Slå om 
omkopplare och fortsätt.  

Backup error

Meddelandet ”Backup error” visas i fönstret när av någon anledning sändaren har tappat informationen i sitt min-
ne. Om detta händer, kommer all inprogrammerad data att gå förlorad när sändaren åter slås på.

Flyg inte när detta meddelande visats! All programmering är borta och kan inte återskapas. Skicka in sändaren till 
Futaba service för kontroll.

Programmering av sändaren T6J-2,4GHz

När någon av inställningarna skall kontrolleras eller ändras, måste man först gå in i sändarens programmeringsmod. 
Håll ner MODE knappen under en sekund och fönstret växlar till programmeringsmod. Väl inne i programme-
ringsmod, använd MODE och END knapparna för att stega igenom de olika funktionerna. MODE knappen stegar 
”framåt” och END knappen ”bakåt”. Om man stegar förbi önskad funktion går det att gå bakåt med END knappen. 
De funktioner som fi nns för de olika modelltyperna är följande:

Modelltyp ACRO: Data Reset / Model Type Select /Mode Select/Throttle Cut/Battery Fail Safe/Model Name, 
Model Select, Reversing, Dual Rates, Exponentials, End Point Adjustments, Trim, Sub-Trim, Programmable Mix 
1, Programmable Mix 2, Flaperon Mixing, Flap Trim, V-Tail Mixing, Elevon Mixing, Throttle Curve, Pitch Curve, 
Failsafe, Trainer och Timer.  

Modelltyp HELI: Data Reset / Model Type Select /Mode Select/Throttle Cut/Battery Fail Safe/Model /name, Mo-
del Select, Reversing, Dual Rates, Exponentials, End Point Adjustments, Trim, Sub-Trim, Normal Throttle Curve, 
Normal Pitch Curve, Idle Up Throttle Curve , Idle Up Pitch Curve, Throttle Hold, Throttle Hold Pitch Curve, Revo-
lution Mixing, Gyro Sensitivity, Swash-Throttle Mixing, Swash Ring, Swash/AFR, Delay, Hovering Pitch, Failsafe, 
Trainer och Timer.

Batterisymbol
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Med SELECT knappen väljer man vad som skall visas/ändras inom funktionen.  När en inställning skall ändras, 
använd DATA INPUT knappen för att ändra inställningen. I vissa fall används också DATA INPUT knappen för att 
stega igenom olika val och inställningar.

För att återgå till startfönstret, håll END knappen intryckt under en sekund.  

OBS: Funktionerna listas och beskrivs i den ordning som de visas i fönstret. Läs igenom hela beskrivningen av 
programmeringen innan Du börjar programmeringen av modellen. (Om inga av mixfunktionerna skall användas nu 
kan Du återvända till dessa senare.) Använd fl ödesdiagrammet på sidan 66 (ACRO) för att få en bättre översikt.

Parameter (PARA) -

Parametermenyn medger inställningar av basdata för en modell.

Funktioner: model reset, aircraft type (val av modelltyp), mode selection (sändarmod), ”throttle cut” och ”battery 
fail safe”.

Val av modell (MODL) -

Med funktionen kan man välja en av 15 modeller ur minnet. Vi rekommenderar att varje modell ges ett unikt namn 
i minnet för att minska risken av förväxling. För namngivning av modell, se funktionen ”Model Name”.

Val av modellminne:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod. Ett pip 
hörs och startfönstret ändrar utseende.

3) Tryck in MODE eller END knappen och stega igenom funktionerna tills MODL visas i 
fönstret. Numret på aktiv modell blinkar i fönstret.

OBS: Om man med startfönstret framme, trycker in END knappen under 0,5 sekunder, kommer startfönstret att 
visa de digitala trimrarnas (DTRM) inställningar.

4) För att välja en annan modell, för DATA INPUT knappen uppåt eller neråt under 0,5 sekunder upprepade gånger 
tills önskat modellnummer visas. Varje gång ett nytt nummer visas piper sändaren.

5) Med önskat modellnumer framme, kommer all efterföljande programmering bara att påverka den modellen (tills 
ett nytt modellnumer väljs).
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Model Name - namngivning av modell

Kopplar ett namn till modellminnet. Genom att ge ett namn till modellminnet är det lättare att komma ihåg vilken 
modell minnet avser. Minskar risken för att ha fel modellminne valt och därigenom risken för ett haveri. Namnet 
kan vara upp till fyra karaktärer långt.

OBS: Inprogrammerat namn visas också i startfönstret. Ger en ytterligare kontroll på att rätt modell är invald.

OBS: Namnet på en modell kan ändras när som helst och påverkar inga andra inställningar.  

Namngivning:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod. Ett pip 
hörs och startfönstret ändrar utseende. MODL visas i fönstret och aktiv modell blinkar. 
Välj önskad modell enligt föregående anvisningar.

3) Med önskad modell framme, tryck på SELECT knappen.  Nu är funktionen för namngiv-
ning aktiverad och den första karaktären blinkar i fönstret. 

4) Byt karaktär genom att föra DATA INPUT knappen uppåt/neråt tills önskad karaktär vi-
sas.

5) Tryck på SELECT knappen för att gå till nästa position.  

6) Upprepa tills alla karaktärer är programmerade. Återgå till startfönstret genom att trycka på END knappen under  
en sekund. Kontrollera namnet i startfönstret.

Data Reset (REST) - nollställning av modelldata

All data i ett modellminne kan återställas till sin fabriksinställning. Används ofta för att få ett känt startläge när en 
ny modell skall programmeras. Används också för att ta bort en modell som inte längre fi nns från sändarens minne.

OBS: Raderar bara data för aktiv modell. Påverkar INTE andra modeller i sändarens minne.

Nollställning:

1) Slå på sändaren. Kontrollera att rätt modell är invald.

2) Tryck på MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.
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3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (PARA) 
visas i fönstret.

4) Tryck på SELECT knappen tills underfunktionen för nollställning (REST) visas. 

5) Håll DATA INPUT knappen uppåt/neråt. EXEC börjar att blinka snabbare för att tala om 
att nollställningen börjat. Sändaren piper när nollställningen är klar. Alla data har nu åter-
gått till sina fabriksinställningar. 

OBS: Om strömbrytaren slås av under nollställningsproceduren är det inte säkert att all data 
är nollställd.  

VARNING: Nollställning av data raderar alla inställningar för den modellen och inställningarna kan inte återfås på 
annat sätt än om de i förväg antecknats på annat håll. Nollställ inte modelldata om Du inte är alldeles säker på att 
rätt modell är vald och att Du vill börja programmeringen från början eller att den modellen skall raderas ur minnet.

OBS: Raderar bara data för aktiv modell. Påverkar INTE andra modeller i sändarens minne.  

ACRO/HELI  (TYPE) - val av modelltyp

Med funktionen väljs om modellen är ett fl ygplan (ACRO) eller en helikopter (HELI). Om ACRO väljs, kommer 
de speciella funktioner och mixningar som passar för fl ygplan att vara tillgängliga och om HELI väljs, kommer de 
speciella funktioner och mixningar som passar för helikopter att vara tillgängliga. 

I sändaren går det att välja specifi kt för varje modellminne om det skall vara inställt för ACRO eller HELI.

ACRO: Flygplan med motor (med ett urval för olika typer av vinge och stjärt. Se ”typ av vinge” för ytterligare in-
formation, sid 36).

HELI: Helikopter (med val av tre olika typer av swashplatta. Se ”Typ av swashplatta” för ytterligare information, 
sid 55).

OBS: Innan programmering av en modell påbörjas, måste först inställningen av modelltyp och tillhörande typ av 
vinge/stjärt eller swashplatta utföras.

VARNING: Om man byter typ av modell (t ex från fl ygplan till helikopter), kommer all programmering att noll-
ställas till sina fabriksinställningar. 
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Val av modelltyp:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (PARA) 
visas i fönstret. 

4) Tryck på SELECT knappen tills undermenyn (TYPE) visas i fönstret. En bild på aktuell 
typ av modell visas i fönstrets högra del och aktuell modelltyp blinkar i fönstret.

5) Ändra typ av modell med DATA INPUT knappen. För DAT INPUT knappen uppåt eller 
neråt under två sekunder.  Typ av modell börjar blinka snabbt och sändaren piper när för-
ändringen är klar. Den nya typen av modell blinkar nu sakta i fönstret.

OBS: HELI indikerar att mixningar och andra inställningar är anpassade för helikopter och ACRO att de är anpas-
sade för fl ygplan.

Transmission mode (MODE) - sändningsmod

Sändaren kan sända i två olika moder: S-FHSS och FHSS. Mottagaren R2006GS som levereras med sändaren  
fungerar i båda moderna och anpassar sig automatiskt till sändarens inställning.
S-FHSS mod erbjuder ”Fail Safe” på alla kanaler.

OBS: Om sändarens mod ändras tar det inte effekt förrän sändaren slagits av och sedan på igen. När sändarens mod 
är ändrad, kommer indikeringen av sändarmod i startfönstret att blinka tills sändaren slagits av/på.

Val av mod:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (PARA) 
visas i fönstret.
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4) Trycke SELECT knappen tills (MODE) visas i fönstret. Aktuell mod blinkar i fönstret.

5) DATA INPUT knappen används för att skifta sändarens mod. För att växla från FHSS (FH) 
mod till SFHSS (S-FH) mod, för DATA INPUT knappen uppåt under ca 0,5 sekunder.  För 
att växla från SFHSS (S-FH) mod till FHSS (FH) mod, för DATA INPUT knappen neråt 
under ca 0,5 sekunder. Aktuell mod börjar att blinka snabbt och sändaren piper när pro-
grammeringen är klar. Den nya moden blinkar sakta i fönstret.

6) Slå av/på sändaren för att den nya moden skall gälla. Sändarens mod visas i startfönstret 
alldeles ovanför sändarens batterispänning.

Throttle-Cut (TCUT) - motoravstängning

Funktionen är avsedd att användas till att stänga av en förbränningsmotor eller för modeller med elmotor och ESC  
för att förhindra oavsiktlig igångsättning av motorn. Genom att trycka på “THR Cut” knappen, stängs motorn av el-
ler trottelfunktionen för ESC blockeras. För modeller med förbränningsmotor gör funktionen det enklare att stänga 
av motorn genom att bara trycka på en knapp, istället för att ställa om trimmer mm som sedan kan vara fel inställd. 
För modeller med elmotor blockeras trottelfunktionen tills nästa gång knappen aktiveras.   

Som beskrivits ovan, kan (TCUT) funktionen ställas in i två lägen. Läge (NOR) används tillsamman med förbrän-
ningsmotor och läge (ESC) tillsammans med elmotor.

Inställning av (TCUT) (NOR):

1) I fönstret för val av modell, tryck på  MODE eller END knap-
parna tills PARA (Parameter) fönstret framträder.  

2) Tryck på SELECT knappen tills TCUT (Throttle-Cut) fönstret 
framträder. Normalmod (NOR) skall visas i fönstrets högra del.  

3) Tryck på ”THR-CUT” knappen samtidigt som förgasarens öppning observeras. Förgasaren skall stängas helt var-
vid motorn stannar.  

Om inte, justera trottelutslaget med trottelns ändlägesjustering (EPA) så att förgasaren stänger helt. Använd sedan 
trotteltrimmern för att få rätt tomgångsvarv när trottelspaken står helt i sitt nedre läge.
OBS: När knappen för ”THR-CUT” släpps, återgår trottelspakens funktion till den normala.
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Inställning av (TCUT) (ESC):

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i program-
meringsmod.

3) Tryck på  MODE eller END knappen tills PARA (Parameter) fönst-
ret framträder. 

4)  Tryck på SELECT knappen tills TCUT (Throttle-Cut) fönstret framträder. Normalmod (NOR) skall visas i fönst-
rets högra del.

5) För och håll  DATA INPUT knappen neråt, texten NOR börjar blinka snabbt innan ESC är 
inställt.

6) Tryck på (THR-CUT) knappen under en sekund. Fartreglaget (ESC) kopplas nu bort från 
trottelspaken, MIX-varningen visas i fönstret och sändaren piper var tredje sekund.  

OBS: När THR-CUT knappen släpps kommer fartreglaget fortfarande att vara bortkopplat från trottelspaken. För 
att återfå full trottelkontroll, tryck återigen i  THR-CUT knappen under en sekund. MIX varningen försvinner och 
sändaren slutar att pipa.  

Battery F/S Fail Safe (bara i S-FHSS sändarmod)

Anläggningen har också en säkerhetsfunktion som kallas ”Battery Fail Safe”. Funktionen är bara tillgänglig om 
sändaren står i S-FHSS mod och är kopplad till en mottagare av S-FHSS typ. Mottagaren R2006GS är en sådan 
mottagare.  Om sändaren står i FHSS mode så fi nns inte inställningen att programmera.

När mottagarbatteriets spänning sjunker under ca 3,8 Volt, ställer funktionen trottelservot i ett förutbestämt läge el-
ler i hög tomgång om inget värde är inprogrammerat. 

Om detta händer, landa omedelbart! Om trotteln behöver ökas för att klara infl ygningen, kan ytterligare 30 sekun-
ders trottelkontroll erhållas om först trottelspaken förs till tomgångsläget. Efter 30 sekunder återaktiveras ”Battery 
Failsafe”

Funktionen är i fabriksinställningen aktiverad. Om funktionen skall deaktiveras, gör som följer:

Inställning av ”Battery Fail Safe”:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.
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3) Tryck på  MODE eller END knapparna tills PARA (Parameter) fönstret framträder. 

4)  Tryck på SELECT knappen tills BF/S (Battery Fail Safe) fönstret framträder. Om funk-
tionen är aktiv och Du vill att den skall stängas av, för och håll DATA INPUT knappen 
neråt.  

 ON indikeringen börjar blinka snabbt och går sedan över till OFF. Om funktionen är av-
stängd och Du vill aktivera den, för och håll DATA INPUT knappen uppåt. OFF indike-
ringen börjar blinka snabbt och går sedan över till ON.

5) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Servo Reversing (REVR) - växling av servonas rotationsriktning

Reverseringsfunktionen används för att ändra servons rotationsriktning i förhållande till spak/omkopplare på sända-
ren. Efter programmering av reverseringsfunktionen, kontrollera att alla servon går åt rätt håll. Reversering av fel 
servo utan kontroll orsakar många haverier!

OBS: Växling av en servoriktning påverkar alla mixningar där servot är inblandat. T ex om sekvroderservot växlas 
kommer det att påverka utslaget i fl aperonläget om den mixningen är aktiverad. Av den anledningen föreslår vi att 
nödvändiga mixfunktioner är de första att ställa in när sändaren programmeras.

Reversering av servo:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (REVR) 
visas i fönstret.

4) Tryck på SELECT knappen för att välja kanal att reversera.

5) För DATA INPUT knappen neråt under 0,5 sekunder för att reversera (REV) servot.  För DATA INPUT knappen 
uppåt under 0,5 sekunder för att ställa servot i normalläget (NOR).

 
6) Upprepa proceduren ovan för de kanaler som skall ställas om.

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.
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Dual Rates/Exponential Inställningar - 

Inställningar av DualRates/Exponential skiljer sig lite mellan fl ygplan (ACRO) och helikopter (HELI). Av den an-
ledningen är inställningarna indelade i var sin sektion nedan. Gå till den sektion som gäller.

ACRO Dual Rates/Exponential beskrivning:

Dual Rates (ACRO): 
Vanligtvis förkortat som “D/R”.  Funktionen gör det möjligt att under fl ygning ställa om servonas totala utslag. Ge-
nom att ställa in ett procentvärde kan man påverka servots utslag via en omkopplare.    
Om t ex höjdroderutslaget är 12mm i högsta läget, ger ett inställt värde av 50% att höjdrodret bara rör sig hälften så 
mycket med samma spakutslag. I exemplet ovan blir höjdroderutslaget bara ca 6mm. 
D/R går att ställa in för skev-, höjd- och sidroder. Manövreringen av D/R går att programmera till vilken som helst 
av omkopplarna på sändaren. Vald omkopplare kopplar in D/R samtidigt för alla kanaler.  

D/R värdet går att ställa in mellan 0% och 140% av det inställda värdet för EPA. (Se inställning av EPA, sid 32.)

OBS: Värdet går att ställa in till 0% vilket innebär att servot inte rör sig när D/R aktiveras. Om värdet av misstag 
ställs in till 0% kan haveri inträffa.

OBS: När en modell programmeras, bör EPA värdet ställas in före D/R värdet. När en ny modell programmeras, 
bör D/R värdena vara inställda på 100%.

Inställning av D/R (ACRO)

Val av omkopplare för D/R:

Innan programmering av D/R värden för skev-, höjd- och sidroder sker skall omkopplare för funktionen väljas.

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (D/R) 
visas i fönstret. 

4) Tryck 3 gånger på SELECT knappen för att stega igenom kanalerna och få fram fönstret 
för val av omkopplare (SW).

5) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt tills önskad omkopplare visas i fönstret.  

6) Tryck sedan på SELECT knappen en gång för att ställa in värdena för D/R.
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Inställning av D/R värden:

1) Tryck på  SELECT knappen för att välja önskad kanal (1-skevroder, 2-höjdroder och 4- sidroder). Kanalnumret 
syns i fönstrets vänstra sida.

2) Ställ omkopplaren för D/R (som tidigare valts) i önskat läge och ställ in det värde som skall ändras. I fönstrets 
vänstra sida kan man se omkopplarens läge. Om pilen pekar uppåt ställs värdet in för omkopplare i läge upp (från 
piloten).

 Vanligtvis så föredrar piloter att ha stora värden med omkopplare i läge upp och små värden med omkopplaren i 
läge ner (mot piloten).

3) Ställ in värdena för respektive kanaler med hjälp av DATA INPUT knappen tills önskade roderutslag erhålls.  
Om värdena skall ställas in med omkopplaren i sitt andra läge, ställ bara om omkopplaren till sitt andra läge och 
justera värdet. Lägg märke till att pilen i fönstret ändrar riktning.

4) Upprepa proceduren för all kanaler.  

5) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Exponential settings (EXPO) - exponentiella utslag (ACRO)

Med exponentiella utslag menas att roderutslagen kan göras större eller mindre runt spakens mittläge. Exponential 
påverkar inte servots totala utslag. Ett positivt (+) värde gör att servot rör sig mer runt spakens neutralläge och ett 
negativt (-) värde att servot rör sig mindre runt spakens neutralläge.  På så sätt blir känsligheten större runt spakens 
neutralläge med positiva värden och omvänt känsligheten mindre med negativa värden.  

T6J sändaren har inställningar av exponential  för skev-, höjd- och sidroderkanalerna. Inställningarna aktiveras med 
samma omkopplare som valts för D/R funktionen och samtidigt för alla kanaler.
 
Värdena för exponential kan ställas in mellan -100% och +100% av det inställda värdet för EPA. (Se inställning av 
EPA, sid 32.)

Inställning av exponentiella värden:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (EXPO) 
visas i fönstret.
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4) Tryck på SELECT knappen för att välja önskad kanal (1-skev, 2-höjd och 4-sidroder). Kanalnumret syns i fönst-
rets vänstra sida och omkopplarens läge visas med upp- eller neråtpilen vid kanalnumret.  

5) Ställ omkopplaren för D/R (som tidigare valts) i önskat läge och ställ in det värde som skall ändras. I fönstrets 
vänstra sida kan man se omkopplarens läge. Om pilen pekar uppåt ställs värdet in för omkopplare i läge upp (från 
piloten).

6) Ställ in exponentialvärdena för respektive kanaler med hjälp av DATA INPUT knappen tills önskade roderutslag 
erhålls.  Som tidigare nämnts ger ett negativt (-) värde en ”mjukare” fl ygning med mindre roderutslag runt spakar-
nas neutrallägen.

7) Ställ D/R omkopplaren i sitt andra läge och ställ in önskat värde.

8) Upprepa proceduren för all kanaler. 

9) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

HELI Dual Rates/Exponential beskrivning:

Dual Rates (HELI): 
Vanligtvis förkortat som “D/R”.  Funktionen gör det möjligt att under fl ygning ställa om servonas totala utslag. Ge-
nom att ställa in ett procentvärde kan man påverka servots utslag via en omkopplare.    
Om t ex sidroderutslaget är 12mm i högsta läget, ger ett inställt värde av 50% att sidrodret bara rör sig hälften så 
mycket med samma spakutslag. I exemplet ovan blir sidroderutslaget bara ca 6mm. 
D/R går att ställa in för skev-, höjd- och sidroder. Manövreringen av D/R går att programmera till omkopplarna A, 
B och IDL omkopplarna på sändaren. Vald omkopplare kopplar in D/R samtidigt för alla kanaler. 

D/R värdet går att ställa in mellan 0% och 140% av det inställda värdet för EPA. (Se inställning av EPA, sid 32.)

OBS: Värdet går att ställa in till 0% vilket innebär att servot inte rör sig när D/R aktiveras. Om värdet av misstag 
ställs in till 0% kan haveri inträffa.

OBS: När en modell programmeras, bör EPA värdet ställas in före D/R värdet. När en ny modell programmeras, 
bör D/R värdena vara inställda på 100%.
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Inställning av  D/R (HELI) 

Val av omkopplare för D/R:

Innan programmering av D/R värden för skev-, höjd- och sidroder sker skall omkopplare för funktionen väljas.

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (D/R) 
visas i fönstret. 

4) Tryck 6 gånger på SELECT knappen för att stega igenom kanalerna och få fram fönstret 
för val av omkopplare (SW)

5) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt tills önskad omkopplare visas i fönstret.  
  Omkopplarna A, B, eller IDL (IdleUp) kan väljas.

6) Tryck sedan på SELECT knappen en gång för att ställa in värdena för D/R.

Inställning av D/R värden:

1) Tryck på SELECT knappen för att välja önskad kanal (1-skev, 2-höjd och 4-sidroder [stjärtrotor]) och omkopp-
larläge. Kanalnumret syns i fönstrets vänstra del. Omkopplarläget indikeras med en pil uppåt eller neråt vid sidan 
av kanalnumret.

2) Håll reda på pilarna som visar omkopplarens läge och ställ in D/R värdena för resp kanal genom att föra DATA 
INPUT knappen uppåt/neråt tills önskade värden ställts in. 

 Om pilen pekar uppåt ställs värdet in för värdet med omkopplare i sitt läge upp (från piloten).  

 Vanligtvis så föredrar piloter att ha stora värden med omkopplare i läge upp och små värden med omkopplaren i 
läge ner (mot piloten).

3) Tryck på SELECT knappen för att ändra på indikeringen (pil) för omkopplarens läge.  

OBS: Ovanstående förutsätter att värdet för omkopplarläge upp ställs in först. Om värdet för omkopplarläge ner 
ställts in, kommer SELECT knappen att stega till nästa kanal eller till val av omkopplare.

4) Ställ in värdena för kanalen med DATA INPUT knappen tills önskade utslag erhållits. 
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5) Upprepa proceduren för alla kanaler och omkopplarlägen.  

6) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Exponential settings (EXPO) - exponentiella utslag (HELI)

Med exponentiella utslag menas att roderutslagen kan fås större eller mindre runt spakens mittläge. Exponential 
påverkar inte servots totala utslag. Ett positivt (+) värde gör att servot rör sig mer runt spakens neutralläge och ett 
negativt (-) värde att servot rör sig mindre runt spakens neutralläge.  På så sätt blir känsligheten större runt spakens 
neutralläge med positiva värden och omvänt känsligheten mindre med negativa värden.  

T6J sändaren har inställningar av exponential  för skev-, höjd- och sidroderkanalerna. Inställningarna aktiveras med 
samma omkopplare som valts för D/R funktionen och samtidigt för alla kanaler.
 
Värdena för exponential kan ställas in mellan -100% och +100% av det inställda värdet för EPA. (Se inställning av 
EPA, sid 32.)

Inställning av exponentiella värden

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (EXPO) 
visas i fönstret. 

4) Tryck på SELECT knappen för att välja önskad kanal (1-skev, 2-höjd och 4-sidroder) och 
omkopplarläge. Kanalnumret syns i fönstrets vänstra sida och omkopplarens läge visas 
med upp- eller neråtpilen vid kanalnumret.  

5)  Håll reda på pilarna som visar omkopplarens läge och ställ in exponentialvärdena för resp kanal genom att föra 
DATA INPUT knappen uppåt/neråt tills önskade värden ställts in. Som tidigare nämnts ger ett negativt (-) värde en 
”mjukare” fl ygning med mindre roderutslag runt spakarnas neutrallägen.

 Om pilen pekar uppåt ställs värdet in för värdet med omkopplare i sitt läge upp (från piloten). Vanligtvis så före-
drar piloter att ha stora värden med omkopplare i läge upp och små värden med omkopplaren i läge ner (mot pilo-
ten).

6) Ställ in värdena för kanalen med DATA INPUT knappen tills önskade utslag erhållits.
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7) Tryck på SELECT knappen för att ändra läge på omkopplarindikatorn (pilen). 

OBS: Ovanstående förutsätter att värdet för omkopplarläge upp ställs in först. Om värdet för omkopplarläge ner 
ställts in, kommer SELECT knappen att stega till nästa kanal eller till val av omkopplare.

8) Ställ in värdena för exponential för kanalen med hjälp av DATA INPUT knappen tills önskade utslag erhållits. 

9) Upprepa proceduren för alla kanaler och omkopplarlägen.  

10) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

End Point Adjustment (EPA) - ändlägesjustering

EPA funktionen är framtagen för att kunna ”fi njustera” utslagen där inte installa-
tionen av stötstänger medgett korrekta utslag. För att erhålla önskade utslag skall 
stötstängerna först anslutas till servoarmar och roderhorn. EPA används sedan för 
att fi njustera till önskade utslag. Gör installationen så att EPA-värdet blir så nära 
100 % som möjligt. Om EPA värdet närmar sig 70 % eller 120 % för att få öns-
kat utslag, rekommenderar vi att stötstängernas anslutningar ändras så att EPA 
värdet hamnar närmare 100 %. (Med EPA värdet satt till 100 % rör sig servot för 
kanalerna 1, 2, 3 och 4 ca 40° och ca 55° för kanalerna 5 och 6.)

OBS: Ändlägesjusteringen ändrar även utslagen i Dual Rate. Därför skall ändlägesjusteringen göras före inställ-
ningen av Dual Rate. Om D/R ställs in först och sedan ändras EPA, kommer ändringen av EPA att påverka utslagen 
i D/R. Det är också möjligt att mixningar mm kommer att ge större utslag än vad EPA anger. Det är av största vikt 
att efter inställning kontrollera att inga stötstänger kärvar eller stångar mot mekaniska ändlägen.

Inställning av ändlägen: 

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (EPA) 
visas i fönstret. 

4) Kanalnumret för den kanal som programmeras tillsammans med läget på manöverorganet 
(pilen) visas i fönstrets vänstra del.  Inställt värde visas under procentsymbolen i fönstrets 
högra del. 

5) För att ställa in skevroderutslaget åt HÖGER, för spaken åt höger och för DATA INPUT knappen uppåt/neråt för 
att ställa in önskat värde.
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6) För att ställa in skevroderutslaget åt VÄNSTER, för spaken åt vänster och för DATA INPUT knappen uppåt/
neråt för att ställa in önskat värde.

7) Tryck på SELECT knappen för att ställa in nästa kanal.  

8) Upprepa stegen 1-6 för alla kanaler som skall ställas in. Notera att när en spak, ratt eller omkopplare fl yttas från 
ett läge till ett annat, kommer värdet som visas i fönstret att växla från det ena värdet till det andra. Även pilen 
som visar manöverdonets läge växlar från upp till ner.

Trim Settings (TRIM) - inställning av trimrar

På sändarens framsida fi nns fyra digitala trimskapar (“trimrar”).  Tre av dom används för att justera neutrallägena 
för skev-, höjd- och sidroderservona. Den fjärde används för att ställa in tomgången med trottelspaken i sitt neders-
ta läge.  

Trimrarna används för att under fl ygning snabbt kunna ställa in modellen så att den fl yger rakt fram utan att stiga 
eller sjunka med spakarna i sina neutrallägen. Man behöver alltså inte gå in i någon programmering för att göra 
detta. För bara trimmern åt endera hållet så kommer servots neutralläge att ändras. Kom ihåg att när första gången 
ett nytt fl ygplan fl ygs, skall alla roder och servon vara i sina neutrallägen och trimrarna vara nollställda. SEDAN 
kan trimrarna justeras under fl ygningen.  
Varje trimspak piper när det aktiveras. Ett dubbelpip indikerar att trimmern står i sitt mittläge (nollställd). Trimmern 
justerar inställningen med värdet ”4” för varje pip. Om en fi nare inställning behövs, landa modellen och ändra trim-
värdets inställning med steg om ”1”. Det senare kommer att ge en mer noggran inställning.

OBS: När sändaren stängs av sparas det aktuella trimvärdet i det aktuella modellminnet. När sändaren slås på igen 
kommer samma trimvärde tillbaka och endast små korrigeringar behöver göras pga vind, temperatur mm. 

Centrering av servona:

1) Slå på sändare och mottagare. Manövrera spakarna och kontrollera att servona rör sig åt rätt håll. Använd funk-
tionen REVR för att ändra om något servo rör sig åt fel håll.

2) Ställ trottelspaken i sitt mittläge.

3) Placera servoarmarna så att de bildar en 90° vinkel mot stötstången (se bild, sid 9).

4) Anslut stötstängerna till roderhornen. Justera stötstängernas längd så att roderytorna är centrerade med servona i 
sina mittlägen. 
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Fininställning av trimvärdet:

När allt länkage är installerat och rodren har rätt utslag mm, starta modellen. Ställ in trimrarna så att modellen fl y-
ger rakt fram och inte sjunker/stiger.  
Landa modellen.

1) Om sändaren är avslagen, slå på den.  

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (TRIM) 
visas i fönstret. 

4) Välj med SELECT knappen kanal som skall ställas in (I fi guren visas kanal 1). 

5) Ställ in trimvärdet med DATA INPUT knappen. Notera att i början ändras värdet i steg om ”1”. Om DATA IN-
PUT knappen hålls i något ändläge lite längre, börja värdet att ändra sig snabbare.

6) Använd SELECT knappen för att får fram trimvärdet för de resterande kanalerna. Upprepa steg 5 ovan för de ka-
naler som skall ställas in.

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

8) Kontrollera med en provfl ygning att allt har blivit bra.  

OBS: Gör fi ninställningen bara när det är lugnt väder.

Kontroll av trimvärdena: 

När modellen är fl ugen och färdigtrimmad kan trimvärdena lätt kontrolleras.   

1) Slå på sändaren om den inte redan är på.

2) Med startfönstret framme, tryck in END knappen under 0,5 sekunder. I fönstret kommer nu alla fyra kanalernas 
trimvärden att visas efter varandra. Kanalnumret visas i fönstrets nedre vänstra del och trimvärdet i fönstrets högra 
del. 

Sub-Trim (STRM) -

Subtrimfunktionen används när det av någon anledning inte går att få till länkage och servoarm att bilda 90° vinkel 
i neutralläget. Med funktionen kan man fl ytta servots neutralläge. T6J sändaren har subtrim för alla 6 kanaler. Istäl-
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let för höga värden på subtrim är det bättre att ändra stötstängernas längd. Se till att  länkaget är så bra som möjligt 
innan subtrim funktionen används. Höga värden på subtrim påverkar servots totala utslag.

Inställning av subtrim:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (STRM) 
visas i fönstret.

. 
4) Välj med SELECT knappen kanal som skall ställas in. Kanalen visas i fönstrets vänstra 

del.

5) För DATA INPUT knappen uppåt/neråt för att ställa in önskat värde. Notera att värdet har ett + eller - tecken vid 
kanalnumret. Tecknet visar åt vilket håll justeringen sker. Värdet på subtrim blinkar i fönstrets högra del. 

6) Upprepa steg 4-5 för de kanaler som skall ställas in.

OBS: Om en helikopter skall ställas in, gå direkt till ”Bara för helikopter”. Avsnittet som följer gäller bara fl ygplan.  

Programmerbara mixningar Mix 1 och 2 (PMX 1 och PMIX 2) - (bara för ACRO)

Till skillnad från mixningen för ”vingkonfi gurering” (delta, V-tail mm som förklaras senare i bruksanvisningen) 
som är fabriksinställd, har T6J sändaren ytterligare två mixningar av kanaler som piloten själv kan programmera. 
Funktionen används för att korrigera oönskade beteenden hos modellen (t ex mixning sid- till skevroder eller skev- 
till sidroder).

OBS: PMIX 1 och PMIX 2 programmeras på exakt samma sätt varför beskrivningen bara tar upp PMIX 1.

Inställning av PMIX:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (PMIX 
1) visas i fönstret. 

4) För DATA INPUT knappen uppåt under 0,5 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att 
blinka snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON.
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5) Tryck två gånger på SELECT knappen för att kalla fram fönstret där master (MAS) ka-
nalen väljs. Använd sedan DATA INPUT knappen för att välja kanal. Kanal 1 (skevroder) 
visas i exemplet som masterkanal.

 Masterkanalen är som namnet antyder, den kanal som styr mixningen. Slavkanalen (SLV)
är den kanal som styrs av masterkanalen. På så sätt kommer slavkanalen att röra sig på ett 
sätt som bestäms av masterkanalen. 

6) Tryck på SELECT knappen för att kalla fram fönstret för val av slavkanal “SLV”. An-
vänd sedan DATA INPUT knappen för att välja kanal. Kanal 4 (sidroder) visas i exemplet 
som slavkanal.

 Som sagts ovan, är slavkanalen den kanal som följer masterkanalens rörelse.  

7) Tryck på SELECT knappen tre gånger för att få fram ett blinkande % tecken i fönstret.  
Använd DATA INPUT knappen för att ställa in graden av mixning. Värdet kan ställas in 
från -100% till +100% (beroende på hur mycket och i vilken riktning slavservot skall röra 
sig).

OBS: Tänk på att ställa in mixgraden åt båda hållen (indikeras med pilen i fönstrets vänstra del).  För att ställa in 
mixningen så att servot rör sig åt andra hållet, för DATA INPUT knappen åt motsatta hållet. Om t ex mixvärdet är 
+50% och utslaget är bra men åt fel håll, för DATA INPUT knappen åt motsatt håll tills värdet visar -50%.

8) Tryck på SELECT knappen för att välja omkopplare (SW) och läge. Mixningen kan 
styras av omkopplarna A, B eller D i antingen upp- eller nerläget. Välj omkopplare med 
DATA INPUT knappen. Utöver omkopplare kan man välja att alltid ha mixningen påsla-
gen. Välj ”ON”.

9) Gör en noggrann kontroll av roderrörelserna för att kontrollera att mixningen går åt rätt 
håll och har korrekt utslag. 

10) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Typ av vinge (bara ACRO)

För att förenkla inställningen av fl ygplan är T6J sändaren försedd med tre olika fabriksinställda mixningar: Nor-
mal, fl aperon och elevon (fl ygande vingar mm). Utöver detta så fi nns också mixning för V-tail. Innan någon pro-
grammering av funktioner (trimrar, fl aps mm) som påverkas av hur vinge/stjärt ser ut, måste först val av vinge/
stjärt ske. 
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Normal -

Standardinställningen för typ av vinge är ”Normal” (ej som val). Om modellen har ett servo för skevroder fi nns 
inget att ställa in. Om däremot vingen har två servon, ett för vardera skevrodret, aktivera Flaperon mixningen enligt 
beskrivningen som följer.

Flaperon mixning (FLPR) - (bara ACRO)

Möjligheten att med två skilda servon få servona att gå åt samma håll 
för fl apsfunktionen och åt motsatta håll för skevroderfunktionen. Skev-
roderen kommer att kunna fungera både som fl aps och skevroder.  

Flapsens rörelse styrs av kanal 6 och med ratten på sändarens framsida. 
Om modellen skall förses med fl aps, måste kanal 6 användas som den 
extra fl aps/skevroderkanalen. Skevrodrens styrs som vanligt med skev-
roderspaken. 

OBS: Om skevrodren trimmas kommer det att ge skevroderservona en rörelse i motsatta riktningar och därmed 
påverka fl apsen. Om så är fallet, måste istället skevrodren trimmas med sub-trim eftersom det påverkar servona in-
dividuellt och inte skevroderfunktionen.    

Aktivering av fl aperonmixning med fl aps:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (FLPR) 
visas i fönstret.

 
4) För DATA INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blin-

ka snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON.

OBS: Det går inte att aktivera ”Flaperon” mixning om ”Elevon” mixning redan är aktiverat. 
För att kunna aktivera ”Flaperon” mixning, måste först ”Elevon” mixning deaktiveras. Det 
går emellertid att samtidig ha ”Flaperon” och “V-Tail” mixning aktiverade.

5) Anslut höger skevroderservo till mottagarens kanal 1 (skevroder) och vänster skevroderservo till mottagarens ka-
nal 6 (fl aps).

VH VH

Skevroderfunktion Flapsfunktion

*Använd funktionen “Servo reverse” för att

erhålla rätt roderfunktion.



 38

6) Om differentiella skevroder skall användas, tryck på ”SELECT” knappen och ”%” teck-
net blinkar. Med hjälp av ”DATA INPUT” knappen kan värdet ställas in mellan -100% och 
+100%.  

  Ett “-” tecken indikerar att skevrodren rör sig mindre uppåt och ett ”+” tecken att skevrod-
ren rör sig mindre neråt.

 Differentiella skevroder påverkar de båda skevroderservona individuellt. Används vanligtvis för att ställa in skev-
rodren så att de rör sig mera uppåt än neråt. Förhindrar oönskade rörelser runt fl ygplanets lodräta axel (YAW) när 
skevroder ges och ger rakare axiella rollar.  

7) Med mixningen aktiverad, kontrollera att inga stötstänger ”stångar” med fulla roderutslag och att utslagen är 
inom önskat område. Justera om nödvändigt utslagen med länkaget.

8) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Aktivering av fl aperonmixning utan fl aps:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (FLPR) 
visas i fönstret.

 
4) För DATA INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blin-

ka snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON.

5) Anslut höger skevroderservo till mottagarens kanal 1 (skevroder) och vänster skevroder-
servo till en oanvänd kanal (kanal 3-6, beroende på modell).

OBS: Om annan kanal än kanal 6 används som vänster skevroderkanal, kommer andra funk-
tioner att påverkas. Om t ex kanal 3 används, kommer trottelspaken inte att påverka kanal 3 
utan bara påverkas av skevroderspaken.

6) Om differentiella skevroder skall användas, tryck på ”SELECT” knappen och ”%” teck-
net blinkar. Med hjälp av ”DATA INPUT” knappen kan värdet ställas in mellan -100% och 
+100%.   
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 Ett “-” tecken indikerar att skevrodren rör sig mindre uppåt och ett ”+” tecken att skevrodren rör sig mindre neråt.

7) Med mixningen aktiverad, kontrollera att inga stötstänger ”stångar” med fulla roderutslag och att utslagen är 
inom önskat område. Justera om nödvändigt utslagen med länkaget.

8) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Flap trim (FLTR) - (bara ACRO)

Funktionen används för att bestämma hur mycket fl apsen skall röra sig när omkopplaren aktiveras. Funktionen 
FLTR måste vara aktiverad om fl apsen skall kunna regleras med ratten på sändaren .

Flapsen kan styras av ratten samt omkopplarna A, B eller D.  

Inställning av Flap trim:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (FLTR) 
visas i fönstret.

 
4) För DATA INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blin-

ka snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON.

5) Tryck på SELECT knappen för att kalla fram fönstret för inställning av fl apsens rörelse.  
Värdet kan ställas in mellan -100% och +100%.  Ställ in önskat värde genom att föra 
DATA INPUT knappen uppåt eller neråt.  

OBS: När någon av omkopplarna A, B eller D används, är det möjligt att ställa in två vär-
den; omkopplaren i läge upp eller ner. Med ratten går det att få en proportionell kontroll.

OBS: Om någon av kanalerna 3, 4 eller 5 används för vänster skevroder, påverkar inte vär-
det på Flap Trim skevrodren. FlapTrim funktionen fungerar för fl apsen bara när kanalerna 1 
och 6 valts för fl aperon.

6) Tryck på SELECT knappen för att välja manöverdon.

7) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt till önskat manöverdon visas i fönstret.  Förutom omkopplarna A, B 
eller D är det också möjligt att använda ratten (VR) på sändarens framsida för kontroll av fl apsen.

8) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.
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V-tail mixning (V-TL) - (bara ACRO)

Används för modeller med V-tail (t ex Beechcraft Bonanza). V-tail mix-
ning medger att de båda roderhalvorna fungerar både som höjd- och 
sidroder. När roderhalvorna rör sig åt samma håll fungerar de som höjd-
roder och när de rör sig åt motsatta håll som sidroder.    

Precis som för andra mixningar krävs ett servo per roder.

OBS: “V-tail” mixning kan inte aktiveras om “Elevon” mixning är aktiverad. För att kunna aktivera “V-tail” mixing 
måste först “Elevon” mixning inaktiveras.  “V-tail” mixning och “Flaperon” mixning kan användas samtidigt.

Aktivering av V-tail mixning: 

1) Anslut vänster ”ruddervator” servo till kanal 2 (höjdroder) i mottagaren och höger  ”ruddervator” till mottaga-
rens kanal 4 (sidroder).

2) Slå på sändaren.

3) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

4) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (V-TL) 
visas i fönstret.

 
5) För DATA INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blin-

ka snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON.

6) Tryck på SELECT knappen och CH2 och ett blinkande % tecken visas.  Ställ in värdet 
för höjdrodrets rörelse. Ställ in önskat värde genom att föra DATA INPUT knappen uppåt 
eller neråt. Värdet kan ställas in mellan -100% och +100%.  

7) Tryck på SELECT knappen och CH4 och ett blinkande % tecken visas  Ställ in värdet för 
sidrodrets rörelse. Ställ in önskat värde genom att föra DATA INPUT knappen uppåt eller 
neråt. Värdet kan ställas in mellan -100% och +100%. 

8) Med mixningen aktiverad, kontrollera att inga stötstänger ”stångar” med fulla roderutslag 
och att utslagen är inom önskat område. Justera om nödvändigt utslagen med länkaget.

  

OBS: Det är viktigt att kontrollen görs med fulla utslag samtidigt för sid- och höjdroder åt båda hållen. Funktionen 
driver servona till sina maxvärden för båda kanalerna och ger största möjliga roderutslag. 

9) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Upp höjdroder Vänster sidroder
(sett bakifrån)

*Använd funktionen “Servo reverse” för att

erhålla rätt roderfunktion.
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Elevon mixning (ELVN) - (bara ACRO)

Mixningen avsedd för modeller utan stjärt, dvs flygande vingar eller 
modeller med deltavinge. Funktionen mixar kanal 1 (skevroder) med 
kanal 2 (höjdroder) på så sätt att när rodren rör sig åt samma håll, funge-
rar de som höjdroder och när de rör sig åt motsatta håll som skevroder. 
Funktionen kräver separata servon för varje roderhalva.

OBS: Elevon mixning kan inte användas om någon av V-tail- eller fl a-
peronmixning är aktiverad.

Aktivering av elevon mixning:

1) Anslut servot för höger roderhalva till mottagarens kanal 2 (höjdroder) och servot för den vänstra roderhalvan till 
kanal 1 (skevroder).

2) Slå på sändaren.

3) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

4) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (ELVN) 
visas i fönstret.

 “Elevon” mixning kan inte aktiveras om “Flaperon” eller “V-TL” mixning är aktiverad. För 
att kunna aktivera Elevonmixning måste först både Flaperon- och V-tailmixning deaktive-
ras.  

5) För DATA INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blinka snabbt innan texten 
slår om till ett blinkande ON. Mixningen är nu aktiverad.

6) Ställ in skevroderutslaget. Tryck på SELECT knappen för att kalla fram texten “CH1” 
och ett blinkande “%” tecken. Använd DATA INPUT för att ställa in önskat skevroderut-
slag. Värdet kan ställas in mellan -100% och +100%.

7) Ställ in höjdroderutslaget. Tryck på SELECT knappen för att kalla fram texten “CH2” och 
ett blinkande “%” tecken. Använd DATA INPUT för att ställa in önskat höjdroderutslag. 
Värdet kan ställas in mellan -100% och +100%.

8) Med mixningen aktiverad, kontrollera att inga stötstänger ”stångar” med fulla roderutslag och att utslagen är 
inom önskat område. Justera om nödvändigt utslagen med länkaget.  

CH1 CH2
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OBS: Det är viktigt att kontrollen görs med fulla utslag samtidigt för skev- och höjdroder åt båda hållen. Funktio-
nen driver servona till sina maxvärden för båda kanalerna och ger största möjliga roderutslag..

9) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Trottelkurva (Throttle Curve) (T-CV) - (bara ACRO)

Funktionen trottelkurva (T-CV) används för att anpassa trottelspakens läge till motorns varvtal. Med funktionen kan 
trottelkurvan ges en icke linjärt svar. På¨så sätt kan motorns varvtal ställas in efter pilotens och/eller modellens krav 
på varvtal vid olika spaklägen.  

En kurva med 5 punkter kan ställas in. Funktionen kan aktiveras med valfri omkopplare på sändaren.  

Kurvans 5 punkter svar mot följande spaklägen:

 • Punkt 1 är med trottelspaken i sitt nedre läge (mot piloten). 
 • Punkt 2 är med trottelspaken 1/4 väg uppåt.
 • Punkt 3 är med trottelspaken i mittläge.
 • Punkt 4 är med trottelspaken 3/4 väg uppåt. 
 • Punkt 5 är med trottelspaken i sitt övre läge (från piloten).  

Val av omkopplare:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (T-CV) 
visas i fönstret.

 
4) I fönstrets högra sida skall nu visas ett blinkande INH (funktionen deaktiverad) För DATA 

INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blinka snabbt 
innan texten slår om till ett blinkande ON.  

5) Tryck på SELECT knappen sex gånger för att kalla fram fönstret för val av omkopplare.   

OBS: Vilken som helst av sändarens omkopplare kan väljas för aktivering av funktionen.

6) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att välja omkopplare som skall aktivera 
funktionen.

OBS: Innan punkterna i trottelkurvan ställs in, se till att vald omkopplare står i önskat läge (upp eller ner).  



 43

Inställning av trottelkurva (T-CV):

1) I fönstret för aktivering av funktionen, tryck på SELECT knappen en gång. Nu visas inställningen för punkt 1 på 
kurvan. Värdet är ett procentvärde av hela trottelfunktionen och visas i fönstrets nedre högra 
del.

2) För DATA INPUT knappen uppåt/neråt för att ändra värdet.  

3) Tryck på SELECT knappen en gång för att kalla fram inställningen av nästa punkt (2). 
För DATA INPUT knappen uppåt/neråt för att ändra värdet.

4) Upprepa ovanstående steg för resten av punkterna.

5) Ställ in punkterna med omkopplaren i sitt andra läge.

6) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Pitchkurva (Pitch Curve) (P-CV) - (bara ACRO)

Utöver trottelkura har också sändaren en funktion för pitchkurva. Med den funktionen kan man använda en propel-
ler med variabel pitch.

Omkopplaren som är vald för trottelkurvan kopplar också in funktionen pitchkurva. Ställ in så omkopplarens ena 
läge kopplar bort funktionen (normal mod) och i det andra läget ger önskad pitchkurva (idle-up).

“Normal” mod: Fungerar som en vanlig propeller.

Idle-Up” mod: Medger att propellern kan driva fl ygplanet åt andra hållet. Med trottelspaken i mittläget (0% trottel) 
är kurvan inställd för att inte ge någon pitch (propellern driver inte). Med trottelspaken i fullgasläget (+100%) ges 
fullgas samt maximal pitch och fl ygplanet går framåt. Med trottelspaken i ”tomgångsläget” ges också fullgas (100%) 
men också negativ pitch på propellern vilket medför att fl ygplanet backar.
För information om trottel- och pitchkurvor, läs den information som medföljer en propeller med variabel pitch.  

Inställning av pitchkurva (P-CV):

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (P-CV) 
visas i fönstret.

 4) I fönstrets högra sida skall nu visas ett blinkande INH (funktionen deaktiverad) För 
DATA INPUT knappen uppåt under 2 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att blinka 
snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON.   
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OBS: Funktionen trottelkurva måste aktiveras innan inställning av pitchkurva kan ske. Om 
inte trottelkurvan är aktiverad, kommer inte funktionen pitchkurva att kunna ställas in.

5) I fönstret för aktivering av funktionen, tryck på SELECT knappen en gång. Nu visas in-
ställningen för punkt 1 på kurvan. Värdet är ett procentvärde av hela trottelfunktionen och 
visas i fönstrets nedre högra del.

6) För DATA INPUT knappen uppåt/neråt för att ändra värdet.  

7) Tryck på SELECT knappen en gång för att kalla fram inställningen av nästa punkt (2). 
För DATA INPUT knappen uppåt/neråt för att ändra värdet .

8) Upprepa ovanstående steg för resten av punkterna.

9) Ställ in punkterna med omkopplaren i sitt andra läge.

10) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Bara för helikopter:
Beskrivningen nedan gäller bara för helikopter (HELI). Om ett fl ygplan skall programmeras, gå direkt till avsnittet 
som beskriver FailSafe. FailSafe gäller både för ACRO- och HELI programmering.

Trottelkurva Normal (N-TH) - (bara HELI)

Med funktionen trottelkurva (T-CV) kan man matcha motorns trottelsvar mot trottelspakens läge. Programmeringen 
medger att en icke linjär kurva kan ställas in och därmed anpassa motorns varvtal efter eget önskemål. 
Används till att ställa in trottelkurvan för normal fl ygning. Kurvan med 5 punkter ställs in för att bäst matcha be-
lastningen på motorn i förhållande till bladens pitchvinkel. Kurvan kan ställas in mellan 0-100% i varje punkt. Trot-
telkurva Normal tillsammans med pitchkurva Normal utgör grunden till att kunna hovra med helikoptern. Med rätt 
inställda kurvor hålls motorn på konstant varvtal vid olika pitchvinklar.  

De olika helikopterfabrikaten har egna rekommendationer för hur kurvan skall ställas in. Punkterna motsvarar i 
stort trottelspakens lägen enligt nedan:

 • Punkt 1 är med trottelspaken i sitt nedre läge (helt mot piloten). 
 • Punkt 2 är med trottelspaken 1/4 väg uppåt.
 • Punkt 3 är med trottelspaken i mittläge.
 • Punkt 4 är med trottelspaken 3/4 väg uppåt. 
 • Punkt 5 är med trottelspaken i sitt övre läge (helt från piloten). 
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Inställning av trottelkurva Normal:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (N-TH) 
visas i fönstret.

4) Fönstret visar nu i vänstra nedre delen vilken punkt som skall programmeras och till hö-
ger värdet i procent av hela trottelutslaget. 

OBS: Punkt nr 1 visas som första punkt och är den punkt som motsvarar trottelspaken i sitt nedersta läge (mot pilo-
ten) . Punkt nr 5 motsvarar trottelspaken i sitt övre läge (från piloten).  

 För DATA INPUT knappen uppåt för att öka värdet i respektive punkt. För DATA INPUT knappen neråt för att 
minska värdet i respektive punkt. 

5) Tryck på SELECT knappen en gång för att får fram punkt nr 2 på trottelkurvan. Använd DATA INPUT knappen 
för att ställa in önskat värde.

6) Upprepa föregående steg för de återstående 3 punkterna. 

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Pitchkurva Normal (N-PI) - (bara HELI)

Som namnet antyder används kurvan för normal fl ygning. Liksom trottelkurva NORMAL kan också pitchkurva 
Normal ställas in i 5 punkter.   

Används till att ställa in pitchkurvan för normal fl ygning. Kurvan med 5 punkter ställs in för att bäst matcha belast-
ningen på motorn i förhållande till bladens pitchvinkel. Kurvan kan ställas in mellan 0-100% i varje punkt. Pitch-
kurva Normal tillsammans med trottelkurva Normal utgör grunden till att kunna hovra med helikoptern. Med rätt 
inställda kurvor hålls motorn på konstant varvtal vid olika pitchvinklar.  

De olika helikopterfabrikaten har egna rekommendationer för hur kurvan skall ställas in. Punkterna motsvarar i 
stort trottelspakens lägen enligt nedan:

 • Punkt 1 servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i sitt nedre läge (helt mot piloten). 
 • Punkt 2 servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken 1/4 väg uppåt.
 • Punkt 3 servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i mittläge.
 • Punkt 4 servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken 3/4 väg uppåt. 
 • Punkt 5 servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i sitt övre läge (helt från piloten). 
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Inställning av pitchkurva Normal:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (N-PI) 
visas i fönstret.

4) Fönstret visar nu i vänstra nedre delen vilken punkt som skall programmeras och till hö-
ger värdet i procent av hela pitchutslaget. 

OBS: Punkt nr 1 visas som första punkt och är den punkt som motsvarar trottelspaken i sitt nedersta läge (mot pilo-
ten) . Punkt nr 5 motsvarar trottelspaken i sitt övre läge (från piloten).  

 För DATA INPUT knappen uppåt för att öka värdet i respektive punkt. För DATA INPUT knappen neråt för att 
minska värdet i respektive punkt. 

5) Tryck på SELECT knappen en gång för att får fram punkt nr 2 på pitchkurvan. Använd DATA INPUT knappen 
för att ställa in önskat värde.

6) Upprepa föregående steg för de återstående 3 punkterna. 

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Trottelkurva Idle Up (I-TH ) - (bara HELI)

Funktionen används för att ställa in trottelsvaret så motorn inte går ner på tomgång under manövrer. Med funktio-
nen trottelkurva (I-TH) kan man matcha motorns trottelsvar mot trottelspakens läge. Programmeringen medger att 
en icke linjär kurva kan ställas in och därmed anpassa motorns varvtal efter eget önskemål.
Kurvan med 5 punkter ställs in för att bäst matcha belastningen på motorn i förhållande till bladens pitchvinkel. 
Kurvan kan ställas in mellan 0-100% i varje punkt. Idle up kurvan används främst för snabb fl ygning och för aero-
batiska manövrar. Oftast inställd så att trotteln öppnar när trottelspaken står nedanför sitt mittläge och då medger 
inverterad fl ygning.  

De olika helikopterfabrikaten har egna rekommendationer för hur kurvan skall ställas in. Punkterna motsvarar i 
stort trottelspakens lägen enligt nedan:

 • Punkt 1 är med trottelspaken i sitt nedreläge (helt mot piloten). 
 • Punkt 2 är med trottelspaken 1/4 väg uppåt.
 • Punkt 3 är med trottelspaken i mittläge.
 • Punkt 4 är med trottelspaken 3/4 väg uppåt. 
 • Punkt 5 är med trottelspaken i sitt övre läge (helt från piloten). 



 47

Inställning av trottelkurva Idle Up:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (I-TH) 
visas i fönstret.

4) För DATA INPUT knappen uppåt under 0,5 sekunder. Texten INH i fönstret börjar att 
blinka snabbt innan texten slår om till ett blinkande ON. Nu är funktionen I-TH aktiverad 
men beroende på omkopplarens läge behöver den inte vara tillslagen.  

5) Tryck på SELECT knappen. Fönstret visar nu i vänstra nedre delen vilken punkt som 
skall programmeras och till höger värdet i procent av hela trottelutslaget. 

OBS: Punkt nr 1 visas som första punkt och är den punkt som motsvarar trottelspaken i sitt 
nedersta läge (mot piloten) . Punkt nr 5 motsvarar trottelspaken i sitt övre läge (från piloten).  

 För DATA INPUT knappen uppåt för att öka värdet i respektive punkt. För DATA INPUT 
knappen neråt för att minska värdet i respektive punkt.  

6) Tryck på SELECT knappen en gång för att får fram punkt nr 2 på trottelkurvan. Använd 
DATA INPUT knappen för att ställa in önskat värde.

7) Upprepa föregående steg för de återstående 3 punkterna. 

8) Tryck på SELECT knappen för att kalla fram fönstret för val av omkopplare. För DATA INPUT knappen uppåt 
eller neråt för att välja omkopplare att aktivera Idle Up . Omkopplare A, B eller C kan väljas.

OBS: Som vid alla val av omkopplare är det viktigt att hålla reda på om andra funktioner är lagda på vald omkopp-
lare. Om så är fallet kan Idle Up och andra funktioner bli aktiverade samtidigt. Det är då av största vikt att de valda 
funktionerna inte påverkar varandra negativt.

Ett exempel. Om omkopplare B används för att erhålla reducerade utslag och samma omkopplare används för Idle 
Up, kommer både reducerade utslag och Idle Up att aktiveras samtidigt. 
OBS: Om funktionen Trainer (dubbelkommando) används, är omkopplare C automatiskt tilldelad för den funktio-
nen.

9) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.
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Pitchkurva Idle UP (I-PI) - (bara HELI)

Funktionen används för att ställa in pitchen för mer avancerade manövrer. Programmeringen medger att en icke lin-
jär kurva kan ställas in och därmed anpassa pitchvinkeln efter eget önskemål
Kurvan med 5 punkter ställs in för att bäst matcha pitchvinkeln i förhållande till belastningen på motorn. Kurvan 
kan ställas in mellan 0-100% i varje punkt. Idle up kurvan används främst för snabb fl ygning och för aerobatiska 
manövrar. Oftast inställd så att pitchen ökar då trottelspaken förs under sitt mittläge och då medger inverterad fl yg-
ning.  

De olika helikopterfabrikaten har egna rekommendationer för hur kurvan skall ställas in. Punkterna motsvarar i 
stort trottelspakens lägen enligt nedan:

 • Punkt 1 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i nedre läget (helt mot piloten).
Vanligtvis inställt för full negativ pitch. 
 • Punkt 2 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken 1/4 väg uppåt.
 • Punkt 3 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i mittläge.
 • Punkt 4 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken 3/4 väg uppåt. 
 • Punkt 5 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i övre läget (helt från piloten)
Vanligtvis inställt för full positiv pitch.

Inställning av pitchkurva Idle Up:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (I-PI) 
visas i fönstret.

4) Fönstret visar nu i vänstra nedre delen vilken punkt som skall programmeras och till hö-
ger värdet i procent av hela pitchutslaget. 

OBS: Punkt nr 1 visas som första punkt och är den punkt som motsvarar trottelspaken i sitt 
nedersta läge (mot piloten). Punkt nr 5 motsvarar trottelspaken i sitt övre läge (från pilo-
ten). 

 För DATA INPUT knappen uppåt för att öka värdet i respektive punkt. För DATA INPUT 
knappen neråt för att minska värdet i respektive punkt. 

5) Tryck på SELECT knappen en gång för att får fram punkt nr 2 på pitchkurvan. Använd DATA INPUT knappen 
för att ställa in önskat värde.
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6) Upprepa föregående steg för de återstående 3 punkterna. 

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Funktionen Throttle hold (HOLD) - (bara HELI)

Funktionen används för att träna autorotationslandningar där bara pitchen varieras med vänsterspaken. Funktio-
nen fungerar också som en säkerhetsfunktion när helikoptern bäres ut till startplatsen med motorn igång. Fungerar 
också som en säkerhetsfunktion för helikoptrar med elmotor. Slå om omkopplaren och trotteln ställer sig i ett förut-
bestämt läge (tomgång eller avstängd motor) oberoende av trottelspakens läge. Servoläget kan ställas in mellan -50 
till +50% från trottelns trimposition.

OBS: Helikopterns servo för collectiv pitch är hela tiden kopplat till trottelspakens rörelse.

Inställning av Throttle Hold:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (HOLD) 
visas i fönstret. 

4) Texten INH i fönstrets högra del visar att funktionen inte är aktiverad.  Aktivera genom 
föra DATA INPUT knappen uppåt under en sekund. INH börjar blinka snabbt för att sedan 
övergå till ON. 

5) Tryck på SELECT knappen för att kalla fram fönstret för inställning av funktionen.   

6) Ställ omkopplaren för HOLD funktionen (omkopplare D) neråt (mot piloten) och kontrol-
lera samtidigt förgasaröppningen. Ställ in önskat förgasarläge genom att föra DATA INPUT 
knappen uppåt eller neråt.

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Pitchkurva Hold (H-PI) - (bara HELI)

Med funktionen kan en pitchkurva ställas in när omkopplaren för Throttle Hold är aktiverad. Kurvan har 5 punkter 
och medger att piloten har full kontroll över rotorbladens pitchvinkel under autorotation. Varje punkt i kurvan kan 
ställas in mellan 0 och 100%.
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Punkterna motsvarar i stort trottelspakens lägen enligt nedan:

 • Punkt 1 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i nedre läget (helt mot piloten).
Vanligtvis inställt för full negativ pitch. 
 • Punkt 2 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken 1/4 väg uppåt.
 • Punkt 3 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i mittläge.
 • Punkt 4 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken 3/4 väg uppåt. 
 • Punkt 5 - servot för collektiv pitch står i önskat läge med trottelspaken i övre läget (helt från piloten)
Vanligtvis inställt för full positiv pitch.

Inställning av pitchkurva för Throttle Hold:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (H-PI) 
visas i fönstret.

4) Nu visas värdet för punkten 1 i pitchkurvan. Värdet är i procent av totalt pitch-utslag och 
visas i fönstrets nedre högra del. 

5) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att ställa in önskat värde i punkten.   

6) Tryck SELECT knappen för att få fram nästa punkt i kurvan.

7) Upprepa föregående steg för resterande punkter på kurvan.

8) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Revolution Mixing (REVO) - (bara HELI)

Funktionen ”Revolution mixing” mixar pitchutslag till sidroder (stjärtrotor) för att kompensera för vridmomentför-
ändringar när pitchutslaget varieras. Två värden, som växlas av omkopplare D, kan ställas in.

OBS: Om ett gyro av typen hold/AVCS används, använd funktionen bara när gyrot är i ”normal” mod. Använd 
ALDRIG funktionen när gyrot står i hold/AVCS mod.



 51

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (REVO) 
visas i fönstret.

4) Texten INH i fönstrets högra del visar att funktionen inte är aktiverad.  Aktivera genom 
föra DATA INPUT knappen uppåt under en sekund. INH börjar blinka snabbt för att sedan 
övergå till ON.  

5) Tryck på SELECT knappen för att ställa in värdet med omkopplare D uppåt, ON (från pi-
loten). Omkopplarläget indikeras med en pil neråt i fönstrets nedre vänstra del.     

6) Ställ in önskat värde genom att föra DATA INPUT knappen uppåt eller neråt. 

7) Tryck en gång på SELECT knappen för att ställa in värdet för omkopplare D i sitt andra 
läge (neråt, OFF).   

8) Ställ in önskat värde genom att föra DATA INPUT knappen uppåt eller neråt.  

9) När båda värdena är inställda, håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Gyromixning (GYRO) - (bara HELI)

Gyron: Tar elektroniken till hjälp för att underlätta inställning och fl ygning av helikoptrar.  

Vad är ett gyro? Ett gyro är en elektronisk apparat som känner av föränd-
ringar i rotation och kompenserar för det. Om t ex vinden tar tag i helikop-
terns stjärt och vrider helikopterns åt vänster, känner gyrot av förändringen 
(och kontrollerar att piloten inte gett något direktiv om detta) och korrigerar 
helikopterns läge. Hur hjälper det till att underlätta inställningen av helikop-
tern? Ett bra gyro med ”heading Hold” funktion gör att funktionen ”REVO” 
inte behöver användas. Gyrot kommer att känna av helikopterns förändring-
ar i ”yaw” axeln (som inte är pilotorsakade) och hålla helikoptern rakt fram 
när bl a pitchen/trotteln varieras.  

Typer av gyron:  Det fi nns många typer av gyron på marknaden. Futabas senaste gyron med Mikro ElectroMecha-
nical System, MEMS, detekterar minsta möjliga vinkelavvikelse.  

Kopplat till sidroder-
kanalen
(yaw axeln)
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Välj gyro så att det passar helikoptern, piloten och plånboken:

• Mekaniska gyron fi nns fortfarande på marknaden. De är svåra att ställa in och är inte så pålitliga som de av piezo 
eller SMM typ.
• Piezo utan Heading-Hold funktion: Dessa är nu ganska billiga och lätta att ställa in. En del har ”dual-rate” och 
möjlighet att ställa in känsligheten via radion under fl ygning. Saknar ”heading-hold” funktion för precisionsfl yg-
ning.
• Piezo med Heading-Hold funktion: Till nyligen det bästa som gick att få. Dyra och med mera inställningsmöjlig-
heter. Tillför en GPS liknande kurshållning. Uppvisar en del problem med temperaturdrift.
• SMM med Heading-Hold funktion: 2000-talets gyroteknologi. Innehåller en dator. Dyra, enklare att ställa in och 
pålitligare. Betydligt mindre temperaturkänsliga. Många fabrikat har inställningsmöjlighet för pulsfrekvens som 
gör att man erhåller snabbare respons tillsammans med speciella digitala servon. 
Exempel:
 • GY401: Enkelt att ställa in. Idealiskt för att lära sig konstfl yg och 3D.
 • GY502: Bättre kurshållning än 401 för mera avancerat konstfl yg. Idealiskt för tävlingsändamål.
 • GY520: Enkelt att ställa in. Lämpligt från nybörjare till 3D fl ygning och tävlingsändamål.
 • GY611: Otrolig kurshållning. Snabb respons. Kräver specialservo.
 • GY701: Utomordentliga egenskaper. Kombinerar ”governor” och gyro i samma enhet. 
 • CGY750: För fl ygning utan ”paddlar” (fl ybarless).  Utomordentliga egenskaper och innehåller ett 3-axligt gyro 
och en ”governor”.  Kräver en adapter för att fungera med T6J sändaren.  

Funktionen gyromixning används för att kunna ställa in gyrots känslighet under fl ygning. Med en omkopplare på 
sändaren kan två olika inställningar väljas.

Inställning av GYRO mixning:

1) Anslut gyrots kabel för gyrots känslighetsinställning till mottagarens kanal 5. (Går inte att välja annan kanal.) 

2) Innan gyrot skall ställas in, se till att EPA för kanal 5 är inställt till 100% åt båda hållen. 

3) Slå på sändaren.

4) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

5) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (GYRO) 
visas i fönstret.

6)  Texten INH i fönstrets högra del visar att funktionen inte är aktiverad. Aktivera mixning-
en genom att föra DATA INPUT knappen uppåt under 0,5 sekunder. INH börjar nu blinka 
snabbt för att sedan övergå till ON. Nu är mixningen aktiv. 
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7) Tryck på SELECT knappen en gång för att ställ in värdet i omkopplarens övre läge.  Vär-
det kan ställas in mellan -100 och +100%.

8) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att ställa in gyrokänsligheten med om-
kopplaren i sitt övre läge. 

9) Tryck på SELECT knappen för att ställa in gyrokänsligheten för omkopplarens nedre läge.

10) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att ställa in gyrokänsligheten med omkopplaren i sitt nedre läge

11) Tryck på SELECT knappen för att kalla fram fönstret för val av omkopplare. Man kan 
välja  mellan omkopplare A, B eller Idle up (IDL).  Om omkopplare IDL väljs, kommer 
gyrots känslighet att följa den fl ygmod som kopplas in. Vanligtvis har man högre gyro-
känslighet i läge Normal (hovring, sakta fl ygning) och lägre känslighet i Idle Up läget (snabb 
fl ygning och aerobatik). 

12) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.



 54

Mixning Swash till trottel (SW-T) - (bara HELI)

Med fl ygmod Idle Up aktiverad, kan man mixa så att trottelutslaget påverkas av stora utslag på höjd-, skev- och 
sidroder. Om t ex ett stort höjdroderutslag ges, kan trottelutslaget ökas för att motorn inte skall gå ned i varv. Funk-
tionen kräver en del utprovning för att kunna ställas in på rätt sätt.

Aktivering av Swash till trottel mixning:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (SW-T) 
visas i fönstret. 

4) Texten INH i fönstrets högra del visar att funktionen inte är aktiverad. Aktivera mixning-
en genom att föra DATA INPUT knappen uppåt under 0,5 sekunder. INH börjar nu blinka 
snabbt för att sedan övergå till ON. Nu är mixningen aktiv. 

5) Tryck på SELECT knappen för att få fram CH-A. Texten indikerar att mixning skall ske 
från skevroderkanalen (Aileron).  

6) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att ställa in önskad mixning från skevro-
der till trottel. Värdet går att ställa in från 0-100%.  

7) Tryck på SELECT knappen för att få fram CH-E. Texten indikerar att mixning skall ske 
från höjdroderkanalen (Elevator). 

8) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att ställa in önskad mixning från höjdro-
der till trottel. Värdet går att ställa in från 0-100%. 

9) Tryck på SELECT knappen för att få fram CH-4. Texten indikerar att mixning skall ske från sidroderkanalen 
(Kanal 4).

10) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att ställa in önskad mixning från sidroder till trottel. Värdet går 
att ställa in mellan -100% till +100%.

 
11) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.
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Swash Ring (RING) -

Funktionen Swash Ring (RING) begränsar swashplattans rörelse till ett fast värde för att förhindra att länkaget ska-
das när fulla utslag samtidigt ges för skev- och höjdroder. En elektronisk utslagsbegränsare.   

Mycket användbar för 3D aerobatics. Värdet går att ställa in mellan 50-200%.  

Inställning av Swash Ring:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (RING) 
visas i fönstret. 

4) Texten INH i fönstrets högra del visar att funktionen inte är aktiverad. Aktivera funktio-
nen genom att föra DATA INPUT knappen uppåt under 0,5 sekunder. INH börjar nu blinka 
snabbt för att sedan övergå till ON. Nu är funktionen aktiv.  

5)  Tryck på SELECT knappen och startvärdet (50%) visas i fönstret. 

6) För att ställa in önskat värde för RING, för DATA INPUT knappen uppåt eller neråt. 

 Kontrollera på helikoptern att inga servon stångar eller länkage kärvar när fulla utslag ges 
samtidigt för skev- och höjdroder.

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Typ av swashplatta och Swash AFR (SWSH) - (bara HELI)

Med denna funktion väljer man typ av swashplatta som helikoptern är utrustad med. Sändaren har program för 
swashplattor av typerna: H-1, HE3, H-3 och HR3.  

Innan beskrivning av de olika typerna av swashplattor är det av största vikt att ha förståelse för de olika typerna 
CCPM och Normal.
En swashplatta av typen Normal har ett servo för varje funktion: höjd-, skevroder och collectiv pitch.   

Cyclic Collective Pitch Mixing, förkortat CCPM, använder tre servon och alla servon påverkas alltid vid någon 
form av manöver.
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Typ H-1: 

Den här typen av swashplatta har ett servo per funktion och är inte av CCPM typ. För några 
år sedan var det här den vanligaste typen av swashplatta. Nu för tiden har CCPM typen bli-
vit populärare.

Typ HE3:

CCPM. Används vanligen på el-helikoptrar. Vid skevroderutslag 
rör sig PIT och AIL servona för att luta swashplattan åt höger/
vänster. Vid höjdroderutslag rör sig ELE servot och lutar swash-
plattan framåt/bakåt. Vid pitchförändringar rör sig alla tre servona 
och flyttar swashplattan uppåt/neråt. Stötstängerna ansluts som 
bilden visar. 

Typ H-3:

Typen kallas 140° CCPM. Servona fungerar i stort sett som 
för typ HR3. Det som skiljer är funktionen för höjdroder. 140° 
CCPM ger en mjukare rörelse av de kombinerade servona och 
samma cyclic pitch hastighet varvet runt. Med ett 120° CCPM, 
kommer höger/vänster cyclic att vara snabbare än framåt/bakåt.

Typ HR3:

Typen kallas 120° CCPM.  Vid skevroderutslag rör sig PIT och 
AIL servona för att luta swashplattan åt höger/vänster. Vid höjd-
roderutslag rör sig alla tre servona och lutar swashplattan framåt/
bakåt. Vid pitchförändringar rör sig alla tre servona och fl yttar 
swashplattan uppåt/neråt.
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Val av swashplatta:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (SWSH) 
visas i fönstret. 

4) För att välja typ, för DATA INPUT knappen uppåt/neråt under ca två sekunder. När byte 
sker piper sändaren. 

5) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Swash AFR (Adjustable Function Rate) - (bara HELI)

Om swashplattan är av CCPM typ (H3, HE3, eller HR3) framträder funktionen  AFR (adjustable function rate) au-
tomatiskt. Nu kan man ställa in utslagen för skev-, höjdroder och pitch var för sig och även åt vilket håll swashplat-
tan skall röra sig.

Innan inställningen av Swash AFR sker, är det av största vikt att länkaget är installerat efter modelltillverkarens fö-
reskrifter. En korrekt installation är förutsättningen för ett lyckat resultat vid inställningen av en CCPM helikopter.  

Utslag och riktning för collectiv och pitch (alla tre servona samverkar) styrs av Swash AFR. Till att börja med re-
kommenderar vi att pitchkurvan ställs in i en rät linje (0, 25, 50, 75 och 100). Startvärdet för AFR är 50% för alla 
tre servona. 

Kontrollera att alla tre servona rör sig åt samma håll när trottelspaken manövreras. I detta skede har det ingen bety-
delse om swashplattan går åt fel håll. Om något servo rör sig åt fel håll, korrigeras det med hjälp av REVR funktio-
nen för den kanalen (se sid 26). 

Nästa punkt blir att kontrollera swashplattans rörelse för skev-, höjdroder och pitch. Om swashplattan rör sig åt fel 
håll för någon av funktionenrna, skall AFR värdet ändras till -50% för den funktionen.  

När swashplattan rör sig åt rätt håll för alla funktioner är det dags att ställa in maximala utslaget för swashplattan 
i alla riktningar. Använd en pitchvinkelmätare för att ställa in önskat pitchutslag. Kontrollera också att inget servo 
stångar i sina ändlägen. Upprepa proceduren för skev- och höjdroderfunktionen. Rör spaken höger/vänster uppåt/
neråt fullt ut åt alla hållen. Servona skall inte stånga åt något håll. Om så sker, minska AFR-värdet. Om inte tillräck-
liga utslag erhålls, öka AFR-värdet.
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Inställning av swash AFR:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (SWSH) visas i fönstret.

4) För att byta typ av swashplatta, för DATA INPUT knappen uppåt eller neråt under två sekunder.  När byte sker 
piper sändaren.

5) Använd SELECT knappen för att välja önskad kanal. Skevroderkanalen (CH-A) visas först och “%” tecknet blin-
kar och värdet 50 visas. Ställ in önskat värde genom att föra DATA INPUT knappen uppåt 
eller neråt.  Värdet kan ställas in mellan -100% till +100%. 

6) Inställning av höjdroder- och pitchkanalen sker på samma sätt. Tryck på SELECT knap-
pen för att kalla fram de andra kanalerna. Höjdroderkanalen visas med CH-E och pitchka-
nalen med CH-P i fönstret.

7) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Fördröjning (DELY) - (bara HELI)

T6J sändaren medger att en fördröjning ställs in för trottel och pitch servona när fl ygmoden ändras till IdleUp. 
Funktionen förhindrar att plötsliga förändringar för trottel- resp pitchservona sker när IdleUp moden aktiveras. När 
t ex fl ygmoden ändras från Normal till IdleUp kan det vara stora skillnader i kurvorna för pitch och trottel och det 
kan påverka modellens beteende. Fördröjningen kan t ex förhindra att motorns varvtal hastigt ökar som i sin tur på-
verkar modellen negativt.

Fördröjningen för trottelkanalen (kanal 3) och pitchkanalen (kanal 6) går att ställa in mellan 0-50%.  En fördröjning 
på 50% motsvarar ca 1,2 sekunder. Vi föreslår att man börjar med små värden tills fl ygprovningen visar vilket värde 
som passar bäst. 

Inställning av DELY (fördröjning av Trottel och Pitch):

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (DELY) 
visas i fönstret. 
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4) Fönstrets högra del skall nu visa texten INH blinkande och indikerar att funktionen inte 
är aktiverad. Aktivera funktionen genom att föra DATA INPUT knappen uppåt. INH börjar 
nu blinka snabbt för att sedan övergå till ON. Nu är funktionen aktiv. 

5) Tryck på SELECT knappen för att kalla fram fönstret för inställning av trottelkanalens 
fördröjning.  Trottelkanalen indikeras med 3 i fönstrets vänstra del.

6) För DATA INPUT knappen uppåt för att öka fördröjningen av trottelservot. Fördröjning-
en går att ställa in mellan 0 och 50%.

7) Tryck på SELECT knappen en gång för att komma till inställningen av pitchfördröjning-
en. Pitchkanalen indikeras med 6 i fönstrets vänstra del.  För DATA INPUT knappen uppåt 
för att öka fördröjningen av pitchservot. Fördröjningen går att ställa in mellan 0 och 50%.

8) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

OBS: Innan fl ygning sker, rekommenderar vi att fördröjningen testas på arbetsbänken (med avstängd motor) för att 
kontrollera att alla servon reagerar som de ska.    

Pitch i hovringsläget (HOVP - (bara HELI)

Med trimfunktionen HOV-PIT (Hovering Pitch) kan man trimma in pitchen runt helikopterns hovringsläge. Pit-
chen i hovringsläget kan fi ninställas för avvikelser av motorns varvtal pga temperatur, fuktighet eller andra orsaker.   
Ställ in ratten på sändarens mitt så rotorns varvtal hålls konstant. Om inte funktionen används, rekomenderar vi att 
funktionen inte aktiveras för att förhindra oavsiktlig förändring av pitchen.

Inställning av pitch i hovringsläget HOVP (Hovering Pitch):

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (HOVP) 
visas i fönstret.

4) Texten INH i fönstrets högra del visar att funktionen inte är aktiverad. Aktivera funktio-
nen genom att föra DATA INPUT knappen uppåt under 0,5 sekunder. INH börjar nu blinka 
snabbt för att sedan övergå till ON. Nu är funktionen aktiv.  

5) Funktionen kan vara aktiv enbart i fl ygmoden NOR (normal) eller i både fl ygmod NOR 
och IdleUp. Tryck på SELECT knappen en gång för att kall fram fönstret för val av fl yg-
mod. Om texten “NOR” blinkar, indikerar det att funktionen bara är aktiv i fl ygmod Nor-
mal. För att funktionen skall vara aktiv i båda fl ygmodrena, för DATA INPUT knappen 
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neråt under en sekund. Texten NOR kommer att blinka snabbt för att sedan övergå till ett blinkande N/I. Nu kan 
funktionen HOVP användas i båda fl ygmoderna.

6) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Fail Safe (F/S) -

FailSafe funktionen håller antingen servona i sitt senaste läge eller i ett förutbestämt läge när en radiostörning in-
träffar. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att funktionen används.  

Anläggningen har också en ”Battery FailSafe” funktion som drar ner trotteln till tomgång om mottagarens spänning 
sjunker under ett gränsvärde.

Inställning Normal Fail Safe -

Menyn innehåller två alternativ när sändaren sänder i S-FHSS mod. FailSafe inställningar återfi nns inte om sända-
ren sänder i FHSS mod. “NOR” (normal) inställningen ger att servot ställer sig i senaste läget med godkänd signal. 
Om t ex modellen fl ög i en vänstersväng så fortsätter modellen svängen tills mottagaren får godkänd signal.  

Alternativt kan man programmera funktionen så att servona ställer sig i ett förutbestämt läge vid radiostörning. Ka-
nalerna kan ställas in var för sig. Om inget läge programmeras in, står servot kvar i senaste godkända läge.   

Inställning av FailSafe funktionen:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (F/S) 
visas i fönstret. 

4) Placera utvalt manöverorgan i önskat läge för FailSafe. För DATA INPUT knappen neråt 
för att programmera in värdet för respektive kanal. Tryck på SELECT knappen för att stega 
igenom alla kanalerna.

OBS: Om man för någon kanal vill att servot skall stanna i senaste godkända läge, stega 
med SELECT knappen till önskad kanal och för DATA INPUT knappen uppåt tills NOR vi-
sas i fönstret. 

 Vi rekommenderar att funktionen provas innan modellen fl ygs. Stäng av sändaren och veri-
fi era att servona beter sig som önskat.

  
5) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.
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Lärare/elev funktionen TRNR (Trainer function) -

T6J erbjuder en programmerbar lärare/elev funktion. Det fi nns tre moder för kanalerna 1 till 4 och om de används, 
två moder för kanalerna 5 och 6. Funktionen låter läraren välja vilka kanaler/funktioner som eleven kan påverka. 
Genom att läraren behåller kontrollen över vissa funktioner kan det underlätta upplärningen av eleven. Läraren kan 
sedan tillföra kanaler/funktioner vartefter undervisningen framskrider.   

När läraren slår om omkopplaren för lärare/elev funktionen, får eleven omedelbart tillgång till utvalda kanaler/funk-
tioner. När omkopplaren släpps (återfjädrande), får läraren omedelbart kontroll över modellen. 

Aktivering av lärare/elev funktionen:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (TRNR) 
visas i fönstret.

4) Funktionen är från början inte aktiv och indikeras med ett blinkande (INH) i fönstret.  För 
att aktivera, för DATA INPUT knappen uppåt under ca två sekunder. Funktionen är aktive-
rad när ON visas i fönstret och sändaren piper till. 

5) Följ nedanstående procedur för att ställa in vilken mod funktionen skall fungera.  

Inställning av mod för TRNR:

Som beskrivits tidigare fi nns det fl era moder som funktionen kan ställas in för. Vilken mod 
läraren vill använda skiljer sig mellan olika lärare och elevens kunskaper. Varje kanal kan ställas in var för sig.
Moderna är som följer:
Normal (NOR) mod: Kanalen styrs helt från elevens sändare. Normal mod fi nns för alla sex kanalerna.

Function (FUNC) mod: Kanalen styrs av elevens sändare men med lärarsändarens inställ-
ningar. OBS: I denna mod skall elevens sändare vara i ”fabriksinställning”.  Fabriksinställ-
ning förhindrar motsägelsefulla  styrorder för kanalen. Moden fi nns bara för kanalerna 1 till 4.

(OFF): Bara lärarsändaren styr kanalen. OFF mod fi nns för alla sex kanalerna. 

1) Med fönstret för funktionen framme, tryck på SELECT knappen för att kalla fram önskad kanal.

2) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt för att välja önskad mod för utvald kanal. 
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3) Upprepa för alla kanaler.  

4) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

5) När alla inställningar är gjorda, anslut elevsändaren och kontrollera att alla roder/funktioner fungerar som tänkt. 
Lärare/elev funktionen aktiveras med omkopplare C på lärarsändaren.

 Anslutning av elevsändaren till lärarsändaren:

VARNING:  Vissa sändare har annan kanalordning än T6J sändaren. Om elevsändaren är av annan typ än T6J, 
kontrollera noga att alla roderytor rör sig som förväntat från båda sändarna innan fl ygning. 

Lärare/elev omkopplare -

För att kunna använda lärare/elev funktionen behövs en extra Futaba sändare och en separat kabel mellan de båda 
sändarna. När två sändare är hopkopplade kan båda sändarna styra modellen. Läraren skall hålla den sändare som är 
intrimmad för modellen och när läraren aktiverar omkopplaren får eleven kontroll över modellen. När läraren släp-
per omkopplaren, får läraren omedelbart åter kontroll över modellen.  

Lärare/elev sladd -

Lärarsändare Elevsändare Lärare/elev sladd

6J
10C, 9C, 7C, 6EX, 4EX Micro typ för 12FG
14MZ, 12Z, 12FG, 8FG, 6J

Micro typ 14MZ, 12Z, 12FG, 8FG, 10C, 9C, 
7C, 6EX, 4EX 6J

Om T6J-2,4GHz sändaren kopplas ihop med en annan T6J-2,4GHz sändare med den fyrkantiga kontakten, använd 
“micro till micro” (MM-TC) sladden (FUTM4415).  Anslut aldrig en T6J-2,4GHz sändare till en Futaba sändare 
med den äldre, runda DIN kontakten (funktionen kommer inte att fungera). T6J-2,4GHz sändaren kan anslutas till 
en annan T6J-2,4GHz, eller vilken som helst av sändarna T4EX, T6EXA, T9C, T12Z, T14MZ och FX-40

Användning av lärare/elev funktionen:

1) Läraren skall använda den sändare som är intrimmad för modellen.

2) Om elevsändaren kan ställas in för PCM/PPM, ställ in den för PPM.

3) Om elevsändaren har en urtagbar RF modul, ta ur den.

4) Om elevsändaren är en 35/40 MHz sändare, skjut in antennen helt.  
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5) Med båda sändarna avslagna, anslut kabeln mellan sändarna. På T6J sändaren fi nns uttaget i mitten på sändarens 
baksida. Använd inte våld när kontakten skall anslutas. Notera att kontakten är ”nycklad” så den går bara in i ett 
läge.

6) Slå på lärarsändaren. Slå inte på elevsändaren. Elevsändaren kommer automatiskt att få ström från lärarsändaren  
men kommer inte att sända ut RF signal. Ställ in REVO och trim i elevsändaren likadant som i lärarsändaren. Om 
båda sändarna är T6J, måste F/S funktionen vara inställd likadant i båda två.

7) Slå på modellens mottagare. Aktivera Lärare/elev omkopplare och kontrollera att rodren rör sig på rätt sätt och är 
trimmade likadant. Justera elevsändaren för att erhålla korrekt funktion.

8) För att kontrollera att trimmen är lika inställd, slå omkopplaren fram och tillbaka utan att röra spakarna. Rodren 
skall inte röra sig. Om rodrens neutrallägen ändrar sig, justera på elevsändaren.

OBS: När läraren aktiverar omkopplare tar det ca 1 sekund innan eleven får kontroll över modellen. I de fl esta si-
tuationer märks inte detta. 

TIMER

T6J sändaren har tre olika typer av timers: uppräknande, nerräknande och modelltimer. Den uppräknande (stoppur) 
och nerräknande är programmerbara och avger ett larm när inställd tid uppnåtts. Modelltimern räknar tiden varje 
modell har varit aktiv i sändaren.

Den nerräknande timern avger ett pip varje sekund de sista 10 sekunderna och en lång ton när tiden gått ut. Timern 
fortsätter räkna men med ett minus (-) tecken framför tiden. 

Den uppräknande timern avger också ett pip varje sekund de sista 10 sekunderna och en lång ton när tiden gått ut. 
Timern fortsätter att räkna upp men utan minustecknet framför tiden.

Modelltimern håller reda på tiden för varje modell som sändaren varit aktiv. Timern är uppräknande och startar när 
sändaren slås på och är separat för varje modell.   

De upp- och nerräknande timrarna kan startas med omkopplarna A, B eller D (antingen i läge upp eller ner), alltid 
vara i läge ON eller startas med trottelspaken. Räknarna kan programmeras för upp till 99 minuter och 59 sekunder. 
Modellräknaren räknar upp till 99 timmar och 59 minuter.

Notera att räknarna är specifi ka för varje modell. Vid modellbyte kommer rätt räknare automatisk upp. 
Fabriksinställningen är (MDL) för timerfunktionen. Den aktiveras automatiskt och behöver ingen programmering. 
Den nerräknande föregås av ett ”d” i fönstrets vänsta del och den uppräknande föregås av ett ”U”. För att åter se 
sändarbatteriets spänning, tryck på SELECT knappen. 
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Återställning av Modelltimern: 

Som nämnts tidigare är inte modelltimern programmerbar. Om ingen upp- eller nerräknande timer aktiverats, kom-
mer modelltimern att aktiveras automatiskt så fort sändaren slås på.  

1) För att se timern: med startfönstret framme, tryck på SELECT knappen. Sändarens batte-
rispänning ersätts med räknaren. 

2) För att återställa modelltimern, för DATA INPUT knappen uppåt eller neråt. Räknaren 
återgår till att visa 0:00 och sändaren avger ett dubbelpip.

Inställning av upp- nerräknande timer:

1) Slå på sändaren.

2) Tryck in MODE knappen under en sekund för att gå in i programmeringsmod.

3) Tryck på MODE eller  END knappen för att stega igenom menyerna.  Fortsätt tills (TIMR) 
visas i fönstret.

4)  Texten MDL (Model) kommer att blinka i fönstret. För DATA INPUT knappen uppåt el-
ler neråt för att välja antingen UP (uppräknande) eller DWN (nerräknande) timer.

5) Tryck på SELECT knappen för att konfi rmera valet. Nu framträder och räknarens inställ-
ningsfönster.

6) Använd DATA INPUT knappen för att ställa in önskat antal minuter. Genom att föra 
knappen uppåt kan minuterna ställas in till maximalt 99 minuter. Genom att föra knappen 
neråt kan tiden ställas in till minimalt 00. 

7) När rätt antal minuter ställts in, tryck på SELECT knappen för att ställa in önskat antal sekunder. Antalet sekun-
der kan ställas in från 0 till 59 sekunder. 

8) Tryck återigen på SELECT knappen för att kalla fram inställningen av aktiveringsmetod. För DATA INPUT 
knappen uppåt eller neråt för att välja någon av nedanstående metoder: 

 • + SWA- Omkopplare A (ON i läge ner)
 • - SWA- Omkopplar A (ON i läge upp)
 • + SWB- Omkopplar B (ON i läge ner)
 • - SWB- Omkopplar B (ON i läge upp)
 • + SWD- Omkopplar D (ON i läge ner)
 • - SWD- Omkopplar D (ON i läge upp)
 • THR- Aktivering när trottelspaken når ca 1/3
 • ON- Timern alltid i läge ON



 65

OBS: Timern kan stoppas/startas genom att växla läge på vald omkopplare.   

 För att nollställa timern, för DATA INPUT knappen uppåt eller neråt under ca 1 sekund när timern visas i fönstret.  

9) Håll EXIT knappen inne under en sekund för att gå ur programmeringsmoden.

Spakjustering:

Spakarna längd kan justeras så de passar pilotens grepp. För att justera 
längden, håll fast låsdelen B och skruva spaktoppen A moturs. Justera till 
önskad längd och lås ihop delarna genom att skruva A och B delen mot 
varandra. 

Ändring av spakmod:

Sändaren kan ställas in för spakmod 1, 2, 3 eller 4. Moden anger hur spakarna kopplas till kanalerna. Sändaren le-
vereras inställd för mod 2 vilken är den vanligaste moden. I mod 2 styr högerspaken skev- och höjdroder och den 
vänstra trottel och sidroder.

1) Håll MODE och END knapparna intryckta samtidigt och slå på sändaren.

2) Tryck på SELECT knappen tills (STCK) visas i fönstret. I fönstret kommer aktuell spak-
mod att visas. 

3) För DATA INPUT knappen uppåt eller neråt tills önskad spakmod visas. Om en mod väljs 
som lägger trottelfunktionen på högerspaken, måste trottelspakens raster mekaniskt fl yttas 
över till den högra spaken. Det kan göras hos ett FUTABA servicecenter.

4) Slå av/på sändaren för att ändringen skall verka.
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Startfönster

Programmeringsmod

Timerfönster

FLÖDESSCHEMA FUNKTIONER I ACRO MOD (1/2)
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FLÖDESSCHEMA FUNKTIONER I ACRO MOD (2/2)

MODE knapp

END knapp

SELECT knapp

DATA +/- knapp
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Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter 

För att garantera din egen och andras säkerhet, ta del av följande:

Batterier
Glöm inte att ha fulladdade batterier före varje fl ygtillfälle.
Anslut laddaren dagen före fl ygning. Dåligt laddade batterier resulterar oftast i ett haveri. Håll reda på hur länge an-
läggningen varit igång under fl ygpasset, kontrollera sändarens spänning i fönstret och sluta fl yga i god tid innan batte-
rierna tar slut.

Flygfält
Vi rekommenderar nybörjare att ta kontakt med en modellfl ygklubb före första fl ygförsöket med en ny modell. Inom 
klubbarna fi nns personer som hjälper nybörjare med trimning och kontroller. De fl esta klubbar har också tillgång till 
dubbelkommando. Hobbyhandlarna känner till de lokala klubbarna. Tag annars kontakt med något Modellfl ygförbund 
(sid 3).
Väl ute på fl ygfältet, tag reda på vilka lokala föreskrifterna som gäller, var åskådare befi nner sig, vindriktning och var 
ev. hinder fi nns. Iaktta försiktighet om det fi nns högspänningsledningar, radiomaster, eller höga byggnader i närheten 
eftersom de kan orsaka radiostörningar.
RF signalerna på 2,4GHz bandet beter sig annorlunda än signalerna vid de frekvenser vi är vana vid att använda för R/
C fl yg (27-40MHz). Se alltid till att modellen inte skyms av stora föremål och att föremål som ståltrådsstaket och an-
dra typer av metallnät kan störa radiosignalen.
Om det fi nns andra fl ygare på fältet, kontrollera med dom att inte anläggningarna stör varandra.
Om det fi nns speciella regler för användning av 2,4GHz radioanläggningar på fl ygfältet, ta hänsyn till dessa. 
Slå på anläggningen i följande ordning:
1. se till att trottelspaken står i tomgångsläget
2. slå på sändaren
3. slå på mottagaren
När fl ygningen är slut slå av i följande ordning:
1. slå av mottagaren
2. slå av sändaren
Om man inte följer ovanstående ordning kan servon eller roder ta skada eller motorn fl ödas. Om modellen drivs med 
elmotor, kan motorn plötsligt gå igång och orsaka personskador.
Före start av motorn, slå på sändare och mottagare. Kontrollera att servona/rodren rör sig på rätt sätt. Om något verkar 
fel, fl yg inte innan felet rättats till. Vi rekommenderar också en räckviddstest före varje fl ygtillfälle. Låt någon kontrol-
lera att full kontroll fi nns och att servona inte darrar när sändaren är i sk ”Power Down” mod.
När motorn startas och sändaren står bredvid på marken, se till att sändaren inte kan tippa pga vind mm. Om sändaren 
ramlar omkull kan trottelspaken ge fullgas vilket kan orsaka personskador
Ta ALDRIGALDRIG i antennen under fl ygning. Det kan påverka räckvidden och orsaka haveri.
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Åtgärder före fl ygningÅtgärder före fl ygning
Åtgärder som skall göras på fl ygfältet.Åtgärder som skall göras på fl ygfältet.

Om Du är nybörjare, se till att instruktören genomför nedanstående kontroller tillsammans med Dig. 

Roderkontroll Roderkontroll 
1. Om fl ygfältet har frekvensfl agga för 2,4GHz bandet, hämta den. 

2. Montera vingen på kroppen. Slå på sändaren och sedan mottagaren (gör i omvänd ordning när Du slår av). Kontrol-
lera att rätt modellminne är valt i sändaren. 

3. Manövrera rodren och lyssna efter onormala ljud från servona. Åtgärda ev problem före fl ygning. 

4. Manövrera ett roder i taget och kontrollera att de går åt rätt håll. Stå bakom modellen vid kontrollen. Tag för vana 
att göra detta före varje fl ygning. Det fi nns fl era fel som kan upptäckas med en sådan enkel kontroll och som där-
med förhindrar ett haveri. 

Räckviddskontroll Räckviddskontroll 
Före första fl ygning med en modell skall man göra räckviddskontroll. Det är heller ingen dum idé att göra detta före 
första fl ygningen varje dag. Kontrollen är den sista möjligheten att upptäcka fel i radiosystemet och förvissa sig om att 
räckvidden är tillräcklig. 

1. Sändaren är försedd med en speciell ”Power Down” mod för att på ett säkert sätt kunna kontrollera räckvidden. För 
att aktivera ”Power Down” moden, håll ner ”MODE” knappen när sändaren slås på. I ”Power Down” mod är sän-
darens uteffekt reducerad för att lättare kunna utföra kontrollen. I ”Power Down” mod blinkar den blå lysdioden på 
sändarens framsida. För att ytterligare varna piloten så piper sändaren var tredje sekund och texten ”POWR down” 
visas i fönstret. 

2. Gå bort från modellen samtidigt som spakarna manövreras. Be en medhjälpare kontrollera att rodren rör sig på öns-
kat sätt. Man skall forfarande kunna kontrollera rodren på ett avstånd av ca 30-50 steg.

3. Om allt fungerar som det skall, gå tillbaka till modellen. Placera sändaren så att den inte kan ramla omkull och så att 
den kan nås under start av motorn. Kontrollera att trottelspaken står i sitt nedersta läge (tomgång) och starta motorn. 
Gör en ny räckviddskontroll där medhjälparen håller fast modellen och variera gaspådraget. Om servona fl addrar el-
ler rör sig hackigt är något fel. Flyg inte med modellen! Kontrollera att alla kontakter i modellen sitter ordentligt i 
och att inga stötstänger tar i varandra. Se också till att batterierna är fulladdade.  

4. Sändaren stannar i  ”Power Down” mod under 90 sekunder och återgår sedan till normal uteffekt. 

 För att avsluta ”Power Down” mod innan 90 sekunder gått, tryck på ”Mode” knappen under en sekund. Sändaren 
kan bara befi nna sig i ”Power Down” mod en gång för varje tillslag av sändaren. Om ytterligare en test skall göras 
måste sändaren slås av och på igen.

5. Flyg ALDRIG så länge sändaren är i ”Power Down” mod.

Flyg inte i regnväder!
Om fukt tränger in i sändaren kan dess funktion störas och orsaka haveri. Om Du, på en tävling, måste fl yga i regn, se 
till att svepa in sändaren i en plastpåse eller dylikt.

110712/WAS
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