
Hurtig start guide: 

1. Indsæt dvd'en disk i en dvd-rom-drev på din PC.  

 

2. Følg vejledningen på skærmen til at installere Phoenix simulator software.  

 

3. Sørg for at installere DirectX @ ved at vælge installer Microsoft DirectX under installationen. Den seneste 

version af DirectX kan også downloades fra Microsofts hjemmeside. 

 

4. Efter vellykket installation, skal du sætte Phoenix grænsefladen i en ledig USB-port. 

 

5. Tilslut Phoenix grænsefladen i din sender Bemærk: JR og Spektrum sendere kræver, at batteriet installeres 

og oplades i senderen og afbryderen venstre 0ff. 

Andre mærker af radiosystemer kan være anderledes, kontakte producenten for yderligere oplysninger om 

opsætningen påkrævet. 

 

Note: Nogle radiosystemer kræver en adapter for at fungere perfekt. 

 

6. Følg anvisningerne på skærmen for kalibrering og opsætning af senderen. Du skal flytte gashåndtaget pind til 

centret ved kalibrering af stick centre i kalibreringen.  

Kalibrer pind bevægelse med de dobbelte satser til høj for at få de bedste resultater. 

 

7. Du kan tjekke Phoenix hjemmeside for nye funktioner og modeller på httpt // www.phoenix-

sim.com/. 

 

8. Nyd din Phoenix Professional Flight Simulator i mange år fremover. 

Adaptere kan være påkrævet afhængigt af senderen, du ønsker at bruge. 

 Alle JB (Ingen adapter påkrævet) 

 Spektrum DX5e nyeste version (bag træner-stik) DX6 / DX6i / DX7 (Ingen adapter kræves) - 

Bemærk: Datoen er ikke kompatibel med simulatoren. 

 Spektrum DX5e tidlig version (side træner stik) (adapter påkrævet, RTMASPMDXSE). 

  Alle Futaba (Futaba runde eller firkantede adapter påkrævet, BTMAFUTHND eller RTMAFUTSO) 

 Futaba FX-] 8 med 2,5 mm stereo-træner port (FXL-18 adapter påkrævet, RTMA 

FUT FXL 8) 

 Alle Hitec (Hitec adapter kræves, refusion).  

 Alle Multiplex (Multiplex adapter kræves, RTMAMULTI)  

 Alle Airtronics / Sanwa HD og RDS-serien (Sanwa adapter påkrævet) (RTMMIRSAN). 

 E-sky (Mini-DLN adapter påkrævet, RTI \, 04:00 London).  

 Co-Pilot (Mini-DLN adapter kræves, RTMAMINIDIN).  

 Blade CX, CX2, CX3, CB CP +, CP Pro CP Pro 2 (adapter påkrævet).  

 Art Tech 1008 (Ingen adapter påkrævet).  

 Art Tech 100C (art Tech en 00C adapter påkrævet, RTI \ 4MRMALK). 

 Walkera 2401, 2601 (Brug MINI-DIN-adapter leveres med sender).  

 Walkera 2801 (Adapter kræves, RTMMRTWALK).  

 Alle Graupner MC / MX (ingen adapter kræves)  

 MC-serien kræver "DSC lnterface" tilbehør ... 

 Parkzone sendere med trainerjack (DXSe adapter kræves, RTMASPMDXsE) 

Bemærk venligst, at følgende sendere ikke understøttes:  

Spektrum DXE. Hobbyzone sendere og enhver transmitter følger med Parkzone eller E Flite Ultra Micro 

produkter. USBcontroller enheder / joystick.  

 Alle Walkera undta | 2401 2601 og 280 1 (se ovenfor) 


