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SPEKTRUM’S DX5e 5-kanal 

DSM2 fuld rækkevidde RC system 

________________________________________________________  

 

DX5e anvender 2,4 GHz DSM2 teknologi. Dette rækker længere i 

synsfeltet end nogen kan se. DXf5e kan anvendes til alle modelfly, der 

ikke kræver mere end 5 kanaler og en enkel modelopsætning. DX5e 

vælger selv arbejdsområde og man skal ikke vente på en ledig kanal 

som med tidligere anlæg på 27, 35 og 40 MHz, der er inddelt i kanaler 

med én sender i gang for hver kanal. Med Spektrum´s DSM2 teknologi 

er det blot at tænde og flyve. 

  

 

 

Da der er pålagt restriktioner for modelflyvning i Danmark, er det en 

god ide, at være medlem af Modelflyvning Danmark før man påbe-

gynder flyvning. 

 

På http://www.modelflyving.dk, kan du se nærmere på vilkår og forsik-

ringsdækning. Her kan du også finde klubber, flyvepladser osv. 

 

Man må gerne flyve med fly under 7 Kg, forudsat at gældende regler 

overholdes. Fly mellem 7 og 25 Kg må kun benyttes fra godkendte 

modelflyvepladser. 
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MODE 2 identifikation  (standard i Danmark) 

ADVARSEL:         ANTENNE SIKKERHED 

 

Brug ikke antennen som håndtag! 

Beskadigelse af antennen reducerer DX5e’s 

rækkevide. Ved tvivl om antennen er intakt, 

skal antennen udskiftes til en ny og alle ræk-

keviddetest skal gentages!  

Begrænses rækkevidden af defekt antenne, 

kan følgevirkningerne være fatale for model 

og omgivelser! 

Antenne 

Styrepind til  

Rudder = sideror 

og 

Throttle = motorgas  

Styrepind til  

Aileron = krængror 

og 

Elevator = højderor  

Rudder Trim 

Sideror trim 

Throttle Trim 

Motorgas trim 

 

Elevator Trim 

Højderor trim 

Aileron Trim 

Krængror trim 

Afbryder 

Tænd og Sluk 
Mikserkontakt 

Deltavinge 

Servo reversering 

Kanal 1 til 4 

Kanal 5 kontakt 

Lærer / Elev 

kontakt 

HI / LO 

Dual Rate 
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DSM2 DUALINK TEKNOLOGI            MODTAGER KOMPABILITET 

DX5e sender på 2,4 GHz og benytter Spek-

trums 2. generation af DSM. Det kaldes DSM2 

og giver rækkevidder lagt ud over og i selve 

synsfeltet. I modsætning til alle tidligere smal-

båndssystemer på 35 og 40 MHz er det næ-

sten helt immun over for forstyrrelser. DSM2 er 

et digital kodet system som låset sender og 

modtager sammen. 

Sammen med DX5e leveres AR500 5 kanal 

modtager. DX5e anvender to frekvenser i 2,4 

GHz området. Anvendelse af metoden giver en 

næsten skudsikker forbindelse. To udgange til 

krængror give mulighed for at anvende to ser-

voer næsten som en sjette kanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX5e kan anvende alle Spektrum DSM2 og 

JR’s tilsvarende. Dog udnyttes kun de første 

fem (5) kanaler. Der er dog forskel på modta-

gerne og det er indlysende, at de ’små’ med 

kun et sæt antenner er til parkflyvere. Parkfly-

vere er typisk under 1 meter i vingespænd. I 

større fly benytter man modtagere med mini-

mum to (2) sæt antenner. 

PARK MODTAGERE 

AR6000 (DSM)  AR6100 (DSM2) 

AR6100E (DSM2) AR6300 (DSM2) 

 

FULD RÆKKEVIDDE MODTAGERE 

DSM2 modtagere: 

 
AR6200  AR7000  AR9000 
 

AR7100  AR7100R  AR9100 



5 

DX5e Dansk vejledning 

INSTALLERING AF BATTERIER MODTAGER KOMPABILITET 

DX5e anvender 4 stk. AA Celler af god kvalitet. 

 

Fjern dækslet over batteriholderen. Installer de 

fire celler med plus og minus som vist i batteri-

holderen. Monter dækslet igen. 

 

Bemærk: 

Genopladelige celler på NiCd eller NiMH tek-

nologi kan også installeres i holderen. Et op-

ladningsstik er placeret i højre side af DX5e. 

 

Anvendes primærceller (engangsceller), må 

der ikke oplades på stikket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLADNING AF BATTERI 

Hvis der anvendes genopladelige celler i DX5e 

kan de oplades via stikket i højre side. Der må 

maksimum oplades med 150 mA konstant-

strøm. Moderne delta/peak computerstyrede 

opladere må ikke anvendes. 

 

Opladestikket er placeret på højre side og må 

kun benyttes når der er genopladelige celler i 

batteriholderen. 

Passende ledninger og oplader kan leveres af 

din forhandler. 

Opladertilslutning på DX5e 

Plus til kappen og minus til center 

SPEKTRUM har plus til kappen og minus til center 
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DIGITALE TRIM 

VIGTIGT: Alle Spektrum senderen har minus 

på centertappen. Det er det modsat-

te af flere andre fabrikater. Vær der-

for sikker på, at den ledning du an-

vender passer til Spektrum/JR. DX5e 

anvender 4 celler modsat andre med 

8 celler. Opladeren skal være 150 

mA konstantstrøm og ikke mere og 

til 4,8 volt. 

Hvis du har en oplader med modsat polaritet 

skal kablet monteres, så det passer med minus 

på centertappen. Er ledningen forsynet med 

rød og sort banastik, kan man vende det på 

tilslutningen af opladeren, men det er ikke an-

befales. En matchning af farver er vigtig på 

grund af, at man skal undgå fejltagelser. Rød 

er normalt PLUS og sort er MINUS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX5e har digitale trim. Hver trimmer flytter cen-

ter på servoen med at trin pr. klik. Hvis en trim 

knap holdes i yderpositionen, vil den steppe til 

maksimum op/ned. 

 

 

FOR LAV SPÆNDING ALARM 

Hvis batteriet når under 4,7 volt vil DX5e bippe 

og LED vil blinke. 
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MODTAGER INSTALLATION 

DX5e har en lærer / elev funktion. De to DX5e 

skal forbindes med et kabel, tilslutte stikket på 

bagsiden af begge DX5e. Kablet leveres som 

ekstraudstyr (SPM6805). Den ene er MASTER 

og den anden er SLAVE. Den DX5e, der tæn-

des er MASTER og den anden, der holdes 

slukket bliver SLAVE. 

 

MASTER og SLAVE 

Begge DX5e skal have kontakterne i samme 

indstilling. Det er vigtigt for ikke at servoerne 

skifter køreretning, bare fordi der skiftes til den 

anden sender! 

 

DX5e er kompatibel med alle Spektrum og JR 

sendere på trainer stikket, men kan kun udnyt-

te styrepindenes funktioner. 

 

MODTAGER INSTALLATION 

AR500 som medfølger i sættet har to antenner. 

Dette giver to antenne stier for de 2,4 GHz. 

Ved at montere de to antenner forskelligt på 

modellen og med en vinkel i forhold til hinan-

den, vil man opnå det bedste modtageforhold. 

AR500 har to udgange til krængror og der er 

vendt modsat hinanden så to servoer kan an-

vendes.  

 

 

Modtageren installeres på sædvanlig måde. 

Man skal dog tage højde for ikke at installere 

den bag elektrisk skærmende materialer. Den 

lange føder med antennen i yderste led kan 

føres ud på modellens krop og give længere 

rækkevidde. Den eksterne antenne placeres i 

en vinkel i forhold til den der er på selve mod-

tageren. Som befæstelse kan velcro eller dob-

beltklæbende tape eller pads anvendes.  

 

 

TRAINER, lærer / elev 
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MODTAGER INSTALLATION 

AR500 modtageren skal være BIND, bundet til 

DX5e. Når DX5e leveres som RTF er det ud-

ført, fra Spektrum, allerede. BIND er sammen-

kodning af sender og modtager. Det sikrer, at 

din modtager ikke reagerer på andre sendere 

end din egen. En gentagelse af BIND er nød-

vendig, hvis der er foretaget ændringer i stan-

dard opsætningen. BIND er en del af Failsafe 

grundindstillingerne. Under BIND overføres 

grundindstillingerne fra senderen til modtage-

ren og gemmes i den til næste BIND foretages. 

Med AR500, og andre Spektrum modtagere, 

medfølger et BIND stik. Stikket indsættes i 

BATT/BIND stikket på modtageren. Batteriet 

tilsluttes til THRO (motorgas) eller en af de an-

dre stik. 

Hvis der anvendes BEC (Battery Eliminator 

Circuit, batteri erstatningskredsløb) fra en mo-

torstyring, sættes stikket fra ESC (Electronic 

Speed Controller, motorstyringskredsløb) til 

kanal 3 = Throttle (mærket THRO)  

 

 

For at udføre BIND skal DX5e være slukket 

inden der tændes for modtageren. 

 

Tænd for modtageren med BIND stikket mon-

teret og modtageren vil blinke i sin LED indika-

tor. Blinkeriet indikerer, at modtageren er klar 

til at blive BIND, dvs. låst sammen med den 

DX5e der tændes i BIND. 

Her er vises det med et ’løst’ batteri på modtageren. 

Her vises det med ESC og BEC og et LiPo batteri. 

Flyt alle kontakter og styrepinde på DX5e til de 

positioner, der er standard for den model der 

skal styres af DX5e. Det er disse positioner der 

vil blive anvendt ved radioforbindelsessvigt = 

Failsafe / fejlsikker tilstand. 

Typisk er det gasstyrepinden i bund = nul gas 

(og ikke som på billedet) og alle andre i neutral 

(center som på billedet). 

BINDING 
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RÆKKEVIDDETEST 

Når modtageren er er klargjort til BIND og LED 

blinker lystigt, holdes TRAINER kontakten op-

pe og DX5e tændes. 

Indikatoren på DX5e (LED) vil blinke også, 

men efter få sekunder vil de lyse konstant på 

AR500 og DX5e.  

BIND er hermed gennemført korrekt. 

 

Fjern BIND stikket fra AR500 (eller en anden 

Spektrum modtager) og gem BIND stikket til 

senere brug.  

 

Hvis du senere ændrer på grundindstillingerne 

for modellen, skal BIND gentages, fordi ind-

stillingerne bruges ved Failsafe, fejlsikker til-

stand. 

 

Kontroller, at alle funktioner udfører det de 

skal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før hver flyvning og især ved en ny model skal 

der foretages en rækkeviddetest. DX5e har en 

RANGE CHECK funktion, der gør denne test 

let at udføre. 

 

RÆKKEVIDDETEST MED DX5e 

1. Placer modellen stående på jorden i en 

afstand af ca. 28 - 30 meter 

2. Nu stiller du dig med din DX5e pegende 

med fronten mod modellen. 

3. Hold TRAINER kontakten oppe og aktiver 

HI/LO kontakten 4 gange. LED indikato-

ren påDX5e vil blinke og alarmgiveren 

(bip) vil gå i gang. Dette indikerer, at 

DX5e er i RANGE CHECK og udsender 

næsten ingen effekt. 

4. Du skal nu kontrollere, at der er fuld kon-

trol med modellen og uden udfald osv.  

 

5. Hvis kontrollen svigter skal du korrigere 

modtagerens installation, forbedre den og 

gentage rækkeviddetesten. 

 

 

BINDING 
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SERVO REVERSERING 

 Modvirker EL motorer starter ved tilslut-

ning af strøm. 

 Modvirker servoerne bliver kørt ud over 

ende stop. 

 Standser motor eller sætter den i tom-

gang ved fejl i radioforbindelsen. 

 AR500 sender ikke signaler til servoerne 

ved radiosvigt. Undtaget er motorgas ser-

voen der sættes i nul gas. (tomgang for 

brændstofmotorer) 

 AR500 Fejlsikkerhedsindstillingen gem-

mes ved BIND og er indstillingerne på 

DX5e ved BIND 

 

HVORDAN VIRKER FAILSAFE 
 

Når modtageren får strøm fra batteri 

 I et modelfly med EL motor holdes servo 

eller ESC til nul gas. Visse ESC regulato-

rer vil ikke initialisere, hvis der er signal til 

gas over nul. 

 I et fly med brændstofmotor vil motorgas-

servoen blive i sin position, hvis der ikke 

er signal til servoen. 

NB: Nogle servoer vil ’ryste’ når der ikke 

er signal, men det betyder intet og det er 

normalt for visse servoer. 

 Alle andre kanaler vil flytte til DX5e’s 

BIND indstillinger. 

 

Efter forbindelse med DX5e 

 Når AR500 får forbindelse med DX5e flyt-

ter alle servoer til indstillingerne på DX5e. 

 Hvis radiosignalet svigter vil motorgas 

servoen gå til de forudindstillede positio-

ner i BIND, typisk nul. 

 De øvrige servoer får ikke signaler og bli-

ver derfor i deres position.  

 

DX5e kan vende drejeretningen på servoerne, 

der er forbundet til kanal 1 til 4. Kontakterne er 

placeret på fronten af DX5e. Benyt en lille 

skruetrækker eller lignende og skub kontaktes i 

den ønskede stilling.  

DX5e har en variant af DUAL RATE. De to stil-

linger er dog fast 100% og 70% af fuld udslag. 

Det er Aileron (krængror), Elevator (højderor) 

og Rudder (sideror). Når omskifteres stilles i 

LO vil servoerne styres til 70% af det fulde ud-

slag og det kan gøre modellen nemmere at fly-

ve. Skal man bruge fulde udslag skiftes til HI 

(100%) og modellen kan styres vildt og inder-

ligt efter behag og kunnen. LO bruges ofte til 

start og landing for at give ’blødere’ udslag. 

 HI =   Fulde udslag 100% 

 LO =   Nedsat udslag 70% 

 
Det gælder for krængror, højderor og sideror. 

AR500 Failsafe, fejlsikkerhed 

HI / LO RATE, 100% og 70% udslag 
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MODTAGER STRØMKRAV 

DX5e har elevon eller deltamiks, der anvendes 

på fly med deltavinge. Der er kun 2 styreflader, 

der virker som krængror og højderor. Funktio-

nen styrer præcist ved rul og loops. For at akti-

vere elevon / delta mix, flyttes kontakten med 

en lille skruetrækker eller tilsvarende til ON. 

Venstre servo forbindes til AILE på AR500 

Højre servo forbindes til ELEV på AR500 

 

Bemærk: Hvis korrekte udslag ikke kan opnås 

på denne indstilling, kan der byttes 

om på servoerne. Indstil med servo-

retning osv. til det korrekte opnås. 

 

Når højderoret aktiveres skal begge 

rorflader gå op og ned. Når der sty-

res (krænges) til højre skal højre ror-

flade gå op og venstre rorflade ned. 

 

Sideror anvendes ikke i elevon /deltavinge. 

 

Drejning udføres ved krængning og højderor. 

 

 

 

 

 

 

På alle modtagere er det vigtigt med en stabil 

strømtilførsel. Strømmen leveres af et batteri. 

Batteriet skal kunne levere strøm i et tidsrum 

og i en mængde, der svarer til maksimum be-

lastning. Jo større model, jo mere strøm skal 

man bruge. Spektrum modtagere kan fejle, 

hvis spændinger er over et bestemt niveau he-

le tiden. Servoer under belastning har skiftende 

strømforbrug og det påvirker batterispændin-

gen. Hvis der anvendes ESC med BEC, det vil 

sige motorstyrring med batterierstatning til ser-

voer og modtager, skal BEC kunne klare be-

lastningen af servoer og modtager i hele flyve-

tiden. 

Spektrum modtagere kræver minimum 3,5 Volt 

og spændingen må ikke komme under dette 

niveau. Hvis man bruger 4,8 Volt som mini-

mum har man en god margin ned til minimum. 

Det giver sikkerhed for at modtageren ikke fej-

ler på grund af strømmangel! 

1. Når man bygger modelfly med mange 

stærke servoer bør man undersøge det 

samlede maksimumforbrug. Med et multi-

meter kan man undersøge både spæn-

dinger og strømforbrug. Mål spændingen 

på modtageren på et frit stik.  Spændin-

gen må på intet tidspunkt komme under 

4,8 Volt ved fuld belastning. Hold på sty-

refladerne når strømforbruget testes. 

2. Med multimetret i serie med batteriforsy-

ningen måles strømforbruget. Belast sty-

refladerne med en vægt der svarer til den 

belastning vinden vil give under flyvning. 

Man skal teste over 3 til 5 minutter med 

belastning og der kontrolleres for spæn-

dingsfald osv. Ledninger skal også have 

større kvadrat, dvs. tykkere ved større 

strømme. Det kan være nødvendigt med 

strømfordelere, hvis der er mange servo-

er.  

ELEVON / DELTA MIKSNING 

DELTA-VINGET MODEL 

AILE servo 

Venstre rorflade 

ELEV servo 

Højre rorflade 

TIPS OM BATTERIFORSYNING 
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TIPS VED BRUG AF 2,4 GHz  

3. Hvis der anvendes en regulator med BEC 
skal det testes i over 5 minutter for at se 
om kredsløbet kan klare strømmen og 
den afsatte effekt i regulatoren. Hvis den 
varmer for meget vil den kunne ’brænde 
af’ og systemet vil svigte! Eventuelt kan 
den placeres hvor der er luftcirkulation for 
at den bliver kølet, i forhold til den levere-
de effekt. En regulator kan levere mere 
strøm kortvarigt, men ved vedvarende be-
lastning skal den også levere strøm. 

4. Ved stormodeller skal der ofte fordelings-
bokse til servoer og andet. Der er ofte 2 
batterier med hver sin regulator, kontakt 
osv. Det er vigtigt at modtageren ikke før 
mindre spænding end f.eks. 4,8 Volt. Så 
er der en god sikkerhedsmargin ned til 
3,5 Volt hvor en Spektrum modtager vil 
fejle. Servoer arbejder ofte ned til 3 Volt. 

5. NiMH batterier kan fejle ved opladning. 
De oplades ofte med delta/peak måling. 
Hvis en celle ikke giver den rette indikati-
on, at den er opladet, vil man ikke kunne 
oplade batteriet fuld ud. Kontroller regel-
mæssigt kapaciteten ved afladning og 
med efterfølgende opladning, svarer til 
den kapacitet, der er angivet af leveran-
døren af batteriet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din DX5e er med DSM2 er på 2,4 GHz, men det funge-
rer udadtil som alle andre anlæg på 27, 35 og 40 MHz. 
Følgende er de formodede spørgsmål, der må komme 

om Spektrum 2,4 GHz anlæg. 

1. Sp: Hvad skal tændes først.  
 Sender eller modtager? 
Sv: Det er i princippet ligegyldig hvad der tæn-
des først. Spektrums modtagere sender ikke sig-
naler til servoerne før den er (i BIND) bundet til 
din DX5e. Når DX5e tændes undersøger den, om 
der er to frie frekvenser ledige og hvor den så 
starter med at sende på. Modtageren scanner 2,4 
GHz båndet, så længe den ikke har fundet sin 
DX5e. Modtageren leder efter sin GUID (Globally 
Uniqe IDentifier code), som den fik ved BIND pro-
cessen. Når modtageren finder sin GUID vil den 
låse og begynde at acceptere styresignalerne fra 
DX5e. LED (orange lysdioder) på modtagerne vil 
lyse konstant, når DX5e og modtager er i kontakt 

og OK at benytte. 

2. Sp: Kan tage lang tid at skabe forbindelse til 
modtageren eller måske slet ikke? 
Sv: For at en DSM og DSM2 skaber forbindel-
se, skal den modtage en række af Frames = pak-
ker med korrekt dataindhold. Denne proces er 
kritisk for systemet og skal gennemføres korrekt. 
Hvis DX5e og modtageren er for tæt på hinanden 
kan modtageren tage fejl flere gange. Modtageren 
skal ved fuld effekt fra DX5e være mere end 2 til 3 
meter væk. DX5e kan også være placeret for tæt 
på reflekterende materialer. Når DX5e placeres 
væk fra de reflekterende materialer og længere 
væk end 2 meter, gentages forsøget, med at sluk-
ke, tænde DX5e og modtageren igen. Når først 
modtageren er forbundet skal der mere end 4 ms. 
signalfejl til, før modtageren går i fejlsikker til-
stand. Problemer af før beskrevne karakter skyl-
des at 2,4 GHz kan skabe egene forstyrrelser når 
signalerne reflekteres og forskydes i luften. Nor-
malt forbindes der på 2 til 6 sekunder. 

3. Sp: Jeg har hørt, at DSM er mere følsom for 
 lav spænding end DSM2? 
Sv: Alle DSM og DSM2 modtagere har et ar-
bejdsområde fra 3,5 Volt til 9,0 Volt. På de fleste 
installationer er der ingen problemer med at 
spændingen er rigtig og OK. De fleste servoer 
fungerer ned til 3,8 Volt. Men med ”store” servoer, 
der trækker megen strøm, kan man komme under, 
på grund af fejl i dimensioneringen af ledningsnet-
tet. En DSM modtager må starte for fra (reboot) 
og det tager længere tid end på en DSM2. Det 
kan tage flere sekunder før den er forbundet med 
DX5e igen. Derfor!  

 

NB:  DSM2 modtagere produceret efter Juli 2007 har 
QuickConnect, der laver en hurtig genopretning 
af forbindelse. Spektrum betegner genoprettelsen 
efter for lav batterispænding som ”Brown Out” og 
det vises ved at LED indikatoren blinker regel-
mæssigt. 

TIPS OM BATTERIFORSYNING 
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GENEREL INFORMATION 

4. Sp: Nogen gange går modtagen ud af BIND 
 og skal BIND’es igen. 
Sv: En modtager vil aldrig gå ud af BIND, med 
mindre den instrueres til at gøre det. Det er  også 
vigtigt at vide, at foruden GUID koden, indsættes 
også modelnummeret fra DX5e. Hvis DX5e på 
noget tidspunkt bliver tændt med Trainer kontak-
ten aktiveret, vil BIND mistes, da DX5e igen leder 
efter en ny modtager! DX5e skal have protokollen 
fra modtageren og den slettes ved aktivering af 
BIND på DX5e og indlæses fra modtageren ved 
afslutning af BIND proceduren. Vær opmærksom 
på at visse pultholdere kan aktivere Trainer kon-
takten og så opstår problemet. Der er også misfor-
ståelser med, at når der skal udføres Range 
Check, holder i Trainer kontakten og tænder for 
DX5e. Det er der et metode til og det gøres  me-
dens DX5e er tændt normalt! 
 
Årsager nævnt i punkt 2, på forrige side. 
 
Trainer kontakten er aktiveret med vilje eller upå-
agtet. 
 

5. Sp: Hvad sker der hvis BIND mistes midt 
 under flyvning? 
 
Svar: BIND kan kun finde sted ved aktivering af 
BIND. Det betyder at DX5e kun kan ’glemme’ sit 
BIND ved tænd!  Så for at det kan ske, skal DX5e 
slukkes. Det siger sig selv, at så aktiveres 
SmartSafe®  og fejlsikker tilstand indtræder. 
 
Resten er tilfældigheder. 
 
 MEN, Det sker ikke af sig selv!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Smør ikke servoens gear eller motor 

 

 Overbelast ikke servoer til optrækkeligt understel. 

Vær sikker på at de kan dreje frit fra yderstilling til 
yderstilling. Klemmer trækstænger osv. vil servo-
en trække unødig strøm og vil i værste fald blive 
ødelagt. 
 

 Vær sikker på, at servoerne løber frit og ikke 

spænder i trækstænger, kugleled eller wirer. Hvis 
de mekaniske led klemmer bruger servoen unødig 
strøm. En servo, der er blokkeret kan tømme 
modtagerbatteriet meget hurtigt. 
 

 Mekaniske lyde fra led og trækstænger skal un-

dersøges og udbedres omgående. Rystelser i de 
mekaniske led kan forplantes til servoens poten-
tiometer og ødelægge servoens styreegenskaber. 
Det er farligt at negligere mislyde fra servo, sam-
linger og rorhorn. 
 

 Husk at anvende servoens medfølgende gummi-

tyller og bøsninger. Modellens rystelser bliver 
dæmpet i disse og servoen har længere levetid. 
 

 Kontroller at rorhorn er spændt forsvarligt på ser-

voens aksel. Brug kun de medfølgende skruer 
eller tilsvarende leveret som reservedel. Skruerne 
kan være forskellige fra fabrikat og type. 
 

 Rorhorn der normalt skal være hvide, men er ble-

vet misfarvet over tiden, skal udskiftes! 
Servohorn, servoarme af denne type kan se ud 
som de er OK, men kan pludseligt sprække eller 
helt knække. 
 

 Kontroller regelmæssigt om servoerne er fast-

spædt i modellens holdere. 
 

 Anvend kun servoer, der er stærke nok til formå-

let. Trækstyrken må heller være overdrevet end 
det modsatte. En servo, der ikke kan trække ror-
fladen, kan svigte helt og dens tandhjul blive øde-
lagt. Konsekvensen vil blive tilfældigheder…... 

2,4 GHz tips fortsat 

SERVO HÅNDTERING 
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Radiostyrede modeller kan give mange timers fornøjel-
se. Desværre er der også risikomomenter forbundet med 
modelflyvning. Derfor skal alt udstyr være kontrolleret før 
hver flyvning. 
 
Det er meget vigtig at installere radioudstyret korrekt. 
Derudover skal pilotens erfaring og kunnen tages i be-
tragtning. Kompetence er vigtig og træning gør mester. 
Det er vigtigt, at kunne håndtere kritiske situationer, så 
andre ikke udsættes for fare ved flyvningen. Hvis du er 
nybegynder er en god modelflysimulator et godt supple-
ment og den praktiske flyvning bør foretages med in-
struktør. Opsøg den nærmeste modelflyveklub og få den 
rette vejledning om fly. Spørg også din forhandler. Han 
ved mere end man regner med og hører om mange mo-
delpiloters erfaringer. På internettet kan man finde http://
www.modelflyvning.dk og her kan du se hvilke krav der 
er til modelflyvning i Danmark. Det er vigtigt at være for-
sikret, hvis uheldet er ude, og forsikringen får man ved 
medlemskab af Modelflyvning Danmark plus flere andre 
gode tilbud.  
 
Grundlæggende sikkerhedsregler. 

 Du skal sikre at batterierne på sender og modta-

gere er fuldt opladede. 

 Hold øje med hvor længe du har fløjet og om der 

er kapacitet til de næste flyvninger. 

 Kontroller rækkevidden før hver flyvning. 

 Kontroller alle rorflader fungerer korrekt og uden 

mislyde. 

 Flyv ikke under dårlige vejrforhold. I dårlig sigtbar-

hed kan man miste orienteringen af modellen. 
Kraftig vind kan også give uforudsigelige reaktio-
ner på flyvningen. 

 Flyv ikke tæt op og ned af tilskuere eller andre 

personer. 

 Antennen på DX5e må ikke pege direkte mod din 

model. Stil dig med siden til eller afbøj antennen i 
sin holder. 

 Bliv ikke overmodig. Sund fornuft er vigtig og det 

er ikke alle der føler sig sikre, når en model er i 
luften. Kommer der mislyde eller styresvigt, skal 
man hurtigst muligt lande og afhjælpe de fejl, der 
måtte være. 

 Sikkerhed kan ikke overdrives…… 

 Danmark har regler for flyvning med ubemandede 

fly (Modelfly) hos Modelflyvning Danmark kan du 
få henvisninger til de regelsæt, der gælder for flyv-
ning med modelfly. http://www.modelflyvning.dk 
anviser nærmeste klub. 

 Flyvning med modelfly med en startvægt på 7 til 

25 Kg må kun flyves af personer med certifikater, 
godkendte fly og fra stormodelgodkendte model-
flyvepladser. 

 Helikoptere er farligere end man umiddelbart vil 

tro. Rotorbladene kan rotere med meget høje ha-
stigheder. Personskader kan opstå ved uforsigtig 
flyvning. Størrelsen er afgørende for hvor farlige 
de kan blive. 

 

Ovestående regler gælder for USA. 
 
Et tilsvarende regelsæt findes i Danmark. 
 
http://www.modelflyvning.dk har henvisninger til regel-
sættet og er administrator af den eneste forsikringsord-
ning der er i Danmark. 

GENERELLE INFORMATIONER 
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1. Kontroller batterispændingen på DX5e. 

Den vises i displayet. Hvis spændinger er 

under 4,3 Volt må du ikke flyve. Risikoen 

er et unødigt styrt! 

 

NB: Kontroller at alle 4 celler har samme 

spænding med et multimeter. 

 

2. Kontroller alt på modellen, skruer, limnin-

ger, beklædninger, trækstænger, wirer og 

diverse led på rorhorn, servoer osv. 

3. Kontroller at alle ror kan styres uden mis-

lyde. 

4. Udfør en rækkeviddetest på jorden. 

5. Før hver flyvning skal senderen have væ-

ret slukket. Tænd den umiddelbart før 

hver flyvning og modtageren skal kontrol-

leres, at den styrer korrekt på alle rorfla-

der. 

6. Kontroller at alle trim står hvor de forven-

tes. 

7. Alle forbindelser til modtageren skal sik-

res mod, at de kan rive sig løs fra stikket. 

Kabler/ledningerne må ikke ’trække’ i stik-

ket og sikres med strips eller tape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Danmark gælder reklamationsretten. Rekla-

mationsretten varetages af din forhandler af 

DX5e. 

Horizon Hobby kan vælge, at foretage reparati-

on eller udskiftning af defekte apparater og en-

heder. 

Daglig flyvetjek 
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