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SPEKTRUM DX6i DSM2 med fuld rækkevidde RC system 
Modelfly eller modelhelikoptere 

Spektrums DX6i 6 kanal RC sender tilbyder en sofistikeret programmering af styrefunkti-
onerne som eller kun er tilgængelig i mere kostbare sendersystemer. DX6i har DSM2 
teknologi der giver rækkevidder ud over synets formåen. Derfor kan DX6i anvendes til 
alle typer af fly, store som små. Om de er drevet af brændstof eller batterier (EL) er un-
derordnet. DX6i kan styre alle flytyper der ikke kræver over 6 kanaler. Sammenlignet 
med 35 og 40 MHz anlæg, er der ikke længere ventetid med at få en fri kanal til at arbej-
de på. Med Spektrum systemet kan du blot tænde for senderen og gå i luften med alt fra 
parkflyvere til stormodeller og helikoptere, fra de små til de store hvor 6 kanaler er nok, 
klares med DX6i. 

 

Husk: I Danmark skal man være medlem af Modelflyvning Danmark på grund af for-
sikringskrav for flyvning med modelfly. 
 

  Se mere om kravene på http://www.modelflyvning.dk/  inden du flyver…... 
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DSM2 DUALINK TEKNOLOGI 
DX6i sender på 2,4 GHz og benytter Spektrums 2. generation af DSM. Det kaldes DSM2 og gi-
ver rækkevidder lagt ud over og i selve synsfeltet. I modsætning til alle tidligere smalbåndssyste-
mer på 35 og 40 MHz er det næsten helt immun over for forstyrrelser. DSM2 er et digital kodet 
system som låset sender og modtager sammen. 

Når DX6i leveres sammen med AR6200 er det alle 6 kanaler der anvendes. AR6200 kombinerer 
en indvendig og et udvendigt sæt modtagere. DX6i sender springer samtidigt på 2 frekvenser og 
leverer på denne måde dobbelt frekvenssikkerhed for modtageren. Dette skift og anvendelse af 
flere antenner og modtagere giver til sammen, en stor sikkerhed for at styresignalet når uhindret 
og uforstyrret frem til servoerne. Metoden er næsten skudsikkert og vil opleves som sådant, især 
sammenlignet med ældre RC systemer på 27, 35 og 40 MHz. 

MODELMATCH 
Med ModelMatch teknologi kan man ikke komme til at flyve med en model, hvor valget er forkert. 
Hvis modellen ikke er bundet (BIND) til sender og model, vil den simpelt hen ikke reagere. Når 
modtagerne BIND´es til DX6i vil der blive overført modelnummer til modtageren og de kodes 
derfor sammen. DX6i kan have 10 modeller i sin hukommelse. Navnet på modellen kan ændres 
frit, men ikke model placeringen 1 til 10. Når den rigtige model på senderen vælges er DX6i og 
dit fly klar til at gå i luften. Kontroller med rækkeviddetesten, at det kan gøres forsvarligt. 
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MODTAGERE DER ER KOMPATIBLE 
DX6i er kompatibel med alle systemer inklusiv første generation DSM på AR6000 modtageren. 
Du kan bruge alle DSM2 modtagere. Du kan dog kun udnytte de 6 kanaler, selvom modtageren 
har flere kanaler, som f.eks. AR7000. Med AR6100, AR6200 og kommende med DSM2 kan an-
vendes med 6 kanaler. Du skal dog være opmærksom på, at modtagerne med kun et sæt anten-
ner er til parkflyvere, det vil sige i praksis, på små modeller under 1 meter i vingespænd.  

PARKFLYVER MODTAGERE 

Park og indendørsmodtagere AR6000, AR6100E, AR6100 og AR6300 

FULD RÆKKEVIDDE DSM2 MODTAGERE 

Fuld rækkevidde DSM2 modtagere  =  AR6200, AR7000 og AR9000 
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For at gøre det lettere at finde rundt i manualen er  fastvingede fly og helikoptere placeret i hver 
sit afsnit.  

Afsnittet om indstillinger for fly og deltavinger starter på side 29 og frem til side 76. 

Afsnittet om indstillinger for helikoptere starter på side 77 og frem til side 131. 

Indstillingerne fremkommer som kronologi af menuerne, som de fremkommer under programme-
ringen. LCD displayet viser de enkelt funktioner og indstillinger. 

 

BRUG AF DENNE MANUAL 
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INSTALLERING AF BATTERIER I DX6i 
DX6i benytter 4 stk. AA celler. I DX6i bør der anvendes NiMH eller NiCd celler af god kvalitet. 
Hvis der medfølger celler kan de oplades i en ekstern oplader eller med en oplader tilsluttet stik-
ket i siden af DX6i. Der er dog intet til hinder for at anvende primær celler fra supermarkedet og 
skifte dem når DX6i giver alarm om for lav batterispænding. 
 
 

Skub batteridækslet ned mod bunden og løft det af. Installer de fire celler som anvist i batterihol-
deren. Læg batteridækslet på igen og skub det på plads igen. 

 

Bemærk: Som før beskrevet kan DX6i med fordel anvende 4 stk. NiCd eller NiMH genopladeli-
ge celler på 1,2 Volt. Der er placeret et opladestik på siden af DX6i til dette formål. 

 

 

Læs vejledningerne om opladning af NiCd og NiMH før opladning. Oplad kun batteriet 
med genopladelige celler monteret i batterikassen. Primær celler, der er almindelige en-
gangsceller, kan risikere at varme op og eksplodere ved opladning. Det ødelægger batteri-
kassen og DX6i´s batteriholder og måske mere end det! 

 

NB: Batteriforsyningen fra én gangs AA celler er lige så god  og sikker som NiCd og NiMH ! 
 Den indbyggede kontrol for lav batterispænding skal nok advare i god tid inden det er for 
 sent!  Forbruget ligger omkring 150 mA i drift. 
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OPLADNING AF BATTERIER I DX6i 
Flere sæt af DX6i har 4 medleverede NiMH celler og en 4,8 Volt oplader der passer til. Det er 
vigtigt at den kan oplade cellerne (batteriet) helt. Batteriet kan oplades natten over eller i en sam-
menhængende periode på 14 til 16 timer. 
Hvis der medfølger en oplader er den på 150 mA kontinuerligt strøm og det kan bruges som ret-
tesnor for opladetiden. F.eks. ved 2400 mA celler er det 2400 / 150 = 16 timer, hvis de har været 
afladet helt ellers er det mindre. 
Under opladningen vil temperaturen stige lidt, på cellerne og oplader, men det er helt naturligt. 
Hvis temperaturen stiger drastisk, afbrydes opladeren fra DX6i og der skal søges efter fejl. 

Opladertilslutning på DX6i 

Plus til kappen og minus til center 

SPEKTRUM har plus til kappen og minus til center 

Opladestikket kan tilsluttes i venstre side af DX6i. Når man anvender NiCd eller NiMH kan man 
oplade AA cellerne uden at de skal tages ud af DX6i interne batteriholder.¨ 
 
POLARITET AF OPLADESTIK. 
Vigtigt: Alle Spektrums opladere har minus på centertappen. Før brug af tilsvarende opladere 

skal man sikre sig at minus er på centertappen. Hvis ikke skal ledningerne vendes i 
stik eller oplader. Man skal også sikre sig, at opladeren maksimum giver 150 mA 
strøm. Mange opladere  er til 8 celler (9,6 Volt), men kan bruges hvis de kun afgiver 
150 mA strøm uanset spænding. Foretræk en oplader, der er beregnet til 4,8 Volt og 
150 mA strøm. Moderne delta/peak CPU styrede opladere må ikke benyttes.  

 
Primær celler, der er almindelige en gangs celler, kan risikere at varme op og eksplodere ved opladning. Det 
ødelægger batterikassen og DX6i´s batteriholder og måske mere end det! 
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STYREPINDENES JUSTERING 
ÅBNING AF DX6i BAGSIDE 

Først udtages de fire celler fra batteriholderen og sæt dækslet på igen. Næste trin er de seks (6) 
skruer der holder kabinettet sammen, skrues ud med en stjerneskruetrækker der passer i kær-
ven.  Løft forsigtigt bagsiden af uden at beskadige ledninger osv. 

STYREPINDENES MODHOLD JUSTERING 
Juster hver styrepinds retning med det ønskede modhold. Drej med uret strammer modholdet og 
mod uret slækker på modholdet. Modholdet sikrer at styrepinden centrerer når pinden slippes. 
Den kontrollerer også hvor megen modstand fingrene føler under styringen. Juster det så det fø-
les passende, hvis det ikke er OK fra leveringen. Pilene viser hvor skruerne sidder. 
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STYREPINDENES JUSTERING AF LÆNGDE  
DX6i styrepinde kan justeres i længden. Anvend en 2 mm. unbrakonøgle til at løse låseskruen. 
Drejes styrepindens knop venstre om forlænges styrepinden og højre om forkortes styrepinden. 
Når styrepinden har den ønskede længde, spændes låseskruen igen.  

Låseskrue 

Løsne 

Spænde 

AVANCEREDE DIGITALE TRIM 

DX6i har digitale trim kontakter på Aileron (Krængror), elevator (højderor), throttle (motorgas) og 
rudder (sideror). Trim indstillinger, der er foretaget, bliver gemt i en hukommelse for hver model. 
Når en model vælges igen vil de trim, der var udført, blive genanvendt på det valgte modelnum-
mer. 

Trim vil være vist på displayet som relative i forhold til center på skalaerne.  

Throttle 
Motorgas 

Rudder 
Sideror 

Aileron 
Krængror 

Elevator 
Højderor 
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MODTAGER OG SERVOINSTALLATION 
AR6200 har to sæt modtagere. Hovedmodtageren har tilslutningerne for servoer og tilslutning til 
hjælpemodtageren. En ledning på 7 cm. eller derover forbinder hovedmodtager med hjælpemod-
tageren. Ved den rigtige placering er der altid en antenne rettet mod DX6i når modellen er i luf-
ten.  

15 cm ledning 

Hovedmodtager 

Hjælpemodtager 
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MODTAGER OG SERVOINSTALLATION 
Installer hovedmodtageren på samme måde som man ville installere en 35 eller 40 MHz modta-
ger. Hold servo ledninger væk fra de to antenner og saml ledningerne i et bundt så langt væk fra 
antennerne som praktisk muligt. Modtageren monteres på eller i vibrationsdæmpende materiale 
som f.eks. skumgummi eller velcrotape.  

Hjælpemodtageren monteres minimum 5 cm. Væk fra hovedmodtageren og med antennerne i en 
vinkel på 90 grader i forhold til hovedmodtagerens antenner, men det er måske ikke så kritisk 
endda. En rækkeviddetest afgør om modtagerne skal placeres anderledes. De skal helst være 
placeret sådan, at man synsmæssigt kan se en antenne fra DX6i, uanset hvordan flyet vender. 

 Antennerne må ikke installeres bag elektrisk ledende materialer, som f.eks. kulfiber, motorer, 
aluminiumsgitre osv. Til dette formål findes specielle modtagere, AR6255 og AR9300, med eks-
terne antenner. 

Alle elektrisk ledende materialer vil dæmpe 2,4 GHz signaler og dette er absolut ikke ønskvær-
digt og man skal tage sine forholdsregler ved materialevalg og modtagere.  

Hjælpemodtager 

Hovedmodtager 

På helikoptere er generel god plads at installere hovedmodtager og hjælpemodtager. I eksemplet 
er hovedmodtageren installeret med velcro og en velcro og velcrobånd. I eksemplet er AR6200 
monteret på servo/modtager bakken og hjælpemodtageren fronten af samme.  

Hoved- 
modtager 

Hjælpe- 
modtager 
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MODTAGER OG SERVOINSTALLATION 
I fly med brændstofmotorer er der mange rystelser. Derfor skal servoerne monteres i deres gum-
miophæng, der medfølger servoerne. Skruerne må ikke overspændes. Se på tegningen hvordan 
bøsninger og gummiflanger monteres på de fleste servoer. Sammen med de fleste samle og 
byggevejledninger er der anvist hvorledes servoerne er tænkt monteret. Det er vigtigt at servoer-
ne ikke rystes løse eller bevæger sig i ophænget ved normal belastning.    

Servo monteringsflange 

Gummitylle 

Rorhorn monteringsskrue 

Servoaksel 

Rorhorn 

Metalbøsning  
afstandsstykke 
 
Det bredde stykke vendes mod 
monteringsfladen! Servoledning og stik 

Servohus 

Servo monteringsflange 

Gummitylle 
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RÆKKEVIDDETEST MED DX6i 
Før hver flyvning og især ved en ny model skal der udføres en rækkeviddetest. DX6i har indbyg-
get en rækkeviddetest, der består i at nedsætte effekten til et minimum og som skal række mere 
end 30 meter. Testen aktiveres ved tryk på rulleknappen og rulle frem til SETUP LIST (9). Tryk 
på rulleknappen igen og rul frem til RANGE TEST (9) og tryk på rulleknappen igen. Nu vises 
RANGE CHECK og aktiveres ved at holde Trainer kontakten op. INH skifter til ACT og DX6i 
bipper lystigt når kontakten er aktiveret. 

RÆKKEVIDDETEST MED DX6i 
1. Med modellen stående på jorden flytter man sig 30 skridt ca. 30 meter væk fra modellen. 

2. Stil dig med fronten på DX6i pegende mod modelflyet. Skift til RANGE CHECK. Aktiver 
Trainer kontakten og DX6i sender med svag effekt. 

3. Du skal nu kontrollere at alle rorflader osv. fungerer uden fejl. 

4. Hvis der er udfald i styringen skal du undersøge om der er fejl og eventuelt anbringe 
modtagerne et bedre egnet sted i flyet. 

5. Hvis der er fejl skal de rettes og testen skal gennemføres igen. 

6. Hvis testen er gennemført uden fejl, så er det bare at flyve der ud af.  

30 skridt eller 
~ ca. 30 meter 

Aktiver Trainer kontakten 
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BINDING DX6i 
 AR6200 og andre DSM og DSM2 modtagere skal kodes sammen med din DX6i. Sender og 
modtager BIND´es sammen og er unikke i DX6i’s modelnummer. Når først de er BIND, bundet 
sammen er DX6i’s modelnummer og modtager entydige og et andet valg af model i DX6i vil ikke 
reagere før et nyt BIND er gennemført. Årsagen til det, er Spektrums ModelMatch™ der sikrer 
at man ikke kommer til at flyve med forkerte opsætninger. 

 

1. Med isenkrammet forbundet som f. eks. på billedet monteres BIND stikket i BAT/BIND 
Ellers forsynes modtageren med strøm på Throttle og BIND stikket sættes i hvor batteriet 
ellers skulle have været sat i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tænd for modtageren (DX6i skal være slukket) og en LED vil blinke i AR6200 og hjælpe-
modtageren. Nu er AR6200 klar til at DX6i tændes i BIND. 

BIND 
LED 
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BINDING DX6i 
3. Placer alle styrepinde på DX6i, hvor man gerne vil have modtageren til vælge, hvis sender-

signalet er væk i kortere tid. (SmartSafe™ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aktiver Trainer kontakten og hold på den medens du tænder for DX6i. Inden for få sekun-
der skal modtagerene holde op med at blinke og i stedet lyse konstant og servoerne reage-
rer på berøring af styrepindene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fjern BIND stikket fra BAT/BIND stikket og gem det til senere brug. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Når din model er færdigprogrammeret kan det være nødvendigt at udføre BIND igen, hvis 
man har flyttet centerpunkterne i servo indstillingerne. I SmartSafe™  vil AR6200 bruge 
indstillingerne der var på BIND tidspunktet og de skal fornyes med en ny BIND. 
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SMARTSAFE FAIL-SAFE, fejlsikker tilstand 
AR6200 har SmartSafe™ fejlsikkerhedsfunktion. 

 

SMARTSAFE: 

• Modvirker EL motorer blot starter ved tilslutning af strøm til AR6200  

• Modvirke at servoer springer til yderstillingerne og ødelægger gearet 

• Stopper motoren ved radiosvigt 

• Holder sidste styreindstilling ved radiosvigt 
 
Bemærk: Fail-Safe anvender indstillingerne ved BIND som grundindstilling. 

 

 

SmartSafe™ er ideel for både EL fly, brændstoffly og helikoptere, Her er hvorfor: 

 

Ved tilslutning af strøm til modtageren: 
Hvis AR6200 tændes uden at DX6i er tændt, vil motorgassen være i nul. Det hindrer, at EL moto-
rer starter op uden radiosignal. 

 

Efter normal forbindelse: 

Når alt fungere som det skal, kan der forekomme fejl i radiolinket. Hvis de for lange, vil SmartSa-
fe™ styre motorgas servoen eller motorregulatoren til nul dvs. stoppe motoren, men beholder 
servoerne i stillingen, der var ved radiosignalsvigtet. Når signalet kommer igen vil AR6200 gen-
optage styringen. 

HVORDAN VIRKER SMARTSAFE™, fejlsikkerhed 
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MODTAGER STRØMKRAV 
På alle radiostyrede fly er det vigtigt med en passende strømkilde, der kan levere strøm pålideligt 
og i passende mængder og med passende spænding. Det er især vigtigt på store modeller med 
mange servoer. Servoer og modtager er næsten altid forsynet med strøm fra samme batteri. Der-
for skal batteri, ledninger og stik være af passende dimensioner. Det må hellere være overdi-
mensioneret end det modsatte. Et batteri der er underdimensioneret kan forstyrre uden at det 
kan ses ved test på jorden. Når belastningerne på servoerne begynder i luften kan batterispæn-
dingen falde drastisk og modtageren begynder at svigte, selvom der er masser af styresignal fra 
DX6i og andre tilsvarende sendere. Alt der fører strøm har påvirkning. Det er stik, kontakter, re-
gulatorer (BEC) og for tynde ledninger, til den maksimale strøm, det samlede system bruger.  
Spektrums modtagere kræver minimum 3,5 Volt. Hold en god margin over dette niveau. En god 
regel er, at spændingen skal holdes på minimum 4,8 Volt og gerne 6 til 7 Volt. Det giver masser 
af overskud og spændingsfald, der vil være der, bliver uden betydning for sikkerheden. Kontroller 
at strømforbruget ved fuld belastning ikke kommer under 4,8 Volt, så er der god margin til at fly-
ve. Batteriets kapacitet skal tilpasses ønsket flyvetid osv. 

1. Når man anvender mange kraftige servoer med høje drejningsmomenter er det vigtigt at 
måle spændingsfaldet på modtagerens batteritilslutning ved fuld belastning. Hold på rorfla-
der med den samme modstand som fladen ville have under flyvning. Læs manualen for ser-
voen og gang det op med antallet af servoer. Så har man en fornemmelse af hvor meget 
det drejer sig om. Spændingen skal holde sig over 4,8 Volt, så man har en god margin ned 
til 3,5 Volt, hvor AR6200 og andre Spektrum modtagere slår fra og viser, at der har været 
en fejltilstand før landingen. 
 
NB: Hvis du køber Flight Log® kan du måle spændingen med display der f.eks. viser 4v8. 
 

2. Med et amperemeter indskudt mellem batteri og systemet kan man kontrollere strømforbru-
get direkte. Belast rorfladerne med hånden og se hvor meget strøm der trækken fra batteri-
et. For almindelige fly skal man regne med maksimum 3 Ampere på ledningsnettet og med 
op til 5 Ampere som spidsbelastning. Hvis systemet trækker mere end det, skal man tage 
sine forholdsregler, med tykkere ledninger = større kvadrat, bedre kontakter og/eller strøm-
fordelingsbokse i værste fald.  
 
NB: Flight Log viser kun spændinger. Strømmålinger skal foretages med et multimeter. 
 

3. Hvis man anvender strøm fra EL regulatorer (BEC) skal systemet testes med maksimum 
strøm i minimum 5 minutter. Dette gøres for at teste, om regulatoren kan holde til belast-
ningen eller brænder af. Hvis regulatoren varmer kraftigt op, skal den monteres, hvor luften 
køler den ned. Afbryd testen, hvis dette konstateres og gentag testen med forceret køling 
(propellen kan blæse luft over regulatoren). Kontroller som før spændingen på AR6200. 

4. Ved rigtig store modelfly med store rorflader, eller hurtige jetfly, anvendes Power Bokse 
med flere batterier som ekstra forsyningssikkerhed. Disse bokse testes også under fuld be-
lastning. 

5. Batterier baseret på NiMH oplades ofte med Delta/Peak opladere. Batteritypen har dog en 
ulempe, da opladerne ofte laver fejl under opladningen, da cellerne kan give forkert indikati-
on af Peak. Kontroller ved afladning med CPU aflader, hvor megen kapacitet, der er på bat-
teriet. Derfor er det også blevet mere legitimt, at anvende f.eks. LiPo og LiFe med tilhøren-
de spændingsregulatorer, selvom det giver mere elektronik osv. 

ANBEFALINGER OM BATTERIER TIL MODTAGER 
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TIPS OM BRUG AF 2,4 GHz RC SYSTEMER 
Din DX6i med DSM2 er på 2,4 GHz, men det fungerer 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 tændes først. Spektrums modtagere sender ikke 
 signaler til servoerne før den er (i BIND) bundet til din DX6i. Når DX6i 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 
 DX6i. Modtageren leder efter sin GUID (Globally Uniqe IDentifier code), som den fik 
 ved BIND processen. Når modtageren finder sin GUID vil den låse og begynde at 
 acceptere styresignalerne fra DX6i. LED (orange lysdioder) på modtagerne vil lyse 
 konstant, når DX6i 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 forbindelse, skal den modtage en række af 
 Frames = pakker med korrekt dataindhold. Denne proces er kritisk for systemet og  
 skal gennemføres korrekt. Hvis DX6i og modtageren er for tæt på hinanden kan 
 modtageren tage fejl flere gange. Modtageren skal ved fuld effekt fra DX6i være 
 mere end 2 til 3 meter væk. DX6i kan også være placeret for tæt på reflekterende 
 materialer. Når DX6i placeres væk fra de reflekterende materialer og længere væk 
 end 2 meter, gentages forsøget, med at slukke, tænde DX6i og modtageren 
 igen. Når først modtageren er forbundet skal der mere end 4 ms. signalfejl til, før 
 modtageren går i fejlsikker tilstand. Problemer af før beskrevne karakter skyldes 
 at 2,4 GHz kan skabe egene forstyrrelser når signalerne reflekteres og forskydes 
 i luften. Normalt 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 arbejdsområde 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 lednings 
 nettet. 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 DX6i igen. Derfor!  
 

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

 
Se på side 21, hvordan man undgår ”Brown Out” 
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TIPS OM BRUG AF 2,4 GHz RC SYSTEMER 

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 DX6i. 
 Hvis DX6i på noget tidspunkt bliver tændt med Trainer kontakten aktiveret, vil BIND 
 mistes, da DX6i igen leder efter en ny modtager! DX6i skal have protokollen fra 
 modtageren og den slettes ved aktivering af BIND på DX6i og indlæses fra modtage
 ren ved afslutning af BIND proceduren. BIND er afhængig af modelnummeret.  
 Sker det på et andet modelnummer i DX6i, vil der ikke ske noget med de andre 9! 
 Vær opmærksom på at visse pultholdere kan aktivere Trainer kontakten og så opstår 
 problemet. Der er også misforståelser med, at når der skal udføres Range Check, hol
 der i Trainer kontakten og tænder for DX6i. Det er der et menupunkt til og det gøres 
 medens DX6i er tændt normalt! 
 
 Valg af forkert model kan også være årsag til modtageren ikke reagerer. 
 ModelMatch® sikrer at kun den rigtige model reagerer. 
 
 Årsager nævnt i punkt 2, på forrige side. 
 
 Trainer kontakten er aktiveret med vilje eller upåagtet. 
 

5. Sp: Hvad sker der hvis BIND mistes midt under flyvning? 
Sv: BIND kan kun finde sted ved aktivering af BIND. Det betyder at DX6i kun kan 
 ’glemme’ sit BIND ved tænd!  Så for at det kan ske, skal DX6i slukkes. Det siger sig 
 selv, at så aktiveres SmartSafe®  og fejlsikker tilstand indtræder.  
 Resten er tilfældigheder. 
 
 MEN, Det sker ikke af sig selv!  
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KOM HURTIGT I GANG MED FLY 
MODEL TYPE, valg af model type 
Tænd for DX6i med rulleknappen nedtrykket. Når SETUP LIST vises i displayet slippes rulle-
knappen. 
 
MODEL TYPE 
vises i bunden 
af displayet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drej på rulleknappen til MODEL TYPE fremhæves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryk på rulleknappen skifter til MODEL TYPE menuen. Vælg ACRO for fastvingede modelfly.  
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SERVO REVERSERING 
Adgang til at skifte mellem [N]ormal og [R]everse på servoerne 

Tænd for DX6i med rulleknappen trykket ned indtil SETUP LIST vises i displayet. 
 
Med tændt DX6i 
Kan man fra ADJUST LIST rulle ned til SETUP LIST og trykke på rulleknappen! 
Kan man også trykke på rulleknappen i over 3 sekunder og slippe den, skifter til SETUP LIST. 
 
MODEL TYPE er første valg på displayet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drej på rulleknappen til REVERSE fremhæves 



DX6i Dansk vejledning 

26 

Tryk på rulleknappen og menuen for servoerne kan indstilles. 

Drej på rulleknappen til servoen der skal skiftes retning på er markeret. 
Tryk på rulleknappen og drej igen for at skifte mellem R og N.  
Tryk på rulleknappen vælger OK og der kan vælges ny servo kanal. 

Symbolet til højre viser op og ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej til sidst rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulleknappen returnerer til SETUP LIST 

 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder returneres til normalt display. 

SERVO REVERSERING 
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Adgang til at justere servoernes vandring 

Med DX6i tændt trykkes på rulleknappen og ADJUST LIST vises på displayet når rulleknappen 
slippes igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej på rulleknappen til TRAVEL ADJ er fremhævet. 

SERVO VANDRING 
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Et tryk på rulleknappen skifter til TRAVEL ADJ menuen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drej på rulleknappen til den ønskede kanal er fremhævet. 

Flyt styrepinden der svarer til kanalen til højre, venstre, op eller ned, hvad der nu passer. 

Pilen til venstre for værdien viser retningen der indstilles. Plusserne (+) er på displayet små pile 
der viser retningen! 

Tryk på rulletasten når servoen er fremhævet (reverseret skrift) Fremhævningen skifter til en kas-
se omkring værdien der stilles med rulleknappen. 

Gentag proceduren for alle servoer, der skal ændres over og under 100% udslag. 

 

NB: Nogle fly har to servoer til samme funktion med to (2) servoer til krængror eller/og to (2) ser-
voer til højderor. Under WING TAIL MIX på side 43 kan det ses, hvordan de er sammen-
koblet.  

SERVO VANDRING 
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Motortrimmet er kun aktivt fra center og ned. Det tillader trim uden at påvirke motorens øvrige 
driftsområde. 

IDENTIFIKATION AF EN MODE 2 DX6i  (leveres standard i Danmark) 

Antenne 

Trainer / BIND 

Flaps / Gyro 
Gear / F-Mode 

Elevator D/R 
Højderor 

Throttle Cut 
Stop motor 

Bærehåndtag 
Støttefod Mix / Mikser 

Throttle Hold 

Rudder D/R 
Sideror 

Aileron D/R 
Krængror 

Styrepind til  
Aileron, krængror 

og 
Elevator, højderor  

Styrepind til  
Rudder, sideror 

og 
Throttle, motorgas  

Rudder Trim 
Sideror trim 

AileronTrim 
Krængror trim 

Throttle Trim 
Motorgas trim 

Elevator Trim 
Højderor trim 

Roller 
Rulleknappen Afbryder 

Tænd og Sluk 

Øje til halsrem 

THROTTLE ALT 

ADVARSEL:         ANTENNE SIKKERHED 
 
Brug ikke antennen som håndtag! 
Beskadigelse af antennen reducerer DX6i’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! 
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Når batteriet når ned på 4,3 volt kommer der alarm og displayet vil blinke. 

Med DX6i er det muligt at koble dem sammen som Lærer / Elev (Master og Slave)  Skiftet forta-
ges med Trainer kontakten. 

MASTER  og SLAVE skal være identisk sat op med alle funktioner for flyet.  

 

Programmeringen foretages på begge, via display og rulleknappen. 

Med DX6i tændt: 

Et kort tryk på rulleknappen skifter til ADJUST LIST 

Et langt tryk ( 3 sekunder) på rulleknappen skifter til SETUP LIST 

 

Der kan returneres til hovedbilledet på displayet ved at holde rulleknappen nede i 3 sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis DX6i tændes med rulleknappen trykket ned ventes til SETUP LIST vises  

TRAINER, Lærer / Elev funktion 

LAV BATTERI ALARM 
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SETUP LIST indeholder de opsætninger der grundlæggende for modellen. Det er modellens ty-
pe, eget valgt navn, servoretning og aktivering af kontakter. (Page = side ) 

SETUP LIST oversigt 

SETUP LIST indeholder alle de overordnede funktioner og de viste menuer her er i ACRO 
som MODEL TYPE. 
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Tænd for DX6i med rulleknappen nedtrykket. Når SETUP LIST vises i displayet slippes rulle-
knappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativt kan man: 
 
Med tændt DX6i 
Kan man fra ADJUST LIST rulle ned til SETUP LIST og trykke på rulleknappen! 
Kan man også trykke på rulleknappen i over 3 sekunder og slippe den, skifter til SETUP LIST. 
 
MODEL TYPE er første valg på displayet. 
 
 
Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Man komme retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display.  (MAIN) 

 

  

ADGANG TIL SETUP LIST 
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DX6i har to hovedtyper af modelfly, ACRO for fastvingede fly og HELI for Helikoptere. DX6i kan 
gemme 10 forskellige fly med de to typer. Hver model 1 til 10, og kan have hver sin af de to ty-
per. Før typevalg er det praktisk at skifte modelnummer i ADJUST LIST, MODELS SELECT 
først. Ved skift af modeltype slettes alle tidligere indstillinger til grundopsætning undtagen navnet. 

ADGANG TIL TYPE VALG. 
Tryk på rulleknappen i 3 sekunder. Slip rulleknappen og displayet viser SETUP LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej rulleknappen til MODEL TYPE er fremhævet.  

 

MODEL TYPE FUNKTION 
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Tryk på rulleknappen viser følgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej på rulleknappen skifter mellem ACRO og HELI 

Tryk på rulleknappen accepterer valget og marker List. Ved tryk på rulleknappen returnerer til 
forrige menu SETUP LIST.  

 

Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Man komme retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display.  (MAIN) 

VALG AF MODELTYPE 
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Skift af modelnavnet foregår i MODEL NAME menuen fra SETUP LIST.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fra SETUP LIST vælge MODEL NAME ved at fremhæve det og rulleknappen trykkes en gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

MODEL NAME Modelnavn 
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Fremhæv feltet under teksten der viser modelnummeret i DX6i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marker blokken under MODEL    ##      Her er det nummer 6. 

Man kan skifter karakterer i navnet efter tur og man styrer det med rulleknappen. Drej flytter plad-
sen og tryk skifter ind på pladsen. Når man er inde på pladsen vælges karakter med rulleknap-
pen og accepterer med tryk på rulletasten og man kommer videre til næste plads. Når man er 
færdig fremhæves OK ! og et tryk på rulleknappen skifter til blokken markeret med det nye navn 
og med rulleknappen vælges List og tryk på rulleknappen er tilbage til SETUP LIST igen. 

 

Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Man komme retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display.  (MAIN) 

PROGRAMMERING AF MODELNAVN 
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Monitoren er praktisk ved opsætning, da den viser servoernes forventede stilling. Ved test kan 
den vise servoernes skift ved styring, kontakter og miksning af servoer. Alt dette kan gøres uden 
at man ødelægger servoer, der bliver kørt ud af stilling ved indstilling af miksere osv.  

Adgang til monitoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra SETUP LIST fremhæves og vælges MONITOR 

MONITOR 
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Efter fremhævningen trykkes på rulleknappen og monitoren vises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjen alle servofunktionerne og de vil blive vist på displayet. 

 

Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Tryk på rulleknappen returnerer til SETUP LIST og her fremhæves Main og rulleknappen trykkes 
derpå igen. 
 
Man kommer retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display. (MAIN) 

MONITOR 
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Ved reversering af en servo skiftes dens trækretning. Alle seks (6) kanaler kan skiftes. 

Adgang til skiftet. 
Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og kom ind i SETUP LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug rulleknappen til at finde REVERSE  

REVERSE AF SERVO 
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Når REVERSE er fremhævet i displayet trykkes på rulleknappen og REVERSE menuen vises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rul frem til den ønskede servo der skal have sin køreretning skiftet. N = Normal og R = Reverse 

 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Landingshjul 

• FLAP: Flap  Flaps 

Når den servo er fremhævet trykkes på rulleknappen og den drejes for at skifte mellem R og N. 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

REVERSE AF SERVO 
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DX6i har en motor stop funktion. Når Throttle Cut knappen trykkes ned kan servoen til motorgas 
slukke for motoren, hvis det ønskes anvendt. 

Aktivering af funktionen THROTTLE CUT 

Skift ind i SETUP LIST menuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find frem til THRO CUT og tryk på rulleknappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på rulleknappen og man er i THRO CUT menuen. Fremhæv INH og tryk på rulleknappen og 
skift til ACT og tryk på knappen igen 

THROTTLE CUT, Sluk motor 
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Skift POSITION -  INH  til POSITION - ACT for at knappen er aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

THROTTLE CUT, Sluk motor 
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DX6i giver tre (3) forskellige fastvingekonfigurationer. Det er Normal, Dual Aileron = 1 servo på 
hvert krængror, og Elevon (Delta miksning), hvor der er 1 servo pr. krængror, der også virker 
som højderor. I forlængelse af dette, er der også V-tail = V formet haleror og med 2 servoer. 

NORMAL 

Når funktionen DUALAILE og ELEVON er INH (inaktiv) er der valgt en normal vingetype, hvor 
én (1) servo betjener begge krængror.  

Når V-tail er INH er det normal styring af højderor med 1 servo og sideror med 1 servo. 

 
DUAL AILERON vingetype 

For at denne funktion kan virke, skal der være én servo på hvert krængror (2 servoer). Det gør 
det også muligt at anvende krængror som flaps eller luftbremse (spoilers). Denne funktion mulig-
gør også, at krængror kan justeres i center og udslag individuelt. 

V-TAIL, V halesystem 

V haletypen kombinerer sideror og højderor på 2 ”højderor” monteret i V form. Her kan de to ror-
flader justere i center og udslag individuelt som på 2 servoer til krængror. Dual Rate funktionen 
giver yderligere mulighed for præcision og gør det lettere at flyve modellen. 

ELEVON, Deltavinge 

Elevon funktionen gør det muligt at styre deltavingede flytyper, det vil sige fly med kun et vinge-
sæt. Alt styres på højderor og krænrors styrepindene og eventuelt motorgas. Hver rorflade styres 
af en selvstændig servo. 

Adgang til TAIL MIX funktionerne 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes og til SETUP LIST vises i displayet. Alternativt hvis DX6i 
allerede er tænd holdes knappen nede i 3 sekunder (eller mere) og slippes viser også SETUP 
LIST. I ADJUST LIST kan rullekappen drejes til sidste valg = SETUP LIST og tryk igen på rulle-
knappen. 

 

WING TAIL MIX, vingeror og haleror 
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Drej på rulleknappen til WINGTAILMIX er fremhævet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej på rulleknappe til WINGTAILMIX er fremhævet. Tryk på rulleknappen. 
Drej ned til den vingetype der er på dit fly. Tryk på rulleknappen og der kan skiftes mellem INH 
inaktiv og ACT. ACT aktiverer vingetypen. Kombinationer der ikke kan udføres, annulleres i DX6i 
programmering og vises ved at den sætter de andre i INH = de aktivere det andet valg, der ikke 
kan kombineres! 

NB: Når FLAPERON eller ELEVON er valgt kan servoerne justeres i center og trimmes sær-
skilt. Fællesjustering er på Dual Rate, som skifter hvor mange % af det samlede udslag, der kan 
anvendes ved styringen. Det samme gælder for V-Tail funktionen. 

V-Tail, DUALAILE og ELEVON kan ikke kombineres. 

WINGTAILMIX, vingeror og haleror 

 Valg af vinge og hale type 
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AILE udgang forbindes til servo på højre krængror 
AUX1 udgang forbindes til servo på venstre krængror 

RUDD udgang forbindes til højre haleror servo 
ELEV udgang forbindes til venstre haleror servo 

ELEV udgang forbindes til højre vinge servo 
AILE udgang forbindes til venstre vinge servo 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

DUAL AILERON, servoer til kræng, højde og sideror 
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Dual Rate er normalt sat til hver sin kontakt. Hver af styrepindenes udslag, krængror, sideror og 
højderor kan skiftes med en kontakt de er allokeret  på forhånd. Det kan dog kombineres på én 
kontakt, således at alle tre (3) D/R og EXPO til med.  

 

Adgang til at vælge kombikontakt 

I SETUP LIST vælges D/R&COMBI. 

D/R KONTAKTER KOMBINERET PÅ ÉN KONTAKT 
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Drej på rulleknappen og fremhæv INH. Tryk på rulleknappen og drej frem til hvilken én, af de tre 
kontakter der skal fungere som fælles skift af D/R og EXPO. 

 
Der kan vælges AILE, ELEV, RUDD elle INH der sætter D/R tilbage på hver af de tre kontakter. 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

D/R KONTAKTER KOMBINERET PÅ EN KONTAKT 
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DX6i har timer, der vises på displayet når DX6i er tændt. Den kan have én af to funktioner. 

 

DOWN-TIMER 
Timeren kan vælges til at tælle ned fra en fastsat værdi. Det kan være fra 59 minutter og 50 se-
kunder som maksimum og i trin af 1 minut og trin af 10 sekunder. 

 

UP-TIMER 

Timeren kan tælle op til det indstillede antal minutter og sekunder. Den kan indstilles op til 59 mi-
nutter og 50 sekunder. 

 

NULSTILLING AF TIMER 

Hvis kontakten, Trainer eller Throttle Cut, holdes i over 3 sekunder nulstiller timeren. 

 

AKTIVERING AF TIMER 

Tryk på rullekappen og holdes i 3 sekunder skifter til SETUP LIST fremhæves. 

 

TIMER 
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Fremhæv TIMER og tryk på rulleknappen. 

Programmering af TIMER funktionen 

Fremhæv minutfeltet og tryk på rulleknappen. Indstil det ønskede antal minutter med rulleknap-
pen. Tryk på rulleknappen og fremhæv sekund feltet. Tryk på rulleknappen og drej til det ønske-
de antal sekunder.  

Fremhæv SWITCH feltet og tryk på rulleknappen.  
Vælg mellem INHIBIT (inaktiv timer), TRAINER (Lærer/elev/BIND kontakten) eller THR CUT 
(Motorstop) trykknappen. Den valgte kontakt/knap stopper og starter timeren. 
 
Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

TIMER 
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Når rækkeviddetesten aktiveres vil DX6i nedsætte effekten væsentligt. 

Adgang til rækkeviddetesten 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes og slip den når SETUP LIST vises. 

Drej på rulleknappen og fremhæv RANGE CHECK. 

RANGE CHECK, rækkeviddetest 
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Drej på rulleknappen og fremhæv RANGE CHECK og tryk på rulleknappen. 

Når menu billedet er på RANGE CHECK holdes Trainer kontakten oppe. DX6i sender nu med meget lav effekt og 
bipper lystigt. CHECK skifter til ACT når kontakten holdes oppe. 

1. Med modellen stående på jorden flytter man sig 30 skridt ca. 30 meter væk fra modellen. 

2. Stil dig med fronten på DX6i pegende mod modelflyet. Skift til RANGE CHECK. Aktiver Trainer kontakten og 
DX6i sender med svag effekt. 

3. Du skal nu kontrollere at alle rorflader osv. fungerer uden fejl. 

4. Hvis der er udfald i styringen skal du undersøge om der er fejl og udbedre fejlen. 

RANGE CHECK, rækkeviddetest på en model 

30 skridt eller 
~ ca. 30 meter 
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DX6i kan skifte mellem EU og USA tilladte effekter. EU = 100 mW og USA = 128 mW. For at CE 
mærkningen er gældende skal DX6i indstilles til A-EU 328. 

 

Adgang til POWER SETTING 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes til SETUP LIST vises i displayet. Drej på rulleknappen til 
POWER SETTING er fremhævet. Tryk på rulleknappen og fremhæv feltet med de to muligheder. 
I Danmark skal der vælges A-EU 328 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

POWER SETTING 



53 

DX6i Dansk vejledning 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes skifter til SETUP LIST eller med én af de to andre meto-
der til SETUP LIST. 

Adgang til at justere displayets kontrast sker via SETUP LIST. 

 
Drej på rulleknappen til CONTRAST er fremhævet. 

DISPLAY CONTRAST, display kontrastvinkel 
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Kontrasten kan justeres fra 0 (nul) til 100%. 

 

Fremhæv feltet (50%) og tryk og drej på rulleknappen til displayet er let læselig med reflekteret 
lys. Læseligheden kan ses direkte ved skiftet. 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

DISPLAY CONTRAST, display kontrastvinkel 
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COPY (kopi) funktionen giver mulighed for at kopiere en model ind til en anden (9 andre). Husk 
BIND på den model, der er kopieret til.  

RESET giver mulighed for at nulstille modelnummeret til standardopsætningen og man kan be-
gynde forfra. 

 

Adgang til COPY/RESET 

Tryk på rulleknappen medens DX6i tændes eller i over 3 sekunder ved tændt DX6i. 
I ADJUST LIST kan man rulle ned til SETUP LIST og trykke på rulleknappen. 

 
Drej på rulleknappen til COPY/RESET er fremhævet og tryk igen på rulleknappen. 

COPY / RESET af modelnummer 
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Kopi til et andet modelnummer. 

I menuen COPY/RESET rulles ned til COPY fremhæves. 

Først skal man vide, at det er den model man arbejder på, der bliver kopieret til den anden mo-
del. Det vil sige, at denne model vil overskrive opsætningerne i én af de ni (9) andre modeller, 
dvs. til dem, der kan vælges som et  nummer i displayet. 
 

Når der trykkes på YES vil displayet skifte til markering af Liste og tryk på rulleknappen returne-
rer til SYSTEM SETUP 

NB: Den der vælges at blive overskrevet mister alle sine egne opsætninger når YES accepteres. 

 

 

HUSK: BIND på modelnummeret! 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

COPY / RESET af modelnummer 
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COPY / RESET af modelnummer 
Med fremhævet COPY/RESET trykke på rulleknappen RESET af en modelplacering. 

Det modelnummer du arbejder på, vil genetablere standardopsætningerne når YES accepteres. 

Første gang vises RESET og modelnummer. Næste gang YES aktiveres er det for sent, at skifte 
mening. Der kommer 3 bip ved RESET. NO giver 1 bip. Modelnummeret skifter tilbage til stan-
dardopsætningen og du kan begynde for fra. Kopier eventuelt en anden model ind på pladsen og 
fortsæt så her fra.  

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 
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ADJUST LIST indeholder de opsætninger der måske skal skiftes ofte, som f.eks. model. 
Der er muligheder som Dual Rate og EXPO, servoernes vandring og miksere. ADJUST LIST 
fremkommer når DX6i er tændt og rulleknappen trykkes og slippes med det samme. 

Siderne (page xx) viser detaljerne om funktionerne. 

ADJUST LIST oversigt 
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Med DX6i tændt trykkes på rulleknappen. DX6i springer til ADJUST LIST displaymenuen. 

 

Tryk på rulleknappen, med List markeret, vil springe tilbage til displayets MAIN dvs. det display 
der vises under normal drift med DX6i.  

Hvis rulleknappen holdes nede i 3 sekunder vil MAIN menuen også fremkomme efter 4 bip. 

 

ADGANG TIL ADJUST LIST 
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DX6i har hukommelse til 10 modellers forskellige typer, navne og andre opsætninger. Hver num-
mer kan indeholde om det er fastvingede fly eller helikopter opsætning modellen skal opsættes 
til. Hver model kan identificeres med op til 8 karakterer foruden modelnummeret. (se side 35) 

Adgang til MODEL SELECT 

Tryk på rulleknappen med DX6i tændt. ADJUST LIST fremkommer på displayet. 

 
Fremhæv MODEL SELECT og tryk på rulleknappen skifter til MODEL SELECT. 

MODEL SELECT, modelvalg 
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Tryk på rulleknappen og feltet fremhæves under MODEL    1 og der kan skiftes mellem List og 
fra 1 til 10. 

Tryk på rulleknappen igen viser DOWNLOAD …… og modellen overføres til DX6i’s arbejdshu-
kommelse og er klar til at styre dit fastvingede fly eller helikopter. 

 
Tryk på rulleknappen, med List markeret, vil springe tilbage til displayets MAIN dvs. det display 
der vises under normal drift med DX6i.  

Hvis rulleknappen holdes nede i 3 sekunder vil MAIN menuen også fremkomme efter 4 bip. 

 

MODEL SELECT, modelvalg 

MODELMATCH®  
Med ModelMatch teknologi kan man ikke komme til at flyve med en model, hvor valget er for-
kert. Hvis modellen ikke er bundet (BIND) til sender og model, vil den simpelt hen ikke reagere. 
Når modtagerne BIND´es til DX6i vil der blive overført modelnummer til modtageren og de kodes 
derfor sammen. DX6i kan have 10 modeller i sin hukommelse. Navnet på modellen kan ændres 
frit, men ikke model placeringen 1 til 10. Når den rigtige model på senderen vælges er DX6i og 
dit fly klar til at gå i luften. Kontroller med rækkeviddetesten at det kan gøres forsvarligt. 

 

NB: Hvis modellens modtager og den valgte model på DX6i ikke passer på modelnummeret, vil 
modtageren ikke forbindes og modtageren vil ikke styre servoerne! 
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Dual Rate og EXPO, 2 forskellige udslag og eksponentialfunktionerne, kan indkobles samlet 
med en selvvalgt kontakt eller med hver sin, én for hver rorflade. Dual Rate kan sættes til at køre 
med f.eks. 50% og 100%, men kan vælges anderledes efter eget valg. Ved at sænke udslaget, 
kan modellen være nemmere at styre for begyndere og med lidt øvelse kan man anvende fuld 
udslag til og udføre de kraftige manøvre modellen kan udføre. Med eksponentielfunktionen kan 
man bevare det fulde udslag, men gøre styrefladernes bevægelse over center ’blødere’ og mo-
dellen er dermed lettere at kontrollere og stadig bevare de fulde rorudslag. 

Funktionerne kan kobles ind fra deres respektive kontakter på DX6i eller konfigureres på én af 
kontakterne (Aileron D/R, Elevator D/R, Rudder D/R eller Gear kontakten) COMBI SWITCH be-
skrives på side 46. 

Dual Rate kan stilles fra 0 til 100% af servoernes udslag. Fra SPEKTRUM® er begge værdier 
sat til 100%. EXPO er tillige sat til INH (0%), men der kan vælges indstillinger fra –100% til 
+100%. 

NB: En negativ % værdi øger følsomheden omkring centerstillingen af styrepindene. En positiv 
% værdi sænker følsomheden på de samme styrefunktioner. Normalt vælges positive vær-
dier, der gør modellen nemmere at styre. 

 

JUSTERING AF DUAL RATE OG EXPO 

Tryk på rulleknappen skifter til ADJUST LIST. 

  

DUAL RATE OG EKSPONETIAL 
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Drej rulleknappen og fremhæv D/R&EXPO 

 

Tryk på rulleknappen skifter ind til D/R&EXPO opsætningerne. 

 

Når en værdi skiftes gælder det for den stilling kontakten står i. Skift kontakten til 0 eller 1, og det 
er der hvor indstillingen skal gælde.  

Fremhæv feltet  100% (Dual Rate 0 til 100%) eller INH% (EXPO fra –100% over INH (0%) til 
+100%) for hver af de rorflader der skal indstilles. 

Tryk på rulleknappen og drej værdien op eller ned. Tryk igen på rulleknappen accepterer og dre-
jes videre til næste felt. Rulleknappen skifter frem og tilbage over alle seks (6) felter efter tur. 

Skift evt. til SETUP LIST og indstil skift i samme kontakt i D/R COMBI, Aileron, Elevator eller 
Rudder kontakten. 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

DUAL RATE OG EKSPONETIAL 
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Servoernes endepunkters vandring kan justeres i denne funktionsmenu. Det er alle seks (6) ser-
voers vandring der kan indstilles fra 0% til 125%. Standard er 100%. 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 

• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper. 
 

ADGANG TIL TRAVEL ADJUST 

Med DX6i tændt trykkes der på rulleknappen. 

Drej på rulleknappen og fremhæv TRAVEL ADJ og tryk på rulleknappen vælger menuen. 

TRAVEL ADJUST, servoernes endepunktsstop 
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TRAVEL ADJ menu. 

Drej med rulleknappen frem til servo feltet (standard er 100%) En pil (ikke et plustegn) indikerer 
hvilken retning der vises og justeres. Flyt styrepinden ellen kontakten til den retning der skal ju-
steres. 

Tryk på rulleknappen skifter ind i feltet og rulleknappen justerer værdien op og ned når feltet er 
indrammet. 

En yderligere tryk på rulleknappen fremhæver feltet og der kan skiftes til næste felt. 

 

 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

TRAVEL ADJUST, servoernes endepunktsstop 
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SUB TRIM gør det muligt at justere servoernes center f.eks. Hvis man ikke vil justere på træk-
stængerne fra servo til rorhornene. Trimmet kan justeres på alle 6 kanaler.  
NB: Brug ikke overdreven centerjustering, da det kan drive nogle servoer ud over deres stop-

punkter og ødelægge servoen. Brug da TRAVEL ADJ til at begrænse servoens vandring. 
Det er disse servoer: 

• THRO: Throttle Motorgas 
• AILE: Aileron Krængror 
• ELEV: Elevator Højderor 
• RUDD: Rudder Sideror 
• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 
• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper 

 
ADGANG TIL SUB TRIM centerstilling af servoerne. 
 
Med DX6i tændt trykkes på rulleknappen til ADJUST LIST. 
 

 
Drej på rulleknappen og fremhæv SUB TRIM og tryk igen på rulleknappen. 

 

SUB TRIM, centerjustering af servoer 
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SUB TRIM menuen vises. 

Drej med rulleknappen ned til den servo hvis trim skal centreres. Feltet fremhæves og der tryk-
kes igen på rulleknappen. Feltet indrammes og rulleknappen justerer værdien op og ned. En pil 
indikerer retningen der trimmes i.  

Tryk på rulleknappen accepterer værdien og skifter tilbage til menuen hvor næste servo kan cen-
treres.  

List fremhæves og med tryk på rulleknappen returneres til ADJUST LIST. 

 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

SUB TRIM, centerjustering af servoer 
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Flaps anvendes til at give et større løft ved lavere hastighed. Der er praktisk ved start og landing 
for visse flytyper. Flapsene styres af FLAP/GYRO kontakten og giver to stillinger. Normal og lan-
ding. 

ADGANG TIL FLAPS AKTIVERING 

Tryk på rulleknappen skifter til ADJUST LIST 

 

Drej på rulleknappen til FLAPS er fremhævet. 

 

FLAP, Flaps ved start og landing  
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Når FLAPS er fremhævet trykkes på rulleknappen. 

 

Drej på rulleknappen og fremhæv feltet der skal indstilles og tryk på rulleknappen. En pil marke-
rer kontakten FLAP/GYRO’s stilling. FLAP stiller selve flapsene og ELEV stiller højderoret. 

 

 

List fremhæves og med tryk på rulleknappen returneres til ADJUST LIST. 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

FLAP, Flaps ved start og landing  
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DX6i har to frie programmerbare miksere. Det kan give et input fra en styrepind eller kontakt til 
en anden servo. Typisk vil man have styring på en anden kanal samtidigt med hovedkanalen. 
MIX 1 eller MIX 2 kan afbrydes med en valgt kontakt, altid være afbrud = INH eller altid aktiv 
ACT. Medløbsværdien kan justeres i intervallet –125% til 125%. Hver kanal er identificeret med 
fire (4) karakterer. Det er AILE som er aileron eller krængror, ELEV er elevator eller højderor, 
RUDD er rudder eller sideror. Når MIX 1, MIX 2 er aktiv vil servoen, der er mikset til styrepinden, 
også bevæge sig. Mikseren kan sættes sådan op, at et stort udslag på hovedkanalen, giver et 
lille udslag på følgekanalen, ofte også betegnet som Master og Slave kanaler. Servoerne kan 
også benytte deres egne trim funktioner. 

ADGANG TIL MIX 1 og MIX 2 

Med tændt DX6i trykkes kort på rulleknappen og DX6i skifter til ADJUST LIST. 

 
Drej på rulleknappen så MIX 1 eller MIX 2 fremhæves og tryk kort på rulleknappen. 

 

PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
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PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
Der er nu skiftet til MIX 1 i det viste eksempel. Skift ned til feltet INH (inaktiv) og skift det til ACT. 
Næste menu vises nu i sit fulde omfang. 

 
Valg af MASTER og SLAVE kanal. Vestre felt er MASTER og højre felt er SLAVE. 

 

 
Fremhæv venstre felt (MASTER) og tryk på rulleknappen. Feltet indrammes og kan ændres ved 
at rotere rulleknappen.  
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 PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
MASTER kanalen kan skiftes mellem: 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 

• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper. 
Vælg og tryk på rulleknappen accepterer valget. 
Skift til SLAVE kanalen og et kort tryk på rulleknappen og den indstiller i feltet. 
SLAVE kanalen kan skiftes mellem: 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 

• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper. 
 
Opsætning af miksernes værdier sker i felterne under MASTER og SLAVE. 
 

RATE D      0%  er hvor mange % på Down (ned) og RATE D             U 0%  er Up (op). Se på 
servoerne, medens der indstilles værdier osv. Både positive og negative værdier kan anvendes. 
Når værdierne er valgte trykkes kort på rulleknappen og drej videre til næste indstilling. 
Feltet der indstilles er indrammet! 
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 PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
Kontakter til skifte af MIX 1 og MIX 2 

Miksernes valg kan indstilles til følgende: 

• ON  Altid aktiv 

• GEAR  Gearkontakte til foreste stilling 

• FLAP  Flaps kontakten nede 

• AIL D/R Aileron Dual Rate kontakten oppe (1) 

• ELE D/R Elevator kontakten oppe (1) 

• MIX   MIX kontakten fremad.  
 

Valg af kontakt til MIX 1 og/eller MIX 2 aktivering. 

 

Fremhæv feltet ved SW og tryk kort på rulleknappen indrammer feltet og rulleknappen skifter val-
get af kontakt eller altid ved ON valg. Et kort tryk acceptere valget. 
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 PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
Skal TRIM overføres til SLAVE. 

Drej med rulleknappen til TRIM  INH er fremhævet.  

 

Et kort tryk på rulleknappen skifter og indrammer feltet. Drej til ACT og TRIM, der tilføres MA-
STER vil blive tilført SLAVE servoen også.  

 

List fremhæves og med tryk på rulleknappen returneres til ADJUST LIST. 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 
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 DIFFERENTIAL, forskellig udslag 
Funktionen er kun tilgængelig med to (2) servoer på krængror, dvs. én (1) på hver rorflade. 

Denne indstilling giver mulighed for præcis indstilling af højre og venstre krængror, hvis DUALAI-
LE er valgt i WINGTAILMIX. Typisk anvendes differentiel udslag, hvis man vil dæmpe urolighe-
der ved drejning med krængror. Højre og venstre krængror skal ikke have samme udslag, idet 
der skal mere ror op end der skal ned, på grund af vingernes aerodynamik. Der opstår forskellig 
modstand på højre og venstre vinge og det giver uro når der drejes med krængror. Oftest beteg-
nes det som YAW eller ukontrollerede svingninger i lændeaksen. 

 

Indstilling af DIFFERENTIAL med adgang fra ADJUST LIST. 

Med DX6i tændt trykkes der kort på rulleknappen og ADJUST LIST fremkommer på displayet. 

Drej frem til DIFFERENTIAL er fremhævet og tryk kort på rulleknappen 
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 DIFFERENTIAL, forskellig udslag 
Et kort tryk på rulleknappen skifter til DIFFERENTIAL menuen, hvis DUALAILE er ACT aktiv. 
Det indstilles fra SETUP LIST, WINGTAILMIX. 

  

Fremhæv feltet ved DUALAILE RATE      0% og tryk kort på rulleknappen, indrammer feltet og 
værdien kan ændres ved drejning af rulleknappen. Endnu et kort tryk på rulleknappen accepterer 
og skifter et niveau tilbage og List fremhæves og rulleknappen trykke kort igen og man er retur til 
MAIN.  

 

 

List fremhæves og med tryk på rulleknappen returneres til ADJUST LIST. 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 
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 HELIKOPTER PROGRAMMERING MODE 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne 

Trainer / BIND 

Flaps / Gyro 
Gear / F-Mode 

Elevator D/R 
Højderor 

Throttle Cut 
Stop motor 

Bærehåndtag 
Støttefod Mix / Mikser 

Throttle Hold 

Rudder D/R 
Sideror 

Aileron D/R 
Krængror 

Styrepind til  
Aileron, krængror 

og 
Elevator, højderor  

Styrepind til  
Rudder, sideror 

og 
Throttle, motorgas  

Rudder Trim 
Sideror trim 

Rudder Trim 
Sideror trim 

Throttle Trim 
Motorgas trim 

Aileron Trim 
Krængror trim 

Roller 
Rulleknappen Afbryder 

Tænd og Sluk 

Øje til halsrem 

ADVARSEL:         ANTENNE SIKKERHED 
 
Brug ikke antennen som håndtag! 
Beskadigelse af antennen reducerer DX6i’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! 
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 GENEREL INFORMATION, helikoptere 
THROTTLE ALT 

Motortrimmet er kun aktivt fra center og ned. Det tillader trim uden at påvirke motorens øvrige 
driftsområde. 

 
LOW BATTERY ALARM 

Når batterispændingen flader under 4,3 Volt vil DX6i bippe og Indikatoren blinke. 
 
ADVARSEL FOR THROTTLE HOLD og STUNT MODE kontakter i helikopter mode 

Hvis en kontakt for THROTTLE HOLD eller F-MODE er på i stillingerne når DX6i tændes 
kommer der alarm. Displayet blinker med hvilken alarm eller beggge og bipper med dobbelt-
bip. Kontakternes skiftes til OFF og DX6i starter normalt. 

 
TRAINER, Lærer / Elev 

DX6i har Trainer funktion. DX6i kan være enten Lærer (MASTER) eller elev (SLAVE) Aktive-
ring sker med kontakten på toppens bund. Kontakten er en vippekontakt og skal holdes i sin 
position.  

 
 MASTER  

DX6i kan være MASTER, men begge DX6i skal være ens opsat på modeller. 
 
 SLAVE  

DX6i skal sat op på samme måde som MASTER. 
 
PROGRAMMERING/ANVENDELSE AF RULLEKNAPPEN 

Rulleknappen har to dreje funktioner og én trykknapfunktion. 
  
1. Drejning af rulleknappen skifter menu punkter.  
2. Drejning skifter indstilling i felter, der er fremhævet/indrammet. 
3. Tryk på rulleknappen skifter ind og ud af funktioner og indstillinger.  

  
RETUR TIL MAIN = displayet der vises under drift. 
Hver gang DX6i tændes vises MAIN skærmbilledet. 
 
Man kan altid komme tilbage til MAIN ved at vælge Main fra SETUP LIST og ADJUST LIST 
ved at holde rulleknappen nede i mere end 3 sekunder og slippe den igen. 
 
I SETUP LIST er Main vist i øverste højre hjørne af displayet. Fremhæves Main og der trykke 
på rulleknappen returnerer til MAIN. 
 
I ADJUST LIST vises Main i øverste højre hjørne af displayet. Fremhæves Main/List skiftes 
tilbage til ADJUST LIST eller MAIN menu igen. Hvis der vises Main kommer man tilbage til 
MAIN displayet. 
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 SETUP LIST ved helikoptere, oversigt 
Når MODEL TYPE, HELI er valgt vises undermenuerne i følgende rækkefølge: 
 
SETUP LIST indeholder opsætninger der skal IKKE skiftes så ofte. 
Page = side i manualen der beskriver funktionen. 
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Tænd for DX6i med rulleknappen nedtrykket. Når SETUP LIST vises i displayet slippes rulle-
knappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativt kan man: 
 
Med tændt DX6i 
Kan man fra ADJUST LIST rulle ned til SETUP LIST og trykke på rulleknappen! 
Kan man også trykke på rulleknappen i over 3 sekunder og slippe den, skifter til SETUP LIST. 
 
MODEL TYPE er første valg på displayet. 
 
 
Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Man komme retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display.  (MAIN) 

 

  

ADGANG TIL SETUP LIST 
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DX6i har to hovedtyper af modelfly, ACRO for fastvingede fly og HELI for Helikoptere. DX6i kan 
gemme 10 forskellige fly med de to typer. Hver model 1 til 10, og kan have hver sin af de to ty-
per. Før typevalg er det praktisk at skifte modelnummer i ADJUST LIST, MODELS SELECT 
først. Ved skift af modeltype slettes alle tidligere indstillinger til grundopsætning undtagen navnet. 

ADGANG TIL TYPE VALG. 
Tryk på rulleknappen i 3 sekunder. Slip rulleknappen og displayet viser SETUP LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej rulleknappen til MODEL TYPE er fremhævet.  

 

MODEL TYPE FUNKTION 
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Tryk på rulleknappen viser følgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej på rulleknappen skifter mellem ACRO og HELI og vælg HELI 

Tryk på rulleknappen accepterer valget og marker List. Ved tryk på rulleknappen returnerer til 
forrige menu SETUP LIST.  

 

Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Man komme retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display.  (MAIN) 

VALG AF MODELTYPE 
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Skift af modelnavnet foregår i MODEL NAME menuen fra SETUP LIST.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fra SETUP LIST vælge MODEL NAME ved at fremhæve det og rulleknappen trykkes en gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

MODEL NAME Modelnavn 
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Skift af modelnavnet foregår i MODEL NAME menuen fra SETUP LIST.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fra SETUP LIST vælge MODEL NAME ved at fremhæve det og rulleknappen trykkes en gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
I MODEL NAME menuen 
 
Marker blokken under MODEL    ##       

Man kan skifter karakterer i navnet efter tur og man styrer det med rulleknappen. Drej flytter plad-
sen og tryk skifter ind på pladsen. Når man er inde på pladsen vælges karakter med rulleknap-
pen og accepterer med tryk på rulletasten og man kommer videre til næste plads. Når man er 
færdig fremhæves OK ! og et tryk på rulleknappen skifter til blokken markeret med det nye navn 
og med rulleknappen vælges List og tryk på rulleknappen er tilbage til SETUP LIST igen. 

MODEL NAME Modelnavn 
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Monitoren er praktisk ved opsætning, da den viser servoernes forventede stilling. Ved test kan 
den vise servoernes skift ved styring, kontakter og miksning af servoer. Alt dette kan gøres uden 
at man ødelægger servoer, der bliver kørt ud af stilling ved indstilling af miksere osv.  

Adgang til monitoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra SETUP LIST fremhæves og vælges MONITOR 

MONITOR 



DX6i Dansk vejledning 

86 

Efter fremhævningen trykkes på rulleknappen og monitoren vises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjen alle servofunktionerne og de vil blive vist på displayet. 

 

Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Tryk på rulleknappen returnerer til SETUP LIST og her fremhæves Main og rulleknappen trykkes 
derpå igen. 
 
Man kommer retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display. (MAIN) 

MONITOR 
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DX6i Dansk vejledning 

Ved reversering af en servo skiftes dens trækretning. Alle seks (6) kanaler kan skiftes. 

Adgang til skiftet. 
Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og kom ind i SETUP LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug rulleknappen til at finde REVERSE  

REVERSE AF SERVO 



DX6i Dansk vejledning 

88 

Når REVERSE er fremhævet i displayet trykkes på rulleknappen og REVERSE menuen vises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rul frem til den ønskede servo der skal have sin køreretning skiftet. N = Normal og R = Reverse 

 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Landingshjul 

• FLAP: Flap  Flaps 

Når den servo er fremhævet trykkes på rulleknappen og den drejes for at skifte mellem R og N. 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

REVERSE AF SERVO 
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 SWASH TYPE 
DX6i har 2 typer af SWASH plader: 

 90 grader med standard mekanisk miks. Det er ældre TT Raptor 30/50, Century Hawk osv.   
 Med en (1) servo på hver Pitch (stigning på rotorbladene), Elevator (Nick, frem og tilbage) 
 og aileron (roll, sidelæns til højre og venstre)  

Eller 

 3 servoer i miksning CCPM 120 grader. F.eks. Align T-Rex 450, 500, 600 og lignende. 
 Disse servoer er med i alle tre (3) retninger. 

Valg af SWASHPLATE TYPE 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes, skifter til SETUP LIST 

  
Drej ned til SWASH TYPE er fremhævet og tryk kort på rulleknappen. 

SETUP LIST 
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SWASH TYPE 
Vælg, efter manualen til din helikopter, om det skal være 90 grader med 1 servo med hver sin 
opgave eller CCPM 120, hvor alle servoer deltager i alle retninger. 

 

 

 

Hvordan kommer man tilbage til hovedbilledet MAIN igen: 
 
Tryk på rulleknappen returnerer til SETUP LIST og her fremhæves Main og rulleknappen trykkes 
derpå igen. 
 
Man kommer retur ved at fremhæve MAIN med rulleknappen og trykke på den efterfølgende. 

NB: Hvis rulleknappen holdes nede i over 3 sekunder på menuer og værdier, returneres 
til normalt display. (MAIN) 
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DX6i har en motor stop funktion. Når Throttle Cut knappen trykkes ned kan servoen til motorgas 
slukke for motoren, hvis det ønskes anvendt. 

Aktivering af funktionen THROTTLE CUT 

Skift ind i SETUP LIST menuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find frem til THRO CUT og tryk på rulleknappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på rulleknappen og man er i THRO CUT menuen. Fremhæv INH og tryk på rulleknappen og 
skift til ACT og tryk på rulleknappen igen. 

THROTTLE CUT, Sluk motor 
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Skift POSITION -  INH  til POSITION - ACT for at knappen er aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

THROTTLE CUT, Sluk motor 
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Dual Rate er normalt sat til hver sin kontakt. Hver af styrepindenes udslag, krængror, sideror og 
højderor kan skiftes med en kontakt, de er allokeret  på forhånd. Det kan dog kombineres på én 
kontakt, således at alle tre (3) D/R og EXPO til med.  

 

Adgang til at vælge kombikontakt 

I SETUP LIST vælges D/R&COMBI. 

D/R KONTAKTER KOMBINERET PÅ ÉN KONTAKT 
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Drej på rulleknappen og fremhæv INH. Tryk på rulleknappen og drej frem til hvilken én, af de tre 
kontakter der skal fungere som fælles skift af D/R og EXPO. 

 
Der kan vælges AILE, ELEV, RUDD elle INH der sætter D/R tilbage på hver af de tre kontakter. 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

D/R KONTAKTER KOMBINERET PÅ EN KONTAKT 
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DX6i har timer, der vises på displayet når DX6i er tændt. Den kan have én af to funktioner. 

 

DOWN-TIMER 
Timeren kan vælges til at tælle ned fra en fastsat værdi. Det kan være fra 59 minutter og 50 se-
kunder som maksimum og i trin af 1 minut og trin af 10 sekunder. 

 

UP-TIMER 

Timeren kan tælle op til det indstillede antal minutter og sekunder. Den kan indstilles op til 59 mi-
nutter og 50 sekunder. 

 

NULSTILLING AF TIMER 

Hvis kontakten, Trainer eller Throttle Cut, holds i over 3 sekunder nulstiller timeren. 

 

AKTIVERING AF TIMER 

Tryk på rullekappen og holdes i 3 sekunder skifter til SETUP LIST fremhæves. 

 

TIMER 
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Fremhæv TIMER og tryk på rulleknappen. 

Programmering af TIMER funktionen 

Fremhæv minutfeltet og tryk på rulleknappen. Indstil det ønskede antal minutter med rulleknap-
pen. Tryk på rulleknappen og fremhæv sekund feltet. Tryk på rulleknappen og drej til det ønske-
de antal sekunder.  

Fremhæv SWITCH feltet og tryk på rulleknappen.  
Vælg mellem INHIBIT (inaktiv timer), TRAINER (Lærer/elev/BIND kontakten) eller THR CUT 
(Motorstop) trykknappen. Den valgte kontakt/knap stopper og starter timeren. 
 
Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

TIMER 
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Når rækkeviddetesten aktiveres vil DX6i nedsætte effekten væsentligt. 

Adgang til rækkeviddetesten 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes og slip den når SETUP LIST vises. 

Drej på rulleknappen og fremhæv RANGE CHECK. 

RANGE CHECK, rækkeviddetest 
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Drej på rulleknappen og fremhæv RANGE CHECK og tryk på rulleknappen. 

Når menu billedet er på RANGE CHECK holdes Trainer kontakten oppe. DX6i sender nu med meget lav effekt og 
bipper lystigt. CHECK skifter til ACT når kontakten holdes oppe. 

1. Med modellen stående på jorden flytter man sig 30 skridt ca. 30 meter væk fra modellen. 

2. Stil dig med fronten på DX6i pegende mod modelflyet. Skift til RANGE CHECK. Aktiver Trainer kontakten og 
DX6i sender med svag effekt. 

3. Du skal nu kontrollere at alle rorflader osv. fungerer uden fejl. 

4. Hvis der er udfald i styringen skal du undersøge om der er fejl og udbedre fejlen. 

RANGE CHECK, rækkeviddetest på en model 

30 skridt eller 
~ ca. 30 meter 



99 

DX6i Dansk vejledning 

DX6i kan skifte mellem EU og USA tilladte effekter. EU = 100 mW og USA = 128 mW. For at CE 
mærkningen er gældende skal DX6i indstilles til A-EU 328. 

 

Adgang til POWER SETTING 

Tryk på rulleknappen når DX6i tændes til SETUP LIST vises i displayet. Drej på rulleknappen til 
POWER SETTING er fremhævet. Tryk på rulleknappen og fremhæv feltet med de to muligheder. 
I Danmark skal der vælges A-EU 328 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

POWER SETTING 
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Tryk på rulleknappen når DX6i tændes skifter til SETUP LIST eller med én af de to andre meto-
der til SETUP LIST. 

Adgang til at justere displayets kontrast sker via SETUP LIST. 

 
Drej på rulleknappen til CONTRAST er fremhævet. 

DISPLAY CONTRAST, display kontrastvinkel 
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DX6i Dansk vejledning 

Kontrasten kan justeres fra 0 (nul) til 100%. 

 

Fremhæv feltet (50%) og tryk og drej på rulleknappen til displayet er let læselig med reflekteret 
lys. Læseligheden kan ses direkte ved skiftet. 

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

DISPLAY CONTRAST, display kontrastvinkel 
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Kopi til et andet modelnummer. 

I menuen COPY/RESET rulles ned til COPY fremhæves. 

Først skal man vide, at det er den model man arbejder på, der bliver kopieret til den anden mo-
del. Det vil sige, at denne model vil overskrive opsætningerne i én af de ni (9) andre modeller, 
dvs. til dem, der kan vælges som et  nummer i displayet. 
 

Når der trykkes på YES vil displayet skifte til markering af Liste og tryk på rulleknappen returne-
rer til SYSTEM SETUP 

NB: Den der vælges at blive overskrevet mister alle sine egne opsætninger når YES accepteres. 

 

 

HUSK: BIND på modelnummeret! 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

COPY / RESET af modelnummer 
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DX6i Dansk vejledning 

Kopi til et andet modelnummer. 

I menuen COPY/RESET rulles ned til COPY fremhæves. 

Først skal man vide, at det er den model man arbejder på, der bliver kopieret til den anden mo-
del. Det vil sige, at denne model vil overskrive opsætningerne i én af de ni (9) andre modeller, 
dvs. til dem, der kan vælges som et  nummer i displayet. 

 
Når der trykkes på YES vil displayet skifte til markering af Liste og tryk på rulleknappen returne-
rer til SYSTEM SETUP 
NB: Den der vælges at blive overskrevet, mister alle sine egne opsætninger når YES accepteres. 

HUSK: BIND på modelnummeret! 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 
 
Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  
Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 

COPY / RESET af modelnummer 
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RESET af modelnummer 
Med fremhævet COPY/RESET trykke på rulleknappen RESET af en modelplacering. 

Det modelnummer du arbejder på, vil genetablere standardopsætningerne når YES accepteres. 

Første gang vises RESET og modelnummer. Næste gang YES aktiveres er det for sent, at skifte 
mening. Der kommer 3 bip ved RESET. NO giver 1 bip. Modelnummeret skifter tilbage til stan-
dardopsætningen og du kan begynde for fra. Kopier eventuelt en anden model ind på pladsen og 
fortsæt så, her fra.  

 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 

Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  

Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST 
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ADJUST LIST, oversigt helikopter 
ADJUST LIST gemmer opsætninger, der kan skiftes oftere end i SETUP LIST. Det er funktioner 
som Dual Rate, servo vandringer osv. Adgang til ADJUST LIST fås blot ved et kort tryk på rulle-
knappen eller som sidste punkt i SETUP LIST..  
Page er siden hvor opsætningen vises i detaljer. 
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Med DX6i tændt trykkes på rulleknappen. DX6i springer til ADJUST LIST displaymenuen. 

 

Tryk på rulleknappen, med Main markeret, vil springe tilbage til displayets MAIN dvs. det display 
der vises under normal drift med DX6i.  

Hvis rulleknappen holdes nede i 3 sekunder vil MAIN menuen også fremkomme efter 4 bip. 

 

ADGANG TIL ADJUST LIST 
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DX6i Dansk vejledning 

DX6i har hukommelse til 10 modellers forskellige typer, navne og andre opsætninger. Hver num-
mer kan indeholde om det er fastvingede fly eller helikopter opsætning modellen skal opsættes 
til. Hver model kan identificeres med op til 8 karakterer foruden modelnummeret. (se side 35) 

Adgang til MODEL SELECT 

Tryk på rulleknappen med DX6i tændt. ADJUST LIST fremkommer på displayet. 

 
Fremhæv MODEL SELECT og tryk på rulleknappen skifter til MODEL SELECT. 

MODEL SELECT, modelvalg 
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Tryk på rulleknappen og feltet fremhæves under MODEL    1 og der kan skiftes mellem List og 
fra 1 til 10. 

Tryk på rulleknappen igen viser DOWNLOAD …… og modellen overføres til DX6i’s arbejdshu-
kommelse og er klar til at styre dit fastvingede fly eller helikopter. 

 
Tryk på rulleknappen, med List markeret, vil springe tilbage til displayets MAIN dvs. det display 
der vises under normal drift med DX6i.  

Hvis rulleknappen holdes nede i 3 sekunder vil MAIN menuen også fremkomme efter 4 bip. 

 

MODEL SELECT, modelvalg 

MODELMATCH®  
Med ModelMatch teknologi kan man ikke komme til at flyve med en model, hvor valget er for-
kert. Hvis modellen ikke er bundet (BIND) til sender og model, vil den simpelt hen ikke reagere. 
Når modtagerne BIND´es til DX6i vil der blive overført modelnummer til modtageren og de kodes 
derfor sammen. DX6i kan have 10 modeller i sin hukommelse. Navnet på modellen kan ændres 
frit, men ikke model placeringen 1 til 10. Når den rigtige model på senderen vælges er DX6i og 
dit fly klar til at gå i luften. Kontroller med rækkeviddetesten at det kan gøres forsvarligt. 

 

NB: Hvis modellens modtager og den valgte model på DX6i ikke passer på modelnummeret, vil 
modtageren ikke forbindes og modtageren vil ikke styre servoerne! 
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Dual Rate og EXPO, 2 forskellige udslag og eksponentialfunktionerne, kan indkobles samlet 
med en selvvalgt kontakt eller med hver sin, én for hver rorflade. Dual Rate kan sættes til at køre 
med f.eks. 50% og 100%, men kan vælges anderledes efter eget valg. Ved at sænke udslaget, 
kan modellen være nemmere at styre for begyndere og med lidt øvelse kan man anvende fuld 
udslag til og udføre de kraftige manøvre modellen kan udføre. Med eksponentielfunktionen kan 
man bevare det fulde udslag, men gøre styrefladernes bevægelse over center ’blødere’ og mo-
dellen er dermed lettere at kontrollere og stadig bevare de fulde rorudslag. 

Funktionerne kan kobles ind fra deres respektive kontakter på DX6i eller konfigureres på én af 
kontakterne (Aileron D/R, Elevator D/R, Rudder D/R eller Gear kontakten) COMBI SWITCH be-
skrives på side 46. 

Dual Rate kan stilles fra 0 til 100% af servoernes udslag. Fra SPEKTRUM® er begge værdier 
sat til 100%. EXPO er tillige sat til INH (0%), men der kan vælges indstillinger fra –100% til 
+100%. 

NB: En negativ % værdi øger følsomheden omkring centerstillingen af styrepindene. En positiv 
% værdi sænker følsomheden på de samme styrefunktioner. Normalt vælges positive vær-
dier, der gør modellen nemmere at styre. 

 

JUSTERING AF DUAL RATE OG EXPO 

Tryk på rulleknappen skifter til ADJUST LIST. 

  

DUAL RATE OG EKSPONETIAL 
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Drej rulleknappen og fremhæv D/R&EXPO 

 

Tryk på rulleknappen skifter ind til D/R&EXPO opsætningerne. 

 

Når en værdi skiftes gælder det for den stilling kontakten står i. Skift kontakten til 0 eller 1, og det 
er der hvor indstillingen skal gælde.  

Fremhæv feltet  100% (Dual Rate 0 til 100%) eller INH% (EXPO fra –100% over INH (0%) til 
+100%) for hver af de rorflader der skal indstilles. 

Tryk på rulleknappen og drej værdien op eller ned. Tryk igen på rulleknappen accepterer og dre-
jes videre til næste felt. Rulleknappen skifter frem og tilbage over alle seks (6) felter efter tur. 

Skift evt. til SETUP LIST og indstil skift i samme kontakt i D/R COMBI, Aileron, Elevator eller 
Rudder kontakten. 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

DUAL RATE OG EKSPONETIAL 
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Servoernes endepunkters vandring kan justeres i denne funktionsmenu. Det er alle seks (6) ser-
voers vandring der kan indstilles fra 0% til 125%. Standard er 100%. 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 

• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper. 
 

ADGANG TIL TRAVEL ADJUST 

Med DX6i tændt trykkes der på rulleknappen. 

Drej på rulleknappen og fremhæv TRAVEL ADJ og tryk på rulleknappen vælger menuen. 

TRAVEL ADJUST, servoernes endepunktsvandring 
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TRAVEL ADJ menu. 

Drej med rulleknappen frem til servo feltet (standard er 100%) En pil (ikke et plustegn) indikerer 
hvilken retning der vises og justeres. Flyt styrepinden ellen kontakten til den retning der skal ju-
steres. 

Tryk på rulleknappen skifter ind i feltet og rulleknappen justerer værdien op og ned når feltet er 
indrammet. 

En yderligere tryk på rulleknappen fremhæver feltet og der kan skiftes til næste felt. 

 

 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

TRAVEL ADJUST, servoernes endepunktsvandring 
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SUB TRIM gør det muligt at justere servoernes center f.eks. Hvis man ikke vil justere på træk-
stængerne fra servo til rorhornene. Trimmet kan justeres på alle 6 kanaler.  
NB: Brug ikke overdreven centerjustering, da det kan drive nogle servoer ud over deres stop-

punkter og ødelægge servoen. Brug da TRAVEL ADJ til at begrænse servoens vandring. 
Det er disse servoer: 

• THRO: Throttle Motorgas 
• AILE: Aileron Krængror 
• ELEV: Elevator Højderor 
• RUDD: Rudder Sideror 
• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 
• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper 

 
ADGANG TIL SUB TRIM centerstilling af servoerne. 
 
Med DX6i tændt trykkes på rulleknappen til ADJUST LIST. 
 

 
Drej på rulleknappen og fremhæv SUB TRIM og tryk igen på rulleknappen. 

 

SUB TRIM, centerjustering af servoer 
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SUB TRIM menuen vises. 

Drej med rulleknappen ned til den servo hvis trim skal centreres. Feltet fremhæves og der tryk-
kes igen på rulleknappen. Feltet indrammes og rulleknappen justerer værdien op og ned. En pil 
indikerer retningen der trimmes i.  

Tryk på rulleknappen accepterer værdien og skifter tilbage til menuen hvor næste servo kan cen-
treres.  

List fremhæves og med tryk på rulleknappen returneres til ADJUST LIST. 

 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 

SUB TRIM, centerjustering af servoer 
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GYRO 
Gyrofunktionen kan skifte mellem to (2) styrker (Gain) under flyvningen. Det kan vælges om det 
skal skifte via F-MODE kontakten eller den specielle Gyro kontakt. Når gyro er aktiv sendes 
dens signal ud på kanal 5 (Gear). 

Adgang til Gyro funktionen 

Med DX6i tændt trykkes kort på rulleknappen og ADJUST LIST vises i displayet.  

 

Drej på rulleknappen til GYRO er fremhævet. 
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GYRO 
Et tryk på rulleknappen viser GYRO med INH som standard.  

 

Drej, med rulleknappen, ned til INH og tryk på rulleknappen og skift til ACT. 

 

Drej på rulleknappen og fremhæv feltet ved SW, indrammet og vælg blandt: GYRO, F.MODE el-
ler INH. Tryk på rulleknappen accepterer og drej videre til næste opsætning. 

Fremhæv felterne under RATE   0:   50.0% (standard) og 1:  50.0% (standard) 
Når feltet er indrammet kan værdierne skiftes fra 0 til 100% i intervaller af 0,5% 
 
En lille pil indikerer kontaktens stilling på 0 eller 1! 
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GYRO 
Valg af kontakt for GYRO, F.MODE eller INH (inaktiv) 

 

Hvis kontakten for F.MODE er valgt kan stillingen af kontakten styre hvilken af de to værdier der 
gælder for kontaktens stilling også. Når man skifter mellem normal flyvestil og stunt flyvestil skif-
ter GYRO Gain eller virkemåde også. Se i vejledningen til Gyroen hvilke % der aktiverer Hea-
ding Hold og normal gyro osv. Det kan være gyroen en normal under 50% og heading hold over 
50%. Hvis gyroen ikke har heading hold indstilles REVO MIX også! 

 

Retur til hovedskærmbillede i displayet. 
 
Tryk på rulleknappen i 3 sekunder og slip den.  
Drej rulleknappen til List fremhæves og tryk på rulletasten returnerer til SETUP LIST. Fremhæv 
Main og tryk på rulleknappen igen osv.  
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THROTTLE CURVE, gaskurve for motor 
DX6i har to (2) gaskurver med fem (5) punkter pr. kurve. Dette justerer motorhastighed så man 
holder omdrejningstallet på rotoren konstant ved skiftende belastning. Når en kurve er sat op vil 
den skiftes med F.Mode kontakten. F-MODE kontakten skifter flyvestil mellem 0 = Normal og 1 
= Stunt. HOLD motorgas styres fra samme menu. HOLD benyttes ved autorotation dvs. svæve 
ned uden motorkraft. 
 
Normal 0, anvendes under start og hovering (svævning/flyvning på samme sted i luften) eller 
som begynderopsætning for almindelig flyvning. Position 1 Stunt anvendes ved akrobatisk flyv-
ning eller 3D vild flyvning på hovedet og andre vildere manøvrer. 
Hver af de fem (5) punkter på kurven kan stilles fra 0 til 100%. De fem (5) positioner svarer til 
gasstyrepindens vandring fra 0 (nul) til 100% (fuld udslag) Din helikoptermanual har anvisninger 
på indstillingen for netop den model og motor du har og skal styre med DX6i. 
Standard er kurven lineær fra 0 til 100%, dvs. en ret linje fra 0% over 25%, 50%, 75% og til 
100%.  

Adgang til Gaskurvefunktionen 

Tryk på rulleknappen giver ADJUST LIST. 

Drej på rulleknappen til THRO CUR er fremhævet. 
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THROTTLE CURVE, gaskurve for motor 
Tryk på rulleknappen og Gaskurvemenuen vises på displayet.  

 

Kontakten for F.Mode stilles i f.eks. 0 = Normal. En pil ved NORM eller STUNT viser kontaktens 
position og hvad for en kurve, der indstilles kurve på vises ved fremhævet skrift.  

 

Fremhæves NORM og rulleknappen trykkes kort ned skifter til indramning af feltet ved POS x 

NORM  Normal 
STUNT Akrobatisk flyvning 
HOLD Autorotation, svævning ned uden motorkraft 

Når rulleknappen trykkes kort ned vil følgende vælges blandt POS:  

L =  Laveste position på styrepinden 
2 = 25% af styrepinden 
3 = 50% af styrepinden 
4 = 75% af styrepinden 
H = Højeste position på styrepinden 

Næste tryk på rulleknappen skifter til indstilling af punktet. Drej på rulleknappen og se evt. på 
servoen til motorgas. (Kun ved brændstofmotorer) Kurven vises grafisk og styrepindens stilling 
vises som en lodret streg, der følger positionen. Der er også en lodret streg for markering af posi-
tionen, der er valgt til at blive indstillet. Flere tryk på rulleknappen skifter nu rundt mellem indstil-
ling,  skift og valg.  
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THROTTLE CURVE, gaskurve for motor 
HOLD gaskurven er normalt hel flad, da motoren skal holdes i tomgang eller på EL helikoptere, 
slukket. Motorens tomgagshastighed kan indstilles for HOLD knappens funktion (IDLE DOWN). 

 

Motor gas TRIM er kun aktiv i NORM. Trimmet anvendes ofte til at finde en tomgang hvor moto-
ren er stabil og ikke ’går ud’. I STUNT er motorgassen så høj, at tomgang normalt ikke forekom-
mer og trim er unødvendigt. 

 

 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder, inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 
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PITCH KURVE, rotorbladenes vinkel 
Pitchkurven opsættes på samme måde som gaskurven. Men hvor gassen styrer motoren, så sty-
rer pitchkurven rotorbladenes vinkel og dermed trækkraft. Motorgas og pitch kurverne skal passe 
sammen, så rotoren kører med konstant omdrejningstal, så godt det nu kan lade sig gøre. I din 
manual til helikopteren, er der en vejledning i pitchkurve kontra gaskurve. 

Adgang til PITC CUR pitchkurvens opsætning. 

Et kort tryk på rulleknappen giver ADJUST LIST menuen. 

Drej på rulleknappen til PITC CUR er fremhævet.  
 

 

 

 



DX6i Dansk vejledning 

122 

PITCH KURVE, rotorbladenes vinkel 
Et kort tryk på rulleknappen skifter til PITC CUR. 

Kontakten for F.Mode stilles i f.eks. 0 = Normal. En pil ved NORM eller STUNT viser kontaktens 
position og hvad for en kurve, der indstilles kurve på, vises ved fremhævet skrift. 
Pitchkurven stilles også for HOLD, betegnes nogle steder som IDLE DOWN eller autorotation. 

 

Fremhæves NORM og rulleknappen trykkes kort ned skifter til indramning af feltet ved POS x 

NORM  Normal 
STUNT Akrobatisk flyvning 
HOLD Autorotation, svævning ned uden motorkraft 

Når rulleknappen trykkes kort ned vil følgende vælges blandt POS:  

L =  Laveste position på styrepinden 
2 = 25% af styrepinden 
3 = 50% af styrepinden 
4 = 75% af styrepinden 
H = Højeste position på styrepinden 

Næste tryk på rulleknappen skifter til indstilling af punktet. Drej på rulleknappe og se evt. på ser-
voen til pitch og motorgas. (Kun ved brændstofmotorer) Kurven vises grafisk og styrepindens stil-
ling vises som en lodret streg, der følger positionen. Der er også en lodret streg for markering af 
positionen, der er valgt til, at blive indstillet. Flere tryk på rulleknappen skifter nu rundt mellem 
indstilling,  skift og valg. 

 

Motorgas og pitch styres af samme styrepind og kommer ud på sin egen kanal. Pitch kommer ud 
på alle 3 kanaler ved CCPM 120 grader. 

 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder, inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 
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SWASHPLATE MIXING 
Hvis der er valgt en helikopter med CCPM 120 grader vil de tre (3) servoer skulle mikses for at 
kunne styre i de tre retninger. Op og ned er pitch, højre og venstre er krængror og endeligt frem 
og tilbage er højderor. Swashplate miksningen styrer swashpladen i den retning, som helikopte-
ren skal flyve. Sideroret med Gyro styrer retningen på helikopterens krop. Normalt er miksningen 
sat til 60% for alle tre (3) servoer. Ændringer vil skifte udslaget på swashpladen og øge eller 
dæmpe styringen. 

NB: Det er muligt at vælge negative værdier, hvis en servo skal køre modsat. Men ellers styres 
retningen på servoerne i indstillingerne for servo reversering. (se på side 87). 

Via ADJUST LIST vælges at fremhæve SWASH MIX. 
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SWASHPLATE MIXING 
Ved et kort tryk på rulleknappen vises SWASH MIX menuen. 
 

Drej på rulleknappen til den ønskede kanal er fremhævet og tryk på rulleknappen. 
Feltet ved kanalen indrammes og værdien kan skiftes ved at dreje på rulleknappen. 
 
Alle servoerne skal ved styring køre lige op og ned, 
når kun styrepinden til motorgas/pitch betjenes. 

Her er nogle af de betegnelser der ofte bruges: 

AILE  Aileron Krængror  Roll  Højre / Venstre 
ELEV  Elevator Højderor  Nick  Frem / Tilbage 
PITC  Pitch  Gear   Pitch  Op / Ned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder, inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 
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DX6i har to frie programmerbare miksere. Det kan give et input fra en styrepind eller kontakt til 
flere servoer. Typisk vil man have styring på en anden kanal samtidigt med hovedkanalen. MIX 1 
eller MIX 2 kan afbrydes med en valgt kontakt, altid være afbrudt = INH eller altid aktiv ACT. 
Medløbsværdien kan justeres i intervallet –125% til 125%. Hver kanal er identificeret med fire (4) 
karakterer. Det er AILE som er aileron eller krængror, ELEV er elevator eller højderor, RUDD er 
rudder eller sideror. Når MIX 1, MIX 2 er aktiv vil servoen, der er mikset til styrepinden, også be-
væge sig. Mikseren kan sættes sådan op, at et stort udslag på hovedkanalen, giver et lille udslag 
på følgekanalen, ofte også betegnet som Master og Slave kanaler. Servoerne kan også benytte 
deres egne trim funktioner. 

ADGANG TIL MIX 1 og MIX 2 

Med tændt DX6i trykkes kort på rulleknappen og DX6i skifter til ADJUST LIST. 

 
Drej på rulleknappen så MIX 1 eller MIX 2 fremhæves og tryk kort på rulleknappen. 

 

PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
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PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
Der er nu skiftet til MIX 1 i det viste eksempel. Skift ned til feltet INH (inaktiv) og skift det til ACT. 
Næste menu vises nu i sit fulde omfang. 

 
Valg af MASTER og SLAVE kanal. Vestre felt er MASTER og højre felt er SLAVE. 

 

 
Fremhæv venstre felt (MASTER) og tryk på rulleknappen. Feltet indrammes og kan ændres ved 
at rotere rulleknappen.  
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 PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
MASTER kanalen kan skiftes mellem: 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 

• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper. 
Vælg og tryk på rulleknappen accepterer valget. 
Skift til SLAVE kanalen og et kort tryk på rulleknappen og den indstiller i feltet. 
SLAVE kanalen kan skiftes mellem: 

• THRO: Throttle Motorgas 

• AILE: Aileron Krængror 

• ELEV: Elevator Højderor 

• RUDD: Rudder Sideror 

• GEAR: Gear  Optrækkeligt understel (Hjul) 

• FLAP: Flap  Flaps, landeklapper. 
 
Opsætning af miksernes værdier sker i felterne under MASTER og SLAVE. 
 

RATE D      0%  er hvor mange % på Down (ned) og RATE D             U 0%  er Up (op). Se på 
servoerne, medens der indstilles værdier osv. Både positive og negative værdier kan anvendes. 
Når værdierne er valgte trykkes kort på rulleknappen og drej videre til næste indstilling. 
Feltet der indstilles er indrammet! 
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 PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
Kontakter til skifte af MIX 1 og MIX 2 

Miksernes valg kan indstilles til følgende: 

• ON  Altid aktiv 

• GEAR  Gearkontakte til foreste stilling 

• FLAP  Flaps kontakten nede 

• AIL D/R Aileron Dual Rate kontakten oppe (1) 

• ELE D/R Elevator kontakten oppe (1) 

• MIX   MIX kontakten fremad.  
 

Valg af kontakt til MIX 1 og/eller MIX 2 aktivering. 

 

Fremhæv feltet ved SW og tryk kort på rulleknappen indrammer feltet og rulleknappen skifter val-
get af kontakt eller altid ved ON valg. Et kort tryk acceptere valget. 
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 PROGRAMMERBARE MIKSERE  MIX 1 og MIX 2 
Skal TRIM overføres til SLAVE. 

Drej med rulleknappen til TRIM  INH er fremhævet.  

 

Et kort tryk på rulleknappen skifter og indrammer feltet. Drej til ACT og TRIM, der tilføres MA-
STER vil blive tilført SLAVE servoen også.  

 

List fremhæves og med tryk på rulleknappen returneres til ADJUST LIST. 

Returner til MAIN display ved at holde rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder inden den slip-
pes eller via List til ADJUST LIST, og Main. 
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REVOLUTION MIXING, Halekompensering 
Kompensering for hovedrotorens omdrejning og belastning foretages kun hvis din gyro ikke har 
Heading Hold. Heading Hold kompenserer selv for antirotationen af kroppen, der vil komme 
ved skiftende belastninger. Drejningsmomentet der opstår på rotoren vil få kropen til at rotere 
modsat rotoren. DX6i kan kompensere i to (2) stillinger. Hvor meget der skal kompenseres vil 
fremgå af manualen til din helikopter. Ved almindelig flyvning indstilles F-MODE 0 og til STUNT 
1. Hver af dem er forskellige bl.a. på grund af rotoren bringes op i højere omdrejninger. To indde-
linger i Up og Down håndterer motorgas fra midten og op og den anden fra bund til midterstillin-
gen på gasstyrepinden. 

Opsætning af REVO MIX fra ADJUST LIST. 

Med DXf6i tændt trykkes kort på rulleknappen og man er i ADJUST LIST menuen. 

 
Drej på rulleknappen til REVO MIX er fremhævet. 
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REVOLUTION MIXING, Halekompensering 
Tryk kort på rulleknappen og REVO MIX menuen vises. 

Drej på rulleknappen ned til første felt og tryk på rulleknappen indrammer feltet og værdien skal 
indstilles efter vejledning eventuelt i manualen til helikopteren. Hvis en gyro uden Heading Hold 
anvendes skal alle felter udfyldes. 

 

Fremhæv List og der skiftes tilbage til ADJUST LIST og her kan Main fremhæves og man kom-
mer retur til MAIN displayet.  

Hold rulleknappen nedtrykket i over 3 sekunder returnerer til MAIN displayet. 

 

SETUP LIST er sidste ADJUST LIST funktion, der skifter over til SETUP LIST og de funktioner 
der kan vælges der.  
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Almindelige forholdsregler for servoer: 

• Smør ikke servoens gear eller motor 

• Overbelast ikke servoer til optrækkeligt understel. Vær sikker på at de kan dreje frit fra yder-
stilling til yderstilling. Klemmer trækstænger osv. vil servoen 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 undersøges og udbedres omgående. Rystelser 
i de mekaniske led kan forplantes til servoens potentiometer og ødelægge servoens styre-
egenskaber. Det er farligt at negligere mislyde fra servo, samlinger og rorhorn. 

• Husk at anvende servoens medfølgende gummityller og bøsninger. Modellens rystelser bli-
ver dæmpet i disse og servoen har længere levetid. 

• Kontroller at rorhorn er spændt forsvarligt på servoens 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 blevet 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 fastspædt i modellens holdere. 

• Anvend kun servoer, der er stærke nok til formålet. Trækstyrken må heller være overdrevet 
end det modsatte. En servo, der ikke kan trække rorfladen, kan svigte helt og dens tandhjul 
blive ødelagt. Konsekvensen vil blive tilfældigheder…... 

GENEREL INFORMATION 
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Radiostyrede modeller kan give mange timers fornøjelse. 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 betragtning. Kompetence er vigtig og træning gør mester. Det er vigtigt, at kunne håndte-
re kritiske situationer, så andre ikke udsættes for fare ved flyvningen. Hvis du er nybegynder er 
en god modelflysimulator et godt supplement 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 modelpiloters 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 forsikret, 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 modtagere 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 sigtbarhed kan man miste orienteringen af mo-
dellen. Kraftig vind kan også give uforudsigelige reaktioner på flyvningen. 

• Flyv ikke tæt op og ned af tilskuere eller andre personer. 

• Antennen på DX6i må ikke pege direkte mod din model. Stil dig med siden til eller afbøj an-
tennen i sin holder. 

• Bliv ikke overmodig. Sund fornuft er vigtig og det er ikke alle der føler sig sikre, når en mo-
del er i luften. Kommer der mislyde eller styresvigt, skal man hurtigst muligt lande og afhjæl-
pe 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 flyvning 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 certi-
fikater, godkendte fly og fra stormodelgodkendte modelflyvepladser. 

• Helikoptere er farligere end man umiddelbart vil tro. Rotorbladene kan rotere med meget 
høje hastigheder. Personskader kan opstå ved uforsigtig flyvning. Størrelsen er afgørende 
for hvor farlige de kan blive. 

GENERELE FORHOLDSREGLER 
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1. Kontroller batterispændingen på DX6i. 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, limninger, beklædninger, trækstænger, wirer og diverse 
led på rorhorn, servoer osv. 

3. Kontroller at alle ror kan styres uden mislyde. 

4. Udfør en rækkeviddetest på jorden. 

5. Før hver flyvning skal senderen have været slukket. Tænd den umiddelbart før hver flyvning 
og modtageren skal kontrolleres, at den styrer korrekt på alle rorflader. 

6. Kontroller at alle trim står hvor de forventes. 

7. Alle forbindelser til modtageren skal sikres mod, at de kan rive sig løs fra stikket. Kabler/
ledningerne må ikke ’trække’ i stikket og sikres med strips eller tape. 

 

Reklamationsretten gælder for DX6i solgt i Danmark. 

 

DAGLIG FLYVETJEK 
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