


Készítsük elő az összeszereléshez szükséges eszközöket: 
tapétav{gó, UHU por, harapófogó, csípőfogó, aktív{tor 

pillanatragasztó, mini imbusz kulcs, csillagfejű csavarhúzó, 
fúróhegyek, akkus csavarbehajtó, és sok-sok türelem!  



A csűrőből vágj ki 2 cm-t 



A sz{rnyvégen jelölj be a belépőtől 50mm –t! 



Éles 
tapétav{góval 
v{gd végig  a 
bejelölt  részt 

úgy, hogy 
mérd ki az 

1mm 
vastags{got, 
és szedd ki a 

felesleget! 
Ez azért 

fontos, mert 
ha csak 

bev{god és 
befeszíted a 
karbont az 
torzítja a 

profilt, és a 
modell nem 

úgy fog 
repülni 

ahogy kell. 



A felesleges anyagot szedd ki! 





Ragaszd be a karbont, a felesleges 
ragasztót húzd le. 



Felül az alsó karbonnal szemben  
pontosan ugyan így ragaszd be! 







Így kell kinéznie! 



A szervók helyét 
jelöld fel  

sz{rny közepétől kb  
180mm-re 



Rajzold körbe a szervót! 





Vágd  körbe! 





















A vízszintes vezérsík  
készítése! 



A vízszintes vezérsíkba ragaszd be ezt az alkatrészt, 
így biztos nem fog tekeredni.  





A vízszintes vezérsíkba tegyél egy 3x1 carbon lapot vagy egy 6x1 carbon lapot. 

A helyét jelöld fel és éles tapétavágóval vágd be.  



Csipesszel szedd ki a a felesleget .( Lehet, hogy m{r azt a gépet építed ahol ki van 
v{gva a helye a carbonoknak.!) 







A vízszintes vezérsík fix részét v{gd be 45 fokban . Videós segítség itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0 





Élét ragasztózd be mind két felületbek! Ha nincs uhupor akkor jó a palmatex is csak 
ez esztétikusabb . 



Miut{n félre raktad {llni 10 percre . Ut{na nyomd össze és kész is. 



És kész is!  



A törzs előkészítése.  



V{gd bele a carbon helyét a törzsbe mind két oldalon. 
A prémium kategóri{n{l mindennek ki van v{gva a helye  előre. 

Erről érdeklődj az eladón{l. 









Majd mind 2 oldalra ragaszd be a carbont 



Miut{n be van ragasztva jelöld fel a törzs vég z{ró 
részére a carbon kifut{s{t és v{gd be sniccerrel . Így végig fut a  

carbon a törzsön a tökéletes merevség érdekében .  



















Egyenlőre hagyd így . 
Majd a vízszintes vezérsík be 

helyezésénél kell végleg ragasztani. 



Szervók behelyezése- 



A szervó k{belének besüllyesztése . 
Sniccerrel kb 5mm mélyen karcold be az anyagot . 

Majd nyomkodd bele a k{belt a v{g{sba. 









A függőleges kialakít{sa. 
Mérd fel a hova esik a fa betét amit be  

Kell süllyeszteni a függőlegesbe . 



A fa betétet miut{n körbe karcoltad kb 3mm mélyen  
, csipesszel ki tudod alakítani a fa betét helyét. 



A horonyra p{rhuzamosan  karcolj 3-4mm mélyen – 
Ide kell beragasztani egy karbon lapot  . Így a hab elcsavarod{s{t  

Kiküszöbölve. 















Függőleges vezérsík kisebb fa alkatrészének zsanéroz{sa. 
A csomagban tal{lható zsanérral is megoldható.  

Ami hagyom{nyos módon  történik. 
Most a  m{sik megold{st l{thatod. 



45 fokban v{gd be mind 2 oldalon a képen l{tható módon. 
  
 





Így kell kinéznie. 



Az {llórészt kend be uhuporral. A mozgórészt is kend be . Érintsd 
össze a 2 felületet majd tedd félre . V{rj 5-10 percet és nyomd össze 

újra. Így kész is a zsanéroz{s. 



Íme felragasztva . 



A sz{rnyat úgy helyezd el  ,hogy oldalra szét feszíted a törzset. 
Így be fog férni a következő képen jól l{tszik. 





Mérd ki a t{vols{got , hogy ne legyen 
ferde a sz{rny.. 



Jelöld be , hogy tudd illeszteni mikor ragasztod. 













A motor beragaszt{sa. 
2 lehetőség adott a keresztel való felrak{sa és elölről a tűzfalra 

csavaroz{s. 



Ragaszd be a fa darabokat.. 



A következő 2 fotón a azt l{thatod , hogy elölről , hogyan lehet a motort felfogatni. 
A gravírozott pontokon fúrd {t és csavarral rögzítsd . Ezt a megold{st ritk{n 

haszn{ljuk . 
Így a hangsúlyt a keresztes megold{sra helyezném . 

  







A keresztes megold{sn{l a képen l{tható betétekből több van a csomagban azért , 
hogy ha a motor nem lóg ki eléggé teh{t rövidebb akkor ezzel meg tudod növelni 

ak{r 1cm hosszabban is.  































A motor le és elhúzat{st gumi al{tétekkel vagy szilikoncső darabbal lehet (kell) 
be{llítani . A motor le jobbra mutasson. 

Mértéke függ a motor erejétől . Elsőre 2-2fok aj{nlott. 







A képen egy drasztikus lehúzat{s l{tható.  



A vízsintes vezérsíkot ragaszd be {s mérd 
ki  a sz{rnyhoz képest , hogy egyenesen 

{lljon. 









Miut{n a vízszintes vezérsík a helyén a törzs z{ró alkatrészt most m{r fel 
tudod ragasztani.  







Ha nem megy valami a helyére lehet faragni egy kicsit.  



Most ragaszd fel az ívet így esztétikusabb lesz a modell. 



A függőlegest jelöld fel és mérd r{ a az a nútot az ívre . 



















Az uhuporral kend be az ívet és itt is alkalmazható a zsanéroz{s. 
Ne feledd v{rj 10 percet miut{n bekented mind 2 felül 

etet és csak ut{na illeszd egym{shoz. 



Közben természetesen ragaszd a helyére a függőlegest. 



Végül csavarozd fel a korm{nyemelőket. 



















Végül csavarozd fel a korm{nyemelőt a függőlegesre is.. 





A gép össze{llt m{r csak a reptetés van vissza. 

Fesztáv 1000mm 

Hossz 1000mm 

Súlypont 90-100mm 

Felszálló súly: 510-700g 

Ajánlott konfig: 
70gr  1000kv motor 

30a szabi 

4db 9gr servo  

10x4,7 légcsavar 

1600-20003s Li-Po akku 






