
Kort vejledning i XK X420

1) Sæt batteri i flyet. Tænd for fjernbetjeningen med throttle helt i bund. Kør den helt frem og helt
tilbage. Nu skal pæren i udstødningen lyse konstant rødt. (Hvis den blinker kan det være fordi der ikke
er strøm nok på. Ellers prøv igen.).  Flyet skal stå lodret.

2) Manuel start:
Kør throttle næsten frem til midten og tryk så trim button op. Nu skal motorerne begynde at køre
rundt. Giv nu langsomt mere og mere gas indtil den letter. Flyv et par meter op.
Træk throttle til venstre eller højre og den drejer rundt.
Kør højre knap frem og den flyver fremad – o.s.v. – og nu styres den ligesom en alm. flyvemaskine.
Kør throttle langsomt ned og den begynder at lande.

3) Auto start/land
Træk throttle (venstre) og højre styrepind ned og ud til henholdsvis venstre og højre SAMTIDIG. Så
begynder motorerne at køre rundt. De stopper dog ret hurtigt. Når motorerne er gået igeng, skal du
nemlig køre throttle op til midten. Herefter kan du trykke på trim button op og den vil nu automatisk
flyve 1-1½ meter op. Herfra overtager du selv styringen.
Når du vil lande, så få den til at stå stille i lodret position. Tryk så på trim button ned og den vil nu
påbegynde landing stille og roligt.

Om de mere avancerede 6G/3D-funktioner henvises der til de mange instruktionsvideoer der findes på
Youtube.
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