
Kort vejledning i XK X450

Sæt batteri i flyet. Tænd for fjernbetjeningen med Throttle helt i bund og knappen i øverste venstre hjørne
i ”Drone mode”. Kør Throttle helt frem og helt tilbage. Nu skal lamperne lyse konstant rød i venstre side
og blå i høre side.

Der er 2 måder at starte motorerne på:
A: Kør Throttle næsten frem til midten og tryk så langt tryk på Take Off. Nu skal motorerne begynde at
køre rundt og den flyver op i en meters højde. Nu styres den som en drone. Tryk på Take Off igen, og den
lander. ELLER
B: Træk Throttle 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 i gang, skal du nemlig køre
throttle op til midten. Giv så langsomt mere gas og den vil nu lette.
(Det er helt alm. for denne type fly at der først gives ”gas” når throttle er mellem 50 og 60%).
Nu styres den som en drone. Når du vil lande, trækker du throttle nedad, men ikke helt i bund, for så

stopper motorerne straks og den styrter.

Når den er i luften, overtager du selv styringen som om det var en drone.
Venstre/højre drejning på Throttle – og sidelæns til venstre og højre på højre knap.
Højre knap frem og den flyver fremad – o.s.v.

Tryk ned på ”horisontal fly mode” og servomotorerne vipper ned og den flyver nu fremad som en alm.
flyvemaskine.

Tryk ned på ”vertikal mode” og den skifter til lodret flyvning.

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

God fornøjelse! www.rc-droner.dk
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