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PRoxIMÁ' II

Yážený zákaznk:u,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš ýrobek. Model Proxima II je
qikonný větroň, ktery je vhodný jak na termické, tak i na svahové létáni.
Konstrukce je dostateěně pevná o i pro zalétání akrobatických prvků.
Model má oproti původní verzi větší rozpěti (2780 mm) a je vybaven
vztlakovými klapkami. Vaha prototypu s Li_Poly články byla 1933 g, s NiMH
2200 mAh 10 čl. 2250 g. Serva vztlakoých klapek zabudujete shodným
způsobem jako serva křidélek.

RC funkce: směrovka, qiškovka, motor, křidélka, vztlakové klapky

Provedení:

' laminátovy trup
' polystyrénová křídla potažená balzou a vy zfrlžená laminátem
' zpÍacováno CNC technologií
' předpracované servo otvory
' křídla se nasunují na ocelové spojky Ó 8 a 3 mm a snesou i velmi razantni
létáni

' laminátová kabina
' ýškovka typu T je lépe chráněna při přistrímích do neupravených ploch
' směrovka a ýškovka jsou balzové konstrukce
' model je potaženfolií oracover
' stavebnice obsahuje drobné příslušenství

Doporučené vybavení

AC n 2212013(E)
AC n 2213013(E)
MVVS 3,511200

4043p
60A3p
40A3p

10 x GP 2200
Li-Poly 2250

I I,lV

I x standard (HS 311)
4 x mini HS 81 (MG)
1 x HS 65HB (v'ýškovka)

250lts0
1016"



K dokončení je zapotřebí:

1. vrtáček Q 2 mm
2. |<tllaty a plochý jehloý pilník
3. modelařský nuž
4. 5 min. Epoxy
TRUP:

Vlepte čelní přepiíž.ku č. l tak, aby osa motoru směřovala při pohledu zezadu'
cca2o dolů a 2o doptava. Nejlépe si sklon zkonfrolujete pomocí dlouhého šroubu
uperrněného na přepažce. Sklon směrem dolů si zkontrolujete podle spodní
hrany kabinky - osa sklonu by měla bý rovnoběŽná s hranou kabinky.
Vyosení doprava o cca 2o nastavite podle úhloměru.

2" dolŮ
2" doprava

Vlepte přepiřky ě.2,3,4,5,6 a7 (2 kusy) podle obrázku tak' aby přepážka ě. 4
byla asi 10-15 mm od konce kabinky. Provrtejte a zaěistěte kulatým pilníčkem
nálitek pro vývod bovdenu na konci trupu, vsuňte a zalepte bovden a druhou
stranu dukladně za|epte v otvoru pÍepážky č. 4. Dbejte na to, aby bovden nebyl
přílíš volný (před přilepením ho napněte).

Montiíž ýškovky

Před montátži serva qiškovky připojte k servu prodlužovací kabel. Nastavte
mikroservo ýškovky do nulové polohy. Propojte servo s táhlem a klapkou
ýškovky. Klapku ýškovky nastavte do nulové polohy. Servo vsuňte do
rámeěku ( viz foto ) a rámeček přilepte. Servo pojistěte přilepením na kousek
oboustranné lepící pásky.
Vlepte steven směrovky' pomocí pantů připevněte směrovku, našroubujte páčku
a spojte pomocí vidličl<y s bovdenem.



Na kulďý otvor pro montáž serva přilepte krytku.

PA trubička se přilepí na kormidlo qiškovky ve vzdálenosti 10mm od osy
otáčení na levou stranu od středu CA lepidlem. V místě přilepení se odstraní
folie. Trubička se následne pojistí přežehlením páskem oracoveru. Sestava
serva' s prodlužovacím kabelem, v rámečku s namontovaným táhlem se zezadu
Vsune do kýlovky, konec tahla se zasune do trubičky ve ýškovce a ýškovka se
zajisti v nulové poloze. odzkoušíme si nejvhodnější polohu serva a rámeěek
přilepíme ve směrovce 5min epoxidem. Servo pojistíme oboustrannou lepící
páskou, kterou nalepí doprosťed rámečku. V místě, kde táhlo prochini stevenem
ho (steven) upravíme propilovánim dráňky.. Steven následně vlepíme 5min
epoxidem. Drát táhla je dostatečně tuhý, tak'Že se dá i lehce vytvarovat
v místech, kde by nebyl volný pohyb.

Křídla se na trup nasazují na spojku Q 8 mm a pomocný oceloý drát 0 3 mm'
Křídla jsou přes trup pojištěna gumoqimi kroužky _viz obréaek.



otvor v centroplrínu (na trupu) musíte vybrousit tak velký, aby šly protáhnout
kablíky serv i spojovací guma.

//,/ ,/

PoJlSTNÁ GUMA

SERV

Kabinka je na trupu upevněna pomocí wutu 2,2x6,5 mm, ktery je
Vepředu na spodní sfianě v trupu je propilovana v odpoúdajícím
Kabinka je pojištěna péroqfin uzávěrem (viz. obrazek).

drážka uzávěru
kabinky

zašrouboviín.
místě driřka.

vybroušená dráŽka



Na lďídle, v místě vyfrézovaného otvoru, odsfraňte folii a pěnoqi polystyrén až
na ba|zoý potah. otvorem v křídle protahněte prodlužovací kabel a volně
vložte servo' Je moŽné pouŽít jak micro tak i miniservo. Naproti páce serva
umístěte paku pro ovládání křidélka. Jako tahlo použijte drát 0 2 mm o délce asi
50 mm (podle pouŽitého serva). Servo a křidélko dejte do nulové polohy a seryo
přilepte oboustrannou lepící páskou. Nůžkami upravte krvtv serv a přišroubujte
vnrty nebo přilepte páskou.

V kořenovém Žebru křídla asi cca l0 mm za trubkou pro spojku křídla navrtejte

otvor a l 2 mm a zašroubujte očko pro pojistnou gumu. Na trupu si naznačte
otvory pro kabel serva a spojovací gumu a po navrtáni je pilníkem rozšiřte. Při
sestavování modelu vsuňte do otvoru v trupu háček, kteým protáhnete
poj išťovací gumové kroužky.

Záklradní seřízení:

Těžiště: 65 mm od náběáré hrany křídla
Výchylky r1iškovky: +/- 6mm
směrovky: 15 mm na obě strany
křidélek: +10 l-5 mm



Seznam dílů stavebnice Proxima II

- trup + kryt serva ýškovky
- Kídla

- směrovka

_ qýškovka

- balzová stojina směrovky

- panty

-lanovod(Im)

- tahlo výškovky Al

- rámeěek pro servo výškovky

_ mosazná trubička |0 mm $ 3l2

_ variabilní koncovka velká

- PAtrubička Q 3 x l0 mm na ovládání ýškovky
_ vnrt 2,2 x 6,5 mm na uchycení kabinky

_ pérov'ý uzáxér kabinky

- spojovací dráty křídla Q 8 a 3 mm

- páka směrovky + šrouby M2 x 16

_ háčky na pojistnou gumu křídel

_ háček na protažení gumy přes trup

- přepážky ě. t,2, 5, 6,7, 8

- pÍepážkač.3

- přepážkaě.4

- kryty serv

- pikaovládání křidélek kuprexit

- tríhla křidélek

- paka kuprexit M
- vidlička

_ PA šroub M3 + duralová podložka M3 na uchycení ýškovky
_ návod ke kompletaci + dodatek
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Nová verze páky směrovky / Neue Variante Seitenruderhebel / New version of rudder horn

L

Yážený zakazníku,

Garantujeme, že všechny naše modely opouští naši společnost důkladně zhotovené. Avšak, počas

přepravy, skladovánínebo dlouhodobějšího provozu se může potah mírně uvolnit' Toto |ehce

opravíte použitím fénu, nebo žehličky.

Zkontrolujte potah na všech hranách a jestli-že není dostatečně napnutá potahová folie, použijte

žehličku pro zpětné napnutí a přižehlení' Menšívlnky opravíte pomocí horkovzdušné pistole, nebo

fénu. Pohybujte fénem z jedné strany křídla na druhou. Vyvarujte se příliš vysoké teploty ! Nakonec

zkontrolujte správné negativy křídla.


