PODIUM 17T Sport

Programmeerbare snelheidsregelaar
voor auto’s - maximum 17 motorwindingen

HANDLEIDING

Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion product. Wij raden u aan deze
handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken.

#FS-POD17TS v.310708FV

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

Voor gebruik met motoren met 17-36 windingen
De ideale vervanging van mechanische snelheidsregelaar
Automatische instelling zonder knoppen
A.B.S.
Hoge frequentie
Voorgemonteerde aansluitingen voor accu, motor en radiobesturing
Beveiliging tegen oververhitting

Technische gegevens
Ingangsspanning:
Frequentie:
BEC spanning:
BEC stroom:
Functies:
Interne weerstand:
Motor windingen:
Vertraging bij versnelling:
Gewicht (incl. bedrading):
Afmetingen:

NiCd & NiMH 6-7 cellen (7,2-8,4V DC)
1 kHz
5,0V
1,0A
Vooruit/neutraal/rem/achteruit
0,006 Ohm
17-36
0,09, 0,16 en 0,27 seconden
48g
35x27x17 mm
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Aansluitingen
Rood (+)
Zwart (+)

Paars (+)
Groen (+)

ACCU

MOTOR

RODE LED
GROENE LED
ONTVANGER
Schakelaar

Installatie
Sluit uw regelaar aan op het gaskanaal van uw ontvanger. Sluit de accu aan, zorg ervoor
dat de regelaar uitstaat als u de accu aansluit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zet de servo omkeer van het gaskanaal op de zender in de omgekeerde positie en
laat de gasknuppel in de neutrale positie staat.
Verbind de accu met de regelaar en zet deze aan.
Wanneer de regelaar is ingeschakeld en de gasknuppel in de neutraalpositie staat,
zal de GROENE LED oplichten gedurende ongeveer 1 seconde.
Beweeg de gasknuppel naar de volgas positie. De RODE LED zal oplichten om de
instelling van de volgas positie aan te duiden.
Beweeg de gasknuppel naar de achteruit positie. De GROENE en RODE LEDs zullen
oplichten als indicatie van de achteruit positie.
Beweeg de gasknuppel naar de nautrale positie. De GROENE LED zal oplichten ter
indicatie van een juiste calibratie. De regelaar is nu klaar voor gebruik.
Herhaal de procedure als de GROENE LED niet zou oplichten als u de gasknuppel
terug in de neutraalpositie zet.
Indien de motor omgekeerd zou draaien als u de gasknuppel in de volgas positie
plaatst dient u de gas servo omkeer schakelaar op de zender in de andere positie te
plaatsen.
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EXCLUSIEVE VERDELING:

Pro Models bvba
Geelseweg 80
2250 Olen
tel +32 (0)14 259283
fax +32 (0)14 259289
info@promodels.be

