Tips bij het aansluiten van de ontvanger van uw RC set.
Bij de door u aangeschafte radiobesturingsset dient de ontvanger op de juiste wijze met de batterijen en de
servo's en/of regelaars te worden verbonden.
Servo's en regelaars zijn altijd voorzien van stekers met 3 draden.
De batterijhouders, schakelaars en laders van stekers met 2 draden.
De kleurcoderingen die worden gebruikt zijn als volgt:
Rood
=
Zwart of bruin =
Wit of Oranje =

+ (plus van de batterij of accu)
- (min van de batterij of accu)
~ (de signaaldraad waardoor het stuursignaal van de ontvanger
naar de servo of regelaar gaat.)

Let op dat u de stekers op de juiste manier verbindt, anders kan dit uitbranden van uw elektronica
veroorzaken.
Op de foto hieronder een overzicht van de aan te sluiten apparatuur.
OPMERKING:
Bij inschakelen altijd eerst de zender inschakelen, daarna pas de ontvanger !
Bij uitschakelen altijd eerst de ontvanger uitschakelen, daarna pas de zender !
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Monteren en verbinden van servo's met bedieningsorganen.
Servo's kunnen gemonteerd worden in servo houders maar worden vaak ook met servo-tape vast in het Live
steam locomotief- of (stoom)scheepsmodel gemonteerd.
Voordat u de servoarm monteert, neemt u de zender en vervolgens de ontvanger in bedrijf en controleert u
de correcte middelste stand van de trimming op de zender.
Monteer de servoarmen steeds in een hoek van 90 graden t.o.v. de stuurstangen (zie afbeelding schets A)
Bij een schuin, t.o.v. de stuurstang staande servoarm (zie afbeelding schets B) zullen de stuurwegen in
beide richtingen niet gelijk zijn. Een lichte mechanische schuine stand die door de vertanding van de
servoarm is bepaald, kan later met de trimming worden gecompenseerd.

Voor het mechanisch verbinden van de servo met het te bedienen regelorgaan (schaar, regulateur, fluit etc)
kan men het beste stelringen M2 in combinatie met 2 mm messingdraad als stuurstang nemen.
In het geval van de servoarmen als hieronder op de foto's zijn voor de montage alleen 2 boutjes M2 x 7 en 2
extra moeren m2 als opvulling nodig. Een goede afstelling is aan beide zijden van de 2 mm messingstang
zeer eenvoudig te bereiken.

