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ADVARSEL: Læs hele manualen og bliv bekendt med alle muligheder i anlægget før det tages i brug. 
Følges det ikke kan utilsigtede hændelser opstå, med skader til følge!

Dette produkt er et avanceret fjernstyringsanlæg og skal betjenes med fuld fingermotorik. Sammen med sund fornuft vil skader 
kunne undgås ved benyttelse af fjernstyringen. Dette produkt er ikke et legetøj og bør derfor ikke benyttes af børn uden 
voksnes overvågning! Anvendes produktet forkert, kan det forvolde skader på personer og omgivelser!  Forsøg ikke at adskille 
og reparere produktet uden særlig ekspertise. Er der tvivl om produktets funktionalitet, indleveres det til forhandleren, der 
varetager klagebehandlingen. Kompatible produkter, der anvendes sammen med produktet, men ikke er godkendt af Horizon 
Hobby, vil blive afvist som reklamation på produktet. Denne manual indeholder instruktioner om anvendelse, vedligeholdelse 
og reklamationsmulighed før endelig retur levering til forhandler.

     ADVARSEL MOD KOPIPRODUKTER
Tak fordi du har valgt et Spektrum produkt. Køb altid et produkt fra en Horizon Hobby, Inc. Autoriseret forhandler for at 
sikre kvaliteten af dit produkt og sikre garantikvalitet af dit Spektrum produkt. Horizon Hobby, Inc. afviser alle 
reklamationer ved anvendelse af kopivarer. Selvom disse gør krav på at være kompatibel med DSM eller Spektrum.

BEMÆRK: Dette produkt er kun beregnet til ubemandede modelfly i forbindelse med hobby eller hobbylignende fly, biler og 
både. Horizon Hobby afviser reklamationer hvis anlægget anvendes til andet end det foreskrevne.
Aldersgrænse: Dette er ikke legetøj. Derfor anbefales det, at personer skal være 14 år eller mere.

GARANTIREGISTRERING
Besøg:  https://community.spektrumrc.com og registrer dit produkt der.

BEMÆRK: DSMX tillader anvendelse af over 40 sendere samtidigt, så kan der kun anvendes under 40  
   samtidigt med DSM2 modtagere. 

GENERELT

• Modeller er ikke ufarlige og skal håndteres korrekt..
• Installer modtagerne efter forskrifter for 2.4 GHz anlæg.
• Flyv med maksimum sikkerhed under alle forhold.
• Søg hjælp hos en erfaren pilot eller klub.
• Vær forsikret mod erstatningskrav ved skader.

Kontakt hoved organisationen for modelflyvning.
De ved hvor der er egnede flyvepladser osv.

• Tænd altid for senderen først og så modtageren,
når flyvning skal gennemføres. Afslut med sluk
af modtageren og dernæst senderen.

• Når en model er BIND første gang, skal den efter endt
trimning BIND igen, for at få ”fejlsikkerheds” indstillingerne 
gemt i modtageren. 

BEMÆRK
Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af 
producent, Horizon Hobby, Inc.  Besøg Horizon Hobby hjemmeside for nyeste informationer.

  Specielt sprogbrug i manualen
Følgende angivelser er benyttet efter hvilken risikovurdering og opmærksomhed, 
der bør anlægges ved benyttelse af produktet.
BEMÆRK:   Procedure, der hvis den ikke følges kan skabe skader fysisk, men ikke større skader på tredje part.

FORSIGTIG: Procedure, hvis den ikke følges kan skabe skader fysiske skader på tredje part.

ADVARSEL: Procedure der skal følges for at undgå skader på udstyr og omgivelser.

DETTE ER PILOTENS ANSVAR!

• Vær sikker på, at der er opladning nok til at 
gennemføre hele flyvningen. Det sikreste er at oplade 
batteriet helt, inden flyvning.

• Tilrettelæg flyvningen så batteriets aktuelle kapacitet 
ikke overskrides.

• Udfør en rækkevidde test før hver flyvning med 
modelflyet.

• Kontroller, at alle styrefunktioner passer.
• Flyv ikke i nærheden af publikum, parkeringsplads eller 

anden mands ejendom.
• Flyv ikke under konditioner (vejrlig), der kan forringe 

kontrollen med modelflyet.
• Hvis der er problemer med kontrollen over modellen 

skal man straks lande og udbedre fejl i installation med 
efterfølgende rækkeviddetest osv.

https://community.spektrumrc.com


DK

 SPEKTRUM DX6 • SENDER MANUAL4

Indhold i leveringen
● DX6 Sender
● AR610 DSMX modtager (hvis købt som sæt)
● 4 stk. AA Celler (batteri)
● Engelsk manual
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3 MODEL TYPES Wireless Trainer VOICE ALERTS

6-CHANNEL DSMX® TELEMETRY SYSTEM

FØR DU BRUGER DIN SENDER:
Før du fortsætter skal du besøge Spektrum hjemmeside for at registrere og hente 
(download AirWare™) opdateringer til senderen og gennemføre selve opdateringen.

DX6 Muligheder

● Skift til telemetrivisning, uden at skulle via Settings menu
● Skift mellem Function List og System Settings menuerne uden at skulle slukke og tænde
● Stemmealarmer for telemetri, advarsler og andre tilstande
● Menu for sound kan aktivere og deaktivere specielle DX6 lyde
● Tildel flyvestil (flyve mode) via en kombination af 2 kontakter
● Principiel uendelige antal modeller (250 modeller mulige)
● Trådløs (lærer/elev) træne mulighed
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Senderbatteri ..................................................................... 6
Sender funktioner.............................................................. 7 -  8
LCD Hoveddisplay ............................................................ 9
NAVIGATION (menuer) ...................................................... 9
Auto switch valg, let indstilling af kontakt .............................. 10
SD hukommelseskort ....................................................... 10
Opdatering af AirWare™..................................................... 10
Eksport af serienummer til SD kort ...................................... 10
BIND af modtagere .............................................................. 11
Strømkrav til modtagere og servoer ..................................... 12
Fejlsikkerhedsfunktioner (FailSafe™) ................................ 13
Model Type , forskel på modeltypers menuer ..................... 14
System Setup Funktioner
System Setup ...................................................................... 15
Model Select (Modelvalg) .................................................... 15
Model Type (Modeltype valg) ............................................... 15
Model Name (Navngiv modellen) ........................................ 16
F-Mode Setup (Flyvestil) .......................................... 16
Genkendelig F- Mode beskrivelse (Navngiv  flyvestil) .......... 17
Kanaltildeling (Kanalen til modtageren) ............................... 17
Styring af kanalens indgang ................................................. 17
Trim Setup (trim af kanaler) .................................................. 18
Model Utilities, Model værktøjer ....................................... 18
Model Create, opret ny model  ............................................. 18
Delete Model, slet en model ................................................. 19
Model Copy (kopier anden modelopsætning) ..................... 19
Model Reset, nulstil til fabriksindstilling ................................ 19
Sort  Model List, sorter din liste manuelt ................................ 19
 Warnings (Advarsler) ......................................................... 20
Telemetry (Telemetri opsætning) ....................................... 20
Telemetri Alarmer ................................................................ 21
Preflight Setup (før flyvning checklisteopsætning)............... 21
Frame Rate (Modtagerens opdateringshastighed).............. 21
BIND menu .......................................................................... 21
Trainer (Lærer / Elevfunktion) .............................................. 22
Wireless Trainer (trådløs Lærer/Elevfunktion) ..................... 23
System Settings (System informationsopsætning)
Menuen System Settings .................................................. 24
User Name (brugernavn) .................................................... 24
Contrast (kontrast i display) ................................................ 24
Backlight (Baggrundsbelysning af display) ........................ 24
Mode (Mode for styrepindenes funktioner) .......................... 24
Battery Alarm (batterikontrol med alarm) ........................... 24
Select  Language (Valg af sprog i display) .......................... 25
Inactive Alarm (aktiver/deaktiver alarm) ............................ 25
Extra Settings (ekstra opsætninger) .................................. 25
Serienummer (viser serienummer) .................................... 26
Export Serial Number, kopier serienummer  til SD Kort ..... 26
AirWare™ Version .............................................................. 26
Calibrate (kalibrering af styrepinde) .................................... 26
Transfer SD Card (Hukommelseskort)
Import Model (indlæs opsætning fra SD kort) .....................  27
Export Model (gem opsætning på SD kort) ......................... 27
Update DX6 lydfiler ............................................................. 28
Update Firmware (opdater senderens program) ............... 28

INDHOLDSFORTEGNELSE
Function List menu
Servo Setup, servoindstillinger ............................................ 29
Travel Adjust, vandring på servo .......................................... 29
Sub-Trim, servo centertrim .................................................. 29
Reverse, vend servoen’s køreretning .................................. 29
Dual Rate og Exponential .................................................... 30
Throttle Cut, motor stop ....................................................... 30
Throttle Curve, motorgaskurve ACRO og HELI ................... 30
Afhængige menuer .............................................................. 31
Miksere ................................................................................ 31
Kontakter til miksere ............................................................ 31
Back Mixing, ........................................................................ 32
Range Test (rækkeviddetest) .............................................. 32
Timer (timer ur til alarmer osv.) ............................................. 32
Telemetry (telemetri for målinger fra modellen) .................. 33
Custom Voice Setup ............................................................ 33
System Setup uden at skulle slukke for DX6 ........................ 34
Monitor (visning af servoer’s aktuelle styring) ...................... 34
 ACRO (Fastvingede motorfly)
Anbefalede servokanaler..................................................... 35
Elevon, deltavingede modeller ............................................ 36
Flap System, miksning med flaps ........................................ 36
Flaps .................................................................................... 36
HELI  (Helikoptere)
Swash Type (Swashplade typen) ........................................ 37
Collective Type af swashpladen .......................................... 37
Pitch Curve, vinkel på hovedrotorbladene ........................... 37 - 38
Gyro ..................................................................................... 38
Tail Kurve ............................................................................. 38
Mixing, miksere til helikoptere (governor m.m.) .................... 38
SAIL (Svævefly)
Sailplane Type, Svævefly , type ........................................... 39
Camber Preset, vingeprofil .................................................. 39
Camber, Crow / Butterfly, luftbremse grundopsætning ........ 39
Miksere ................................................................................ 40
V-Tail A og V-Tail B .............................................................. 40
Differential, forskel på styring af rorflader ............................. 40
Generelt
2.4 GHz fejlsøgning ............................................................. 41
CE informationer  (EU regler)............................................... 42
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SENDER BATTERI

• Læs og forstå alle vejledninger før anlægget tages i brug
• Tillad IKKE børn at oplade batteripakker
• Tab IKKE oplader eller batteri på gulvet
• Forsøg IKKE at oplade defekte batterier
• Forsøg IKKE at oplade batteripakker med forskellige celler 
• Forsøg IKKE at oplade batteripakker hvis ledninger er beskadigede
• Tillad IKKE batterier eller komme i kontakt med fugt/vand
• Forsøg IKKE at oplade batteripakker i for høje eller for lave 

temperaturomgivelser, men kun mellem 10 og 27 grader Celsius og ikke i 
direkte sollys

• Afbryd altid opladeren efter afsluttet opladning og lad opladeren hvile 
mellem hver opladning (afkøling)

• Kontroller altid et nyt batteri, før opladning
• Afbryd altid hvis der spores fejl eller unormale tilstande og kontakt 

Horizon Hobby for udbedring osv. hvis produktet fejler
• Hold altid batterier og oplader væk fra let antændelige materialer. 

Anbring eventuelt batterier/oplader på materialer, der kan tåle varmen 
fra batteri/oplader.

• Afslut / afbryd ALTID opladningen, hvis batteri eller oplader ikke kan 
berøres (overophedet) Batteri/oplader må føles lun, men ikke 
brændende varm!

Opladning af batteri og forholdsregler ved opladning
Ved at undlade at følge disse forskrifter og advarsler, kan resultere i forringelse af produktets ydeevne og give elektriske problemer, 
overophedning og i værste fald give anledning til brand og de dermed opstående følgeskader.

FORSIGTIG: 
Batterier skal være under opsyn når de oplades!

SKIFT AF SENDER BATTERI TIL Li-Ion (Ekstra tilbehør)

● Fjern batteridækslet på bagsiden af DX6
● Udtag batteriholderen til AA Cellerne
● Fjern skummet fra batterirummet 
● Forbind batteripakken (SPMA9602) til strømstikket på DX6
● Læg batteripakken ind i batterirummet på DX6
● Monter batteridækslet igen

BEMÆRK: 
Når du installerer et Li-Ion batteri, skal du indstille 
batteritypen i System Settings til Lithium/Ion, for at 
få en korrekt alarm, ved lav batteritilstand!
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Antenne

Højttaler

Kontakt H

Kontakt G

Kontakt F

Styrepind
Krængror / Aileron
Højderor / Elevator

Trim højderor

Trim krængror

Rulleknap

Højre gummigreb

Tænd / Sluk kontakt

LCD Display
CLEAR knap

BACK knap
SD Kortholder 

Vestre gummigreb

Øje til halsrem

Trim sideror

Trim motorgas

Styrepind
Sideror / Rudder

Motorgas / Throttle

Kontakt C

Kontakt B

Kontakt A

Kontakt D

Kontakt BIND / I
HF / RF  LED indikator

DX6 Senderfunktioner, Mode 2
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DX6 Senderfunktioner, Mode 2

Friktionsjustering . motorgas
Bærehåndtag

Fjederjustering
for motorgas / sideror

Mode skift

Mode skift
Fjederjustering
krængror / højderor

Venstre grebHøjre greb

Lærer / Elev
tilslutning

Batteridæksel
Opladestik hvis 
Li-Ion batteri er 
købt og monteret

Udgang til ekstern lyd

Friktionsjustering . Motorgas
hvis skiftet til mode 1 / 3
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Hoveddisplay, (mode 2)
Funktion i display

A Modelnummer i DX6’s hukommelse

B Modellens givne navn

C Batteriets opladningsniveau eller lydstyrke

D Digital visning af batteriets spænding

E Modeltype visualiseret med billede

F Højderor trim, viser også trimværdi ved tryk

G Krængror trim

H Modellens timer tid

I Sideror trim

J Motorgas trim, viser også trimværdi ved tryk

K Timervisning

• Brug rulleknappen, Back (tilbage) og Clear (slet / ryd) 
knapperne ved displayet, til programmering af DX6.

• Drej eller tryk på rulleknappen flytter mellem menupunkter og 
tryk for valg osv. i menuerne.

• Brug Back knappen for at komme til foregående menupunkt. 
(f.eks. for at gå tilbage fra Mixing menu til Function List).

• Brug Clear knappen til at skifte en værdi tilbage til dens 
fabriksværdi. (Nogle punkter har ikke en standardværdi. F.eks. 
alarmværdierne i Timer menuen).

• Hold knapperne Clear og Back nede medens DX6 er tændt, 
skifter til Model Select (modelvalg) direkte. Det tillader 
modelskifte, uden at DX6 skal slukkes og efterfølgende tændes 
igen, for at skifte model.

• Hold rulleknappen nede når DX6 tændes, skifter til System 
Setup menuen. 

• DX6 udsender ikke radiosignal, når den er i System Setup 
menuen. Det beskytter dine servoer for uheld med forkerte 
informationer til dine servoer under opsætning af DX6.

• Tænd for DX6, uden påvirkning af knapper vil vise 
modelnummer, der er anvendt ved opstart af DX6.
Et tryk på rulleknappen vil skifte til Function List menu.

• Når du vil ændre en værdi i et menupunkt fremhæves 
punktet og man kan vælge og og rulle værdierne i punktet. 

• På nogle menupunkter udfører CLEAR og BACK 
knapperne intet. F.eks. knappen BACK udfører intet i 
hoveddisplayet, medens CLEAR nulstiller Timer. Disse 
knapper kan dog programmeres til at udføre hurtig skift til 
andre menuer. I de fleste menuer vil de indsætte 
grundværdier. Hvis man vil anvende dem til skift op / ned 
på servokanaler skal de indstilles i CLEAR/BACK 
menuen. Hurtigt skift til grundværdier kan tilføjes disse 
knapper. Hvis du vil anvende dem til niveaukontrol eller 
slet ikke, kan det indstilles i denne menu, som findes under 
System Menu. Dog, hvis man tildeler Throttle Cut til BACK 
knappen og det samme som Throttle Cut knappen, vil 
Throttle Cut ikke blive vist i displayet.

NAVIGERING

Enter, Vælger
eller afslutter 
med valg

Flytter mellem 
menupunkter eller 
vælger

Hold i over 3 
sekunder og slip, 
skifter til 
hovedmenu

Drej HoldTryk

Tip: Afmærkningen med den mørke firkant under 
valgmulighederne, viser det aktuelle valg. Drejning af 
rulleknappen og efterfølgende tryk på samme vil flytte 
dette mærke og blive den nye indstilling. 
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Auto switch / let kontakt valg 

SD Kortet

For at gøre det let at vælge kontakt er det muligt under valget af switch / 
kontakt, at aktivere den ønskede kontakt. Kontakten vises da ved 
Switch i displayet og kontaktens muligheder vises også. 

Installation af et SD hukommelseskort
Et tilkøbt SD kort kan installeres til:
● Import af modeller fra en anden DX6 sender
● Eksport af modeller til en anden DX6 sender
● Opdatering af AirWare™ i DX6
● Installering og opdatering af lydfiler

Sådan installeres SD kortet:
1. Sluk for DX6
2. Tryk SD kortet ind i kortholderen med kortets mærkat 

mod bagsiden af DX6. Kortet kan kun installeres korrekt. 
Brug ikke unødvendig kraft ved montagen. 

Eksport af DX6 serienummer til SD kortet
Ved at eksportere serienummeret til SD kortet er det nemmere at 
overføre det, til registreringen af din DX6 til registreringssiden på 
www.spektrumrc.com.

Eksport af serienummer:

1. Tryk og hold rulleknappen nede mens du tænder for DX6 
indtil System Setup vises.

2. Drej ned/op til System Setup og vælg det med et tryk på 
rulleknappen

3. Vælg NEXT i System Settings og Extra Settings display.

4. Så skal Serial Number menuen vises og vælg EXPORT

5. Sluk for DX6 og tag SD kortet ud af DX6

6. Indsæt dit SD kort i computerens SD kortlæser og åben 
My_DX6.xml fil på kortet

7. Importer My_DX6.xml ind på Registration siden under 
Spektrum Community siden www.spektrumrc.com.

Opdatering af AirWare™

Manuel installering af AirWare™ opdatering
1. Gem den ønskede AirWare™ på SD kortet
2. Find og vælg Update Firmware i SD Card menuen og der 

kommer en fil liste i displayet
3. Vælg den version i fillisten hvorfra der skal installeres. 

Under opdateringen er displayet mørkt. Den orange 
SPEKTRUM LED bar blinker og fremskridtet vises på 
displayet.

 BEMÆRK: Du må ALDRIG slukke for DX6 mens den 
opdateres! 

Det kan beskadige systemfilerne!

Automatisk installation af AirWare™ opdatering
Før du gennemfører opdateringen skal du eksportere alle dine 
modeller til SD kortet! Opdateringen kan i visse tilfælde slette 
modellerne!
For at installere den sidste opdatering:
1. Hent (download) sidste opdatering fra 

www.spektrumrc.com og gem filen på dit SD kort
2. Sluk for din DX6 og indsæt SD kortet i DX6
3. Tænd for din DX6 og opdateringen begynder

BEMÆRK: Den orange SPEKTRUM LED blinker, og en status 
linie vises i displayet, under opdateringen. Du må 
ALDRIG slukke for DX6 mens den opdateres.
Det kan beskadige systemfilerne! 

Få mere information om AirWare™ software opdateringer på 
www.spektrumrc.com 

www.spektrumrc.com
www.spektrumrc.com
www.spektrumrc.com
www.spektrumrc.com
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BIND af modtagere

C

D

F

DSMX® TELEMETRY SYSTEM

C

D

F

6-CHANNEL DSMX® TELEMETRY SYSTEM

1

4

2

5

3

6

BIND’ing er måden, hvormed sender og modtager kodes sammen via GUID (Global Unique IDentificering) DX6 senderens ID og 
modelnummer overføres til modtageren. DX6 og den eventuelt medleverede AR610 skal sammenkodes (BIND). Du skal dog 
gennemføre et BIND igen når modelflyet er opsat og trimmet, fordi det overfører FailSafe™ positionerne til modtageren.

C

D

F

6-CHANNEL DSMX® TELEMETRY SYSTEM

C

D

F

6-CHANNEL DSMX® TELEMETRY SYSTEM

1

5

2

6

3 4

7

BIND, med et batteri
1. Sæt styrepinden til motorgas til laveste 

position og sluk for DX6
2. Indsæt BIND plug’n i modtageren’s 

BIND / DATA stik
3. Tilslut batteriet én af de frie stik. 

Modtagerens LED skal nu blinke!
4. Mens du trykker på DX6’s BIND knap 

tænder du for DX6
5. Slip knappen når modtagerens LED lyser 

konstant. Det indikerer, at DX6 og din 
modtager er BIND, kodet sammen og 
displayet viser også DSM2 / DSMX 
afhængigt af modtagerens protokol

6. Fjern BIND plug’n fra modtageren 

BIND, med strøm fra en motorstyring (ESC / BEC)

1. Sæt styrepinden til motorgas til laveste position og sluk for DX6
2. Indsæt BIND plug’n i modtageren’s BIND / DATA stik
3. Tilslut motorstyringen’s BEC til motorgaskanalen (Throttle / THRO). 
4. Forbind batteriet til drift af modelflyet til motorstyringen (ESC) og modtagerens LED skal nu blinke!
5. Mens du trykker på DX6’s BIND knap tænder du for DX6
6. Slip knappen når modtagerens LED lyser konstant. Det indikerer at DX6 og din modtager er BIND, kodet sammen og displayet 

viser også DSM2 / DSMX afhængigt af modtagerens protokol
7. Fjern BIND plug’n fra modtageren 
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Strømkrav til modtager og servoer

Batteriforsyningen skal sikre, at modtageren kan levere sikker forbindelse fra DX6 og aldrig taber forbindelse på grund af manglende 
strøm. Dette er især vigtig med stigende størrelse af modelfly. Hvis der er mange strømforbrugende servoer skal der tages højde for 
deres maksimale forbrug. Alle ting i forsyningskæden skal være bedst muligt. Hvis spændingsfaldet forårsages af manglende strøm, kan 
modtageren genstarte og det er med udfald af styring. Det kan give styrt og det er ikke lige det, man ønsker. Så det er meget vigtigt at  
have styr på hele forsyningen og det er bedre at have overkapacitet end det modsatte. 
Her er nogle ting som indgår i kæden:

• Batteriet (antal celler, kapacitet, batteritype, ladetilstand)
• Kontakter og stik
• Batteriets tilledninger (tykkelse)
• Batteri erstatning (Regulator, der nedsætter spændingen til servoerne's arbejdsspænding, hvis det anvendes)
• Strømdistribution (Power Box), hvis det skønnes nødvendig at anvende. 

På en Spektrum modtager, inklusive AR610, må spændingen ikke på noget tidspunkt komme under 3.5 Volt!

Batteriets kapacitet kompenserer for afladning under vejs i flyvningen og forbruget er større her, da styrefladerne belastes af 
vindmodstand og ikke kun af deres egen vægt som på jorden.

1. Når man bygger et stort og kompliceret modelfly (stormodel fra 7 til 25 Kg i Danmark), er der mange kraftige servoer med et større 
strømforbrug end ellers. Brug et multimeter som f.eks et Hangar 9 (HAN172). Tilslut instrumentet på et af de frie stik til plus og 
minus. Belast alle rorflader med en vægt, der tilsvarer det forventede i luften. Bevæg alle flader samtidigt og aflæs hvor lavt  
spændingen falder til. Mål også strømforbruget fra batteriet og kontroller, at spændingen ikke på noget tidspunkt kommer under 4,8 
Volt under de skiftende belastninger af rorfladerne.

2. Med strømmåleren undersøges om ledningerne giver anledning til at spændingsfaldet er for højt. Typisk skal ledningerne klare 3 til 5 
Ampere kontinuerligt. Kortvarigt kan der være spidsstrømme der er højere, men de må ikke være årsag til at spændingen falder til 
under 4,8 Volt på modtageren. Hvis det sker skal man anvende parallel forsyninger fra 2 eller flere batterier eller tykkere ledninger.

3. Hvis man benytter (BEC) spændingsreguleringer, skal de testes kontinuert i mindst 5 minutter. Regulatoren kan måske levere strøm 
i kort tid, men på grund af spændingstab i regulatoren, vil den varme op og måske lave fejl og i værste fald, bare slukke på grund af  
overbelastning.

QuickConnect™ med ”Brown Out” detektering af spændingsudfald (kun DSM2)

VIGTIGT: Spektrum fraråder flyvning, hvis 
batterispændingen er under 5,3 Volt.

En AR610 modtager og flere andre Spektrum modtagere har QuickConnect™ teknologi med detektering og indikering af 
spændingsudfald.
● Hvis der opstår et pludseligt spændingsudfald vil modtageren hurtigt genoprette forbindelsen igen når spændingen igen er OK
● Modtagerens LED vil blinke langsomt og det indikerer at der har været et udfald
● Udfaldet kan skyldes en for dårlig strømforsyning (batteri eller BEC, Battery Eliminator Circuit fra f.eks. en motorstyring)
● Udfald forekommer når spændingen til modtageren falder under 3,5 Volt

Hvordan fungerer det under DSM2:
● Når spændingen falder under 3,5 Volt standser modtageren
● Når spændingen kommer op over 3,5 Volt igen vil modtageren afsøge de samme 2 frekvenser, hvor den stoppede
● Hvis senderen ikke er afbrudt, sender den på de samme to frekvenser, hvorfor modtageren fortsætter efter typisk 4/100 sekund

QuickConnect™ sammen med udfaldsdetekteringen giver dig mulighed for at flyve sikkert, også under mindre spændingsfejl, men er 
det konstateret, at der er ”Brown Out”, skal du sørge for at fejlen ikke opstår! 
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FAILSAFE, modtagerens fejlsikkerhedsfunktioner
Når DX6 og modtagere sammenkodes med BIND proceduren, programmeres også FailSafe™ ind i modtageren. Disse værdier 
anvendes ved radiosvigt af længere varighed. Hvis forbindelsen svigter over mange sekvenser skifter modtageren til disse 
indstillinger. FailSafe i modtagere kan indstilles til 3 metoder for, hvordan et radiosvigt håndteres. Det er SmartSafe™, Hold sidste 
stilling fra DX6 og indprogrammerede og predefinerede positioner. Hvis f.eks. du har motorstyring på en anden kanal end 1 (et), 
anbefales det at indstille den kanal på laveste niveau, som den har ved BIND.

Afprøv om det virker:
Hold styrepindene i forskellige positioner og sluk senderen. Alle 
servoer vil blive i den stilling hvor de var da senderen blev 
slukket.

FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter 
propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt 
ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas 
efter den ukorrekte indstilling!

Hold sidst modtagne positioner på servoer
Hvis modtageren mister forbindelsen til senderen vil alle 
kanaler forblive i den sidst kendte position, med undtagelse af 
motorgas. Den vil gå i laveste stilling. F.eks. hvis modellen er i 
et drej, vil den fortsætte med at dreje, men miste sin motorkraft.
Sådan programmeres det:
1. Lad BIND stikket forblive i under hele BIND  proceduren.
2. Fjern først BIND stikket når modtager og sender er kodet 

sammen (BIND = OK)

Foruddefinerede FailSafe indstillinger
Hvis signalet mistes under flyvning kan det på f.eks. Svævefly, 
være praktisk, at luftbremsen aktiveres og eventuelt tvinges ind 
i sving osv. så modellen ikke flyver væk.

Sådan programmeres det:
1. Indsæt BIND stikket og tænd for modtageren
2. Når modtagerens LED’er blinker, fjernes BIND stikket fra 

modtageren.
3. LED’erne skal fortsætte med at blinke.
4. Sæt styrepinde og kontakter i den position servoerne skal 

indtage, hvis Failsafe indtræder. Tænd for senderen i BIND 
mode.

5. BIND skal være gennemført på under 15 sekunder.

NB: FailSafe™ funktionerne kan være forskellige fra 
modtager til modtager. Hvis du anvender en anden 
modtager end AR610, så konferer med manualen til den 
modtager du anvender. Før hver flyvning kontrolleres 
BIND og FailSafe funktionerne .

FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter 
propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt 
ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas 
efter den ukorrekte indstilling!

SmartSafe™ er en sikkerheds indstilling på motorstyringen og 
kun på denne, THRO kanal.
Det giver følgende fordele:
• Forhindrer EL motorer i at starte med senderen slukket.  

Dvs. uden signal til modtageren, starter El-motoren ikke.
• Forhindrer ESC (motorstyringen) at blive aktiveret før signal 

til den, er fra laveste motorgas, kommer fra senderen.
• Slukker for motoren, hvis radiosignalet udebliver i flere 

millisekunder. På brændstofmotorer sættes gasen til 
tomgang.

• Hvis motorgaspinden er i andre positioner end lav, vil 
motorstyringen ikke blive aktiveret. 

• Hvis forbindelsen mistes under flyvning, standses motoren.

Sådan programmeres det:
SmartSafe™  bliver automatisk indstillet i BIND proceduren.
BEMÆRK: Du skal sætte styrepinden til motorgas, i laveste 

position. BIND gemmer denne indstilling/position til 
brug ved radiosvigt.

Afprøv om det virker:
Det gøres simpelt, ved at slukke for senderen med motor-
styrepinden over laveste stilling. Motoren skal da slukke eller 
skifte til tomgang.
FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen 

under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved 
programmeringen, kan motoren give gas efter 
den indstilling, der ikke er korrekt!
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System Setup List: 
Model Select Model 
Type
Model Name 
Aircraft Type
F-Mode Setup 
Spoken Flight Mode 
Channel Assign 
Trim Setup
Model Utilities 
Warnings 
Telemetry 
Preflight Setup 
Frame Rate
Bind
Trainer
System Settings 
Transfer SD Card

Function List: Servo 
Setup
D/R and Expo 
Differential
V-Tail Differential 
Throttle Cut 
Throttle Curve Flap 
System
Mixing
Range Test
Timer
Telemetry
Custom Voice Setup 
System Setup 
Monitor

System Setup List: 
Model Select Model 
Type
Model Name 
Swashplate Type
F-Mode Setup 
Spoken Flight Mode 
Channel Assign 
Trim Setup
Model Utilities 
Warnings 
Telemetry
Preflight Setup 
Frame Rate
Bind
Trainer
System Settings 
Transfer SD Card

Function List: 
Servo Setup
D/R and Expo 
Throttle Cut 
Throttle Curve 
Pitch Curve 
Swashplate Gyro
Tail Curve 
Mixing
Range Test Timer
Telemetry
Custom Voice Setup 
System Setup 
Monitor

System Setup List: 
Model Select Model 
Type
Model Name 
Sailplane Type
F-Mode Setup 
Spoken Flight Mode 
Channel Assign 
Trim Setup
Model Utilities 
Warnings 
Telemetry 
Preflight Setup 
Frame Rate
Bind
Trainer
System Settings 
Transfer SD Card

Function List: Servo 
Setup
D/R and Expo 
Differential
V-Tail Differential 
Throttle Cut
Motor Curve
Camber Presets 
Camber System 
Mixing
Range Test
Timer
Telemetry
Custom Voice Setup 
System Setup 
Monitor

MODEL TYPE, FORSKEL I MENUER
Menupunkter ændres med Model Type valget. Der er tre (3) menusæt. Airplane (fastvingede motorfly), Helikopter og Sailplane (Svævefly), men de 
er identiske på alle modeller med modeltypen. Oversigterne herunder, viser forskellene og i den rækkefølge de fremkommer.
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System Setup

CLEA
R

BACK

3 MODEL TYPES Wireless Trainer VOICE ALERTS

6-CHANNEL DSMX® TELEMETRY SYSTEM

Tryk og hold rulleknappen nede medens du tænder for DX6, så kommer du ind i System Setup listen. Der udsendes ikke radiosignal 
når du er i dette menusystem. Det skal modvirke uheldige og tilfældige opsætninger i, at bliver overført til modelflyet og derved påføre 
modellen skader.

Du kan også komme i System Setup fra Function List uden at slukke for DX6 først. En advarsel vises før du skifter til System Setup. 
Den angiver, at sendesignalet vil blive afbrudt! Vælg YES (ja), hvis du er sikker på, at du vil skifte til System Setup menuen. Hvis du 
ikke er sikker vælger du NO (nej) og vender tilbage hvor du kom fra.

ADVARSEL: Vælg IKKE ”YES” medmindre du har 
slukket for modellens modtager eller den er sikret.

Model Select, vælg model

Model Type, vælg modeltype

Model Select giver dig mulighed for op til 250 modelopsætninger, 
du så kan vælge imellem, med Model Select.
1. Drej ned til den ønskede model med rulleknappen
2. Når modellen er fremhævet, trykkes på rulleknappen og 

modellen bliver valgt og skifter tilbage til System Setup 
3. Opret en ny model ved at fremhæve <Add New Model> 

Tryk på rulleknappen og du vil skulle svare på om den skal 
oprettes eller du vil annullere (Cansel) Hvis du vælger 
Cansel kommer du tilbage til Model Select. Hvis du 
gennemfører Create vil den fremkomme på Model Select 
listen.

Direkte adgang til modelskifte
Tryk på CLEAR og BACK knapperne samtidigt fra hoved        
displayet skifter direkte til Model Select.

CLEA
R

BACK

3 MODEL TYPES Wireless Trainer VOICE ALERTS

6-CHANNEL DSMX® TELEMETRY SYSTEM

Du kan vælge mellem Airplane, Helicopter eller Sailplane typer
dvs. fastvingede modelfly, helikoptere eller svævefly.
VIGTIGT: Når du vælger ny Model Type, vil alle opsætninger 
blive tilbageført til det, der er standard fra Spektrum® Gem 
eventuelt opsætningen på et SD kort. Det er også nødvendigt at 
udføre BIND på modtageren i modellen igen!
1. Drej hen på den ønskede model type. Du skal bekræfte 

Model Type valget.
2. Vælg Yes og modeltypen vælges. Alle data vil blive 

nulstillet. Vælg No, hvis du ikke vil nulstille placeringen.
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Model Name, Navngiv modellen

Under menuen Model Name kan du angive det navn, du vil tildele modellen. 
Navnet kan være op til 20 karakterer langt, inklusive mellemrum.
Sådan skrives navnet:
1. Når du er på den ønskede placering trykkes på rulleknappen én gang. 

Placeringen blinker.
2. Drej på rulleknappen frem / tilbage til det rette tegn vises. Tryk igen på 

rulleknappen og det er gemt og du er på næste position.
3. Drej eventuelt længere frem. Gentag trin 1 og 2 til navnet er skrevet.
4. Vælg BACK og kom tilbage i System Setup listen.

For at slette et tegn:
1. Tryk på CLEAR sletter tegnet.
2. Tryk en ekstra gang på CLEAR sletter alle tegn under og til højre for 

markøren.

Flight Mode Setup, 

Svævefly Flight Mode tabel
Du kan tildele op til 5 Flight Mode på svævefly. 2 kontakter 
kan anvendes til 5 stillinger. Vælg NEXT for at navngive 
de 5 forskellige modes. Hvordan de kan fordeles vises i 
nedenstående tabel.

Mode Antal kontakter Antal Flight Mode

Fastvingede fly 1 Op til 3

Helikopter 2 inklusive HOLD 4 inklusive HOLD

Brug Flight Mode Setup til at tilknytte en kontakt til at skifte 
flyvestil.

Antal
Mode 2 3 3* 4 4 5

Kontakt 1 2P 3P 2P 2P 3P 3P

Kontakt 2 2P 3P 2P 3P

F-Mode 1 Start Start Start Start Start Start

F-Mode 2 Normal Normal Normal Normal Normal Normal

F-Mode 3 Landing Landing Landing

F-Mode 4 Termik Termik Termik Termik

F-Mode 5 Hastig
hed

Hastig
hed

* Skal sættes op i 4 / 5 Flight Mode

Svævefly Flight Mode Setup
Du kan tildele op til 5 Flight Mode’s på svævefly. 2 kontakter kan 
anvendes til 5 stillinger. Når den primære kontakt anvendes vil kun 
den aktive kontakt angive Flight Mode. 
Hvis den primære kontakt er valgt, vil den anden kontakt være 
inaktiv!
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System Setup

Genkendelig F-Mode beskrivelse
Du kan angive genkendelige ord, i udtale, til beskrivelse af Flight Mode. 
Hver F-Mode kan bestå af op til 20 tegn inklusive mellemrum.
Indsættelse af beskrivelser
1. Drej ned til Flight Mode Names og tryk på rulleknappen
2. Drej hen på positionen, der skal ændres og tryk på rulleknappen. En 

blinkende ramme vises om tegnet.
3. Drej højre / venstre til det ønskede tegn vises. Tryk på rulleknappen 

og det er gemt.
4. Gentage trin punkt 2 og 3 til navnet er fuldendt.
5. Vælg BACK og du kommer tilbage til Flight Mode listen

Du kan også få en ”talebesked” ved F-Mode skift:
I Spoken Flight Mode kan du aktivere forudvalgte system lyde, som DX6 
vil udtale ved skift af F-Mode. Du kan indstille DX6 til enkelt ord eller 
sekvenser af ord for hver F-Mode.
Aktivering af F-Mode tale:
1. Gå ind i Menuen Spoken Flight Mode
2. Drej ned til < Silence > og tryk på rulleknappen
3. Drej højre / venstre på rulleknappen og vælg blandt mulighederne
4. Tryk på rulleknappen, gemmer valget til gengivelse i F-Mode 

Med kanaltildelingen i Rx Port Assignments kan du selv styre hvilke 
kanaler der kommer på modtagerens udgange. F.eks. kan du vælge at 
motorgas sendes ud på denne kanal. 
1. Drej ned til den kanal du vil ændre 
2. Tryk på rulleknappen og drej højre / venstre og vælg én af de viste 

muligheder
3. Tryk på rulleknappen igen og indstillingen gemmes

VIGTIGT: Du kan ikke vælge en mikset kanal umiddelbart. Indstil først 
mikseren og derefter diriger den videre til en modtagerkanal.

Kanaltildeling for modtagerudgange

Styring af kanalen’s indgang
I Channel Input Config kan du bestemme, hvad der skal kontrollere 
kanalen. Du kan ændre hvilken styrepind eller kontakt der styrer kanalen.
1. Vælg NEXT i Rx Port Assignments og du kommer ind i Channel 

Input Config menuen.
2. Drej ned til den kanal du vil have tilknyttet en anden styring. Tryk på 

rulleknappen og N/A bliver indrammet.
3. Drej højre/venstre og vælg bland de muligheder DX6 giver.
4. Tryk på rulleknappen gemmer valget
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System Setup
Trim opsætning
Med Trim Setup kan du bestemme hvor mange step / trin trimknapperne 
skal flytte på servoerne og måden de trimmes på. 
Trim Step
Indstilling af værdien angiver hvor mange trimstep klik trimmet vil  give pr. 
klik på trimmeknappen. Ved valg af 0 (nul) vil trim blive deaktiveret!
Skift af step pr. klik på trimknappen:
1.  Drej ned på den kanal du vil indstille antallet på
2. Tryk på rulleknappen og drej højre/venstre for ændring op/ned
3. Tryk igen på rulleknappen gemmer værdien

Trim Type
Vælg mellem Common eller F.Mode
Common anvender samme trimværdier uanset F.Mode 
F Mode anvender indstillinger, der defineres for hver F-Mode. Det 
benyttes, hvis du har brug for trim en én F-Mode og ikke i en anden.
Trim flytning
I nogen tilfælde kan du flytte på hvilken knap, der skal give trim.
Aircraft Model Type
Throttle, motorgas
● Throttle Digital Trimknap (standard)

Throttle Trim Type
● Common, Fælles
● F. Mode, pr. F. Mode kontaktens stilling

Modelværktøjer, Model Utilities

Trim placering (lokation)
Normal og Cross trim er muligt. Ved normal trim 
følger styrepinden som de sidder ved.
Cross trim flytter trim for f.eks højderor, over til 
motorgas og omvendt.
Skift til Cross ved at markere Normal og tryk på 
rulleknappen. Det skifter mellem Normal og Cross.

VIGTIGT: Cross trim vil flytte begge trim ved 
styrepindene.

I menuen Model Utilities kan oprette nye modeller, slette, kopiere, nulstille (reset) og sortere dine modeller i listen, manuelt.

Create New Model, opret en ny model
Brug dette menupunkt til at oprette en model til listen.
1. Vælg Create New Model. Du vil blive spurgt om du vil 

oprette (CREATE) den eller du vil afbryde (CANCEL)
2. Hvis du vælger CANCEL vil menuen returnere til Model 

Select menuen igen
3. Når du vælger CREATE vil der blive oprettet en model i 

listen og du kan vælge den og færdiggøre alle opsætninger i 
den 
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Delete Model, Slet en model
Brug dette menupunkt til at slette en model fra listen.
1. Vælg Delete Model. Du vil blive spurgt om du vil slette 

DELETE den eller du vil afbryde med CANCEL
2. Hvis du vælger CANCEL vil menuen returnere til Model 

Select menuen igen
3. Når du vælger DELETE vil modellen blive slettet fra listen og 

du kan nu ikke vælge den fra listen mere!

Copy Model, Kopier en model til en anden model
Ved kopiering skal du udføre følgende:
1. Du skal sikre dig, at du er i den aktive model du vil kopiere. 

Hvis det ikke er tilfældet vælges CANCEL og skift til den 
rigtige model!

2. Vælg blandt de modeller der vises ved To: i displayet. Tryk 
på rulleknappen og udfør kopieringen

3. Vælg og Confirm Copy menuen vises
4. Vælg Copy for at bekræfte kopieringen. Vælg CANCEL og 

du returnerer til System Setup
5. Gå tilbage og vælg modellen du kopierede til. Du skal 

gennemføre BIND på modtageren til den nye placering i 
listen.

Du kan IKKE bruge denne funktion til at kopiere modellen til et
SD hukommelseskort. Skift eventuelt til menu for SD kortets 
funktioner i Transfer SD Card.

Brug Model Copy til at overføre indstillinger fra den aktive 
model til en anden placering (kopi)
● Gem en model før du modificere den (backup)
● Start hurtigt på en ny model med kendte opsætninger

VIGTIGT: Når du kopierer til en placering, vil placeringen blive 
overskrevet med alle den aktive models 
opsætninger!

Model Reset, nulstilling af opsætninger til standard

Model Sort List, sortering af modellisten

Brug Model Reset til at anvende standard indstillingerne på 
DX6 for modeltypen på den aktive model. Reset nulstiller 
opsætningerne til DX6 standard for modeltypen.

Du skal begynde forfra og igen gennemføre
BIND proceduren på modtageren.

Brug Model Sort List til at flytte dine modellers placering 
(rækkefølge) i listen. Gruppér dine modeller, så listen er lettere 
at overskue, når du skal skifte model osv. 
1. Fremhæv modellen du vil flytte.
2. Tryk på rulleknappen og du kan dreje modellen op/ned i 

listen med rulleknappen
3. Tryk igen på rulleknappen og modellen bliver der
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Warnings, Advarsler
I menuen Warnings kan du indstille alarmer, ved ”forkerte” 
kontaktpositioner ved opstart af DX6. Hvis styrepind til motorgas 
er for høj eller en anden usikker start, afgives alarm med tone, 
vibration eller begge dele. I displayet vises hvad der er galt!
Flyt kontakter og styrepinde til den sikre position og alarmen 
slukkes osv. DX6 starter når det er OK.
Af sikkerhedsgrunde er det valgt, at motorgas over 10%, vil udløse 
alarm ved opstart! 

TELEMETRI
Når du installerer et Telemetrimodul (f.eks TM1000 med tilhørende sensorer) i dit modelfly kan du aflæse værdierne i displayet på 
DX6. Du kan også logge (gemme) data til et installeret SD Kort i din DX6 sender eller på en Spektrum STi™ Iphone® applikation.

Telemetri indstillinger
Display
I telemetri kan du indstille og vise:

Tele: Når du trykker på rulleknappen vil telemetri vises i 
displayet i stedet for hoveddisplayvisningen.

Main: Telemetriadvarsler vises, men ikke alle 
telemetriens forskellige visninger.

Rulleknap: (Roller = standard) Du kan skifte mellem Telemetri 
og hoveddisplayvisning med rulleknappen.

Auto: Telemetri vises straks når der modtages signal fra 
telemetrisenderen (TMxxxx modulet)

Units
Drej ned til Units og et tryk på rulleknappen vil skifte mellem US og 
Metric angivelser. Metric er fælles i EU.

Telemetri Auto konfiguration, automatisk visning af tilsluttede sensorer
VIGTIGT: Auto-Config er ikke tilgængelig fra System Setup > 

Telemetry menuen. Der skal modtages et signal fra 
TMxxxx modulet. I System Setup er signalet slukket.
Funktionen detekterer automatisk hvilke sensorer, der 
er tilsluttet TMxxxx modulet.

Sådan anvendes Auto-Config:
1. Tilslut alle sensorer til TMxxxx telemetrimodulet og 

sørg for, at der er gennemført BIND på modtager og 
telemetrimodul.

2. Tænd for DX6 og der efter tænd for modtageren.
3. Vælg Telemetry i Function List og vælg Auto-Config. 

Configuring teksten blinker i ca. 5 sekunder og 
sensorerne vises i displayets liste.

Status Reports:
Dette angiver hvor ofte DX6 opdaterer displayet. Hver sensor’s 
opdatering kan indstilles separat. 

For eksempel kan omdrejningerne (RPM) skal opdateres for 
hver 10 sekunder og højden for hver 15 sekunder. 

Warning Reports:
Dette bestemmer hvor tit advarslerne skal gentages, hvis de 
forekommer, når Alert er aktiv.
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Telemetry Alarms, Advarsler via telemetri
Vælg i undermenuen Alarm, hvordan alarmen skal gives. 
Mulighederne er Inh (ikke aktiv), Tone (bip lyd) eller Voice 
(stemme)
Status Reports (Spoken Telemetry) Telemetri stemme info.
1. Vælg Inh (ikke aktiv) i Status Reports ved hver indstilling 

og skift til udtale med stemme fra højttaleren
2. Drej ned til gentagelse og vælg hvor tit stemmen skal 

komme med informationen 
Warning Reports (Spoken Telemetry) Alarm via stemme
1. Vælg Inh (ikke aktiv) i Warning Reports i hver indstilling i 

displayet. 
2. Drej frem og indstil hvor ofte det skal gentages

File Settings, Fil angivelser
Denne menu indstiller datalogning.
File Name, Navngiv filen
1. Vælg punktet File Name for at angive dit eget filnavn
2. Menuen til filnavn vises og du kan angive modellens navn 

eller flyvestil, som angive hvilke data filen indeholder.
Tryk på BACK knappen gemmer navnet

Start, hvordan begynder opsamlingen af data
1. Vælg Start og vælg hvad der skal starte Data Logging for 

optagelse af data til filen
2. Tryk på rulleknappen gemmer valget

Enabled
Når Enabled er sat til NO foretages ingen logning. Der skal være 
monteret et SD hukommelseskort i DX6 for at logningen kan 
gemmes og Enabled er sat til YES!

FORSIGTIG: Når du går til telemetrimenu, fra 
Function List, kan du se Frame Loss forekomme, 
når du forlader menuen. Disse Frame Loss er ikke 
en fejl, men blot et kort udfald af sendesignal fra DX6.

! Gå IKKE ind i denne telemetrimenu under flyvning.

Preflight Setup, kontrol før flyvning er mulig
Denne Preflight Setup giver mulighed for slavisk, at blive vejledt i 
kontrollerne, der skal gennemføres før flyvning. Når du lige har 
tændt for DX6 skal du acceptere disse indstillinger, før DX6 åbner 
for hoveddisplayet og du kan flyve.

Frame Rate, Opdateringshastighed
Denne menu giver adgang til at ændre Frame Rate og Mode, 
modulation. Vælg hvad du vil ændre og tryk på rulleknappen. Hvis 
du anvender Frame Rate på 11 m/s, skal du anvende Digitale 
servoer! Analoge og digitale servoer kan begge anvende 22 m/s
Modulation Mode, DSMX og DSM2
Benyt DSMX® når det kan anvendes (standard) Når det er valgt, vil 
DX6 anvende DSMX® med modtagere, der anvender DSMX® og 
anvende DSM2®, hvis modtageren er til DSM2®. DX6 skifter selv 
ved BIND og tilpasser sig modtageren. Hvis du vælger DSM2 i 
Frame Rate menuen anvendes DX6 DSM2 uanset hvilken 
modulation modtageren kan anvendes med.

BIND, sammenkobling af DX6 og modtager
BIND menuen giver dig mulighed for at udføre BIND uden at skulle 
slukke for DX6. Denne menu er især god til at BIND til FailSafe™ 
funktioner i modtageren gentagne gange. 
Se under afsnittet om Programmering af FailSafe™ funktioner

BEMÆRK: DSMX kan anvendes ved over 40 sendere i 
gang samtidigt. Brug ikke over 40 samtidige 
sendere ved DSM2 protokoller!
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Trainer, Lærer - Elev opsætning

DX6 har programmerbare lærer/elev funktioner. Fire (4) med kabel 
forbindelse og to (2) med trådløs forbindelse. 
Funktionen knyttes til kontakten I.

Wired Trainer, Lærer - Elev opsætning med kabelforbindelse
Inhibit
I denne skal begge sendere have samme opsætning (master/slave)
Det gælder servoer’s køreretning  reversering, vandringer, sub-trim og 
trim.
Programmable Master
Den programmerbare Master giver DX6 mulighed for at kunne vælge 
hvilke kanaler, der skal styres af Slave senderen, når lærer/elev 
kontakte I aktiveres. Dette er ideelt når en nybegynder skal lære at 
styre én kanal af gangen. Master og Slave SKAL have samme 
programmering af modelflyet. Slaven skal stå i Inhibit

Pilot Link Master
Pilot Link Master programmerer, hvilke kanaler der overføres til styring 
fra slavesenderen, når lærer/elev kontakten I aktiveres. Pilot Link 
Master er god til komplekse modeller, da mastersenderen kan 
kontrollere alle de øvrige kanaler, der ikke overføres når lærer/elev 
kontakten I aktiveres.  Det er ikke nødvendigt at slavesenderen er 
programmeret til modellen. Slavesenderen skal være i Inhibit for at alle 
trim anvendes fra mastersenderen.
 
Slave
Vælg Slave når du vil anvende DX6 som elev sender og Pilot Link 
Master er valgt og aktiv på læresenderen (Master) 

DX6 med Wired (kablet) Trainer funktion
1. Gennemfør BIND på lærer senderen (Master) og modellen
2. Forbind trænerkablet (SPM6805) på bagsiden af DX6
3. Vær sikker på, at batterierne i begge sendere er opladet
4. Sørg for at elevsenderen (Slave) er slukket. Den vil tænde når 

trænerkablet tilsluttes!
5. Tilslut kablet på elevsenderen
6. Elevsenderen skal vise sit display, men ikke udsende radiosignal.
7. Tryk på Trainer kontakten I og mastersenderen skal overgive 

styringen til elevsenderen
8. Når du skifter mellem lærer og elev uden at bevæge noget, må 

styrefladerne ikke ændre position! Juster trim, hvis det er 
nødvendigt, før flyvning påbegyndes.

9. Slip Trainer kontakten og lærersenderen (Master) har alle 
styringer

Master Override
Funktionen gør, at hvis læreren bevæger en 
styrefunktion på senderen (Master) vil styringen 
omgående skifte til hans sender (Master) og overtage 
styringen, indtil lærer/elev kontakten I slippes og 
aktiveres igen.

Reset Master Override:
1. Slip lærer / elev kontakten I
2. Tryk på lærer / elev kontakten I igen
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Wireless Trainer, Lærer - Elev opsætning med trådløs forbindelse
Den trådløse forbindelse arbejder på samme måde som med 
kabel. Vælg Wireless Trainer og BIND med en DSM2 eller 
DSMX slave sender til lærerens sender (Master). Med denne 
mulighed trykker læreren på kontakten I og kontrollen overgives 
til den bundne elevsender (Slave). Efter BIND af slavesenderen, 
forbliver den i BIND til lærersenderen (Master) indtil en anden 
sender bliver BIND som Master eller Slave bliver BIND til en 
anden modtager eller en anden trådløst lærersender. 
ModelMatch™ teknologi anvendes til det trådløse 
træner system. Lærersenderen vil blive bundet til Slaven i det 
BIND  modellen anvender, også hvis slavesenderen har 
ModelMatch™ teknologi og den vil kun være bundet til den 
valgte model under BIND.
Inhibit
Hvis Inhibit er valgt vil funktionen ikke være aktiv.

DX6 med trådløs Trainer lærer/elev
1. Vælg en ubrugt model i elevsenderen (Slave)
2. BIND lærersenderen (Master) til modtageren i modelflyet
3. Vær sikker på, at batteriet i begge sendere er opladet
4. Slavesenderen skal være slukket
5. I Wireless Programmable Master eller Wireless Pilot 

Link Master menuen vælges BIND. Det skal sætte Master 
senderen i BIND tilstand. 
Du skal se nedenstående i displayet:

6. Gå til BIND på Slavesenderen og følg vejledningen til 
denne sender

7. Når BIND er gennemført korrekt skal displayet vise:

8. Test med tryk på Trainer I kontakten skal overgive 
styringen til Slavesenderen

9. Slip Trainer I kontakten og styringen er tilbage på 
Mastersenderen

Master Override
Funktionen gør, at hvis læreren bevæger en styrefunktion på 
senderen (Master) vil styringen omgående skifte til hans sender  
(Master) og overtage styringen, indtil lærer/elev kontakten I 
slippes og aktiveres igen.
Reset Master Override: 
1. Slip lærer/elev kontakten I
2. Tryk på lærer/elev kontakten I igen

FORSIGTIG: Vælg altid Inhibit, når du ikke anvender 
Trainer funktionen. Hvis du ikke vælger 
Inhibit kan du miste kontrollen med dit 
modelfly. 

Programmable Master
Den programmerbare Master giver DX6 mulighed for at kunne 
vælge hvilke kanaler, der skal styres af Slave senderen, når 
lærer / elev kontakten I aktiveres. Dette er ideelt når en 
nybegynder skal lære at styre én kanal af gangen. Master og 
Slave SKAL have samme programmering til modelflyet. 

Pilot Link Master
Pilot Link Master programmerer, hvilke kanaler der overføres til 
styring fra slavesenderen, når lærer / elev kontakten I aktiveres. 
Pilot Link Master er god til komplekse modeller, da 
mastersenderen kan kontrollere alle de øvrige kanaler, der ikke 
overføres, når lærer/elev kontakten I aktiveres.  Det er ikke 
nødvendigt at slavesenderen er programmeret til modellen. 
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System Settings, generelt for DX6

System Settings består af i alt 4 menuer:
System Settings, Extra Settings, Serial Number og Calibrate.
Vælg NEXT og PREV for at skifte imellem menuerne. 

User Name, Bruger navn
Når du indskriver dit navn i User Name, vises det i nederste 
venstre hjørne af hoveddisplayet.
Programmering af User Name:
1. Drej ned til User Name og tryk på rulleknappen.

User Name menuen vises.

2. Drej til det tegn, der skal ændres og tryk igen på 
rulleknappen. Drej på rulleknappen (frem / tilbage) til det 
ønskede tegn vises på pladsen. Brugernavnet kan bestå af 
20 tegn inklusive mellemrum.

3. Tryk på BACK gemmer User Name og vender tilbage til 
System Settings

Contrast, displayet’s kontrast
Justering af displayet’s kontrast:
1. Drej ned til Contrast og tryk på rulleknappen
2. Drej højre / venstre skruer op og ned for kontrasten

3. Lav værdi sænker og høj værdi hæver kontrasten
4. Tryk på rulleknappen gemmer værdien

Backlight, displayet’s baggrundsbelysning
Punktet Backlight justerer hvor længe lyset det skal være tændt 
og hvor kraftigt det skal lyse. Du kan vælge det til OFF (slukket) i 
dagslys eller ON (tændt) for mørke omgivelser. 
Muligheder:
 OFF:  Displayet lyser dog kort efter DX6 tændes
 ON:  Baggrundsbelysningen er altid tændt

Set Time: Hvor længe efter betjening skal baggrunds-
belysningen være tændt.

Der kan vælges:  3, 10, 20, 30, 45 eller 60 sekunder 
før det slukker automatisk.

Backlight % angivelsen er lysstyrken. 
Det angives i interval på 10% og 100% er det kraftigste lys.

Mode 1, 2, 3 eller 4  (2 er standard i Danmark)
DX6 kan skiftes til en anden Mode end ved leveringen (2)
Det kræver både programmering og mekanisk ændring og bør udføres af teknisk kyndige. Læs eventuelt den engelske manual.

Battery Alarm, Skift af batteritype og tilhørende alarm
Under Battery Alarm er det muligt at skifte batteriteknologi. Hvis 
du udskifter batteriet til f.eks LiPo/Li-Ion skal batterialarmen, ved 
laveste spænding, indstilles. 
Skift af lav spænding alarm:
1. Drej ned til Battery Type og et tryk på rulleknappen skifter 

mellem LiPo/Li-Ion eller NiMH
2. Drej ned til Battery Voltage og tryk på rulleknappen. Drej 

højre/venstre og vælg værdien, hvor lav spænding alarmen 
skal udløses. Tryk på rulleknappen igen, gemmer værdien

FORSIGTIG: Vælg aldrig NiMH, når der er monteret et 
LiPo/Li-Ion batteri i DX6. Hvis det sker kan 
batteriet blive afladet til under kritisk niveau.
Det kan skade batteri og DX6

FORSIGTIG: Juster aldrig laveste værdi ned under 6,4 Volt 
når der er monteret et LiPo/Li-Ion batteri. Hvis 
det sker kan batteriet blive afladet til under kritisk 
niveau. Det kan skade batteri og DX6
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Language, valg af displayets skrevne sprog
Drej ned til Language og tryk på rulleknappen. Drej til det ønskede valgmulighed, typisk engelsk. Tryk på rulleknappen gemmer valget 
og DX6 vil skrive på sproget i alle sine menuer. Efter at have skiftet sprog, kan det være nødvendigt også at skifte sprog på 
stemmerne. Se afsnittet om stemmer og SD Kort.

Inactive Alarm, Alarm ved stilstand
Hvis du ikke betjener din DX6 vil det udløse en inaktivetetsalarm 
efter en fastsat tid. Det beskytter dig mod at opbruge batteri- 
kapacitet på ingen ting.
Inactive Alarm muligheder:
Inh (ingen alarm), 5 min, 10 min (standard), 30 min eller 60 min.

Skift Inactive Alarm:
1. Drej ned til nuværende alarmtid og tryk på rulleknappen
2. Drej højre / venstre mellem mulighederne. Et tryk på 

rulleknappen gemmer valget

Extra Settings, flere opsætninger
I Extra Settings kan du:
● Tænde og slukke for lyde
● Skifte udseende på trimvisningerne i displayet

System Sounds, Systemlyde
Drej ned til System Sounds og tryk på rulleknappen

Trim Style, Display, visning af TRIM
Trim indikatorerne kan ændres i udseende. De vises normalt i 
hoveddisplayet.
Trim visning:
● Boks (firkanter er standard) som rammer
● Rammer og pile
● INH, vises som pile på linje, når der trimmes, men ellers 

vises de ikke

Skift af trimvisning:
1. Drej ned til Trim Display og tryk på rulleknappen
2. Drej højre / venstre for valg.
3. Tryk på rulleknappen gemmer valget

  



DK

 SPEKTRUM DX6 • SENDER MANUAL26

Serial Number, serienummeret på din DX6

I menuen Serial Number vises din DX6’s serienummer og den 
installerede AirWare™ version. Hver gang du besøger 
Spektrum Community’s hjemmeside, refereres der til dette 
serienummer.
Eksport af serienummer til et SD hukommelseskort:
Det kan være praktisk, at overføre dette serienummer til et SD 
kort når du skal registrere din DX6 på Spektrum Community.
Sådan overføres serienummeret:
1. Indsæt et SD Kort i kortholderen på DX6
2. Drej ned til EXPORT og tryk på rulleknappen. SD Status 

menuen bliver vist på displayet. MY_DX6.xml skulle gerne 
stå midt på displayet

3. Tryk på rulleknappen og Serial Number vises igen
4. Sluk for DX6 og udtag SD Kortet
5. Installer SD Kortet i PC’ens kortlæser
6. Når du er på Spektrum Community’s hjemmeside med 

registrering, åbnes for filen MY_DX6.xml og overføres til 
registrering af din DX6

AirWare™ Software version
Softwareversionen vises med PREV og NEXT i Serial Number 
menuen. Registrer din DX6 og du kan download den sidste 
version til installering via et SD Kort. 

VIGTIGT: AirWare™ filen du modtager, er specifik til din DX6’s 
serienummer. Du kan ikke bruge en anden fil, andre 
har downloaded, selvom den er til en DX6!

CALIBRATE, kalibrering af styrepinde 
Calibrate menuen indstiller styrepindenes endepunkter og 
centerindstillinger og for alle analoge kontroller. Det er vigtigt ved 
ændringer i mekaniske opsætninger, at udføre denne kalibrering.

Kalibrering:
1. Når du er i Calibrate menuen, bevæges én styreretning af 

gangen fra endepunkt til endepunkt. Tryk kun let ved 
endpunkterne. De to ?? skal skifte til OK.

2. Alle skal vise OK for SAVE vælges
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SD Kort
I menuen Transfer SD Card, SD Kortet kan du: 
•  Import, kopiere modeller fra en anden DX6    •  Export, overføre model til en anden DX6
•  Update AirWare™ softwaren i din DX6      •  Install/Update installere eller opdatere lyd i din DX6 

Import Model, indlæs model fra SD kortet
Import Model, indlæs en model fra SD kortet
For at importere en enkelt model, skal en kopi være placeret på 
SD kortet. Indsæt SD kortet i læseren og vælg Import Model, 
og vælg blandt modellerne på SD kortet og importer til en plads 
i DX6’s hukommelsespladser. Pladsen, er den du har valgt 
inden begyndelsen af import proceduren. Ved at bekræfte 
importen bliver alle opsætninger kopieret til pladsen. Vælg en 
tom plads eller en plads, der ikke anvendes mere.
Import All Models, import af alle modelplaceringer
For at importere alle fra SD kortet vælges All Models,
Og bekræfte med valg IMPORT.
BEMÆRK: Denne funktion overskriver alle DX6 
hukommelsespladser! Gem opsætningerne på et SD kort før 
importen udføres.

Import af en enkelt model:
1) Vælg det modelnummer, der skal anvendes ved import fra 

Model Select menuen.

2) Skift til SD menuen. Indsæt SD kortet og vælg menupunktet 
Import Model.

3) Rul ned til modellen, der skal importeres og tryk på 
rulleknappen.

4) Import menuen vil vise: Modelnummer du er klar til import i 
og nummeret fra den fil du vælger. Du kan importere til et 
nummer (1 til 50). Hvis du foretrækker at importere alle kan 
du f.eks omdøbe *.spm ved hjælp af en PC'ens 
filhåndtering. De første to cifre er model nummeret og er 
dermed placeringen i DX6’s hukommelse. Et SD kort kan 
kun indeholde 50 modeller, men hvis filen gemmes i 
mapper, kan der være et sæt (50) pr. mappe. Du kan fjerne 
alle ubenyttede modeller ved hjælp af PC'ens filhåndtering. 
Filer kan vælges via de valgte mapper.

Export Model, overfør en model til SD kort
Denne funktion anvendes til at kopiere en model til SD kortet. 
Navnet kan ændres inden du gemmer modellen på kortet. Vælg  
EXPORT for at gemme den på SD kortet. Findes modellen 
allerede på kortet kan man vælge at overskrive eller CANSEL 
for at stoppe og angive et andet navn. Bekræftelse af 
overskrivning vil erstatte filen med de nye data. 

1. Vær sikker på at du er i den aktive model du vil eksportere
2. Drej ned til Select Option og tryk på rulleknappen
3. Drej til Export Model og tryk på rulleknappen igen
4. Hvis du vil omdøbe modellen før den bliver gemt skal du 

via Save To. Navnet vises og du kan rette på filnavnet
5. Vælg Export og DX6 returnerer til SD Card menuen

Export Model, udlæs model til SD kortet

Export All Models, overfør alle modeller på én gang:
Gem alle modeller til SD kortet ved at vælge Export All. 
Bekræft (Confirm) ved valg af EXPORT. 

Vigtigt:  Hvis der allerede findes en komplet EXPORT på SD 
kortet vil de blive overskrevet med samme navne fra din DX6. 
Du kan bekræfte, at de må overskrives eller afbryde med 
CANSEL.
NB: Eventuelle opsætninger kan gemmes på din PC som backup!
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Opdatering af DX6’s lydfiler fra SD Kort
BEMÆRK: At du aldrig må frakoble batteriet i senderen, mens 

overførslen er i gang. Dette vil beskadige DX6  og 
den skal sendes til service. 

Før du opdaterer lydfilerne, skal du sørge for, at senderens 
batteri er fuldt opladet!
For at installere nye lydfiler: 
1. Hent (Download) den ønskede lydfil fra Spektrum 

Community på www.spektrumrc.com. 
Gem filen på et SD Kort, via en kortlæser på din PC. 

2. Sæt SD Kortet med lydfilen i DX6 senderen.
3. Vælg System Setup menuen.

4. Vælg SD Card menuen og vælg Update Sound.
5. Vælg den lydfil du vil installere. DX6 kontrollerer filen for 

fejl, inden den installerer filen.
6. Når SD Card menuen vises igen er filen installeret.

VIGTIGT: Installationen tager op imod 30 minutter (en ½ time)
Batteriet skal være fuldt opladet inden du begynder 
på opdateringen og det må ikke afbrydes under 
installationen. 

Opdatering af AirWare™ Software 
BEMÆRK: Den orange LED HF indikator blinker under 

opdateringen. DX6 må ikke slukkes når softwaren 
opdateres! Hvis det sker, kan systemfilerne blive 
beskadiget.

Før du udfører opdateringen, bør du eksportere alle dine 
modeller til et SD Kort. Nogle opdateringer sletter alle modeller!
Læs om opdatering af AirWare™ på www.spektrumrc.com

Automatisk opdatering fra SD Kortet:
1. Hent nyeste AirWare™ fra Spektrum og gem filen på SD 

Kortet.
2. Sluk for DX6 og indsæt SD Kortet med filen.
3. Tænd for DX6 og opdateringen begynder.

Manuel opdatering fra SD Kortet:
1. Hent nyeste AirWare™ fra Spektrum og gem filen på SD 

Kortet.
2. Vælg Update Firmware i SD Card menuen. File vises i 

displayet.
3. Vælg versionen i fillisten (File List)
4. Under installationen er displayet mørkt. Den orange LED 

RF indikator blinker og en statuslinie vises i displayet.

BEMÆRK: DX6 må ikke slukkes når softwaren opdateres! 
Hvis det sker kan systemfilerne blive beskadiget.

www.spektrumrc.com
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Function List, Individuelle indstillinger

Når du tænder for DX6 vises hoveddisplayet (Main Screen). Når du trykker på rulleknappen vises Function List menuen.

Servo Setup, Individuelle indstillinger for servoer

Hovedfunktioner, undermenuer:
• Travel Adjust, servo vandring  • Sub-Trim, centertrim  • Reverse, køreretning

Servoen’s vandring (endepunkter) indstilles her.
Justering af endepunkter:
1. Vælg hvilken servo, der skal indstilles. Når der stilles vil 

positionen af styrepinden påvirke hvad der indstilles.
 a. Centreret vil vil justere begge endepunkter.
 b. Styrepind i retningen vil justere denne retning.

2. Juster op / ned med rulleknappen og tryk på den igen 
gemmer værdierne.
 

Travel Adjust, Individuelle vandringer for servoer

Sub-Trim, Individuelle centerstillinger for servoer

VIGTIGT: Brug kun små sub-trim værdier, så servoen ikke 
kommer ud over servoen’s maksimum vandring.

Centerpositionen forskydes i den angivne retning, men 
bibeholder vandringerne!

Reverse, Individuelle køreretninger for servoer

Servoen’s køreretning indstilles her. Hvis en servo kører modsat 
af hvad den skal, kan retningen ændres.
Ændring af køreretning:
1. Vælg hvilken servo, der skal indstilles. 
2. Et tryk på rulleknappen skifter mellem retning (Normal / 

Reverseret) når du er over servoen. (Ned / Op)
Hvis du reverserer kanalen (THR) til motorgas vil der fremkomme 
en menu, hvor du skal bekræfte ændringen. Svar YES og 
køreretningen ændres.
Udfør altid en komplet test af styringerne og efterfølgende BIND 
med de nye indstillinger!

VIGTIGT: Husk altid at udføre BIND for at få overført 
FailSafe™ positionerne til modtageren!

Det er især vigtigt, hvis du har ændret på 
servokanalen til motorgas!
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Dual Rate og Exponetial, to Individuelle styringer og eksponentiel funktion

Muligheden er tilgængelig for krængror (Aileron), højderor 
(Elevator) og sideror (Rudder).
Sådan indstilles Dual Rate og eksponentiel:
1. Drej ned til funktionen og tryk på rulleknappen.
2. Tryk på rulleknappen og skift til kurve, 

Dual Rate: 1 eller 2, Expo: 1 eller 2,
og vælg Switch: 

Differential, kun på ACRO og SAIL = fastvingede modelfly

Differentielfunktionen sænker eller hæver udslaget på det 
modsatte krængror. Dette kan dæmpe kroppens svingnings-
tendenser, der kommer ved forskellig påvirkning af løft, sug og 
modstand, på grund af vingens ændring af udformning ved 
styringen. Værdierne kan være + eller - i %. Normalt vil man 
hæve krængroret mere end at sænke det. Yaw = uønsket 
drejning, der skyldes forskellig modstand på højre/venstre 
vinge, når der krænges / drejes. Det kan ses ved, at næsen 
ændrer retning sideværts, ved anvendelse af krængror og 
specielt ved rul i flyveretningen. Normalt skal vingen mere op 
end ned, for at styre. Det kan afprøves og justeres med 
Differentiel funktionen. Alloker en kontakt til at koble det fra og 
til. Hvis stillingen er ”On” vil funktionen altid være aktiv.
Sådan indstilles Differential:
1. Drej ned til funktionen og tryk på rulleknappen.

Vælg On eller en kontakt til at slå det fra eller til.

2. Tryk på rulleknappen valget gemmes.
3. Drej ned til 0% og tryk på rulleknappen og drej på den 

skifter værdien
4. Tryk igen på rulleknappen og det er gemt.

Throttle Cut, motor stop, kun i ACRO og HELI typer

Denne funktion standser motoren omgående. Den er ikke 
afhængig af F-Mode (flyvestil), men slukker motoren. Når 
kontakten aktiveres bringes motor til den programmerede 
slukket stilling. Typisk anvendes kontakt H. 

Forsigtig:  Kontroller altid din model efter justeringer på 
DX6 for at sikre, at din model reagerer korrekt 
på styrepinde og kontakter og at FailSafe™ 
udfører det, den er programmeret til ved BIND.

Eksponentiel påvirker styringen omkring center og Dual Rate 
hvor langt servoerne kan vandre i procent af de oprindelige 
stillinger. 

Throttle Curve, motorgaskurve, kun i ACRO og HELI typer

Du kan anvende motorgaskurve for at tilpasse motorens 
gasfunktion, så den virker mere lineær. Maksimum 7 punkter 
kan indsættes på gaskurven.
Tilføjelse og fjernelse af punkt:
1. Bevæg motogassens styrepind frem til punktet.
2. Drej til Add Pt. (Tilføj et punkt) eller Remove Pt. (Fjern et 

punkt) og tryk på rulleknappen.
Hvis du anvender flere kurve skal du også vælge Curve: x og 
indstille dem hver for sig. Du skal sikre dig, at det er den aktive 
kurve, der vises i displayet. 



DK

SPEKTRUM DX6 • SENDER MANUAL 31

Typeafhængige menupunkter (ACRO, SAIL og HELI)

V-Tail Differential ► Vises kun i SAIL hvis V-Tail A eller V-Tail B er aktiv
Camber Preset ►  Vises kun i SAIL hvis 2 krægrorsservoer er valgt i vingetype (Wing Type)
Camber System ► Vises kun i SAIL hvis 2 krægrorsservoer er valgt i vingetype (Wing Type)
Flap System ► Vises kun i ACRO hvis vingetype (Wing Type) med Flaps Enable er valgt
Pitch Curve ► Vises kun i HELI
Swashplate ► Vises kun i HELI
Gyro ► Vises kun i HELI
Tail Curve ► Vises kun i HELI

Mixing, mikse mellem to kanaler

Miksning giver mulighed for at kontrollere kanaler samtidigt. 
Miksning:
● Mikse en kanal til en anden
● Mikse til sig selv
● Tilføre forskudt funktion
● Forbinde (linke) primær og sekundær Trim

Disse Miksere er mulig i hver model:
● 5 programmerbare miksere (Alle modeltyper)
● Cyklisk til motorgas (HELI)
● Swashplate (HELI)
● Højderor (Elevator) til Flaps (ACRO)
● Krængror (Aileron) til sideror (Rudder) (ACRO)
● Sideror (Rudder) til krængror (Aileron) / højderor 

(Elevator) (ACRO)
● Krængror (Aileron) til sideror (Rudder) (SAIL)
● Krængror (Aileron) til Flaps (SAIL)
● Højderor (Elevator) til Flaps (SAIL)
● Flaps til højderor (Elevator) (SAIL)

Vælg en kanal som MASTER og en kanal som SLAVE. Styringen på MASTER kanalen kontrollerer også SLAVE kanalen. 
Eksempelvis højderor til flap’s bevæges højderor bevæges flap’s også. 

Offset
Ved at skifte på Offset kan det effektive centerpunkt flyttes på 
slavekanalen. Positive og negative værdier flytter det op og ned. 
Offsetværdier ikke tilgængelig i kurvemiksere.

Trim
Hvis hovedkanalen’s trim også skal overføres til slaven, skal Trim 
sættes til Act (aktiv). En kanalmonitor, i venstre side, viser hvordan 
kanalen reagerer på trim. For at vise en kontakt’s (switch) måde at 
håndtere skiftet på monitoren skal mikseren være aktiv.

Tildel Mixing via kontakt, tildel en kontakt til at aktivere miksning mellem to kanaler

Hvis du vil tildele en kontakt for at aktivere mikseren:
1. Vær sikker på, at du er i den rette mikser
2.  Bevæg kontakten du vil anvendes til mikseren
3. Flyt til kontaktens position, hvor den skal være aktiv
4. Tryk på rulleknappen og aktiver positionen

Mikseren er aktiv ved sort boks stillingen og inaktiv ved åben boks. 
Hvis du bruger en 3 positions kontakt vælges 0, 1 eller 2.
Tip: Brug Auto Switch og bevæg den ønskede kontakt!

VIGTIGT: Lav altid en test modellen inden 
flyvning, inklusive mikseren til eller fra!
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Back Mixing, miksning mellem to kanaler og samme funktion

Back Mixing er en miksning til alle relaterede servoer i et 
højderor eller haleror. Eksempel, hvis du vælger 2 AIL, 2 FLAP i 
flytypen med en blanding til en krængror kanal påvirker både 
flaps og krængror servoer. Miksningens virkning afhænger 
imidlertid af krængroret’s kanal, der indgår i miksningen. 
Back Mix giver dig også mulighed for at bruge færre miksere 
for at opnå den ønskede respons, for eksempel med tilsætning 
af mere rul til en i et højderor med to servoer.

Range Test, rækkevidde test

I Range Test kan DX6’s sendestyrke reduceres. Dette 
anvendes ved kontrol af rækkevidden for hver model. Kontroller 
altid dette før hver flyvning.
Adgang til Range Test:
1. Med DX6 i hovedmenu eller telemetrimenu trykkes på 

rulleknappen. Function List vises.
2. Drej ned til Range Test og tryk på rulleknappen og du er i 

Range Test menuen.
3. Når Range Test menuen trykkes på Trainer-knappen og 

displayet viser REDUCED POWER, når knappen holdes 
inde. DX6’s sendestyrke reduceres og der kan 
gennemføres en rækkeviddetest.

4. Når du slipper Trainer-knappen sender DX6 med FULL 
POWER igen.

VIGTIGT: Telemetrialarmer er deaktiverede under Range Test

Timer, stop ur eller nedtælling

Range Test med DX6:
1. Modellen stilles ca. 30 meter væk (30 - 35 skridt)
2. Stil dig med front mod modellen som du normalt ville flyve 

med den. Sæt DX6 i Range Test og hold trainer-knappen 
inde.

3. Bevæg alle styrefunktioner og kontakter. Du skal kunne 
styre alt korrekt på modellen i REDUCED POWER.

4. Hvis fejl indtræder skal du kontrollere installationer og 
eventuelt kontakte forhandler / Horizon Hobby.

5. Hvis alt forløber som det skal kan du begynde at flyve.
Hvis du har et telemetrimodul, vil DX6 vise log data!

DX6 har mulighed for en timer, der kan tælle op (stopur) eller 
tælle ned og tiden vises i hoveddisplayet. Timeren udløser en 
alarm når det programmerede tidspunkt er nået. Du kan starte 
timeren med en kontakt eller med motorgassen over et 
defineret punkt. To interne timere viser henholdsvis tiden på 
modellen, der vises i hoveddisplayet og DX6’s drift. 

Timer Event Alarm og Timer Control Alarmer
Tryk NEXT skifter til Timer Event Alerts opsætninger. Dette 
gælder for alarm for hver minut på nedtælling, 1 minut tilbage, 
30 sekunder tilbage, 10 til 1 sekund nedtælling alarm, udløb 
eller hver minut overskredet. 
Tryk NEXT igen og skift til Timer Control Alerts opsætninger. 
Her indstilles alarm ved start af timer, stop af timer og reset 
(genstart) af timer.
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Telemetri
Adgang til Telemetri findes både i System Settings og 
Function List menuerne. 
Du skal slukke for DX6 og modtageren for at nulstille data. Du 
kan nulstille minimum og maksimum med CLEAR knappen.
Skift aldrig telemetri indstillinger når dit modelfly styre.
Der er en kort afbrydelse af sendesignalet, når man forlader 
Telemetri menuen og det vil give en HOLD situation under 
flyvning! 

Custom Voice Setup
Brug den brugerdefinerede opsætning af talefunktionen til at 
oprette tilpassede lydinstruktioner eller beskeder. For eksempel 
med den brugerdefinerede opsætning af talefunktion, kan du 
blive advaret om en switch er ændret eller en sekvens af 
advarsler ved hjælp af trin i begivenheder indstillingen. For at 
tilføje en ny brugerdefineret stemmealarm eller kommando, skal 
du indstille Custom Voice Setup funktionerne og vælg Add 
New Sound Event, tilføj ny lyd begivenhed med rulleknappen. 
Vælg enten Switch Change Report eller Stepping Events.

Switch Change Report
Brug denne funktion for at få telemetri læst i en bestemt kontakt 
position, aktuel skiftet til stilling eller en række andre beretnin-
ger sådanne som "Flaps" eller "Mix On". Begynd med at vælge 
den indstilling du vil bruge til det udtalte alarm og vælg derefter 
den ønskede indstilling siden af hver skiftet stilling.

Stepping Events
Stepping Events kan bruges til at give lydinstruktioner når en 
kontakt flyttes og går gennem en liste af begivenheder. Begynd 
med at vælge kontakten, der ønskes til at udløse hvert trin 
gennem i listen (når kontakten er udløst som vælges, vil 
systemet gå videre til næste punkt på listen gennemgår listen af  
brugerdefinerede markeringer, én efter én.) Auto-cyklus kan 
vælges til at dæmpes eller aktiveres. Hvis inhibit er valgt, vil 
systemet kun gennemgå listen én (1) gang. Hvis kontakten 
udløses igen, når den er på det sidste punkt i listen, vil det ikke 
begynder forfra i toppen af listen. Hvis aktiv, vil systemet 
genstarte på fra begyndelsen af listen igen, efter at, det sidste 
punkt på listen er afspillet og med det næste skift på kontakten. 
Trin (steps) bruges til at vælge antallet af elementer på listen 
for den systemet til at køre i ring. Dette kan indstilles mellem 0 
og 16. På den måde kan der være op til 16 
stemmeinformationer til piloten, udløst af en kontakt. Dernæst 
vælg advarslen, der skal blive hørt fra højttaleren, for hver trin 
af hændelseslisten. En række af lyde kan kan vælges i listen, 
herunder telemetri beretninger og en række af flyvebetingelser 
F-MODE og kommandoer.
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System Setup
Tryk på rulleknappen giver adgang til System Setup fra 
Function List uden at skulle slukke for DX6. En 
advarselsmenu CAUTION! vil blive vist og at RF (sendesignal) 
slukkes = DX6 vil ikke længere styre modtageren. Tryk YES 
hvis du er sikker på, at det ikke vil betyde noget på modellen og 
du vil til System List. Hvis du ikke er sikker, skal du vælge NO 
og skifte tilbage til Main Screen og fortsætte med kontrollen af 
din model (modtager). Hvis du ikke besvarer menuen, vil den 
forsvinde efter ca. 10 sekunder (Skifte tilbage).

Monitor
Monitor displayet viser servo positioner for hver kanal grafisk og
numerisk. Dette er et praktisk værktøj ved programmering af
funktionerne i DX6. Især værdier og retning for servoer vises
tydeligt i displayet. Ved miksere og sekvenser kan kanalernes
bevægelse følges uden servoer osv. er den eneste indikation
for bevægelser. Talværdien er direkte relativ til endepunkter og
mixer værdier. 100% i justeringer er 100% i Monitoren.



DK

SPEKTRUM DX6 • SENDER MANUAL 35

ACRO, fastvingede modelfly

ACRO, fastvingede modelfly
Brug Aircraft Type menuen til at vælge vinge og hale type der 
passer din fly model. Diagrammer og navne vises på 
senderen’s skærm, for at vise de tilgængelige opsætninger. 
Se www.spektrumrc.com for mere information om din nye
DX6 AirWare® med softwareopdateringer for disse eventuel 
nye muligheder.

Vælg vinge og haletype før al anden programmering!

Wing, vinge
● Normal
● Flaperon*
● Dual Aileron*
● 1 Aileron 1 Flap*
● 2 Ailerons 1 Flap*
● Elevon A*
● Elevon B*

Tail, hale
● Normal
● V-Tail A**
● V-Tail B**
● Dual Elevator
● Dual Rudder

* Valget af flere servoer i vingen, aktiverer Differentiel menuen
** V-Tail A eller V-Tail B funktionen, er en intern servo kontrol, der 

vender køreretningen. Hvis V-Tail A ikke virker korrekt, prøves 
V-Tail B før anden programmering. 

 BEMÆRK! Se i manualen til dit modelfly, hvor meget udslagene anbefales til at være! 

 FORSIGTIG! Kontroller altid din model for udslag, rigtig retning osv. før du flyver med modellen!

Anbefalede servoforbindelser, kanaler

A B

Dual Aileron Wing type 

FE

Elevon Wing type 

DC

V-Tail type

A AUX1 Venstre krængror, (left Aileron)
B AILE Højre krængror, (right Aileron)
C ELEV Højderor, (left V-Tail)
D RUDD Sideror, (right V-Tail)
E AILE Venstre krængror, (left Aileron)
F ELEV Højderor, (right Aileron)

www.spektrumrc.com
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Højredrejning 
med sideror

Venstre drejning 
med sideror

Højderor
op

Højderor
ned

Venstre
krængning

Højre 
krængning

Elevon servokontrol, deltavingede modelfly

Krængror, Aileron Højderor, Elevator

Normal Reverseret

Normal Normal

Reverseret Reverseret

Reverseret Normal

Mulige servoindstillinger for en deltavinge: 

Tip: Hvis du under test observerer, at styrefladerne ikke bevæger 
sig i den anviste retning, skal du prøve at skifte vingetypen til 
Elevon-B og omvendt til type Elevon-A i System Setup, før 
du programmerer servoer’s køreretninger manuelt.

Flap System, system miksning af flaps
Menuen Flap System indstiller Flaps og miksning med 
højderor og flaps. Der skal være valgt en vingetype med 
servoer til flaps.
Aktivering af Flap System:
1. Gå ind i System Setup og vælg Aircraft Type
2. Vælg en vingetype med flaps og forlad System Setup 

listen.
3. Gå ind i Function List og vælg Flap System
4. Gå ned til feltet, hvor der står Inh og sæt det til Act. 

Vælg kontakt ved at bevæge kontakten i feltet Switch:

5. Indstil værdierne i kontaktpositionerne osv.
6. Vælg hvor hurtigt servoerne skal køre. Typisk Norm, men 

kan skiftes 0,1 sekund helt op til 30 sekunder 

ACRO, miksning af flaps
Krængror til sideror / højderor (AIL > RUD):
Dette miks korrigerer for flyvning på siden (højkant / knife edge)
● Tilføj højderor, hvis modelflyet drejer på højkant mod hjul 

eller top.
● Tilfør krængrormiksning, hvis modelflyet drejer rundt, når 

der flyves på højkant.

Krængror til sideror:
Tilfør dette miks ved modelfly, der svinger / drejer over egen 
længdeakse. Det er typisk for højvingede modelfly.

Højderor til flaps:
Dette miks er tilgængelig ved vingetyper med flaps eller dobbelt 
krængror servoer. Brug dette miks til at forøge løft ved 3D 
manøvrer eller landing.
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HELI, helikoptere

 BEMÆRK! Se i manualen til din helikopter, hvor meget udslag, gyro og motorregulering anbefales til at være! 

 FORSIGTIG! Kontroller altid din model for udslag, rigtig retning osv. før du flyver med modellen!

Swashplate Type
Denne tilpasning udføres før alle andre programmeringer. Swash 
typen skal være den samme som opbygningen på din 
modelhelikopter. Valget vil påvirke menuer i Function List.
Bemærk: Hvis du anvender FBL skal den ofte stilles i Normal, da 

FBL enheden tilpasser Swash typen selv!

Det er eksempelvis MicroBeast X™, men også flere 
andre.

Collective Type
Menuen anvendes hvis det er nødvendigt at ændre køreretning på 
motor/pitch. Der kan vælges mellem Normal og Reverse. I 
Swashplate Type vælges NEXT og man kommer til Collective 
Type. 
Metoden giver mulighed for at reversere motorgas og/eller pitch og 
bibeholde trim, pitch og motorgaskurver osv. 

Pitch kurver
Denne menu justerer kollektiv pitch i op til 5 F-Mode’s (flyvestil)
Justering af Pitchkurve:
1. Vælg kurven, der skal justeres (N, 1 eller 2)
2. Drej ned til punktet på styrepinden hvor der skal justeres
3. Juster punktet (punkterne)
4. Tryk på BACK knappen gemmer indstillingerne og returnerer 

til Function List.
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Swashplate
Menuen Swashplate justerer:
● Swashpladen’s miksninger
● Eksponentiel funktioner
● E-Ring, elektronisk ring for styreudslag
● Kompensering for højde

Anvend positive eller negative værdier for at servoerne på 
swashpladen følger hinanden. Før du justerer swashpladen’s miks 
skal du sikre, at motorgas og pitch følger hinanden. Hele 
swashpladen skal derefter løbe vandret op og ned. Hvis en servo 
løber modsat kan den vendes i servo menuen eller med +- værdi.
Når swashpladen bevæger sig korrekt op og ned:
1. Juster mikserværdierne for krængror (Aileron) og højderor 

(Elevator). Hvis de svinger i den forkerte retning ændres 
værdier +- til det passer med højre/venstre og frem/tilbage.

2. Juster mikserværdien for pitch hvis swashpladen bevæger 
sig modsat. Skift til negativ værdi hvis nødvendig.

Du skal altid aktivere Expo når servoarmen følger en cirkulær 
bane. Expo funktionen udligner cirklens bane mod en lineær 
bane. Hvis Expo ikke anvendes, vil servoerne bevæge 
swashpladen med på en buet bane, afhængig af servoarmen.
BEMÆRK: Hvis anvender lineære servoer skal Expo være Inh.

Elektronisk E-Ring
Denne funktion beskytter servoerne, så de ikke kommer ud over 
deres endepunkter. Det kan ske ved summen af udslag fra pitch 
+ krængror / højderor. 

GYRO, kontakt og GAIN
Gyro menuen kan tildele en kontakt til at skifte med F-Mode eller 
en anden kontakt. Du skal tildele en kanal til gyroen’s GAIN for 
anvende skiftet af GAIN (korrektionsstyrke). Afhængig af antal 
punkter på kontakten, kan der tildeles op til 4 niveauer. Kontroller 
altid, at gyroen kompenserer i den rigtige retning og for GAIN.

Tail Curve, kompesationskurve for halerotoren
Halekurven mikses med motor og kollektiv funktionen på 
hovedrotoren. Dette skal modvirke retningsændringerne ved 
forskellig belastning på hovedrotoren. Hvis der anvendes 
Heading Hold Gyro anvendes Tail Curve ikke! Indstillingen 
anvendes kun ved Gyro, der kun kompenserer for hurtige 
udsving. Se også Pitch Curve hvordan kurven indstilles. Ved FBL 
må der heller ikke stilles på denne kurve.

Mixing, miksere til ekstra finjusteringer
Cyklisk til Motorgas, CYCLIC > THR:
Denne miksning skal modvirke tab af omdrejninger på 
hovedrotoren, hver gang der styres med krængror, højderor, 
sideror og kombinationer heraf. Mikseren sørger også for at 
servoerne ikke bringes ud over deres grænser.

VIGTIGT: Anvend ikke denne mikser ved GOVERNOR, 
elektronisk motorstyring.

For at kontrollere mikseren, stilles kontakt osv. i en aktiv stilling og 
styringen betjenes. Servoen til motorgas skal flytte sig i den rigtige 
retning, hvor den kompenserer for belastningen. 
Stil plus og minus for kompenseringen på motorgassen.

Swashplate:
Denne mikser korrigerer timingen mellem rul og højderor og 
omvendt under rul. Justeret korrekt gør det lettere at udføre rul 
lineært, uden at skulle korrigere meget under selve rulningen. 
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SAIL, fastvingede modelsvævefly

 BEMÆRK! Se i manualen til dit modelsvævefly, hvor meget udslagene anbefales til at være! 

 FORSIGTIG! Kontroller altid din model for udslag, rigtig retning osv. før du flyver med modellen!

Sailplane Type, grundopbygning af svæveflyet
Benyt denne menu til at definere dit modelsvævefly på DX6’s 
styrefunktioner. Diagram og navne vises i displayet.
Se på www.spektrumrc.com for opdateringer til din DX6, som vil 
understøtte disse opsætninger.

Tail, hale
● Normal
● V-Tail A**
● V-Tail B**

Wing, hovedvinge
● 1 Servo
● 2 Aileron*
● 2 Aileron 1 Flap*
● 2 Aileron 2 Flap*

Motor
● Inhibit, ingen
● Assign switch

* Valget af vinger med flere servoer aktiverer Differential menuen.

** V-Tail A eller V-Tail B fungerer som servoerne’s ændring af 
køreretning. Hvis V-Tail A ikke er korrekt, prøves V-Tail B, før der 
ændres i servoopsætningerne. 

Camber Preset, ændring af vingeprofil
Camber Preset er kun tilgængelig, når der er 2 eller flere servoer i 
vingen. Menuen programmerer hvordan krængror, flaps, vingetipper 
og højderor skal stille sig, ved hver F-Mode flyvestil.
Hvis F-Mode ikke er aktiv, vil der kun være en stilling og den vil altid 
være aktiv.
Skiftet fra én stilling til en anden, kan forsinkes til forløbe i op til 30 
sekunder.
Bevæg den F-Mode kontakt, der skal aktivere hver flyvestil.

Camber System, ændring af vingeprofil, bremse
Camber System er kun tilgængelig, når der er 2 eller flere servoer i 
vingen på Sailplane Type. Camber System tillader ændringer 
under flyvningen. Camber System giver også mulighed for bremse 
efter Crow eller Butterfly systemet. Der kan også vælges en ekstra 
kontakt for hver F-Mode kontaktstilling.

www.spektrumrc.com
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SAIL Mixing, definerede 
For hver af de faste miksninger kan programmere dem ved at skifte 0% værdierne. Hvis et miks ikke skal anvendes ved F-Mode kan 
det defineres på kontaktens stilling. Værdierne kan ændre køreretning og hvor meget slaven skal følge master servoen. 

Aileron til Rudder, krængror til sideror
Denne mikser anvendes ofte for at koordinere drejning med krængror og 
sideror for et mere lige drej, uden at tabe højde. Sideroret bevæges i 
samme retning som krængningen foretages imod. Højre input på 
krængror giver drej på sideroret. Du kan også koble mikseren ind og ud 
med en kontakt og op til 3 versioner efter F-Mode (flyvestil).

Aileron til Flap’s, Krængror til flaps
Denne mikser styrer bagkanten, krængror og flaps, af vingen så de kan 
fungere begge som krængror og flaps. Når mikseren er aktiv vil flap’s 
også bevæge sig ved krængning. Programmer altid flap’s så de bevæger 
sig i samme retning som der drejes. Eksempelvis højre krængror 
bevæges som højre flap’s.

Elevator til Flap’s, højderor til flap’s
Denne mikser tilfører ekstra løft så man kan lave snævre sving. Hele den 
bagerste del af vingen sænkes (krængror og flaps) og virker som øgning 
af Camber (vingens vinkler). Et offset (forsinket virkning) anvendes ved 
Snap Flaps, hvor man hæver krængror en smule og sænker flaps i 
forhold til højderor. Funktionen begynder først når offset punktet nås på 
højderoret. Typisk er ved 70% begynder flaps at bevæge sig ned og der 
kan foretages hurtigere drejninger under termik og poleracing.

Flaps til højderor (elevator)
Denne mikser modvirker hurtig ændring af modelflyet’s vinkel i 
flyveretningen (stig / dyk). Det er en tendens der er ved hurtig sænkning 
af flaps og Crow / Butterfly bremse. Mikseren anvendes sammen med 
vinger med Cambersystem (særskilt flaps og krængror, der begge kan 
bevæges op og ned). Mikseren opererer på en kurve så højderoret 
bevæger sig de første 20% på flaps og aftager over de næste 40% og 
forbliver det samme for de næste 60 til 100% af flap’s vandringen.
For modelsvævefly med krængror / tipper / flap’s skal du sikre dig, at den 
korrekte vingetype er valgt. Vingetipperne vil være vist som RAIL og 
LAIL på DX6. Øg eller sænk påvirkningen ved mikseren AIL > RAIL.

V-Tail Differentiel styring
Denne menu styrer muligheden for at anvende forskellig kraft på 
rorfladerne, der kan ændres op / ned. 

Positiv: Ændrer ned udslaget uden at påvirke op på det modsatte ror.
Negativ: Ændrer op udslaget uden at påvirke ned på det modsatte ror.

Menuen vises kun når der er valgt V-Tail A eller V-Tail B i den aktive 
modeltype (Aircraft Type) 

Justering af V-Tail Differential:

1. Drej ned til Switch og tryk på rulleknappen. Drej til On 
og tildel en kontakt til funktionen.

2. Tryk på rulleknappen og gem valget.

3. Drej ned til Diff: og tryk igen på rulleknappen og drej 
Op / Ned i værdi.

4. Tryk igen på rulleknappen gemmer opsætningen for 
positionen af kontakten.
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Problem Mulig årsag Løsning

Modtageren vil ikke BIND 
med din sender

Senderen er for tæt på din sender under BIND Flyt senderen 50 til 70 cm væk fra modtageren og forsøg 
igen med BIND proceduren

Modtager eller sender for tæt på større reflekterende 
dele, f.eks. metal. Fjern det reflekterende materiale

BIND plug’n er ikke installeret korrekt Installer BIND plug’n i den rigtige port

Spændinger er for lave på sender eller modtager Oplad eller udskift batterier

Modtageren vil ikke forbinde 
til din sender efter BIND er 
gennemført

Senderen var for tæt på under BIND processen Flyt senderen 50 til 70 cm væk fra modtageren og forsøg 
igen med BIND proceduren

Modtager eller sender for tæt på større reflekterende 
dele, f.eks. metal. Fjern det reflekterende materiale

BIND plug’n sidder stadig i modtageren Gennemfør BIND igen

Modtageren er BIND til et andet hukommelsesnummer 
(Modelmatch™) Vælg det rigtige nummer på din sender

Spændinger er for lave på sender eller modtager Oplad eller udskift batterier

Senderen er BIND med en forkert protokol  
DSM2 eller DSMX Gennemfør BIND igen med den rigtige protokol

Modtageren går i Failsafe™ 
på kort afstand

Kontroller modtagerens antenner ikke er beskadiget Udskift eller kontakt forhandler/Horizon Hobby

Hovedmodtager og ekstramodtagere er for tæt på 
hinanden 

Hovedmodtager og ekstramodtagerne skal være mere 
end  5 cm fra hinanden 

Modtageren mister 
forbindelsen under drift

For lav batterispænding Oplad batteri eventuelt udskift det

Løse eller beskadigede stik fra batteri Kontroller ledninger og stik, udskift om nødvendigt

Modtageren mister BIND
Senderens BIND knap er i klemme Fjern årsagen til at kontakten klemmes

BIND knappen har været trykket ind da senderen blev 
tændt Gennemfør BIND igen og kontroller BIND knappen

DSM2 modtager blinker efter 
landing

Tab af strømforsyning under flyvningen Kontroller batterispænding og forsyningsledninger

Modtageren er slukket og tændt 2 eller flere gange Sluk for senderen og tænd igen for sender og modtager

Flightlog™ registrer for 
mange udfald og modelflyet 
reagerer ikke korrekt

Dårlig signalmodtagelse Flyt modtagere til en bedre plads i modelflyet

Fejl i tilbagemeldingerne fra modtageren Kontroller servoer og forsyninger (ESC’s  og BEC)

For lav spænding og for lidt strøm Kontroller og tilpas strøm og kapacitet til modtagere og 
servoer

Fejlsøgning på 2,4 Ghz RC system
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EN

Declaration of Conformity
(     in accordance with ISO/IEC 17050-1)
No. HH2014050401

Product(s): DX6 6 Channel System w/ AR610 Receiver 
Item Number(s): SPM6700EU
Equipment class: 2
The object of declaration described above is in conformity with the 
requirements of the specifications listed below, following the provisions 
of the European R&TTE directive 1999/5/EC:

EN 300-328 v1.7.1: 2006 
EN 301 489-1 v1.9.2: 2012 
EN 301 489-17 v2.1.1: 2009

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011

Signed for and on behalf of: 
Horizon Hobby, LLC. 
Champaign, IL USA
May 04, 2014

Robert Peak
  Chief Financial Officer

Horizon Hobby, LLC

Instructions for disposal of WEEE by 
users in the European Union

This product must not be disposed of with other waste. 
Instead, it is the user’s responsibility to dispose of their 
waste equipment by handing it over to a designated 
collections point for the recycling of waste electrical and 
electronic equipment. The separate collection and 
recycling of your waste equipment at the time of disposal 
will help to conserve natural resources and ensure that it 
is recycled in a manner that protects human health and 
the environment. For more informa- tion about where you 
can drop off your waste equipment for recycling, please 
contact your local city office, your household waste 
disposal service or where you purchased the product.
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COMPLIANCE INFORMATION FOR THE EUROPEAN UNION
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Siderne med ændring af mode oversættes ikke.
Se i den engelske for dette.
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