
Les, forstå og følg dette. 
 

OBS! Det er viktig at man kobler opp båten riktig. Ved normal bruk skal alltid senderen slåes på før man kobler til 

batteriet i modellen. På båter med børsteløs motor så venter man noen sekunder til regulatoren har 'spillt' fra seg. Da 

virker alle kontrollene. På båter med børste motor så er prosedyren den samme. Da virker normalt kun roret. Så beveger 

man gassen en gang helt fram og så helt tilbake. Da først virker gassen. Begynner man å rote med dette så kan motoren 

starte ukontrollert og gassen virker ikke som den skal. Da er det bare å koble fra batteriet i båten og begynne prosedyren 

helt på nytt. Da slipper man normalt at man roter til programmeringen og evt mister bindingen mellom sender og 

mottaker. Ønker man lengre rekkevidde så borrer man et 1 mm hull i dekselet rett over mottakerantennen og lar 

antennen stikke rett opp av det. Litt grease eller olje rundt hullet hindrer at det trenger inn vann. 

 

OBS! Påse særlig at kjølevannslangene er helt åpne og uten knekker, da manglende vanngjennomstrømning og 

kjøling vil føre til at motor og regulator kan brenne opp. Det er også meget viktig å kontrollere med jevne mellomrom 

at det ikke kommer inn vann i båten under bruk. Etter bruk må dekselet taes av og båten legges til tørk i et oppvarmet 

rom, da fukt kan skade elektronikken eller i verste fall ødelegge den. All mekanikken skal vedlikeholdes og smøres opp 

som angitt i brukermanualen. At dette blir fulgt opp er brukers hele og fulle ansvar. Bruker man båten i saltvann så bør 

alle faste og bevegelige deler settes inn med olje, grease eller CRC el og grundig vaskes, rengjøres og smøres opp etter 

hver dags bruk. At dette blir fulgt opp er brukers hele og fulle ansvar. Batteriet bør lades litt opp ved lengre tids lagring så 

det ikke mister spenningen helt. Da kan det bli ødelagt. 

 

Det er viktig å huske på at dette ikke er et leketøy, men en hurtiggående teknisk innretning som krever en viss kunnskap 

og vedlikehold for å kunne brukes problemfritt. 

 

Ved lengre tids lagrings så må båten lagres på et tørt sted etter at man har tørket, renset, smurt opp og satt inn alle 

mekaniske deler med olje, grease eller CRC. Batteriet bør lagres på et brannsikkert sted. LiPo batteri skal lagres med en 

spenning på 3,8 – 3,9 volt pr celle og må aldri tappes under 3 volt pr celle. LiPo batteri må aldri lagres fullt oppladet, 

hverken over kort eller lengre tid. LiPo batteri må brukes umiddelbart etter at de er fulladet. 

 

Enhver modifisering, bytte av utstyr, bruk av større batteri, propell etc gjøres helt og holdent på brukers ansvar og 

omfattes ikke av noen som helst garanti eller reklamasjonsrett. 
 

Bindingsprosess: 

 

Hvis man mister binding mellom sender og mottaker så kan dette fikses på følgende måte. 

 

1..Plugg den medfølgende bindingspluggen i ledig stikker på mottakeren. Ikke slå på senderen. 

2. Koble til batteriet i modellen. Rødt lys skal da blinke på mottakeren. 

3. Hold inne bindingsknappen på senderen når man slår på senderen. Hold knappen inne i minst 10 sekunder. Slipp 

knappen. Senderen piper da noen ganger og rødt lys på mottakeren begynner å lyse stabilt. Koble batteriet fra modellen 

og fjern bindingspluggen fra mottakeren. Nå er utstyret klar til bruk. 

 

Lykkes man ikke å binde første gang, gjenta hele prosedyren en gang til. 

 

Viktig! Ved normal bruk skal alltid senderen slåes på før man kobler til batteriet i modellen. Da slipper man som oftes at 

man mister bindingen mellom sender og mottaker. 

 

Full brukermanual for radiostyringen EX2 finner man på nettet på denne webadressen: 

https://www.modellflybutikken.no/docs/default-source/Manualer/brukermanual-ex2s-radiostyring_0001.pdf?sfvrsn=0 


