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บทนํา 

(INTRODUCTION) 
 
ขอขอบคุณที่ทานเลือกใชวิทยุดิจิตอลฟูตาบา รุน 6EXHP ของเรา ถาวิทยุตัวนี้เปนวิทยุตัวแรกของคุณขอใหมั่นใจไดเลยวาวิทยุ
คอมพิวเตอรของคุณตัวนี้ไดถูกออกแบบมาใหสามารถใชงานไดงายเหมาะกับการเซ็ตอัพภาคสนามและมีความแมนยําสูงกวา
วิทยุธรรมดาอยางแนนอน แตถึงแมวาวิทยุรุนนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของนักบินโดยเฉพาะ แตเราขอ
แนะนําวาเพื่อใหวิทยุเครื่องนี้ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความปลอดภัยในการใชงานคุณตองศกึษาคูมือเลม
นี้อยางละเอียด 
 
ขอแนะนํา: ถาหากคุณอานคูมือไปเรื่อย ๆ แลวเกิดขอสงสัยขึ้นมาในบางเรื่องบางตอนจนอาจจะทําใหคุณถึงกับจับตนชนปลาย
ไมถูก ขออยาเพิ่งตกใจเพราะฟงช่ันเหลานั้นจะถูกอธิบายอีกครั้งในหัวขออื่น ๆ หรือในรูปแบบอื่นที่จะทําใหคุณเขาใจได (เชน
การอธิบายวิธีการโปรแกรมฟงช่ันตาง ๆ ทานทั้งหลายอานเนื้อหาแลวอาจจะงงนึกภาพไมออกเหมือนผมในตอนแรก ๆ แตพอ
เปดไปดู Flow chart ในหนาทาย ๆ ทุกทานก็จะเขาใจและมองเห็นภาพรวมของฟงช่ันตาง ๆ ในวิทยุ 6EXHP ไดในทันที; ผูแปล) 
อีกขอหนึ่งที่อยากแนะนําคือการตอแบตเตอรี่, สวิทชและเซอรโวเขากับรีซีฟเวอรแลวลองบังคับเซอรโวในแตละชองดูหลังจาก
ที่คุณไดทําการแกไขปรับแตงตัวโปรแกรม วิธีนี้จะชวยใหเราเห็นผลของการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดอยางชัดเจน 
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สารบัญสเปคของอุปกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แรตัวรับ (Receiver crystals): 

เราสามารถปรับเปลี่ยนคาความถี่ของตัวรับไดภายในชวงความถี่ (Band frequency range) low band หรือ high band ถารี
ซีฟเวอรของคุณเปนชองใดชองหนึ่งในชวงชองที่ 11 ถึง 35 รีซีฟเวอรของคุณจะถูกจัดอยูในกลุม low band และสามารถ
ปรับเปลี่ยนความถี่ไดในชวงชองที่ 11 ถึงชองที่ 35 โดยไมตองเขาศูนยบริการเพื่อปรับระบบในตัววิทยุเพิ่มเติม แตถารีซีฟเวอร
ของคุณอยูในชองตั้งแต 36 ถึง 60 รีซีฟเวอรตัวนี้จะถูกจัดอยูในกลุม high band ในการสั่งซื้อแรตัวรับใหเติมชอง ** ในเบอร
สําหรับสั่งซื้อขางลางนี้ดวยเลขชองสัญญาณของตัวรีซีฟเวอร เชน ตองการสั่งซื้อแรตัวรับสําหรับชองสัญญาณที่ 30 ก็ตองสั่งซื้อ
ดวยโคด FUTL5730 
 
FM Dual Conversion 72 MHz low band (channels 11-35) receiver crystal FUTL57** 
FM Dual Conversion 72 MHz high band (channels 36-60) receiver crystal FUTL58** 

Note: ถาตองการเปลี่ยนชวงชองสัญญาณระหวาง low กับ high band จําเปนตองสงวิทยุเขาศูนยบริการ 
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บทนําสู 6EXHP 

สิ่งสําคัญ!: เปดวิทยุกอนที่จะเสียบแบตเตอรี่รีซีฟเวอรทุกคร้ัง เวลาเลิกใชงานใหดึงแบตรีซีฟเวอรออกกอนปดวิทยุทุกคร้ัง
เชนกัน จุดประสงคเพื่อปองกันรีซีฟเวอรทํางานขึ้นมาเองโดยไมมีการควบคุมซึ่งอาจจะทําใหเซอรโวและแพนปกเครื่องบินเกิด
การเสียหายได ถาเปนเครื่องไฟฟามอเตอรอาจจะหมุนแลวกออันตรายขึ้นได 
สิ่งสําคัญ!: อยาหดเสาอากาศวิทยุเขาไปดวยการกดทอนปลายสุดของเสาอากาศเพราะถาทอนใดทอนหนึ่งเกิดการงอและดีดตัว
มันอาจจะตีใสหนาของคุณได คุณควรจะหดเสาอากาศโดยจับที่ทอนลางสุดและคอย ๆ หดเขาไปที่ละทอน (ผมคิดวาเสาอากาศ
คงไมดีดหนาเราหรอกครับ แตมันจะงอและอาจจะหักทําใหเราตองเสียเงินซื้ออันใหมละมากกวา; ผูแปล) 
 
ตัววิทยุ (Transmitter) 
ตัววิทยุสามารถสงคลื่นสัญญาณไดทั้งระบบ FM (PPM) และระบบ PCM โดยเลือก Modulation ที่วิทยุซึ่งตองใชรีซีฟเวอรใน
ระบบเดียวกัน หนาจอ LCD ถูกออกแบบมาใหมีขนาดกะทัดรัดแตสามารถตั้งคาและอานคาไดอยางชัดเจนเนื่องจากตัวอักษรที่
ใชมีขนาดคอนขางใหญ ตัววิทยุสามารถตั้งโมเดลการบินที่แตกตางกันไดถึง 6 โมเดล วิทยุรุนนี้ปรับความยาวของกานสติ๊กได
ดวยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในแกนักบิน มีสวิทชสําหรับฟงช่ัน D/R, Idle up, Throttle hold และ Gyro sense นอกจากนี้ยัง
สามารถใชงานกับไจโรที่มีการปรับคาความไวไดสองชวงอยาง GY 401, 502 หรือ 601 ผานฟงช่ันไจโรในตัววิทยุไดอีกดวย 
 
Transmitter controls 
ภาพดานลางนี้แสดงรายละเอียดและฟงช่ันการควบคุมบนวิทยุ 6EXHP คูมือโดยละเอียดเก่ียวกับการใชงานและการควบคุมจะ
อธิบายในหัวขอการตั้งโปรแกรมวิทยุ 6EXHP 
NOTE: ภาพดานลางนี้โชวฟงช่ันการควบคุมในสติ๊กโหมด 2 (สําหรับโหมดอื่น ๆ ไดอธิบายไวชวงทายเลม) 
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รายละเอียด: 
Aileron, Elevator and Rudder dual rate switch 
Throttle-hold switch - สวิทชตัวนี้ใชในการตัดการสั่งการจากสติ๊กคันเรงไปยังเครื่องยนต (หรือมอเตอร) โดยเครื่องจะหมุน
ดวยรอบคงที่อิสระจากสติ๊กคันเรง ใชในการทํา Auto-rotation 
Neck strap hook – ใชเกี่ยวกับสายคลองคอ 
Aileron/elevator control stick – ควบคุมการทํางานของเซอรโวที่ตอกับรีซีฟเวอรในชองสัญญาณที่ 1 (Aileron) และ
ชองสัญญาณที่ 2 (elevator) 
Trim levers (ท้ังหมด) – ใชในการปรับตําแหนงศูนยของเซอรโวแตละตัว 
 

NOTE: ทริมคันเรงนั้นใหใชปรับละเอียดเซอรโวคันเรงในขณะที่เครื่องยนตหมุนอยางอิสระ (Idle) โดยที่ทริมคันเรงนี้จะ
ไมสามารถใชงานไดถาสติ๊กคันเรงไมไดอยูในตําแหนงต่ําสุด (ฉะนั้นรอบหมุนอิสระ (Idle) ของเครื่องยนตสามารถปรับตั้ง
ไดโดยไมเกี่ยวของกับการตั้งสติ๊กคันเรงเลยตราบเทาที่ไมมีการขยับสติ๊กคันเรง) 

 
 
Charging jack – ชองสําหรับชารทแบตเตอรี่วิทยุดวยเครื่องชารทที่มากับชุดวิทยุ 
On/off switch – สวิทชเปด/ปด 
DATA INPUT lever – ใชในการปรับเปลี่ยนคาในการเซ็ตฟงช่ันตาง ๆ บนหนาจอ LCD 
Liquid crystal display screen (LCD) – สําหรับแสดงโหมดการตั้งโปรแกรมและคาตาง ๆ ที่ทําการปอน 
MODE key – ใชแสดงฟงช่ันตาง ๆ ทั้ง 13 ถึง 14 ฟงช่ัน 
SELECT key – แสดงคาตาง ๆ สําหรับฟงช่ันที่กําลังถูกตั้งคา 
Throttle – cut button – ใชสําหรับดับเครื่องยนตโดยลดสติ๊กคันเรงลงตํ่าสุด แลวกดปุม THR. Cut คารบูเรเตอรจะถูกปดและ
เครื่องยนตจะดับลง 
Throttle/rudder control stick – ควบคุมการทํางานของเซอรโวที่ตอกับรีซีฟเวอรในชองสัญญาณที่ 3 (Throttle) และชองที่ 4 
(Rudder) 
Idle – up switch – ใชเปลี่ยนแปลงโหมดการบินจากธรรมดาเปนโหมดที่เราตั้งไวสําหรับบินในทาตาง ๆ และ 3D 
Gyro switch/Channel 5 – เราสามารถเสียบสายสัญญาณจากไจโรเขาที่ชองสัญญาณนี้ไดเพื่อใชในการปรบัแตงคา sensitive 
ของไจโร ซึ่งเรียกใชงานโดยใชสวิทชตัวนี้ 
Antenna – ใชสงสัญญาณไปยังรีซีฟเวอร ตองชักเสาอากาศออกจนสุดกอนขึ้นบิน หามนําเครื่องขึ้นบินถาพบวาความถี่คลื่นของ
เราอาจจะซ้ําซอนกับความถี่คลื่นของนักบินคนอื่นหรือวิทยุสงคลื่นดวยแรงสงที่นอยลง 
 

การติดตั้งวิทย ุ
(RADIO INSTALLATION) 

ใหติดตั้งเซอรโว, รีซีฟเวอรและแบตเตอรี่ตามคําแนะนําตอไปน้ี 
 
สิ่งสําคัญ!: ควรติดตั้งรีซีฟเวอรแบบ PCM บนเครื่องบินหรือ ฮ. ที่มีช้ินสวนสวนใหญเปนโลหะหรือคารบอนกราไฟท เนื่องจาก
ช้ินสวนเหลานี้เปนตัวทําใหเกิดเสียงดัง???(นาจะทําใหเกิดคลื่นรบกวนมากกวา) 
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• ตองแนใจวาไดใสขั้วสายสัญญาณของแบตเตอรี่, สวิทชและเซอรโวไวถูกดานแลว โดยลิ่มที่อยูบนขั้วสายสัญญาณตองสวม
อยางถูกตองในรองที่อยูบนตัวรีซีฟเวอร ถาตองการดึงสายสัญญาณออกจากรีซีฟเวอรใหดึงที่ขั้วพลาสติกอยาดึงที่
สายสัญญาณโดยตรง 

• สามารถใช servo extension wires ตอเขากับสายเซอรโวเดิมไดในกรณีที่สายเซอรโวเดิมนั้นมีความยาวไมเพียงพอ 
• ควรใชลูกยางที่ใหมาในชุดยึดขาเซอรโวดวยทุกครั้ง อยาขันสกรูจนแนนเกินไป 

และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเซอรโวเนื่องจากการไดรับแรงสั่นสะเทือนที่
ถายทอดมาจากโครงสรางของเครื่องบินหรือ ฮ. ระวังอยาติดตั้งให case ของเซอร 
โวสัมผัสกับชองยึดเซอรโวหรือโครงเครื่อง 

 
 
 
 

• ในการตั้งศูนยเซอรโว ใหตอสายสัญญาณเขากับรีซีฟเวอร เปดวิทยุและ รีซีฟ
เวอร ปรับปุมทริมบนวิทยุไปที่ก่ึงกลาง หลังจากนั้นพยายามติดตั้งแขนเซอรโว
เขากับแกนเซอรโวในตําแหนงที่แขนเซอรโวต้ังฉากกับตัวมันและกาน Push 
rod ใหมากที่สุด 

 
 

• เมื่อติดตั้งเซอรโวเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบการ  
ทํางานโดยขยับแขนเซฮรโวแตตัวไปจนสุดทั้งดานดึง
และดานดันแลวดูวาทั้งแขนและ Push rod ไมโกงหรือ
ยันกับช้ินสวนอื่น ๆ  ใหสังเกตุวามีเสียงดังมาจากเซอร
โวหรือไม  ถามีอาจเกิดจากชิ้นสวนควบคุมมีความฝด 
ตองหาสาเหตุและแกไข 

• ตองใช Switch cover ในการติดตั้ง switch harness เขากับ ฮ. ทุกครั้ง โดยประกบตัวสวิทชและ switch cover เขากับ
เฟรมของ ฮ. แลวขันดวยสกรูใหแนน สําหรับ ฮ. บางรุนวิธีการติดตั้งสวิทชดังกลาวอาจจะแตกตางกัน ใหปฏิบัติตาม
คูมือการติดตั้งของ ฮ. รุนนั้น ๆ 

• ขอสําคัญ: หามตัดสายอากาศรีซีฟเวอรหรือติดตั้งสายอากาศในลักษณะพันทบไปมาบนตัวรีซีฟเวอรเอง ซึ่งการปฏิบัติ
ดังกลาวจะมีผลทําใหระยะในการควบคุมเครื่องนั้นลดลงได 

• จะติดตั้งสายอากาศรีซีฟเวอรไวภายในหรือภายนอกลําตัวเครื่องบิน/ฮ. ก็ได 
 
การติดตั้งสายอากาศไวภายใน: 

• ถาลําตัวเครื่องบิน/ฮ. ไมใชโลหะ คุณอาจจะติดตั้งสายอากาศตามความยาวของตัวลําก็ได แตอาจจะมีปญหาถา
สายอากาศนั้นติดตั้งไวใกล ๆ ช้ินสวนที่เปนโลหะ, กานคารบอนไฟเบอรหรือสายไฟฟา อยาพันสายอากาศเขากับเซอร
โว, สวิทชหรือแบตเตอรี่ และตรวจสอบระยะรับสงกอนขึ้นบิน (ดูหนา xx) 
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การติดตั้งสายอากาศไวภายนอก: 
• ควรใชลูกยางหรือทอยางกันบาดในการรอยสายอากาศผาน

รูบนตัวลําของเครื่องหรือฝาครอบ 
 
 
 
 

• ติดตั้งสายอากาศใหหางจากสวนตัวลําของเครื่อง รอย
สายอากาศในทอที่ไมใชโลหะและติดตั้งใหหางจากชิ้น 
สวนที่เปนโลหะหรือคารบอนกราไฟท 

 
 
 
 
 
 

• รีซีฟเวอรนั้นประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความแมนยําสูงและมีความละเอียดออนที่สุดจึงจําเปนที่จะตอง
ปองกันไมใหเกิดการสั่นสะเทือน, การถูกกระแทกหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป ในการปองกันรีซีฟเวอรนั้นใหหุมตัวรีซีฟ
เวอรดวยโฟมหรือวัสดุปองกันการสั่นสะเทือนอยางอื่น และจะยิ่งดีกวานั้นหากใสลงในกลองที่ปองกันน้ําไดกอนที่จะ
หอหุมดวยโฟมกันกระเทือนเนื่องจากความชื้นจะทําใหรีซีฟเวอรทํางานรวนได นอกจากนั้นการหุมรีซีฟเวอรดวย
ถุงพลาสติกจะสามารถปองกันรีซีฟเวอรจากละอองน้ํามันและเขมาไอเสียได 

 
การติดตั้งปายบอกความถี่ (Frequency clip) ในสหรัฐ ฯ  
(ไมแปล) 
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การตอเซอรโวและรีซีฟเวอร 
(RECEIVER AND SERVO CONNECTIONS) 

 
การชารจแบตเตอรี่ Ni – Cd 

(CHARGING THE Ni – Cd BATTERIES) 
 
แพ็คถานวิทยุและถานรีซีฟเวอรที่มากับชุดวิทยุ 6EXHP นั้นเปนถานชารจ Ni-Cd ซึ่งตองการการดูแลเปนพิเศษในการเก็บรักษา
และการชารจ โปรดอานคูมือเกี่ยวกับการชารจแบตเตอรี่อยางละเอียด 

NOTE: แบตเตอรี่ที่มากับชุดวิทยุถูกชารจมาบางบางสวนแลว แตจําเปนที่จะตองชารจจนเต็ม การใชเวลาชารจเพียงชวงสั้น 
ๆ อาจไมเพียงพอและอาจเปนสาเหตุทําใหเครื่องบิน/ฮ. ตกได 

1. ตอสายชารจจากเครื่องชารจแบบ wall charge ที่มากับชุดวิทยุเขากับชองเสียบดานขางทางขวามือของวิทยุ สวนการชารจ
แบตเตอรี่รีซีฟเวอรนั้นสามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกถอดแพ็คถานรีซีฟเวอรออกมาชารจกับสายชารทโดยตรง หรือวิธีที่สอง
ชารจผาน switch harness ซึ่งวิธีนี้เราไมตองถอดแพ็คถานเขา ๆ ออก ๆ ซึ่งทําใหสะดวกขึ้น 

2. เสียบเครื่องชารจเขากับปลั๊กตัวเมีย 220 VAC สําหรับระบบไฟฟาที่มีการตัดไฟอัตโนมัติจากเมนสวิทชหรืออุปกรณจําพวกคีย
การด ถึงแมจะเปดเครื่องชารจไวแตก็จะไมมีการชารจเมื่อเราดึงคียการดออกจากหอง (สวนใหญจะเปนหองพักตามโรงแรม
หรือคอนโด ฯ ที่หรูหรา) 
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3. หลอด LED สแีดงจะติดซึ่งแสดงวาถานกําลังถูกชารจ ถานที่ไดรับการ Discharge มาจะตองใชเวลานานถึง 15 ช่ัวโมงในการ
ชารจกวาจะเก็บประจุไดเต็ม ถาจะใชเครื่องชารจแบบอัดไฟเร็วตองมั่นใจวาไดปฏิบัติตามคูมือที่มากับเครื่องชารจนั้น ๆ อยาง
เครงครัด หามชารจแบตเตอรี่โดยใชกระแสชารจสูงกวา 1000 mAh ควรทําการ Discharge เพื่อปองกันอาการที่เรียกวา “จดจํา” 
(จริง ๆ แลวมันประพฤติตัวคงเสนคงวาจนดูเหมือนวาจะจดจําได) ยกตัวอยางเชนถาปลอยใหแบตเตอรี่คายประจุเพียง 2 
เที่ยวบินแลวหมดประจุ ถาใชงานแบตเตอรี่ในสภาพแบบนี้ซ้ํา ๆ สักระยะหนึ่งแบตเตอรี่จะจดจําวามันจะจายประจุใหเพียงพอ
ตอการบินเพียง 2 เที่ยวบินเทานั้น หลังจากเราบินได 2 flight ถานจะไมยอมจายประจุอีกซึ่งอาจจะเปนสาเหตุทําใหเครื่องตก
ได ในการลบความทรงจําที่ไมดีอยางนี้ของแบตเตอรี่ใหทําการ Discharge และชารจสลับกันไป หรือเปดวิทยุทิ้งไวแลวโยก
สติ๊กใหเซอรโวขยับแขนไปมาจนกวาถานจะเริ่มออน (การ Discharge) โดยสังเกตุจากแขนเซอรโวจะขยับชาลง ๆ ให
ตรวจสอบโวลทของถาน ใหทําการชารจและ Discharge สลับไปมาอยางนี้ทุก ๆ 1-2 เดือน คอยตรวจสอบแพ็คถานหลังทํา
วงรอบ Discharge เสมอวายังมีความสามารถในการเก็บประจุหรือไม ถาแพ็คถานไมมีความสามารถในการเก็บประจุแลวควร
เปลี่ยนแพ็คถานใหม 

 
 

NOTE: จะเปนการปลอดภัยที่สุดถาทําการชารจถานโดยใชเครื่องชารจที่ใหมากับชุด แตอยางไรก็ตามคุณก็สามารถ
ใชเครื่องชารจแบบอัดไฟเร็วไดตราบเทาที่คุณไดศึกษาวิธีใชและปฏิบัติตามคูมือการใชงานของเครื่องชารจนั้น ๆ 
อยางเครงครัด หามชารจถานดวยกระแสชารจสูงกวา 1000 mAh เพราะการชารจอยางผิดวิธีนี้จะทําใหแพ็คถานพังได 

 
หนาจอ LCD และปุมควบคมุการตั้งโปรแกรม 

(LIQUID CHIP DISPLAY (LCD) & PROGRAMMING CONTROLS) 

 
MODE key – ใชเลือกฟงช่ันที่ตองการขณะทําการโปรแกรม 
Throttle-cut button – ใชทํา Throttle cut 
SELECT key – ใชเลือก Item ภายในฟงช่ันที่ตองการจะเซ็ตหรือปรับเปลี่ยนคา 
DATA INPUT lever – สําหรับปอนคาตัวเลขหรือเซ็ตคา 
ในการเปดเมนูโปรแกรมใหกดปุม MODE key และ SELECT key พรอม ๆ กันและกดแชไว 1 วินาที 
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หนาจอแสดงผล LCD 
เมื่อเปดวิทยุในตอนแรกหนาจอจะแสดง เลขโมเดล (model memory 
number), ช่ือโมเดล (model memory name), โมดูเลช่ัน (modulation 
type) และโวลทของแบตเตอรี่วิทยุ (transmitter battery voltage) คา
ตาง ๆ เหลานี้จะแสดงขึ้นบนหนาจอเมื่อผูใชงานเรียกขึ้นมา ผูใชงาน
สามารถเรียกดูฟงช่ันอื่น ๆ ไดโดยใชปุม MODE และปุม SELECT 
และใชปุม DATA INPUT lever ในการปรับเปลี่ยนและเซ็ตคาตาง ๆ 
(นี่คือการตั้งโปรแกรม) 
 

NOTE: ดูบัญชีรายการโปรแกรมโดยใชปุม MODE และปุม SELECT ทั้งสองปุมนี้จะแสดงใหเห็นคาตาง ๆ ในแตละ
ฟงช่ันเทานั้นไมสามารถปรับเปลี่ยนคาได เราจะตองใชปุม DATA INPUT lever เทานั้นในการปรับเปลี่ยนและตั้งคา 

 
เลขโมเดลและชื่อโมเดล 
วิทยุฟูตาบา T6EXHP จําโมเดลการบินได 6 โมเดล นั่นหมายถึงคุณสามารถตั้งโมเดลการบินที่แตกตางกันไดถึง 6 โมเดลและ
สามารถเรียกโมเดลไหนขึ้นมาใชงานก็ได (ซึ่งขึ้นอยูกับวาคุณจะบินเครื่องลําไหนในวันนั้น) เพื่อตอบสนองความตองการของผู
บินและอํานวยความสะดวกโดยไมตองเซ็ตคาตาง ๆ ใหมสําหรับเครื่องบิน/ฮ. หลาย ๆ ลําที่ใชบินใน Flight mode ที่แตกตางกัน 
เมื่อ 
เปดวิทยุที่หนาจอ LCD จะแสดงเลขโมล, ช่ือโมเดล, modulation และโวลทของแบตวิทยุ กอนการบินทุกครั้งตองม่ันใจวาได
เลือกโมเดลในการบินไดอยางถูกตองแลวซึ่งตองแสดงเลขและชื่อโมเดลที่ตองการบนหนาจอ ถาโมเดลที่แสดงบนหนาจอผิดคา
ที่ต้ังไวในโมเดลบางคาหรือทั้งหมดจะไมเหมาะสมกับ flight mode ที่เราตองการบิน เชน เซอรโวอาจจะถูก reverse และระยะ
การเคลื่อนที่ของแขนเซอรโวและการทริมจะผิดเพี้ยนไป 
 
การใชโปรแกรมที่ไมถูกตองในการขึ้นบินนั้นเปนสาเหตุของการตกของเครื่อง ดังนั้นตองมั่นใจวาโปรแกรมที่จะใชบินเปน
โปรแกรมที่ถูกตอง ทางหนึ่งที่จะชวยลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดไดคือการเขียนเลขโมเดลการบินไวที่ตัว ฮ. หรือจะแปะ
ลิสตโมเดลไวดานหลังของวิทยุก็ได 
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คา Voltage ของแบตเตอรี่วิทยุ 
วิทยุจะแสดงคา Voltage ของถานวิทยุที่หนาจอ LCD พรอม ๆ กัน กับที่แสดงเลข
โมเดล เมื่อโวลทของถานวิทยุมีคาต่ํากวา 8.5 โวลทโดยประมาณ สัญลักษณรูป
แบตเตอรี่จะกระพริบพรอม ๆ กับจะมีเสียงสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ออนดังตอ เนื่อง
จนกวาเราจะนําเครื่องลงและปดวิทยุ เมื่อเสียงสัญญาณเตือนดังกลาวดังขึ้นคุณจะมี
เวลาประมาณ 4 นาที (หรืออาจจะนอยกวานั้น) ในการที่จะรีบนําเครื่องลงกอนที่ถาน
จะออนเกินไปจนควบคุมเครื่องไมได ในขณะทําการบินคุณไมควรปลอยใหถานวิทยุ
ออนจนถึงคานี้ อยางไรก็ตามถาเกิดเหตุการณเชนนั้นใหคุณ นําเครื่องลงทันที 

NOTE: เมื่อโวลทของถานวิทยุเหลือ 8.9 โวลท คุณจะมี
เวลาเหลือประมาณ 10 นาที (หรือนอยกวานั้น) กอนที่ถาน
จะออนเกินไปจนควบคุมเครื่องไมได ดังนั้นคาโวลท
ดังกลาวนี้เปนคาโวลทตํ่าสุดที่ทางผูผลิตแนะนํา เมื่อโวลท
ของถานวิทยุลดต่ําลงถึงคานี้ควรจะนําเครื่องลงจอดเพื่อ
ความปลอดภัย นอกเหนือจากที่กลาวไปขางตนเราควรจะ
หยุดบิน (หรือควรจะไปชารจแบตเตอรี่เสียกอน) เมื่อ
โวลทของถานวิทยุเหลือ 

 ขอแนะนํา 
9.4 โวลท – โวลทไมเพียงพอที่จะทําการบิน 
ใหไปชารจถานวิทยุเสียกอน 
8.9 โวลท – รีบนําเครื่องลงจอดใหเร็วที่สุด
เพื่อความปลอดภัย 
8.5 โวลท – ฉุกเฉิน นําเครื่องลงทันที 
 

 
Mixer alert warning 
Mixer alert warning จะเตือนคุณเมื่อสวิทชมิกซิ่งถูกเปดคางไวในขณะที่คุณเปดวิทยุ การ
เตือนนี้จะหยุดลงเมื่อคุณไดปดสวิทชมิกซิ่งดังกลาวแลว Throttle hold และ Idle up เปน
สวิทชมิกซิ่งที่อาจจะถูกเปดคางไวทําใหเกิด Mixer alert warning ได 
 
 
Backup error 
Backup error เปนระบบเตือนเพื่อใหผูใชทราบวาเกิดการสูญหายขึ้นภายในหนวย 
ความจํา และไมวาจะดวยเหตุใดก็ตามเมื่อปดวิทยุและเปดมันขึ้นมาอีกครั้งขอมูลทั้งหมด
จะถูก reset เมื่อมี Backup error เกิดขึ้น วิทยุจะเริ่มตน initialize ตัวเองโดยเริ่มจากโมเดล
ที่ 6 ไปหาโมเดลที่ 1 ตัวเลขโมเดลทางซายมือจะเปลี่ยนจาก 6 ไปจนถึง 1 และสุดทาย
ตัวเลขจะหายไป เมื่อตัวเลขหายไปนั่นแสดงวาวิทยุได initialize เสร็จสิ้นแลว ถึงตอนนี้
คุณสามารถปดวิทยุได แตโปรดระวังอยาปดวิทยุในขณะที่วิทยุกําลัง initialize ตัวเองอยู 
ในทางตรงกันขามคุณตองเปดวิทยุเพื่อใหวิทยุทําการ initialize ตัวเอง 
 
 
 
*** Initialize = Format หมายถึง การเตรียมการใหอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ พรอมที่จะทํางานได 
อยาทําการบิน เมื่อหนาจอแสดงผลดังรูป โปรแกรมทั้งหมดจะถูกลบและไมสามารถใชงานได ใหสงวิทยุเขาศูนยบริการ ฟูตาบา 
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การตั้งโปรแกรมวิทยุ 6EXHP 
(PROGRAMMING THE 6EXHP RADIO) 

 
หลาย ๆ ครั้งที่คุณอาจมีความตองการที่จะดูหรืออยากจะปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ที่ไดต้ังไวในวิทยุ ขั้นแรกคุณตองเปดโปรแกรม
ขึ้นมากอนโดยเปดวิทยุแลวกดปุม “MODE” กับปุม “SELECT” พรอมกันและกดคางไวประมาณ 1 วินาที เมื่อเขาไปใน
โปรแกรมเราใชปุม MODE ในการไลดูฟงช่ันทั้ง 13 หรือ 14 ฟงช่ันไปทีละฟงช่ัน และใชปุม SELECT ในการเรียกดคูาที่เซ็ตไว
แลวในฟงช่ันตาง ๆ  เมื่อตองการปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ที่อยูบนจอแสดงผล เราจะใชปุม DATA INPUT ในการเพิ่มหรือลดคาตาง 
ๆ เหลานั้น 
คุณสามารถกลับไปสูหนาจอหลัก (หนาจอที่แสดงเลขโมเดลและโวลทของถานวิทยุ) ไดโดยการกดปุม MODE และปุม 
SELECT พรอมกันและคางไว 1 วินาที 
 

NOTE: ฟงช่ันตาง ๆ ถูกลิสทเรียงตามลําดับอยูในตัววิทยุ อานวิธีการต้ังโปรแกรมจากคูมือกอนลงมือต้ังโปรแกรมใน
วิทยุ (ถาคุณยังไมคิดจะใชฟงช่ันมิกซิ่งก็สามารถผานเลยไปกอนไดแลวคอยมาดูทีหลังเมื่อคุณตองการที่จะใชงาน) ใหดู
ประกอบกับ Flow chart ในหนาที่ 24 

 
 
***ในการโปรแกรมเราไมสามารถกดปุมเพื่อใหถอยหลังไปแสดงฟงช่ันที่ผานไปแลวได ตองกดปุมเพื่อแสดงฟงช่ันที่อยูถัดไป
เพียงอยางเดียว ฉะนั้นการแสดงฟงช่ันตาง ๆ บนหนาจอจึงแสดงเปนลักษณะวงรอบ (เลยแลวเลยเลย ตองกดวนกลับมาใหม) 
ตาม Flow chart ในหนาที่ 24 
 
Model Select / Data Reset / Modulation Select / Model Name 
MODL Model select function 
การเลือกโมเดล 
1.เขาไปในฟงช่ันการเลือกโมเดล (โดยกดปุม MODE และปุม SELECT พรอม ๆ กัน
และคางไว 1 วินาที)  ตัวเลขโมเดลจะกระพริบบนหนาจอ 

2.ถาตองการโมเดลอื่น กดปุม DATA INPUT ไปเรื่อย ๆ จนถึงโมเดลที่ตองการ 
3.ตอนนี้เราอยูในโมเดลที่ตองการแลว จากนี้ไปคาตาง ๆ ที่เราทําการปอนเขาไปจะเปนคาที่เซ็ตไวสําหรับโมเดลนี้เทานั้น 

(จนกวาเราจะเปลี่ยนไปเลือกโมเดลอื่น) 
 
REST ฟงชั่นการ Reset ขอมูล 
เราสามารถ reset คาตาง ๆ ที่เราต้ังไวในโมเดลใหกลับไปยังคาเดิมที่ถูกเซ็ตมาจากโรงงานได ควรจะใชฟงช่ันนี้ในการตั้ง
โปรแกรมใหมและลบขอมูลเกาออกใหหมดเสียกอนทําการตั้งคาใหม 
 
การ reset ขอมูล 
1.เขาไปที่ฟงช่ันเลือกโมเดล (โดยกดปุม MODE และปุม SELECT พรอม ๆ กันคางไว 1 วินาที) ใชปุม INPUT DATA เลือก
โมเดลที่ตองการ 
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2.เมื่อโมเดลที่ตองการปรากฏบนหนาจอแลว กดปุม SELECT ที่หนาจอจะแสดง
สัญลักษณ “REST” 

3.กดปุม INPUT DATA ขึ้นหรือลงก็ไดคางไวประมาณ 2 วินาทีเพื่อทําการลบและ reset 
หนวยความจํา จะมีตัวอักษร “CLR” กระพริบและจะหยุดลงพรอมกับเสียงบี๊บ 2 ครั้ง 
ตอนนี้คาตาง ๆ ในโมเดลนี้ถูก reset กลับไปเปนคาเดิมที่ต้ังมาจากโรงงานเรียบรอย
แลว 

 
แบบของ modulation และ swash plate จะไมถูก reset และถาปดวิทยุในขณะที่วิทยุทําการ reset ขอมูล ขอมูลเหลานั้นจะไมถูก 
reset เชนกัน 
 
คําเตือน: การรีเซ็ตคาตาง ๆ ในโมเดลจะเปนการลบคาตาง ๆ ภายในโมเดลนั้นทั้งหมด ขอมูลที่ลบไปแลวไมสามารถกูกลับคืน
มาได (ถาคุณไมไดบันทึกไวใน Model Data Recording Sheet ที่ทายคูมือเลมนี้) อยา reset ขอมูลในโมเดลถาคุณยังไมแนใจวาจะ
ไมใชหรืออาจจะยังใชคาตาง ๆ ในโมเดลนั้นอยูในการเซ็ตคาตาง ๆ ในโมเดล ควรจะเซ็ตกับเครื่องบิน/ฮ. จริง ๆ เพื่อสังเกตุการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ วาทํางานไดตามที่ผูเซ็ตตองการหรือไม 
  
PULS ฟงชั่นการเลือก Modulation 
ฟงช่ันนี้ใชในการเลือกโหมดการทํางานของวิทยุระหวางระบบ PPM และ PCM 
เพื่อใหสัมพันธกับระบบของรีซีฟเวอร (PPM – Pulse Position Modulation บางทีเรียก 
FM – Frequency Modulation และ PCM – Pulse Code Modulation) 
 
การเลือก Modulation: 
1.เขาไปที่ฟงช่ันเลือกโมเดล (โดยกดปุม MODE และปุม SELECT พรอมกันและคาง
ไว 1 วินาที) ใชปุม DATA INPUT เลือกโมเดลที่ตองการจะตั้ง modulation 

2.เมื่อเลือกโมเดลที่ตองการตั้ง modulation ไดแลว ใหกดปุม SELECT 2 ครั้ง 
สัญลักษณ “PULS” จะปรากฏบนหนาจอ 

3.ถาตองการเลือกระบบ PCM ดันปุม DATA INPUT ขึ้น หนาจอจะโชว “PCM” แต
ถาตองการเลือกระบบ PPM ดันปุม DATA INPUT ลง หนาจอจะโชว “PPM” 

4.เมื่อตองการใหวิทยุทํางานในโหมดที่ต้ังไวใหม ใหปดวิทยุแลวเปดใหม จะมี
สัญลักษณแสดงโหมดการใชงาน PPM หรือ PCM 

 
 
Model name function 
ใชในการต้ังช่ือโมเดล  
1.เขาไปที่ฟงช่ันเลือกโมเดล (โดยกดปุม MODE และปุม SELECT พรอมกันและคาง
ไว 1 วินาที) ใชปุม DATA INPUT เลือกโมเดลที่ตองการเปลี่ยน 

2.เมื่อเลือกโมเดลที่ตองการเซ็ตช่ือไดแลวใหกดปุม SELECT 3 ครั้ง 
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3.เลือกตัวอักษรตัวแรกโดยใชปุม DATA INPUT จากนั้นกดปุม SELECT เพื่อเลื่อนไปตั้งตัวอักษรตัวที่สองโดยใชปุม DATA 

INPUT เหมือนการตั้งอักษรตัวแรก ทําแบบเดียวกันสําหรับตัวอักษรตัวที่สามและตัวที่สี่โดยจะตั้งช่ือดวยตัวอักษรไดเพียง 4 
หลักเทานั้น 

 
REVR การรีเวอรสเซอรโว 
ฟงช่ันรีเวอรสเซอรโวใชในการปรับทิศทางการเคลื่อนที่ของแขนเซอรโวใหสอดคลองกับการบังคับทิศทางจากตัววิทย ุ(โดย
สติ๊กหรือสวิทช) หลังจากทําการรีเวอรสเซอรโวแลวตองเช็คการควบคุมทุกฟงช่ันและตองมั่นใจวาเซอรโวทุกตัวทํางานใน
ทิศทางที่ถูกตองแลวเพื่อปองกันการพลั้งเผลอไปรีเวอรสเซอรโวตัวที่ไมตองการรีเวอรส การรีเวอรสเซอรโวผิดตัวและการไม
ตรวจสอบการทํางานของเซอรโวทุกตัวกอนขึ้นบินทุกครั้งอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเครื่องตกได 
 
การรีเวอรสเซอรโว 
1.เขาไปในโหมดการตั้งโปรแกรม หาฟงช่ัน REVR โดยใชปุม MODE  
2.ใชปุม SELECT เพื่อเลือกชองสัญญาณที่เราตองการจะรีเวอรสโดยกดไปเรื่อย ๆ 
3.ดันปุม DATA INPUT ลงเพ่ือรีเวอรสเซอรโว (REV) หรือดันปุม DATA INPUT 
ขึ้นเพื่อใหเซอรโวทํางานในโหมดปกติ (NOR) ลูกศรเล็ก ๆ นั้นจะเปนตัวแสดงวา
เซอรโวทํางานอยูในโหมดใด (ปกติหรือถูกรีเวอรส) 

4.ใชปุม SELECT ในการรีเวอรสเซอรโวในชองสัญญาณอื่นดวยวิธีเดียวกัน 
 
Dual Rates / Exponential Settings 
การสั่งเซอรโวในชองสัญญาณ Aileron, Elevator และ Rudder ใหทํางานในฟงช่ัน Dual rate ทําไดโดยการสับสวิทช Dual rate 
ระยะการขยับของแขนเซอรโวสามารถปรับใหนอยลงไดโดยเริ่มจาก 0% ไปจนถึง 100% ซึ่งก็คือคา EPA ที่ต้ังไวนั่นเอง (อธิบาย
ในหัวขอการตั้ง EPA ในหนาที่ 13) 

NOTE: เราสามารถตั้งคา Dual rate ไวที่ 0% ไดซึ่งจะทําใหแขนเซอรโวในชองสัญญาณนั้นไมขยับเขยี้อนและเปน
เหตุทําใหเครื่องตกได 

 

NOTE: ในการตั้งโปรแกรมใหมทุกครั้ง ควรต้ังคา EPA กอนการตั้ง Dual rate เสมอ คา EPA ที่ต้ังไวจะเปนคา
เดียวกับ Dual rate ที่ 100% 

 
D/R Dual Rate Settings 
 
การต้ังคา Dual rates: 
1. เขาไปในโหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE กดหาหนาจอ D/R 
2. เลือกชองสัญญาณที่ตองการจะปรับตั้ง (1-Aileron, 2-Elevator, 4-Rudder) โดยกด
ปุม SELECT ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเลขชองสัญญาณที่ตองการปรากฏอยูทางดาน 
ซายบนหนาจอ ถาหนาจอแสดงฟงช่ัน EXPO แสดงวาคุณกดปุมเลยมาแลว ใหกด
ปุม SELECT ตอไปเรื่อย ๆ จนกวาหนาจอ D/R จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
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3. โยกสวิทช Dual rate ขึ้นหรือลงไปยังตําแหนงที่ตองการจะปรับเปลี่ยนคา (ซึ่งโดยปกติแลวเรามักจะตั้งใหตําแหนงโยกขึ้น
เปน High rate และตําแหนงโยกลงเปน Low rate) 

4. ใชปุม DATA INPUT ในการเปลี่ยนคา Dual rate จนไดระยะเคลื่อนของแขนตามที่เราตองการ ถาตองการเปลี่ยนแปลงระยะ
เคลื่อนของแขนในอีก rate หนึ่งใหผลักสวิทชไปยังตําแหนงของ rate นั้นแลวใชปุม DATA INPUT ในการปรับคาเชนกัน 

5. สําหรับการปรับคา Dual rate ในอีกสองชองสัญญาณที่เหลือ (ชอง 2-Elevator, 4-Rudder) ก็ใชขั้นตอนเดียวกัน 
 
EXPO Exponential Settings 
Exponential เปนฟงช่ันที่ใชควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนเซอรโวโดยการเซ็ตใหสอดคลองกับตําแหนงสวิทช Dual rate 
(ตําแหนงสวิทชที่โยกขึ้นหรือโยกลง) คลาย ๆ กับฟงช่ัน Dual rate ที่กลาวไวในหัวขอที่แลว ถาเราตั้ง Exponential เปนลบจะทํา
ใหเซอรโวคอยขยับแขนชา ๆ ในตอนแรกและคอยเพิ่มความเร็วขึ้นในตอนทายของการโยกสติ๊กควบคุมในแตละชองสัญญาณ 
ในทางกลับกันถาตั้ง Exponential เปนบวกแขนเซอรโวจะขยับอยางรวดเร็วในตอนแรกและคอยลดความเร็วลงในตอนทาย เสน
เคิรฟ Exponential สามารถตั้งคาไดระหวางคา -100 ไปจนถึง +100 
 
การต้ังคา Exponential: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE กดหาหนาจอ D/R 
2. กดปุม SELECT เพื่อเรียกหนาจอ EXPO ขึ้นมา 
3. ใชปุม SELECT เพื่อเลือกชองสัญญาณที่ตองการ (1-Aileron, 2-Elevator, 4-Rudder) 
ถาหนาจอโชว D/R แสดงวาเรากดปุมเลยมาแลว ใหกดปุม SELECT ตอไปเรื่อย ๆ 
จนกวาจะเจอหนาจอ EXPO อีกครั้ง 

4. โยกสวิทช Dual rate ไปยังตําแหนงที่ตองการจะตั้งคา Exponential 
5. ใชปุม DATA INPUT ปรับเปลี่ยนคา Exponential ตามที่ตองการ (ถาปรับคา Expo เปนลบจะทําใหเซอรโวคอย ๆ เริ่มขยับชา 
ๆ อยางนุมนวล) 

6. โยกสวิทช Dual rate ไปยังตําแหนงตรงขามแลวต้ังคา Exponential  
7. ใชวิธีเดียวกันในการตั้งคา Exponential สําหรับชองสัญญาณอื่น 
 
 
 
 
EPA End p\Point Adjustment 
 

NOTE: เนื่องจากคา Dual rate และคา End point มีความสัมพันธกัน (Dual rate at 100% = End point value) เมื่อ
เปลี่ยนคา End point จึงมีผลทําให D/R เปลี่ยนไปดวย เพราะฉะนั้นในการเซ็ตคาจึงควรเซ็ตคา End point ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนแลวจึงทําการเซ็ตคา D/R 

 
เราจะใชฟงช่ัน EPA ในการปรับละเอียดในกรณีที่ตําแหนงการเคลื่อนที่ของลิ้งค (Push rod) ยังไมถูกตองแมนยําเพียงพอ 
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 (หมายถึงใกลเคียงตําแหนงที่ถูกตองแลวแตอาจจะยังมีขาด ๆ เกิน ๆ อยูอีกเล็กนอย) 
ในทางปฏิบัติเราจะตองพยายามประกอบลิ้งคกับแขนเซอรโวและเซอรโวฮอรนใหได
ใกลเคียงกับตําแหนงที่ถูกตองใหมากที่สุด หลังจากนั้นจึงใช EPA ในการปรับแตงอีก
เพียงเล็กนอยเพ่ือใหล้ิงคอยูในตําแหนงที่ถูกตอง คา EPA ควรจะมคีาใกลเคียง 100% 
ใหมากที่สุด ถาคา EPA มีคานอยกวา 40% หรือมากกวา 120% ควรจะปรับเปลี่ยน
ความยาวของลิ้งคให EPA มีคาเขาใกล 100% (EPA ที่ 100% ในชองสัญญาณ 1 ถึง 4 
แขนเซอรโวจะขยับประมาณ 40° และประมาณ 55° สําหรับชอง 5, 6) 
 
การต้ังคา End point: 
1. เขาไปใหโหมดการต้ังโปรแกรมแลวคนหาหนาจอ EPA โดยใชปุม MODE ตัวเลข
บอกชองสัญญาณจะอยูทางดานซายของหนาจอและเครื่องหมาย % จะกระพริบ 

2. ถาตองการเปลี่ยน % EPA ของการเอียง (Aileron) ดานขวาใหโยกสติ๊ก Aileron ไป
ดานขวา (สังเกตุลูกศรเล็ก ๆ จะอยูดานลางของเลขชองสัญญาณ) ใชปุม DATA  
INPUT ปรับคา % และถาเสียบแบตไวกับรีซีฟเวอรขณะตั้ง EPA เราจะสังเกตุเห็นการขยับของแขนเซอรโวเขาจุด End point 
ใหมที่เรากําลังตั้งคาไดอยางชัดเจน 

3. เลื่อนสติ๊ก Aileron ไปทางซาย (ตอนนี้ลูกศรเล็ก ๆ จะเปลี่ยนไปอยูดานบนของเลขชองสัญญาณ) ใชปุม DATA INPUT ปรับ
จุด End point ของ Aileron ดานซาย 

4. ใชปุม SELECT เลือกชองสัญญาณอื่น และปรับคา EPA ดวยขั้นตอนเดียวกัน 
 
TRIM Trim Settings 
ดานหนาของวิทยุจะมีปุมทริมอยู 4 ปุม มีอยู 3 ปุมที่ใชปรับตําแหนงศูนยของเซอรโว Aileron, Elevator และ Rudder สวนอีกปุม
หนึ่งใชปรับรอบหมุนอิสระ (Idle r.p.m.) ของเครื่องยนตหรือมอเตอรซึ่งจะปรับไดเมื่อลดสติ๊กคันเรงอยูในตําแหนงต่ําสุด และ
ดวยลักษณะการใชงานที่ตองทริมขณะทําการบินผูผลิตจึงออกแบบทริมมาเปนปุมเล็ก ๆ อยูดานหนาวิทยุและแยกตางหากจาก
ปุมที่ใชในการต้ังโปรแกรม ฉะนั้นเราจึงไมตองเขาไปทริมในโปรแกรม (เพราะถามัวไปเปดโปรแกรม ฮ. คงตกอยางแนนอน) 
และใหจําไววาในขั้นแรกควรจะตั้งทริมไวที่ก่ึงกลางและตั้งแขนเซอรโวใหไดศูนยกลาง (หรือใกลศูนยกลางที่สุด) เสมอ เมื่อนํา 
ฮ. ขึ้นบินแลวคอยไปปรับแตงทริมกลางอากาศอีกครั้ง 
 
การต้ังเซอรโวใหไดศูนยกลาง: 
1. เปดวิทยุและเสียบแบตรีซีฟเวอร ลองขยับเซอรโวดูตองแนใจวาเซอรโวขยับถูกทาง ถาไมถูกใหรีเวอรสเซอรโว 
2. ปรับสติ๊กคันเรงใหอยูก่ึงกลาง 
3. ใสแขนเซอรโวใหต้ังฉากกับตัวเซอรโวและลิ้งคใหมากที่สุด (ดูหนา 3 ) แขนเซอรโวที่ยาวเกินความจําเปนสามารถตัดออกได 
4. ตอล้ิงคเขากับ part แมคคานิคอื่น ๆ ปรับความยาวของลิ้งคใหช้ินสวนทุกตัววางตัวไดถูกตอง 
 
การปรับคา Trim settings: 
เมื่อเราติดตั้งเซอรโว, ล้ิงคและไดปรับระยะการเคลื่อนที่ของแขนเซอรโวดวยฟงช่ัน EPA และ Dual rate เปนที่เรียบรอยแลว เรา
จําเปนที่จะตองทริมเซอรโวในแตละชองเพ่ือใหเครื่องบิน/ฮ. บินไดแนวตรงและสามารถรักษาระดับไวใหคงที่ ในกรณีที่ตองท
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ริมมากเกินปกติใหปรับตั้งความยาวลิ้งคเสียใหม การทริมโดยวิทยุ 6EXHP นี้ตําแหนงของเซอรโวจะเปลี่ยนไปครั้งละ 4 หนวย
ตอการปรับปุมทริม 1 ครั้ง แตเราสามารถปรับตั้งการเปลี่ยนตําแหนงของเซอรโวใหละเอียดขึ้นถึงครั้งละ 1 หนวยไดดวยการ
ปรับตั้งในโปรแกรม 
 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม กดปุม MODE เพื่อหาหนาจอ TRIM 
2. กดปุม SELECT เพื่อเลือกชองสัญญาณที่ตองการปรับตั้ง 
3. ปรับตั้งดวยปุม DATA INPUT ยกตัวอยางกรณีดานบนคาตัวเลขจะเปลี่ยนขึ้น ครั้ง
ละ 1 หนวย แตถากดปุม DATA INPUT คางไว คาตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 

4. ใชขั้นตอนเดียวกันในการปรับคาทริมสําหรับเซอรโวในชองสัญญาณอื่น 
 
N-TH Normal throttle curve function 
ฟงช่ันนี้ใชในการปรับตั้งคา throttle curve 5 จุดสําหรับการบินปกติ เพื่อใหการเปดปดพิทชใบหลักกับรอบของเครื่องยนต (หรือ
มอเตอร) มีความสัมพันธกันมากที่สุดซึ่งจะทําใหโหลดที่เกิดกับเครื่องยนตหรือมอเตอรคอนขางคงที่ โดยในแตละจุดบน curve 
สามารถปรับตั้งคาไดต้ังแต 0 ถึง 100% 
เราจะใช Normal throttle curve นี้ควบคูกับ Normal pitch curve (ดูหัวขอถัดไป) สําหรับการฮอบธรรมดาทั่ว ๆ ไป โดยมีขอ
สังเกตุวาเวลาเราฮอบ ฮ. ขึ้นลงรอบหมุนของมอเตอรตองคอนขางคงที่ 
 
การต้ังคา Normal throttle curve: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE กดหาหนาจอ “N-TH” ตําแหนงของ
สติ๊กคันเรงจะปรากฏอยูทางดานซายของหนาจอ และสัญลักษณ “%” จะกระพริบ 

2. ใชปุม SELECT เลือกจุดบนเคิรฟที่เราตองการจะตั้ง โดยในตอนแรกวิทยุจะโชว จุดที่ 
1 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูลางสุด กดปุม SELECT ไลไปจนถึง
จุดที่ 5 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูบนสุด 

3. ใชปุม DATA INPUT ปอนคา % ของจุดบนเคิรฟ (หรือใชเซ็ตตําแหนงของแขนเซอรโวสําหรับคันเรงเครื่องยนต) 
4. ใชปุม SELECT ในการเลือกเซ็ตจุดอื่นดวยขั้นตอนเดียวกัน 
 
 
N-PI Normal pitch curve function 
ฟงช่ันนี้ใชในการปรับตั้งคา pitch curve 5 จุดสําหรับการบินปกติ เพื่อใหการเปดปดพิทชใบหลักกับรอบของเครื่องยนต (หรือ
มอเตอร) มีความสัมพันธกันมากที่สุดซึ่งจะทําใหโหลดที่เกิดกับเครื่องยนตหรือมอเตอรคอนขางคงที่ โดยในแตละจุดบน curve 
สามารถปรับตั้งคาไดต้ังแต 0 ถึง 100% 
เราจะใช Normal pitch curve นี้ควบคูกับ Normal throttle curve สําหรับการฮอบธรรมดาทั่ว ๆ ไป โดยมีขอสังเกตุวาเวลาเราฮอบ 
ฮ. ขึ้นลงรอบหมุนของมอเตอรตองคอนขางคงที่ (ถารอบหมุนของมอเตอรมีการปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนแสดงวาการเปด
ปดพิทชใบหลักกับรอบความเร็วของมอเตอรไมสัมพันธกัน ซึ่งทําให ฮ. บินไมเสถียรและอาจทําใหมอเตอร, สปดและแบตเตอรี่
รอนจัดได ถาเกิดอาการแบบนี้ตองปรับตั้งเคิรฟใดเคิรฟหนึ่งหรือทั้งสองเคิรฟเสียใหม; ความเห็นของผูแปล) 
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การต้ังคา Normal pitch curve: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรมแลวใชปุม MODE คนหาหนา “N-PI” ตําแหนง
ของสติ๊กคันเรงจะอยูดานซายของหนาจอและสัญลักษณ % จะกระพริบ 
2. ใชปุม SELECT เลือกจุดบนเคิรฟที่เราตองการจะตั้ง โดยในตอนแรกวิทยุจะโชว
จุดที่ 1 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูลางสุด และจุดที่ 5 ก็จะเปน
ตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูบนสุด 
3. ใชปุม DATA INPUT ปอนคา % ของจุดบนเคิรฟ 
4. ใชปุม SELECT ในการเลือกเซ็ตจุดอื่นดวยขั้นตอนเดียวกัน 
 
I-TH Idle-up throttle curve function 
ฟงช่ันนี้ใชในการปรับตั้งคา throttle curve 5 จุดสําหรับการบินในโหมด Idle up เพื่อใหการเปดปดพิทชใบหลักกับรอบของ
เครื่องยนต (หรือมอเตอร) ในโหมด Idle up มีความสัมพันธกันมากที่สุดซึ่งจะทําใหโหลดที่เกิดกับเครื่องยนตหรือมอเตอร
คอนขางคงที่ โดยในแตละจุดบน curve สามารถปรับตั้งคาไดต้ังแต 0 ถึง 100% 
เราจะเซ็ตเคิรฟ Idle up โดยใหมอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบคงที่ ซึ่งทั่ว ๆ ไปจะตั้งใหมอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบสูงสุดเพื่อ
ไวใชทํา loop, roll และการบิน 3D ในทาตาง ๆ 
 
การต้ังคา Idle up throttle curve: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE กดหาหนาจอ I-TH 
 
 
2. ผลักปุม DATA INPUT ขึ้นดานบนทําใหสัญลักษณ INH ซึ่งกระพริบอยูเปลี่ยน เปน
สัญลักษณ ON กระพริบ ตอนนี้เราไดเปดฟงช่ัน I-TH เรียบรอยแลว กดปุม SELECT 
ตัวเลขแสดงตําแหนงสติ๊กคันเรงจะปรากฏขึ้นทางดานซายของจอและเครื่องหมาย % 
จะกระพริบ 

 
 
3. ใชปุม SELECT เลือกจุดบนเคิรฟที่เราตองการจะตั้ง โดยในตอนแรกวิทยุจะโชว
จุดที่ 1 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูลางสุด กดปุม  
SELECT ไลไปจนถึงจุดที่ 5 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูบนสุด 
 
4. ใชปุม DATA INPUT ปอนคา % ของจุดบนเคิรฟ 
5. ใชปุม SELECT ในการเลือกเซ็ตจุดอื่นดวยขั้นตอนเดียวกัน 
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I-PI Idle-up pitch curve function: 
ฟงช่ันนี้ใชในการปรับตั้งคา pitch curve 5 จุดสําหรับการบินในโหมด Idle up เพื่อใหการเปดปดพิทชใบหลักกับรอบของ
เครื่องยนต (หรือมอเตอร) ในโหมด Idle up มีความสัมพันธกันมากที่สุดซึ่งจะทําใหโหลดที่เกิดกับเครื่องยนตหรือมอเตอร
คอนขางคงที่ โดยในแตละจุดบน curve สามารถปรับตั้งคาไดต้ังแต 0 ถึง 100% 
การเซ็ตพิทชบวกในโหมดนี้จะตองไมทําใหเครื่องยนตหรือมอเตอร Over load และรอบการหมุนของเครื่องยนตหรือมอเตอร
ตองคงที่ดวย โดยทั่ว ๆ ไปคาพิทชดังกลาวนี้จะมีคานอยกวาพิทชบวกสูงสุดในโหมดการบินแบบ normal สวนการเซ็ตพิทชดาน
ลบนั้นคาพิทชลบตองมีคามากพอที่จะทํา loop, roll และ 3D ได 
 
การต้ังคา Idle-up pitch curve: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE กดหาหนาจอ I-PI 
2. ผลักปุม DATA INPUT ขึ้นดานบนทําใหสัญลักษณ INH ซึ่งกระพริบอยูเปลี่ยน เปน
สัญลักษณ ON กระพรบิ ตอนนี้เราไดเปดฟงช่ัน I-PI เรียบรอยแลว ตัวเลขแสดง
ตําแหนงสติ๊กคันเรงจะปรากฏขึ้นทางดานซายของจอและเครื่องหมาย % จะกระพริบ
ฟงช่ัน I-PI นี้จําเปนจะตองใชควบคูกับฟงช่ัน I-TH ฉะนั้นกอนจะทําการเซ็ต I-PI ตอง
ไปเซ็ตฟงช่ัน I-TH กอนเสมอ 

3. ใชปุม SELECT เลือกจุดบนเคิรฟที่เราตองการจะตั้ง โดยในตอนแรกวิทยุจะโชวจุดที่ 
1 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูลางสุด กดปุม SELECT ไลไปจนถึง
จุดที่ 5 ซึ่งเปนตําแหนงของสติ๊กคันเรงในตําแหนงที่อยูบนสุด 

4. ใชปุม DATA INPUT ปอนคา % ของจุดบนเคิรฟ 
5. ใชปุม SELECT ในการเลือกเซ็ตจุดอื่นดวยขั้นตอนเดียวกัน 
 
HOLD Throttle hold function 
ฟงช่ัน Throttle hold ใชในการทํา Autorotation ซึ่งเราจะเปดปดพิทชใบหลักเพียงอยางเดียวเพื่อนํา ฮ. ลงจอด โดยการดีดสวิทช 
TH. HOLD ซึ่งเราเซ็ตใหเครื่อง (หรือมอเตอร) หมุนดวยรอบคงที่และไมถูกควบคุมดวยสต๊ิกคันเรงไวกอนแลว รอบหมุน
ดังกลาวนี้เซ็ตไดดวยทริมคันเรงโดยเซ็ตระหวางคา -50 ถึง +50% 
 
การต้ังคา Throttle hold: 
1. เขาไปในโหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE หาหนาจอ HOLD 
 
 
 
2. ผลักปุม DATA INPUT ขึ้น สัญลักษณ INH ซึ่งกระพริบอยูจะเปลี่ยนเปน ON 
กระพริบ เราไดเปดฟงช่ัน HOLD แลว 
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3. กดปุม SELECT เครื่องหมาย % บนหนาจอจะกระพริบ ใหดึงสวิทช hold ขึ้นดานบน 
ผลักปุม DATA INPUT เพื่อต้ังคาตําแหนงเซอรโวหรือคา % คันเรงสําหรับฟงช่ัน 
Throttle hold 

 
 
 
REVO Pitch-rudder mixing function 
ฟงช่ันนี้เปนการทํางานรวมกันระหวางใบหางกับพิทชใบหลัก โดยพิทชใบหางจะเปดมากขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะที่พิทชใบ
หลักเปดกินลมและรอบมอเตอรเพิ่มสูงขึ้นเพื่อตานอาการหมุนของ ฮ. อันเนื่องมาจากทอรคของมอเตอรที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับไจ
โรที่เปนระบบ Heading lock หรือ AVCS หามใชฟงช่ันนี้ อยางไรก็ตามยังคงตองใช REVO mix กับไจโรประเภทดังกลาวถา
หากใหไจโรทํางานในโหมด normal 
 
การต้ังคา REVO mixing: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE กดหาหนาจอ REVO 
 
 
 
 
2. ผลักปุม DATA INPUT ขึ้นไปดานบนจะเปนการเปดฟงช่ัน REVO โดยสัญลักษณ  

INH กระพริบจะเปลี่ยนเปน ON กระพริบแทน 
 
 
 
3. กดปุม SELECT อีกครั้ง เครื่องหมาย % จะกระพริบ เราสามารถแยกตั้งคา REVO 

mixing ในแตละชวงการใชงานของสติ๊กคันเรงได โดยแบงเปนชวง Low side (0-50% 
ของสติ๊กคันเรง) และชวง Hi side (51-100% ของสติ๊กคันเรง) การตั้ง REVO mixing 
ในชวง low side ใหดันสติ๊กคันเรงลงมาใหตํ่ากวาตําแหนงกึ่งกลางของชวงสติ๊ก เราจะ
สังเกตุเห็นลูกศรเล็ก ๆ บนหนาจอชี้ลง ใชปุม DATA INPUT ปรบัคา mixing สําหรับ
ชวง low side ในทํานองเดียวกันถาเราดันสติ๊กขึ้นไปเกิด 
จุดกึ่งกลางของชวงสต๊ิกลูกศรจะชี้ขึ้นดานบน และใชปุม DATA INPUT ในตั้งคา mixing สําหรับชวง hi side  
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GYRO Gyro mixing function 
 
GYROS: เปนการนําอุปกรณอิเล็คทรอนิคสมาใชงานเพื่อชวยลดความยุงยากใน
การเซ็ตอัพและการบินเฮลิคอปเตอร (หรือเครื่องบิน)  “ไจโร” คืออะไร ไจโรเปนคํา
ที่พวกเราใชเรียกยอ ๆ แทนคําเต็มที่วา “ไจโรสโคป” ซึ่งเปนอุปกรณอิเล็คทรอนิคส
ที่ใชในการตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรและคอย 
ปรับแตงใหเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกตอง ยกตัวอยางเชน มีลมพัดมาปะทะกับ ฮ. ทําใหหาง ฮ. 
หมุนไปทางซาย ไจโรจะพบวาหางของ ฮ. หมุนไปทางซาย (และตรวจสอบพบอีกวาเราไมไดสติ๊กสั่งงานใหหางหมุนไป
ทางซาย) มันจะทําการปรับใหหางหมุนกลับมาที่เดิม (แตการทํางานนั้นรวดเร็วมากแคหางกระดิกไปนิดเดียวไจโรก็สั่งใหหาง
กระดิกกลับมาแลว จนเราแทบมองไมเห็นวาหางหมุนไปและหมุนกลับมา) 
แลวมันชวยในการเซ็ตอัพตัว ฮ. ไดยังไงละ ขอตอบวาสําหรับไจโรที่คุณภาพดี ๆ แลวไมมีความจําเปนที่จะตองใชฟงช่ัน revo 
mixing กับเขาเลย ไจโรจะตรวจจับและปรับการเคลื่อนไหวที่ไมพึงประสงคของ ฮ. ใหกับเราเองโดยอัตโนมัติ ทําใหเราไมตอง
เสียเวลากับเรื่องยุงยาก (ที่ยากจะเขาใจ) ที่ไจโรทําแทนเราอยู 
 
ประเภทของไจโร: ในยุคแรก ๆ ไจโรจะเปนแบบทางกลคือมีดรัมหมุนเปนสวนประกอบคลาย ๆ กับลูกขางที่พวกเด็ก ๆ เลนกัน 
ตอมาจึงไดมีการนําเอาคริสตัลชนิดพิเศษเขามาใชงานเรียกกันวา ไจโรแบบพิโซ (Piezoelectric) ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนที่แลว
แปลงออกมาเปนสัญญาณชวง (Pulse) ไจโรรุนลาสุดในขณะนี้ใชเทคโนโลยี SMM (Silicone Micro Machines) ซึ่ง SMM ที่วานี้
ใชชิปคอมพิวเตอรในการตรวจจับการเคลื่อนที่ ทําใหตรวจจับไดอยางแมนยําและลดความไมแนนอนอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปจจัยอื่น ๆ ไดดวย (คงหมายถึงอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิของอุปกรณอิเล็คทรอนิคสในตัวไจ
โรเอง) 
 
การเลือกใชไจโรใหเหมาะสมกับระดับทักษะ, ตัวเฮลิคอปเตอรและงบประมาณของคุณ 

• แบบทางกล(Mechanical): แทบจะไมมีใครใชแลว เซ็ตอัพยากและมีความนาเชื่อถือนอยที่สุด 
• แบบพิโซไมลอคหัว (Non- Heading-Hold Piezo): มีราคาถูก, เซ็ตงายและมีความนาเชื่อถือ บางรุนสามารถปรับคา 

D/R และเกนไดที่ตัววิทยุ แตแบบนี้ไมคอยมีความแมนยําในการบินเนื่องจากไมมีฟงช่ันลอคหัว 
• แบบพิโซลอคหัว (Heading-Hold Piezo): เปนไจโรรุนใหมราคาแพง, เซ็ตยุงยากขึ้น มี GPS สําหรับจําตําแหนงหัว ฮ. 

ดวย  
• SMM แบบล็อคหัว (Heading-Hold SMM): เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชิปสําหรับศตวรรษที่ 21 ราคาแพง, เซ็ตงายขึ้น, มี

ความทนทานขึ้น, ทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เซ็ตความไวใหเหมาะกับเซอรโวดิจิตอลได ยกตัวอยางเชน: 
GY401: เซ็ตงายที่สุด (ในบรรดาตัวอยางนี้) เหมาะสําหรับฝกทําทาทางจนถึง 3D 
GY502: ควบคุมหางไดนิ่งกวา 401 สําหรับทําทาบินที่ยากขึ้นจนถึงยากมาก 
GY601: คุมหางไดนิ่งสุด ๆ ตอบสนองไดเร็วมากแตตองจับคูกับเซอรโวดิจิตอลรุนพิเศษ 

 
ฟงช่ัน Gyro mixing นี้ใชสําหรับปรับแตงเกนไจโร ถาไจโรเปนแบบที่เซ็ตเกนใหตางกันไดสองคาเราสามารถเปลี่ยนเกนไดดวย
สวิทชที่อยูบนตัววิทยุ 
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การต้ังคา GYRO mixing: 
1. เสียบสายสัญญาณ (เสนที่ใชปรับคา sensitivity) ของไจโรเขากับชองสัญญาณที่ 5 บนรีซีฟเวอร 
2. เซ็ตคา EPA ของชองสัญญาณที่ 5 ไวที่ 100% ทั้งสองดาน (การเซ็ต EPA ดูยอนกลับไปหัวขอ EPA) 
3. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE หาหนาจอ GYRO 
 
 
 
 
 
4. ดันปุม DATA INPUT ขึ้นดานบนจะเปนการเปดฟงช่ัน โดยเครื่องหมาย INH 
กระพริบจะเปลี่ยนเปน ON กระพริบแทน 

 
 
 
 
5. กดปุม SELECT อีกครั้ง วิทยุจะแสดงหนาจอสําหรับเซ็ตคาเกนโดยที่เครื่องหมาย % 
จะกระพริบบนหนาจอ  

 
 
 
ดีดสวิทชไจโร (ชอง 5) ขึ้นลง ลูกศรเล็ก ๆ บนหนาจอจะชี้ขึ้นลงตามทิศทางการโยกสวิทช ดันปุม DATA INPUT ขึ้นลงเพื่อ
เซ็ตคาเกนไจโรสําหรับตําแหนงสวิทชไจโรทั้งสองตําแหนง เกนไจโรปรับไดต้ังแต -100 ถึง +100% (ดูตัวอยางการตั้ง GY 
401 ประกอบ) 
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SWSH Swashplate types selection & Swash AFR 
สําหรับฟงช่ันนี้เราสามารถเลือกแบบของสวอชเพลทได 2 แบบ และจะเลือก AFR ไดก็ตอเมื่อเลือกใชสวอชเพลทแบบ 3-S 
1-S: เปนแบบที่เซอรโว Aileron, Elevator และเซอรโวยกพิทชทํางานบนสวอชเพลทอิสระจากกัน  ฮ. ที่มีการติดตั้งและการ
ทํางานของเซอรโวทั้งสามแบบที่เปนอิสระตอกันจะเปนแบบ 1-S ทั้งหมด 
 
3-S: จากรูปประกอบ ถาโยกสติ๊ก Aileron เซอรโวดานขางทั้งสองตัวจะขยับขึ้น
ลงเพื่อเอียงสวอชเพลทไปดานซายหรือขวา ถาโยกสติ๊ก Elevator เซอรโวทั้งสาม
ตัวจะขยับขึ้นลงเพื่อเอียงสวอชเพลทไปขางหนาหรือขางหลัง และถาโยกสติ๊ก
คันเรงเซอรโวทั้งสามตัวก็จะขยับขึ้น (เพื่อเปดพิทชใบหลัก) หรือขยับลง (เพื่อ
ปดพิทชใบหลัก) เพื่อยกสวอชเพลทขึ้นลงพรอม ๆ กัน 
 
การเลือกแบบ Swashplate: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม หาหนาจอ SWSH โดยใชปุม MODE เหมือนเดิม 
 
2. ใชปุม DATA INPUT เลือกแบบของสวอชเพลท โดยดันปุม DATA INPUT ขึ้นหาก
ตองการเลือกแบบ 1-S และดันปุม DATA INPUT ลงมาเมื่อตองการเลือกแบบ 3-S 
หลังจากเราเลือกแบบของสวอชเพลทแลวเครื่องหมาย 1-S หรือ 3-S จะกระพริบแลว
หยุดพรอมกับเสียงสัญญาณยืนยัน 

 
3. ตอนนี้เราเซ็ตแบบของสวอชเพลทเรียบรอยแลว 
 
 
 
การต้ังคา Swash AFR: 
ฟงช่ันนี้จะสามารถใชงานไดก็ตอเมื่อเราไดเลือกแบบของสวอชเพลทเปนแบบ 3-S เทานั้น ไมมีการเซ็ต AFR กับสวอชเพลท
แบบ 1-S ฟงช่ัน Swash AFR เปนฟงช่ันที่ใชปรับเปลี่ยนทิศทางและระยะการเคลื่อนที่ของเซอรโว Aileron, Elevator และพิทช 
 
ขั้นแรกใหเซ็ตความยาวลิ้งคของเซอรโว Aileron, Elevator และพิทช ตามคูมือที่แนบมากับชุดคิท เบื้องตนใหเซ็ตคา EPA ของ
เซอรโวทั้งสามไวที่ 100% หรือใกลเคียงที่สุด เซ็ตฟงช่ันรีเวอรสเซอรโวเพื่อใหสวอชเพลทวางตัวในแนวขนานกับพื้นใหมาก
ที่สุด ตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของสวอชเพลทดวยการโยกสติ๊กคันเรงขึ้นลง 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม ใชปุม MODE คนหาหนาจอ SWSH 
 
 
 
2. ตรวจสอบแบบของสวอชเพลทตองเปน 3-S เทานั้น ถาไมใชยอนกลับไปดูหัวขอ 

“การเลือกแบบ Swashplate” 
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3. เลือกชองสัญญาณที่เราตองการจะเซ็ตโดยใชปุม SELECT โดยวิทยุจะแสดง
ชองสัญญาณ Aileron “CHA” ขึ้นมากอนโดยอัตโนมัติและเครื่องหมาย % จะกระพริบ 
เลือกทิศทางการเอียงซายขวาที่เราตองการเซ็ตไดดวยการโยกสติ๊ก Aileron ไปทางซาย
หรือทางขวา และตั้งระยะการเคลื่อนที่ดวยปุม DATA INPUT โดยระยะเคลื่อนที่ของ
เซอรโวนี้ต้ังคาไดต้ังแต -100 จนถึง +100% 
 
4. สําหรับการเซ็ตเซอรโวชองอื่น ๆ ก็ทําตามขั้นตอนเดียวกัน โดยใชปุม SELECT ใน
การเลือกชองเซอรโว Elevator (CHE) หรือชองเซอรโว Pitch (CHP) 
 
 
 
 
 
F/S Fail Safe (เฉพาะโหมด PCM เทานั้น) 
ฟงช่ัน F/S จะถูกใชงานใน 2 กรณีดวยกันคือ กรณีแรกเมื่อรีซีฟเวอรที่เปนระบบ PCM เกิดอาการถูกคลื่นอื่นรบกวนและกรณีที่
สองคือรีซีฟเวอรที่เปนระบบ FM หยุดทํางานกระทันหัน ในฟงช่ันนี้เราสามารถเลือกใหระบบทําการควบคุมเซอรโวในแตละ
ชองสัญญาณเมื่อเกิดปญหากับรีซีฟเวอรได 2 แนวทางคือ แนวทางที่หนึ่ง “NOR” (Normal) ใหบังคับเซอรโวใหอยูในตําแหนง
สุดทายกอนที่รีซีฟเวอรจะมีปญหา หรือแนวทางที่สอง “F/S” (Fail safe) ใหปรับตําแหนงของเซอรโวกลับไปอยูในตําแหนงที่
เราเซ็ตไว 
คาเริ่มแรกที่ต้ังมาจากโรงงานสําหรับชองคันเรงคือ F/S และ NOR สําหรับชองสัญญาณอื่นที่เหลือ 
 
เราควรจะใชฟงช่ัน F/S นี้ภายใตแนวความคิดเพื่อใหเกิดความปลอดภัยเปนหลักสําคัญ คุณอาจจะเซ็ตคันเรงในโหมด F/S ไวที่
ตําแหนงรอบหมุนอิสระ (Idle r.p.m.) ก็ไดเพื่อที่วาเมื่อเกิดปญหาขึ้นกับรีซีฟเวอร เครื่องยนตจะไดหมุนอยางอิสระเปนการเตือน
คุณวาเกิดปญหาขึ้นทําใหคุณพอจะมีเวลาแกไขหรือมีเวลามากพอที่รีซีฟเวอรจะกลับมาทํางานไดอยางปกติอีกครั้ง (บางทีการ
กวนของคลื่นจะเกิดขึ้นและหายกวนไดในระยะเวลาสั้น ๆ) ถาเลือกที่จะใชฟงช่ัน F/S คาตาง ๆ ที่เซ็ตไวจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ในระยะเวลาอันสั้นหลังจากเกิดปญหา ขึ้นกับรีซีฟเวอร 
 
Battery Fail safe 
ตัววิทยุมีฟงช่ันเกี่ยวกับความปลอดภัยลอคไวอีกช้ันหนึ่งเรียกวา Battery Fail safe เมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องบิน/ฮ. มีคาโวลทตํ่า
กวา 3.8 โวลทโดยประมาณ ฟงช่ัน Battery fail safe จะสั่งใหเครื่องยนตหมุนดวยรอบที่เราเซ็ตไวสําหรับฟงช่ันนี้หรือไมก็หมุน
ดวยรอบอิสระ (Idle r.p.m.) ถาคุณไมไดเซ็ตรอบหมุนที่ตองการไวกอน ถาเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นคุณควรจะนําเครื่องลงจอด
ทันที! หรือถาตองการรอบเครื่องยนตที่จัดขึ้นในการลงจอดคุณสามารถรีเซ็ตรอบหมุนที่ต้ังไวกอนไดดวยการดันสติ๊กคันเรงไป
ที่ตําแหนงรอบหมุนอิสระ (Idle) หลังจากนั้นคุณจะมีเวลาเหลือประมาณ 30 วินาที ในการนําเครื่องลงกอนที่ถานจะหมด 
 
การต้ังคาฟงชั่น Fail Safe: 
1. เขาไปที่โหมดการตั้งโปรแกรม หาหนาจอ F/S โดยใชปุม MODE 
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2. เลขแสดงชองสัญญาณที่ตองการตั้งคาจะกระพริบอยูที่ดานซายของหนาจอ ชองแรกที่
เราจะเห็นคือ CH1 (Aileron) ดันปุม DATA INPUT ลงมาดานลางถาตองการเซ็ต
ชองสัญญาณนี้แบบ Fail Safe ใหสังเกตุลูกศรเล็ก ๆ จะชี้ลงมาทางดาน F/S นั่น
หมายความวาชองสัญญาณชองนี้ถูกเซ็ตเปนแบบ Fail safe แลว หลังจากนั้นใหโยก
สติ๊ก Aileron ไปยังตําแหนงที่คุณตองการจะใหเซอรโวเคลื่อนที่ไปเมื่อฟงช่ัน F/S 
ทํางานและคางสติ๊กไวที่ตําแหนงนั้น แลวกดปุม DATA INPUT ลงดานลางคางไว
ประมาณ 2 วินาที วิทยุจะแสดงคา % ของสติ๊กพรอมกับเสียงบี๊บ. ในทางกลับกันให
ดันปุม DATA INPUT ขึ้นดานบนถาตองการเซ็ตชองสัญญาณเปนแบบ NOR ซึ่ง
ลูกศรเล็ก ๆ จะชี้ขึ้นไปที่ NOR และชองสัญญาณนี้จะทํางานในฟงช่ันนี้แบบ normal 

3. การเซ็ตคาฟงช่ัน F/S สําหรับชองสัญญาณอื่นก็มีขั้นตอนที่คลาย ๆ กัน โดยใชปุม 
MODE ในการแสดงหนาจอและใชปุม SELECT ทําการเลือกชองสัญญาณแลวทําตาม
ขั้นตอนเดิม แตชองคันเรงจะถูกเซ็ตมาจากโรงงานในแบบ F/S ที่ 20% ของคันเรง
สูงสุด 

4. ตรวจสอบการทํางานของฟงช่ัน F/S โดยการปดวิทยุแลวสังเกตุการทํางานของเซอรโวทุกตัว 
 

ผังแสดงฟงชัน่ตาง ๆ ใน 6EXHP 
(FLOW CHART 6EXHP FUNCTIONS) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในการเขาและออกจากโหมดการตั้งโปรแกรมให
กดปุม MODE และปุม SELECT พรอม ๆ กันแลว
กดคางไวประมาณ 1 วินาที 
 

 ถาตองการเปลี่ยนโหมดสติ๊ก ใหกดปุม 
MODE และปุม SELECT พรอม ๆ กันคาง
ไวกอนแลวจึงเลื่อนปุมเปดวิทยุ แลวใชปุม 
DATA INPUT เลื่อนหาโหมดสติ๊กที่
ตองการ (ปกติในประเทศไทยใชโหมดสติ๊ก 
2) เมื่อไดโหมดสติ๊กที่ตองการแลวปดวิทยุ
แลวเปดใหม 
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คุณ Tai  ผูแปล     คุณ wakeraFC  รูปประกอบ            แจกฟรีเปนวิทยาทาน 13/10/49                  หนา 27 / 31 

ฟงชัน่อื่น ๆ ใน 6EXHP 
(OTHER 6EXHP FUNCTIONS) 

Trainer function (สําหรับนักเรียนฝกบินเทานั้น) 
คุณสามารถที่จะฝกบินโดยใชฟงช่ันเทรนเนอรภายในวิทยุ 6EXHP ดวยการตอสายเทรนเนอรเขากับวิทยุฟูตาบาของครูฝก เมื่อ
ตอวิทยุของครูฝกเขากับวิทยุของผูฝกบินดวยสายเทรนเนอรแลววิทยุทั้งสองจะสามารถควบคุมเครื่องบินลําเดียวกันไดแต
ความสามารถหลักเชนการตั้งโปรแกรมและการเซ็ตคาตอง ๆ จะอยูที่วิทยุของครูฝก ครูฝกสามารถที่จะเลือกใหผูฝกบินเปนผู
ควบคุมเครื่องบินหรือตนเองจะเปนผูควบคุมเครื่องบินเองก็ไดดวยการสับสวิทชเทรนเนอรบนวิทยุของครูฝก 
ถาเราตอวิทยุ 6EXHP เขากับวิทยุที่มีขั้วตอเปนชองแบบสี่เหลี่ยมเล็ก เชน T7CHP, T9CHP หรือ 14MZ แลว เราจะใชสาย
เทรนเนอรแบบ “Micro to Micro” (MM-TC, โคด FUTM4415) แตถาเราตอวิทยุ 6EXHP เขากับขั้วตอแบบ DIN จะใชสาย
เทรนเนอรแบบ “Micro to DIN” (MD-TC, โคด FUTM4420) ในการตอแทนสายแบบแรก 
วิทยุที่มคีวามเหมาะสมสําหรับใชกับเฮลิคอปเตอร: T6X, T7U, T7C, T8U, T9C, T9Z, T14MZ 
 
 
วิธีใชฟงชั่นเทรนเนอร: 
1. วิทยุของครูฝกควรจะมีโปรแกรมที่เซ็ตไวสําหรับเครื่องบินที่จะใชในการฝกบิน 
2. ถาครูฝกใชวิทยุในรุน T7U, T7C, T8U, T9C, T9Z หรือ T14MZ ใหเซ็ต Modulation ในวิทยุของผูฝกบินเปนแบบ PPM แตถา
ครูฝกใชวิทยุในรูนอื่น ๆ ใหเซ็ต Modulation วิทยุของผูฝกบินใหสัมพันธกับวิทยุของครูฝก 

 
3. ลดเสาอากาศวิทยุของผูฝกบินลงและดึงเสาอากาศวิทยุของครูฝกออกจนสุด 
 
4. ตอสายเทรนเนอรเขากับวิทยุทั้งสองตัว (ชองเสียบสายเทรนเนอรอยูตรงกลาง
ดานหลังของวิทยุ 6EXHP) สังเกตุใหดีที่ชองเสียบสายเทรนเนอรจะมีรองกํากับ
ตําแหนงอยู ตองเสียบขั้วสายเทรนเนอรใหถูกทางเทานั้น 

 
5. เปดวิทยุของครูฝก  อยาเปดวิทยุของผูฝกบินเพราะจะเปนการเปดวิทยุทั้งคู (ทั้งของครูฝกและนักเรียน) แตจะไมมีการสงคลื่น
ออกจากตัววิทยุทั้งสอง ปรับรีเวอรสและทริมในวิทยุของผูฝกใหสัมพันธกับวิทยุของครูฝก 

6. เปดรีซีฟเวอรที่ตัวเครื่องบิน สวิทชการควบคุมเครื่องบินมาที่วิทยุของผูฝก ใหผูฝกลองโยกสติ๊ก (Aileron, Elevator, Rudder 
ฯลฯ) แลวสังเกตุการทํางานในแตละฟงช่ัน ปรับแตงวิทยุใหควบคุมชองสัญญาณทุกชองไดอยางถูกตอง 

7. ตรวจเช็คคาทริมของวิทยุผูฝกใหเปนคาเดียวกันกับคาทริมของวิทยุครูฝกดวยการสับสวิทชเทรนเนอรแลวสังเกตุอาการของ
เครื่อง คาทริมบนวิทยุทั้งสองตองเปนคาเดียวกันเสมอ 

 
การปรับความยาวของกานสติ๊ก 
เราสามารถปรับความยาวของสติ๊กไดตามความตองการเพื่อใหเกิดความสะดวก 
สบายมากยิ่งขึ้นในการจับและการใชงานวิทยุ ในการปรับความยาวของกานสติ๊ก
ใหจับตัวล็อค (B) แลวหมุนกานสติ๊ก (A) ในทิศทวนเข็มนาฬิกา หมุนตัว 
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ล็อค (B) ขึ้นหรือลงเพื่อปรับความยาวของสติ๊ก เมื่อไดตําแหนงที่ตองการใหหมุนตัวล็อค (B) ในทิศทางทวนเข็มเพื่อล็อคกาน
สติ๊กใหแนน 
 
การเปล่ียนสติ๊กโหมดสําหรับ 6EXHP 
วิทยุอาจจะถูกใชงานในโหมดสติ๊กที่แตกตางกันได 4 โหมด (คือโหมด 1, 2, 3 และ 4)  
ในแตละโหมดจะกําหนดฟงช่ันที่จะถูกควบคุมดวยตัวสติ๊ก  โดยทั่ว ๆ ไปแลวเราจะใช 
(หรือควรจะใช) สติ๊กโหมด 2 นอกเสียจากคุณจะเปนนักบินที่มี ความเชี่ยวชาญหรือไดมี
การฝกบินโดยใชสติ๊กโหมดอื่น ๆ มากอน สําหรับสติ๊กโหมด 2 นั้นสติ๊กทางดานขวามือ
จะควบคุม Aileron และ Elevator สวนสต๊ิกดานซายจะใชควบคุม Throttle และ Rudder 
สติ๊กโหมด 2 นี้เปนโหมดที่นักบินสวนใหญใชโดยทั่วไปในอเมริกา 
 
ในการเปลี่ยนสติ๊กโหมดใหกดปุม MODE และ SELECT พรอม ๆ กันคางเอาไวแลวกดปุมเปดวิทยุ โหมดปจจุบันของสติ๊กจะ
โชวบนหนาจอ ใหกดปุม DATA INPUT ขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมด ถาสติ๊กคันเรงมาอยูดานขวาหรือไมสอดคลองกับสติ๊ก
โหมดควรติดตอศูนยบริการเพื่อทําการปรับแกใหถูกตอง 
 

 
 

ขอแนะนําเพื่อความปลอดภยัในการบิน 
(FLYING SAFETY GUIDELINES) 

 
สถานที่ท่ีเหมาะสมในการทําการบิน 
ถาคุณเปนมือใหมที่ยังไมไดสังกัดกับชมรม RC ใด ๆ ก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองหากลุมหรือชมรมแลวไปเลนในสนามที่จัด
ไวสําหรับทําการบินโดยเฉพาะ 

 
สิ่งสําคัญ:  

ถาคุณมีความจําเปนอยางมากที่จะตองบินใหได (แบบวาไมไดบินมาหลายวันทนไมไหวแลว) คุณตองมั่นใจวาไมมี
สนามบินเล็กหรือการเลน RC ในรัศมี 6 ไมล (นาจะประมาณ 2.5 ก.ม.) รอบ ๆ ตัวคุณ ซึ่งอาจจะมีการใชคลื่นความถี่ที่ซ้ํากันและ
เปนสาเหตุทําใหเครื่องตกหรือเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บได แนวทางที่ดีที่สุดคือควรจะไปเลนที่สนามที่จัดไว
โดยเฉพาะเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาคุณเพียงคนเดียวเทานั้นที่ใชคลื่นความถี่นั้นทําการบินอยูเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีใชคลื่นความถี่ที่
ซ้ําซอนกัน 
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การชารจแบตเตอรี่ 

หนึ่งในหลาย ๆ ทักษะที่สําคัญสําหรับนักบินมีแฟกเตอรสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยยึดอายุของเครื่องบิน/ฮ. ไมใหตกกอน
เวลาอันควร แฟกเตอรที่วานี้คือสภาวะที่ใชในการชารจแบตเตอรี่ (State of charge of the batteries) โดยเฉพาะอยางยิ่งแพ็คถานรี
ซีฟเวอรในเครื่องจําพวกน้ํามัน หากเราชารจแบตในเวลาที่สั้นเกินไปอาจทําใหแบตมีไฟไมเพียงพอในการทําการบิน ประกอบ
กับถานักบินไมมีการตรวจสอบแพ็คถานอยางถี่ถวนดวยแลวก็อาจทําใหกําลังของแบตตกลงขณะทําการบินซึ่งเปนสาเหตุทําให
ควบคุมเครื่องไมไดและเครื่องตกในที่สุด เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงเหตุการณเชนนี้ควรชารจแบตเตอรี่ไวคืนหนึ่งกอนทําการบิน ถา
คุณไมแนใจวาจะตองใชเวลาในการชารจแบตนานเทาไหรลองสังเกตุคําเตือนที่ติดไวที่แพ็คถานหรือถาจะใหแนก็ชารจ
เหมือนกับที่ชารจสําหรับการบินในไฟลทที่แลว และดวยหลาย ๆ ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการจายไฟของแบตเตอรี่ (เชน 
แบบและจํานวนของเซอรโวบนเครื่อง, ความหนักหนวงในการบิน, ระยะรับสงคลื่นขณะทําการบิน, ขนาดของเครื่องบิน เปน
ตน) ทําใหไมสามารถบอกไดวาเราจะบินไดก่ีไฟลทหรือบินตอไฟลทไดนานเทาไหรตอการชารจแบตหนึ่งครั้ง  ทางที่ดีที่สุดใน
การตรวจสอบกําลังของแบตและหาระยะเวลาสําหรับการบินตอไฟลทคือการใชมิเตอรตรวจวัดแบตเตอรี่หลังการบินในแตละ
ไฟลทเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับทําการบินในไฟลทตอไป การเช็คโวลทสามารถวัดไดที่ปลั๊กซึ่งตอมาจากสวิทช มีมิเตอรหลาย ๆ 
ตัวที่สามารถนํามาใชงานกับเครื่องเลน RC ได เชน โวลทมิเตอรของ Hobbico รุน MK III หรือจะนําโวลทมิเตอรแบบ on board 
มาติดตั้งบนเครื่องบิน/ฮ. ก็สามารถใชงานไดดีเชนกัน 
 

การเตรียมการเพื่อทําการบิน 
(FLIGHT PREPARATION) 

การเตรียมการเพื่อขึ้นบินที่ตองทําที่สนามบิน 
สิ่งสําคัญ: วิทยุของคุณจะสงคลื่นความถี่ที่แนนอนคาหนึ่งคุณตองมั่นใจวาคุณรูคาความถี่ดังกลาวนั้นซึ่งจะบอกเปนตัวเลข
สองตัว (ชองความถี่นั่นเอง) เชน 42, 56 เปนตนอยูที่ขางกลองวิทยุ, บนตัววิทยุและที่ตัวรีซีฟเวอร ปกติแลววิทยุคนละ
เครื่องจะมีคาความถี่ที่แตกตางกัน แตที่สนามบินอาจมีวิทยุที่มีคาความถี่ที่ซ้ําซอนกับวิทยุของคุณได เราไมสามารถบิน
เครื่องบิน/ฮ. สองเครื่องพรอมกันโดยใชคลื่นความถี่เดียวกันไดไมวาวิทยุจะเปนระบบใดก็ตาม (AM, FM, PCM) คุณคงจะ
ทราบดีวาถามีเครื่องบินอยูแลวคุณเปดวิทยุของคุณที่บังเอิญเปนคลื่นเดียวกับของนักบินที่บินอยูนั่น อะไรจะเกิดขึ้น? 
แนนอนครับเครื่องที่บินอยูอาจจะตกได หามเปดวิทยุของคุณกอนไดรับอนุญาติจากครูฝกหรือกอนที่คุณจะไปเอาไมหนีบ
แจงคลื่น (คลื่นของคุณนะ) มาหนีบที่วิทยุของคุณ 

ถาคุณเปนนักบินฝกหัดตองตรวจสอบสิ่งเหลานี้รวมกับครูฝกของคุณกอนขึ้นบินทุกครั้ง 
 
เช็คการควบคุมเคร่ือง 
1. เมื่อไปถึงสนามบินกอนการตรวจเช็คใด ๆ ใหไปเอาไมหนีบแจงคลื่นที่บอรดแจงคลื่นมาหนีบไวกับวิทยุของคุณ 
2. ประกอบปกเขากับเครื่องบินหรือใสใบพัด ฮ. เปดวิทยุกอนแลวเปดรีซีฟเวอร (จําไววาตองเปดวิทยุกอนแลวจึงเสียบแบตที่รี
ซีฟเวอร และใหทํากลับกันเวลาจะปดเครื่อง) ตรวจสอบใหแนใจวาใชโมเดลสําหรับการบินในวิทยุไดถูกตองตรงกับเครื่องที่จะ
ขึ้นบิน 
3. ขยับสติ๊กและสังเกตุดูการทํางานของเซอรโววาทิศทางและระยะเคลื่อนที่ถูกตองหรือไมและฟงเสียงที่ดังผิดปกติของเซอรโว
ดวย ถามีปญหาใด ๆ ตองจัดการแกไขกอนขึ้นบิน 
4. ขยับสติ๊กทีละฟงช่ันการทํางานแลวตรวจดูวาเซอรโวทํางานไดถูกตองหรือไม และตองตรวจสอบเชนนี้ทุกคร้ังกอนขึ้นบิน 
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ตรวจสอบระยะรับสงคลื่น 

สําหรับการ First Flight เครื่องบิน/ฮ. ลําใหมจะตองทําการตรวจสอบระยะรับสงคลื่นกอนเปนอันดับแรกทุกครั้ง แตก็ไมมี
ความจําเปนที่จะตองตรวจสอบระยะรับสงคลื่นกอนขึ้นบินทุกไฟลท (แตก็เปนความคิดที่ดีมาก ๆ ที่จะทําการตรวจระยะรับสง
คลื่นกอนขึ้นบินครั้งแรกในแตละวัน) การตรวจระยะรับสงคลื่นเปนเรื่องสุดทายที่จะตองทําในสวนของการเซ็ตวิทยุเพื่อเปนการ
ยืนยันวาวิทยุมีระยะรับสงคลื่นที่เพียงพอในการทําการบิน 
 
1. เปดวิทยุกอนแลวจึงเสียบแบตรีซีฟเวอร (อยาลืมเด็ดขาด!) ดันเสาอากาศกลับเขาไปในวิทยุใหหมด เดินหางออกมากจาก
เครื่องบินขณะเดียวกันก็โยกสติ๊กไปดวย ใหผูชวยยืนดูอยูที่เครื่องบินแลวคอยแจงวาเซอรโวยังคงทํางานไดอยางถูกตอง ปกติ
แลวคุณควรจะควบคุมเครื่องดวยวิทยุเสาสั้น ๆ ไดเมื่ออยูหางจากเครื่องประมาณ 20-30 กาวโดยที่ไมเสียการควบคุม และเซอรโว
ไมมีอาการสั่น 
 
2. ถาสามารถควบคุมทุกฟงช่ันไดปกติใหกลับมาที่เครื่อง วางวิทยุในที่ที่ปลอดภัยแตสามารถหยิบฉวยไดสะดวกหลังจากสตารท
เครื่องยนตติดแลว เช็คใหแนใจวาสติ๊กคันเรงอยูในตําแหนงต่ําสุดแลวจึงสตารทเครื่องยนต (ถาเปนไฟฟาก็ใหเช็คสติ๊กคันเรงวา
ตองอยูตําแหนงต่ําสุดกอนที่จะเสียบแบตรีซีฟเวอร) นอกนั้นตองแนใจวาเครื่องไมหลุดระยะคลื่น ถาเซอรโวออกอาการสั่นหรือ
เคลื่อนที่ไดเองแสดงวาเกิดปญหาขึ้นแลว อยาทําการบิน! ใหหาสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากสายสัญญาณหลวมหรือกานลิ้งคยันเขากับ
สิ่งกีดขวาง สุดทายคุณตองมั่นใจวาไมมีใครใชคลื่นความถี่ของคุณมาชวยคุณบิน (หรือคุณไปชวยคนอื่นเขาบิน, ระวังการใช
คลื่นความถี่ซ้ําซอนกันนั่นเอง) และแบตเตอรี่ของคุณตองมีไฟอยูเต็ม 
3. เมื่อพรอมที่จะขึ้นบิน อยาลืมดึงเสาอากาศวิทยุออกจนสุด (เพราะในขอ 1 ที่ผานมาเราหดเสาอากาศจนสุด)  อยาช้ึปลายเสา
อากาศวิทยุเล็งตรงไปที่เครื่องบินเพราะจะทําใหคลื่นที่สงจากวิทยุไปยังรีซีฟเวอรมีกําลังออนที่สุด 
 
อยาบินกลางสายฝน! 

เพราะความชื้นอาจจะเขาไปในตัววิทยุผานทางรูเสาอากาศหรือชองเปดเล็ก ๆ แถว ๆ กานสติ๊กและอาจทําใหการควบคุม
ผิดเพี้ยนไปหรือควบคุมเครื่องไมไดเลย แตถาคุณจําเปนตองบินกลางสภาพอากาศที่ช้ืนแฉะก็ใหเอาวิทยุใสถุงกันน้ําไวก็จะ
สามารถใชวิทยุไดอยางปลอดภัย 
 
MODEL DATA RECORDING SHEET 

เมื่อต้ังโปรแกรมในโมเดลการบินแตละโมเดลเสร็จเรียบรอยควรกรอกคาตาง ๆ ในโมเดลลงใน Model Data Recording 
Sheets ที่ปกหลังของคูมือนี้ Recording Sheet นี้ทําไวเพื่อปองกันการสูญหายหรือการรีเซ็ตขอมูลในวิทยุโดยไมไดต้ังใจหรือใน
กรณีที่จํานวนโมเดลไมเพียงพอจนทําใหคุณมีความจําเปนที่จะตองลบขอมูลในบางโมเดลออกเพื่อใชในการเซ็ตโมเดลใหม อยา
ลืมถายเอกสารแลวนําฉบับถายมาใชงานนะครับ 
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MODEL DATA RECORDING SHEET 
Model Name:________________________ 
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