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Nota: aceasta traducere este realizata automat folosind Google Translate 

Aeronaut – Quido Aeromodel electric 

Nr. 1303/00 

Quido este un model mic care te însoțește oriunde ai merge. Piesele prefabricate sunt în mare parte 

balsa și trebuie doar asamblate conform instrucțiunilor de construcție pas cu pas. 

Cu excepția capătului de coadă al fuselajului, care este un tub de carbon, iar molidul de scădere Quido 

este un model de balsă pură. Rezultatul este un model ușor, dar totuși puternic. Un 2S-LiPo și un 

depășitor cu 100 până la 150 de wați sunt recomandate pentru a alimenta Quido. În plus, veți avea 

nevoie de echipamente radio de 3 canale de bază, cu două micro-servos și un controler de viteză. 

Construcția trebuie să fie conform instrucțiunilor pas cu pas furnizate în acest manual. Toate piesele pot 

fi identificate cu ajutorul listei de piese de la sfârșitul manualului. Verificați întotdeauna dacă piesele 

sunt perfect fixate. Corectează, dacă este necesar, înainte de lipire. Oferiți lipiciului suficient timp pentru 

a se usca înainte de a continua cu pasul următor. 

Vă recomandăm lipici alb (dacă nu este menționat altfel) pentru lipire, care oferă o rezistență bună și o 

greutate redusă. Adezivul alb păstrează un anumit grad de elasticitate chiar și după ce lipiciul s-a întărit 

și va suporta orice sarcini care apar în timpul flăcării. 

Date tehnice 

Lungimea aripii: 1.070 mm 

Lungime: 850 mm 

Greutate: de la 450 g 

Suprafață de aripi: 21,3 dm² 

Încărcarea aripii: de la 21 g / dm² 

Funcții RC: cârme, elevator, control motor 

 

Echipament necesar 

Motor BL cu placă din spate și aprox. 150 W 

20 A ESC 

2 micro servos, 23 × 12 mm 

2S-LiPo, 850 mAh 
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adaptor de propulsie pentru colet (arbore de 3,2 mm) * Nr. comandă. 7124/08 

adaptor de propulsie cu colet (arbore de 4,0 mm) * Nr. comandă. 7124/11 

jug din aluminiu 38 mm Nr. comandă. 7242/21 

CAM pliere cu carbon 8 × 4 „* Nr. Comandă. 7234/13 

* Comparați recomandările cu fișa tehnică a motorului 

 

1. Vârful aripii este o laminare a trei piese de molid. 

Marcați centrul pe toate cele trei piese de spațiu și pe piesele de lipici, așa cum este arătat. Fixați scuturi 

cu bandă sau cleme până când lipiciul s-a uscat complet. Îndepărtați orice lipici rezidual și suprafața de 

nisip cu atenție. 

2. Sortează coastele în funcție de secțiunea transversală a vârfului și glisează coastele pe spire. Nu lipici! 

Atenție: asigurați-vă că așezați cele două coaste centrale 29 în poziția corectă, deoarece acestea vor fi 

colorate mai târziu! 

3. Așezați vârful cu coaste pe pervazul Depron și coaste de lipici pe vânt. Lipiți în locul 25 aripile 

superioare ale aripei superioare și în partea inferioară a muchiei de fixare 37. 

4. Adeziv marginea 27 pe partea din față a coastei și lipici în loc gussets balsa: clei față pentru a ghida în 

marginea de conducere și spate pe partea superioară a foii de margine. Lipiți garniturile mai lungi 43 la 

coaste centrale și garniturile scurte 44 la coastele exterioare. Așezați, de asemenea, loc înfășurător 

marginea superioară a muchiei superioare 37. Taie la lungimea foii superioare a aripii centrale 36 și 

lipeste pe loc. 

5. Îndepărtați panoul din aripa centrală de pe pergament și întoarceți-l cu susul în jos. Tăiați filele cu 

cuțitul modelului sau cu ferăstrăul de bărbierit și lipici în locul foii centrale aripii inferioare 36. 

6. Construiți panourile aripilor exterioare. Introduceți coastele 33 până la 35 în tijele aripii și lipici în 

locurile de rezervă 26 și în partea inferioară a bordului de margine 38. 

Materialul pentru foi este puțin marit și va fi tăiat mai târziu. 

7. Decupați piesele de protecție și materialul de forfecare la nervurile de capăt și poziționați vârfurile 

aripilor 39 la nivelul coastelor (nu lipici!). Tăiați părțile de margine principale 28 pentru a corecta unghiul 

și lungimea și lipiciul în fața coastelor. Lipiți locul gusa de placaj 45 și partea superioară a muchiei de 

fixare 38. 
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8. Îndepărtați panourile aripioare exterioare de pe tije, tăiați file și nisipi cu atenție partea inferioară a 

vârfurilor aripii. Vârfuri aripioare de lipici 39 la panourile aripii exterioare și lipici în loc triunghiuri balsa 

46 care sprijină vârfurile aripii. 

9. Decupați materialul de cearșaf al marginii superioare, apoi margini cu nisip și vârfuri aripioare pentru 

a forma. 

10. Costurile cu o secțiune transversală triunghiulară sunt utilizate pentru diédrul corect al panourilor 

aripilor exterioare. Lipiți câte o coastă 40 fiecare în parte, cu partea inferioară a panourilor aripii spre 

panoul de aripă central și vârfurile aripii. Nisipul cu grijă conturul coastei pentru a se forma după ce 

lipiciul s-a uscat. 

11. Lipiți panourile cu aripi exterioare pentru a plasa panoul de aripă central și asigurați-l cu cleme sau 

bandă. 

După o șlefuire atentă, aripa este gata de acoperire. 

12. Lipiți cele 6 formere la un loc după cum se arată și asigurați-vă că deschizăturile și contururile 

exterioare se potrivesc perfect. 

13. Tăiați 5 × 5 mm balsa stripwood 13 la o lungime de 210 mm și construiți o structură de cutie folosind 

cele două formatoare centrale de fuselaj, suporturi de aripă 11 și balsa stripwood 13. 

Atentie: Stripwood se incheie exact la suprafata de contact a formatorilor 3 si 4 (vezi graficul deasupra) 

14. Structura încorporată a lipiciului pe partea de fuselaj 1. Asigurați-vă că contururile șezii de aripi se 

potrivesc perfect și că capătul posterior al părții de fuselaj este înflorat cu suprafața de contact a 

formatorilor 5 și 6. Capătul inferior al părții de fuselaj ar trebui să fie mândru de stripwood cu 

aproximativ 2 mm, unde mai târziu se va fixa foaia inferioară a fuselajului. 

15. Lipiți în partea stângă partea de fuselaj și fixați până la uscare. 

16. Tăiați materialul de folie de fuselaj 42 până la lungime din balsa de 2 mm și lipici în loc. 

Atenție: materialul de cearșaf se termină exact la suprafața de contact a formatorilor 3 și 4! 

17. Adeziv 5 × 5 mm balsa stripwood 12 până la partea inferioară a fuzelajului frontal 10 (2 mm balsa), 

așa cum se arată. 

18. Ușor capăt spate al foii de fuselaj frontal inferior și fixarea foii în loc. 

19. Așezați dispozitivul de fixare a motorului dublat 2 în loc împreună cu foaia de fuselaj inferioară 10 și 

fixați-o cu bandă până la uscare. Apoi, lipici în loc rămânând 5 × 5 mm balsa stripwood. 

Atenție: decupajul dreptunghiular în suportul motor 2 trebuie să fie orientat în sus! 



4 
 

20. Tăiați raftul cu bandă ușoară cu fața montării motorului și nisipul ușor. Lipiți partea 7 pe loc și 

asigurați-o cu bandă. 

21. Din spate introduceți tubul de carbon 14 în fuzelaj și prin montare motor. Tubul de carbon este 

utilizat pentru alinierea celor 4 părți care formează capătul posterior al fuselajului. 

Ușor lipit suprafețele de lipit ale pieselor 8 (2 mm balsa) și lipici la fuzelaj, sprijinindu-se capătul opus al 

părților 8 pe tub de carbon. 

Nu lipici pe tubul de carbon, fixați-l doar pe tubul de carbon cu bandă până când lipiciul s-a uscat. 

22. Ușor suprafețe de contact tevite ale panourilor laterale posterioare 9 (balsa de 3 mm) și lipici în loc. 

Rețineți că gaura pentru diblul aripi este orientată în sus. Sigur la fuselaj și tub cu bandă. 

23. Când lipiciul s-a uscat, îndepărtați tubul din fuselaj și fuselaj de nisip într-un strat neted, rotunjind 

capătul posterior al fuselajului și marginile inferioare ale fuselajului. Suprafețe de contact cu nisip pentru 

capacul frontal de fuselaj, asigurați capacul de fuselaj 21 în loc cu bandă și rotunjiți marginile. 

24. Rotunjiți contururile pieselor de înfășurare și marginile frontale teșite ale cârmei și ale liftului pentru 

o aruncare suficientă a controlului. Apoi acoperiți fuzelajul și ambpenajul cu materialul de acoperire la 

alegere. 

Marcați linia centrală pe stabilizatorul 19, îndepărtați o bandă lată de 4 mm de material de acoperire și 

tub de carbon de lipici 14 pentru a stabiliza cu epoxidic. Susțineți capătul opus al tubului de carbon cu 

lemn de resturi de 4 mm. 

25. Introduceți șerpii 15 în fuzelaj și asigurați-l cu epoxy sau CA în găurile formatoarelor de fuselaj din 

spate. 

26. Din spate introduceți tubul de carbon în fuselaj și prin orificiul din fostul fuselaj din spate. 

Tubul de carbon ar trebui să iasă cu 5 mm din prima. Aliniați stabilizatorul orizontal și tubul de carbon de 

lipici în fuselaj. 

Fixați șerpi deasupra tubului de carbon până la 5 cm de la marginea frontală a stabilizatorului. Utilizați 

fie mici tăieturi de șarpe exterioare 52 sau șerpi siguri cu bandă. 

27. Marcați linia centrală a stabilizatorului și îndepărtați o bandă lată de material de acoperire de 4 mm. 

Apoi lipici-o în locul 17, asigurându-vă că este absolut vertical. 

28. Glisați claxonul mic de control GRP 49 pe tija de carbon 47. Tăiați sau fixați o canelură în marginile 

frontale ale jumătăților elevatorului și conectați-le cu tija. Pentru o distanțare corectă, așezați jumătățile 

elevatorului lângă stabilizatorul orizontal. Cu claxonul de control al lipiciului epoxidic la o jumătate de 

elevator la un unghi de 90 °. 
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Atenție: claxonul de control este orientat în sus! Rețineți, de asemenea, că marginile frontale ale 

jumătăților elevatorului trebuie să fie teșite pentru o aruncare de control suficientă. 

29. În unghi corect, apăsați cornul mare de control GRP 48 la aproximativ 1 cm deasupra marginii 

inferioare a cârmei 18 în cârma și lipici cu CA sau epoxy. Pentru unghiul corect, așezați cârma lângă filă și 

marcați poziția șarpelui pe cârme. 

30. Instalați servos-urile în tava servo 41 și tava servo adezivă în fuselaj. Asigurați-vă că coarnele de 

control sunt la același nivel ca șerpii. 

Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru receptor în fața tăvii servo. 

 

Completarea modelului 

1. Realizați o îndoire Z într-un capăt al firelor de comandă 16. Din partea fuselajului introduceți fire în 

șerpi și conectați firele la coarnele servo contol. 

2. Atașați suprafețele de control la fix și elevator cu bandă. Folosiți extensoarele de lipit 50 și cleme 51 

pentru a conecta firele de control la cârme și lift. 

3. Forați suportul motorului pentru montarea plăcii din spate și introduceți temporar șuruburile din 

lemn. Îndepărtați șuruburile din lemn și întăriți găurile cu un CA subțire. Apoi instalați depășitorul cu 

suport pentru placa din spate. 

4. Dibluri cu aripi de lipici 53 în loc. 

5. Conectați componentele motorului și RC și verificați direcția de rotație a motorului. Când direcția de 

rotație este corectă, instalați prop. Instalați bateria în fuselaj și asigurați-o cu bandă cu cârlig și buclă. 

Echilibrați modelul. Centrul de greutate este la 65 mm în spatele marginii principale. 

Încercați să obțineți un echilibru corect mutând bateria. 

 

Primul zbor 

Încărcați bateria modelului și verificați din nou centrul de greutate. Asigurați-vă că echipamentul radio 

funcționează corect și că suprafețele de control se mișcă într-o direcție corectă. 

Selectați o zi calmă cu puțin vânt pentru primul dvs. zbor. Mâna pornește modelul în vânt cu o putere de 

50% și o ușoară atitudine în nas. 

Permiteți Quido să urce pe o înălțime de salvare, apoi decupați modelul pentru linia dreaptă și plană. 

Efectuați doar mici corecții simultan. 
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Obisnuieste-te cu noul tau model si incearca diverse manevre. 

Asigurați-vă că aterizați întotdeauna Quido în vânt. Lăsați modelul să se apropie cu viteză moderată și 

opriți motorul chiar înainte de a atinge modelul. 


