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Dodatek Appendix

Mode 1 to Mode 2 con-
version

The following procedure 
explains the conversion 
from Mode 2 to Mode 1. 
Change from Mode 1 to 
Mode 2 is analog. A Phil-
lips screwdriver, some self 
adhesive tape and a pair 
of fine nose pliers is all 
you need.
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Vyšroubujte čtyři šrouby zadního víka skříňky
ovladače.
Remove the four rear cover retaining screws and
lift off the cover.

Aretační pružina
Throttle ratchet

Díly, které budou přemístěny
Parts to be moved  

Kulisa neutralizace
Neutralizing lever

Aretační pružina
Throttle ratchet

Neutralizační 
pružina
Spring

Závěs pružiny
Spring retainer

Upevňovacící šroub
závěsu pružiny
Retainer screw

Odmontujte aretační pružinu plynu z křížového ovla-
dače A.
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Unscrew the throttle ratchet from it‘s mounting post 
on stick unit A.
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Změna módu křížových 
ovladačů 1 a 2

Náskledující návod popi-
suje přestavbu ovladače z 
Módu 2 na Mód 1. Změna 
z Módu 1 na Mód 2 je ana-
logická. Vše, co budete 
potřebovat, je křížový 
šroubovák, kleště s tenký-
mi čelistmi nebo pinzeta.
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Aretační pružinu upevněte na sloupek na druhém
křížovém ovladači.
Re-position the ratchet onto the mounting post.
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Vyjměte závěs neutralizační pružiny.
Lift the spring retainer out of the stick unit.

Sejměte neutralizační pružinu ze závěsu.
Remove the spring from the plastic spring retainer.

Vytáhněte kulisu neutralizace a pružinu.
Pull out the neutralizing lever and spring.

Vyšroubujte šroub závěsu neutralizační pružiny na
stávajícím ovladači výškovky.
Remove the spring retaining screw from the elevator 
function.

Zajistěte dočasně neutralizační pružinu na kulise 
kouskem samolepící pásky.
Secure the spring onto the neutralizing lever by using a 
small piece of self adhesive tape.
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Napněte pružinu dle obrázku.
Extend the spring as shown above.

Našroubujte upevňovací šroub závěsu. 
Finally, fit the retaining screw into position. 

Pružinu zavěste na závěs pružiny zasunutý na místo.
Drop the plastic spring retainer into stick unit A, and slide 
the spring into the groove.

Kulisu s neutralizační pružinou zasuňte na místo
v mechanismu druhého křížového ovladače. 
Slide the neutralizing lever with spring into position in 
stick unit A.

Znovu namontujte zadní víko skříňky ovladače.
Re-attach the rear cover.

 


