
Vlastnosti
• Technologie SAFE™ nabízí vysokou míru bezpečnosti
• Automatické přistání aktivně pomáhá s přistáním
• Okamžitá obnova letu s režimem Tlačítko Panika
• Letové režimy Začátečník, Pokročilý, a Zkušený pro rychlou výuku
• Funkce Holding Pattern pro kroužení modelu nad stanoveným místem
• Virtuální plot udržuje letadlo v omezeném doletu
• Držák pro HD kameru E-flite® EFC™-721 je v balení
• Řízeny jsou funkce plyn, směrovka, výškovka a křidélka
• LiPol baterie1300mAh 3S 11,1V pro dlouhou dobu letu
• Nárazuvzdorná odolná konstrukce Z-Foam™
• Tříkolový podvozek pro snadnější pojíždění na zemi
• Obsahuje 4-kanálový vysílač Spektrum™ DX4e 2,4GHz DSMX®
• Kompletní elektronika se střídavým motorem a regulátorem
• Rychlá a jednoduchá montáž
• Vše co potřebujete k letu je obsaženo v balení
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Technické údaje
Rozpětí   1390 mm
Délka   908 mm
Letová hmotnost  950 g
Elektro pohon  Střídavý 480 BL
Regulátor  Střídavý 18A
Baterie   LiPol 1300 mAh 3S
Vysílač	   Spektrum DX4e DSMX 2,4 GHz (RTF)
Řízené	funkce	  Směrovka, výškovka, křidélka a motor

Montáž	křídla
Křídlo je k trupu poutáno gumovými 

smyčkami, díky tomu je montáž rychlá. 
Takto pružné uchycení křídla snižuje 

riziko poškození při přistání.

Řízení
Podvozek modelu je pevný, tříkolý s 
řiditelnou příďovou nohou. Všechny 
kormidla jsou dostatečně velká pro 
všechny potřebné letové manévry.

Funkce SAFE
Devizou modelu jsou stabilizační a 

poloautomatické letové funkce, které 
mohou pomoci ve svízelných situacích 
a umí pomoci i při nejrizikovějších ope-

racíchm jako při startu a přistání.

Obsah	balení
Sportsman S+ má nainstalovaný 

střídavý motor 480BL s 18A reguláto-
rem, serva řízení a přijímač. Obsahuje 
vysílač Spektrum DX4e, LiPol baterii 

11,1V 1300mAh a nabíječ.

Glasair Sportsman SAFE+ RTF & BNF

Glasair Sportsman SAFE+ s inteligentní technologií SAFE™ má 3 letové módy, 
automatické funkce startu a přistání, funkce Virtuální plot kdy model se nedostane 
do větší vzdálenosti od pilota a funkce Holding Pattern s kroužením nad zvoleným 
místem. SAFE má samostatnou funkci Tlačítko Panika pro uvedení modelu do 
vodorovného letu tlačítkem, pokud dojde ke ztrátě kontroly. Samozřejmostí je stále 
přítomná stabilizace AS3X.


