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Algemene informatie

4. Het uitbreiden van de zender
Uitbreidingsmogelijkheden
Speciale toebehoren

Geachte klant, wij zijn blij met uw keuze voor de F-14 zenderset van robbe-Futaba. Hiermee heeft u een uitbreidbare
zenderset gekocht, die optimaal aan uw groeiende eisen is
aan te passen. De F-14 zender in „pult"vorm design is met
vijf optieplaatsen uitgerust om individuele uitbreidingen
mogelijk te maken.
Ondanks de eenvoudige opzet van deze zender is voor het
gebruik van een hoogwaardige zender als de F-14 enige kennis vereist. Met behulp van deze handleiding zult u snel met
deze zender vertrouwd raken.
Om dit te bereiken moet u de handleiding aandachtig doorlezen voordat u de zender gebruikt.
Wij wensen u veel plezier en succes met het gebruik van uw
F-14 zender.

5. Appendix
Reparatie en service adressen
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2. De F-14 Zender
Apparaat beschrijving
De 4 (8) kanaals puit zender met radio frequentie (FM-PPM)
is geschikt voor het besturen van vliegende, varende of rijdende modellen. Met behulp van een in te bouwen
leraar/leerling systeem is het voor de beginner makkelijker
om de stuurtechniek te leren.

Inhoud van de standaard levering
In de volgende opsomming zijn de belangrijkste kenmerken
van de F-14 zender opgesomd.

De set (F 4038, F 4039 en F 4043) van de F-14 bestaat uit de
volgende delen:

1
1
1
1
1
1

Zender F-14
Ontvanger R118F 35 (A/B band) of 40 / 41 Mhz
Servo S 148
Servotoebehoren zakje
Schakelaar met laadplug
"^-f/i^ ^
Set kristallen met dezelfde frequentie
/

-

/
-

F4009, F4012: met ontvanger batterijbox
F4013, F4014: met NC-accus

J
^

n
- ^

-

Voor de individuele uitbouw van de zender vindt u in het
robbe programma een groot assortiment aan nuttige onderdelen.

-

Inhoudsopgave
1 Algemene informatie
Inhoud van de standaard levering
2

De F-14 zender
Apparaat beschrijving
Technische gegevens
Bedieningsinstrumenten
Het plaatsen van de accu
Operationele gebruiksduur
Het laden van de accu's
Het verwisselen van kristallen
Stuurknuppel instellingen
Vrije functiekeuze, servo reverse
Leraar leerling gebruik

3. Ontvanger en servo's
Technische gegevens
Aansluiten van de ontvanger
Inbouw van de ontvanger
Gebruiksspanning van de ontvanger
Aanbevelingen en tips

Moderne „puit" zender met 4 stuurfuncties en uitbreidbaar tot 8 stuurfunkties.
Servo reverse voor elke functie. Dit maakt het mogelijk
om een servo op de zender om te polen dit vereenvoudigt
de inbouw van de servo's.
Vrije toewijzing van de stuurfunkties zodat de volgorde
van de aansluiting aan de ontvanger vrij te kiezen is.
3 Optie uitbouwplaatsen, voor de inbouw van schakelaars, mini optie mixers, multi prop of multi switch
modulen.
2 Optie uitbouwplaatsen voor de inbouw van proportioneel-schuif kanalen of een Genua moduul.
Makkelijk afleesbare spanningsmeter voor de accu/batterij spanning.
Precisie-stuurknpels, optimaal naar uw wens en stuurgevoel in te stellen.
Centrale draagriem bevestiging, zodat de zender gemakkelijk met een draagriem om de nek is te hangen.
Grip uitsparingen in de achterkant van de zender voor
optimale ergonomische aanpassing bij gebruik als handzender.
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Technische gegevens
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Functies
Functie-uitbreiding
Frequentieband

40
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Kanalen
Modulatie
Kanaalraster
Stroomvoorziening
Stroomverbruik
Afmetingen
Gewicht (zonder accu)
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8 / 4 servo's
8 / 4 serves
35 Mhz ( A en B band)
40 / 41 Mhz
20 + 10 (35 Mhz)
22 (40 Mhz)
FM (PPM)
10 kHz
9,6 V NC accu
220 m
230 X 200 X 50 mm
600 g
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Bediengsinstrumenten
Alle bedieningsinstrumenten zijn aan de voorzijde van de
zender aangebracht. De laadplug bevindt zich in de rechter
zijkant en het accu vak in de linkerzijkant.
Door de „puit" vorm van de zender bevinden alle schakelaars en overige instrumenten zich in gemakkelijke positie.
Zij kunnen bediend worden zonder dat de gebruiker zijn
model uit het oog verliest. Op afbeelding 1 zijn de bedieningsinstrumenten van de zender weergegeven.
$•

Het plaatsen van de accu
Moderne RC zenders bevatten hoogwaardige elektronica.
Daarom moeten ze ook worden voorzien van goede accu's.
Batterijen zijn hiervoor minder geschikt ook NC potloodcellen die niet tot een pack zijn gesoldeerd of gepuntlast worden sterk afgeraden. De kans op stroomuitval door slechte
contacten is in deze gevallen aanwezig. Wanneer een accu
omgepoold aangesloten wordt kunnen er defecten optreden,
deze defecten vallen buiten de garantie.
Bij normaal gebruik bevelen wij de zenderaccu 8KR 1300
SC (9,6 V/1400mAh) met bestelnummer F1297 aan. Voor
langere bedrijfstijden kunt u de zenderaccu 8 KR 1800 SCE
(9,6 V/2000mAh) met bestelnummer 4245 gebruiken. Deze
accu's zijn met stekker uitgerust die niet omgepoold aangesloten kan worden.

lijk van het aantal en het soort aangesloten servo's, de weerstand van de stuurfuncties en het aantal stuurbewegingen.
Let er dus op dat de stuurstangen licht lopen en dat de uitslag van de servo niet mechanisch begrensd wordt.
Afhankelijk van gebruik worden de volgende ontvangeraccu's aanbevolen: robbe 4N 600 A A (bestel nr. F1300) of de
4KR 1300 SC (best. nr. F1307).
De spanningsmeter op de voorkant van de F14 zender geeft
de actuele spanning van de zender accu aan. Voor een
betrouwbaar gebruik moet naald in het zilveren gebied van
de meter staan. Zodra de naald zich in het gebied tussen het
zilveren en rode gebied bevindt moet stoppen met het
gebruik van uw zender, de spanning is dan onder 8,5 volt
gedaald. De zenderaccu is leeg en moet geladen worden.
Staat de naald in het rode gebied dan moet de zenderaccu
voor gebruik geladen worden.

Het laden van de accu's
Wij raden u aan om ook voor de ontvanger een origineel
robbe accupack te gebruiken. Bij trillingen van bijvoorbeeld
de motor is bij het gebruik van een accupack de kans op een
slecht contact veel kleiner. Wanneer de servo's beduidend
langzamer bewegen dan normaal dan is de accu leeg.

Om de accu te plaatsen moet de achterkant losgemaakt worden. Schuif hiervoor beide vergrendelingschuiven circa 2 cm
naar buiten. De procedure is in afbeelding 2 weergegeven.
Vervolgens kan de deksel met een lichte druk naar voren
worden afgenomen. Let er hierbij op dat de antenne niet uit
de houder valt.

Buiten de eerder genoemde uitspraken over het laden van de
zenderaccu moet elke accu voor het gebruik tenminste 14
uur met 1/10 van de accucapaciteit worden geladen, (voorbeeld: accu 500 mAh, laadstroom = 50 mA). Dit staat los
van de gebruiksduur die hieraan is voorafgegaan. Hiermee
wordt namelijk de altijd aanwezige zelfontlading gecompenseerd. De zelfontlading van NC cellen is ongeveer 1% per
dag. Dit betekent dat een volle accu na 100 dagen volledig
ontladen is zonder dat deze belast is.

De binnenkant van de zender is in afbeelding 3 weergegeven. Leg de accu op zijn plaats. Leid het accusnoer naar de
aansluitprint en sluit vervolgens de contrastekker op de
printstekker aan. Leg het snoer netjes in de zender. Door
vervolgens de achterdeksel te plaatsen wordt de accu vastgeklemd.

De meeste laadapparaten zijn voorzien van leds zodat u kunt
zien dat de accu wordt geladen. Wij raden u een lader uit het
ruime robbe assortiment aan, bijvoorbeeld de robbe lader 5r,
best. nr. 8308 met de laadkabels F1415 en F1416. Op de
afbeelding van de zender vindt u de laadplug. In afbeelding
4 is schematisch de laadaansluiting voorgesteld.

Ga bij het plaatsen van de achterdeksel in de omgekeerde
volgorde te werk. Plaats de deksel eerst aan de bovenkant
links en rechts goed en sluit vervolgens de achterkant met de
schuiven.

De zender en de ontvanger moeten altijd uit staan tijdens het
laden. De laadstroom mag tijdens snelladen niet hoger zijn
dan I A . Bij het gebruik van hogere stromen kan de zender
inwendig beschadigen. De ingebouwde diode voorkomt in
de meeste gevallen schade bij het omgepoold aansluiten van
laadkabel.
" "

Operationele gebruiksduur

Sluit altijd eerst de bananen stekkers aan op het laadapparaat. Sluit vervolgens de laadkabel aan op de zender / ontvanger accu. De ontvangeraccu kan tijdens het laden in het
model blijven. Gebruik een schakelaar met een aparte laadaansluiting zodat u niet telkens de accu stekker hoeft los te
trekken.

Met de 1400 mAh accu heeft de zender een gebruiksduur
van ongeveer 6 uur, bij het gebruik van een 2000 mAh accu
is de gebruikstijd ongeveer 8 uur (hier wordt uitgegaan van
volle accu's in goede conditie). Bovenstaande geldt N I E T
voor de ontvangeraccu hier is gebruiksduur sterk afhanke-

39

^ rlllllll^

Futaba

Gebruiksaanwijzing

F-14

Wanneer de accu een langere tijd niet is gebruikt (bijvoorbeeld na de winterstop) kunt u het beste de accu's een aantal
keren laden en ontladen. Hierdoor wordt de volledige capaciteit weer bereikt.

traploos worden ingesteld. Hiertoe dient u de achterkant van
de zender te openen. Maak na het openen eerst de accustekker los.
Met een kleine schroevedraaier kan de veerkracht van elke
functie afzonderlijk ingesteld worden. De plaats van de
schroefjes ziet u in afbeelding 7. Draaiing met de klok mee
vergroot de terugveerkracht, tegen de klok in draaien verkleint de terugveerkracht.

De robbe POWER PEAK TX RX DISCHARGER (best. nr.
8125) en de laadkabel 8262 zijn hiervoor uitermate geschikt.
Samen met de lader 5r kunt u automatisch laden en ontladen.
Dankzij deze procedure voorkomt u het zogenaamde
„memory effect".

Standaard springen alle 4 de functies naar de neutraalstand
terug. Voor die functies waarbij dit niet gewenst is kan op
beide verticale stuurbeweging een „ratel" gebouwd worden.
Dan blijft de stuurknuppel in de laatste stand staan, hij gaat
dus niet terug naar de neutraalstand terug. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de gasstand van een brandstofmotor.

Lever oude of defecte accu's in bij de daarvoor bedoelde inzamelpunten, zo spaart u natuur en milieu. NC accu's moeten
apart van het normale huisvuil worden verwerkt! Apart ingeleverde accu's worden weer verwerkt, zo komen de zware
metalen niet in het milieu terecht, maar in een kringloop van
produkten.
Help mee aan de bescherming en de preventie van het
milieu!

De ratelveer met bevestigingsschroef wordt met de zenderset meegeleverd. De gasfunctie (ratel kan zowel links als
rechts worden aangebracht, afhankelijk van de persoonlijke
voorkeur van de gebruiker.

Het verwisselen van de kristallen.
De plaats van de ratel staat aangegeven op de afbeelding 7.
Schroef eerst de ratelveer op zijn plaats vervolgens kunt de
veer voor de neutraalstand ontspannen. Hiertoe schroeft
eerst de schroef geheel linksom. De veer kan dan met een
pincet verwijderd worden, tot slot verwijderd u de neutraalhevel. Hierdoor is deze functie niet meer neutraliserend.

De zender en ontvanger kunnen binnen de bandbreedte van
verschillende kristallen (en dus van diverse kanalen) worden
voorzien. Om van kanaal te veranderen moet een andere kristal-set in het chassisdeel van de zender en in de ontvanger
geplaatst worden. De frequentie van de zender en de ontvanger moeten overeenkomen. De kanalen moeten ook binnen de bandbreedte van de zender en ontvanger vallen (35 of
40 Mhz).

Vrije functiekeuze, het ompolen van servo's

Zendkristallen worden aangeduid met TX + kanaalnummer,
ontvangerkristallen met RX + kanaalnummer. Apparatuur
voor de 35 Mhz B band kunnen werken niet met kristallen
uit de 35 Mhz A band. Gebruik alleen originele robbe Futaba
kristallen.

De zender wordt fabrieksmatig met aangesloten stekkers en
functies geleverd. De volgorde van de knuppelfuncties
(nummering naast de trimmer) komt hierbij overeen met de
volgorde op de ontvanger. Wanneer u deze aansluiting zo
laat dan moet u de servo's volgens de nummering van de stuurfuncties aansluiten op de ontvanger.

Op afbeelding 5 ziet u de positie van het chassisdeel voor de
kristal, het zit op de hoofdprintplaat. Om kristallen te verwisselen moet de zender worden geopend (zoals beschreven
bij „ het plaatsen van de accu"). Hierbij moet de zender beslist uit staan.

Een mogelijke aansluiting voor een motorvliegtuig ziet u in
onderstaand schema:
Knuppel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Stuurknuppelinstellingen.
De lengte van de stuurknuppel kan geheel naar wens van de
gebruiker worden ingesteld. Op afbeelding 6 wordt deze
procedure schematisch weergegeven. Draai deel A en B los
van elkaar stel de knuppel in op de gewenste lengte en draai
vervolgens A en B weer tegen elkaar vast. Wanneer de zender als handzender wordt gebruikt zijn korte knuppels plezierig in gebruik. Voor het gebruik als puitzender kunnen de
lange knuppels worden gebruikt.

functie
Rolroer
Gas
Hoogteroer
Richtingroer

ontvanger aansluiting
1
2
3 -4

Naar wens van de gebruiker kunnen de functies ook anders
aangesloten worden. Ook de aansturing kan veranderd worden door de stekkers op de hoofdprintplaat van volgorde te
veranderen.
De aansluiting op de ontvanger is dus vrij te kiezen. De
plaats van de stekkeraansluiting op de hoofdprintplaat kunt
u zien op afbeelding 5. De volgorde van de vrije kanalen 58 is op deze manier ook te bepalen.

Van beide knuppels kan de terugveerkracht van de knuppels
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Alle kanalen kunnen worden omgepoold. Door de stekker op
de hoofdprintplaat om te draaien poolt u een kanaal om. Let
er hierbij op dat u de stekker netjes op de drie stekkerpennen
steekt.

overgegeven. Dit gebeurt door middel van de L/S schakelaar. Tijdens kritische momenten of onoverzichtelijke situaties kan de leraar direct het stuur weer over nemen door de
schakelaar los te laten.

Leraar-leerling gebruik

Let op het volgende bij het gebruik van de F14 zender in
leraar-leerling gebruik met anderen robbe-Futaba zenders.
De F14 kan in combinatie met elke ander robbe-Futaba zender met 4 kanalen of meer worden gebruikt. Wanneer er in
de andere zender ook een Trainer module 4 is geplaatst dan
worden de zenders door middel van trainerkabel 4 aangesloten (best. nr. F1575. Ook bij het gebruik van Trainer module 1 of 3 (ronde DIN plug) is een combinatie mogelijk, alleen
dan met behulp van adapterkabels.

De F14 zender is standaard voorbereid voor leraar-leerling
gebruik. Deze optie maakt het voor een beginner mogelijk
het vliegen te leren met de hulp van een instructeur.
De leraar stuurt het model tijdens de landing en de start en
kan wanneer het model zich in een veilige positie bevind
door middel van de L/S schakelaar op zijn zender het „roer"
overgeven aan de leerling zender. Op kritische momenten
kan de instructeur ingrijpen door de L/S schakelaar loslaten
en het stuur over te nemen. Op deze manier kan het vliegen
stap voor stap geleerd te worden zonder dat u hoeft vrezen
voor schade of verlies van het model.

Met behulp van Trainer 4 adapter (best. nr. F1576) wordt de
verbinding met de leraar zender tot stand gebracht. Voor het
aansluiten van een leerlingzender is leerling adapter 4 (best.
nr. F1581) beschikbaar.
Afhankelijk van de softwareversie/instelling gelden de volgende bijzonderheden voor leraar-leerlinggebruik.

De F14 zender kan met een leraar-leerling moduul worden
uitgerust. De „Trainer module 4" (bestelnummer F1574) is
in te bouwen in de bovenste optieplaatsen van de zender.
Hierdoor bevindt de aansluiting van de leraar leerling kabel
zich aan de bovenkant van de zender dit is vooral bij „puit"
gebruik gemakkelijk. In de zender wordt de stekker aangesloten op de stekkerplaats TRAIN.

1. FC-15, FC-16, FC-18 Vl+2, FC-18junior en FC-28
y Vl+2, Skysport 4, FF-6, FF8.
In combinatie met deze zenders is het leraar-leerling gebruik
mogelijk overeenkomstig het gebruik van twee F14 zenders.
Dit betekent dat alle kanalen tegelijk worden overgegeven
tussen leraar en leerling zender.

In afbeelding 8 is het leraar leerling gebruik schematisch
weergegeven.
De verbinding tussen leraar en leerling zender gebeurd door
middel van de twee-aderige trainer kabel (best. Nr. F1575),
deze is aan beide kanten van clinchstekkers voorzien.
De Trainer module 4 is universeel uitgevoerd: het kan zowel
op de leraar als leerling zender worden gebruikt. Wordt het
in de F14 als leraar-module gebruikt, dan moet ook de
leraar/leerling schakelaar (best. nr. F1524) aangesloten worden - zie afbeeldingen 30 en 13.

2. FC-18 V3.0, FC-18 V3.0 Plus, FC-28 V 3.0
Bij deze zenders is naast het overgeven van alle kanalen
ineens ook mogelijk per kanaal over te geven. Zo leert de
leerling kanaal voor kanaal te beheersen.
De leraar kan tijdens het vliegen kanalen overgeven of terugpakken. In noodgevallen bestaat altijd de mogelijkheid om
met een schakelaar alle kanalen tegelijkertijd terug te pakken.

Bij dit leraar leerling systeem moeten beide zenders hun
eigen stroomvoorziening hebben. De leerling zender moet
ook aan staan. De zendkristal moet uit de leerlingzender
worden verwijderd, zodat er geen hoogfrequente uitstraling
is als de zender wordt aangezet. De functie indeling moet op
beide zenders overeenkomen. Wanneer deze niet overeenkomen moet de functies op de zender van de leerling opnieuw
worden ingedeeld.

Als extra mogelijkheid hebben deze zenders het zogenaamde mix gebruik, dit betekent dat zowel de instructeur als de
leerling in gelijke mate invloed hebben op het stuurgedrag
hebben. De instructeur kan bij een stuurfout direct corrigerend optreden zonder te moeten omschakelen. Dit mix
gebruik is ook per kanaal in te stellen. Daarnaast is het ook
nog mogelijk om op de zender het aandeel van de leerling in
te stellen.

Na het aansluiten en aanschakelen van beide zenders moet er
zeker een functietest worden uitgevoerd. Druk de L/S schakelaar naar voren en test de functies van de leerling zender.
Na het loslaten van de schakelaar moet de leraarzender
direct de besturing overnemen.

Let op:
In de softwareversies worden de kanalen overgeschakeld.

Nadat de instructeur het model heeft gestart en op veilige
hoogte heeft gebracht kan het stuur aan de leerling worden

Bij het gebruik van modellen waarbij diverse mixfuncties
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nodig zijn dan moet de leerlingzender beslist ook over deze
mixfuncties beschikken.

lijk van de gewenste indeling van de functie op de stuurknuppels. Bij het gebruik van de zender voor vliegende
modellen is het aan te raden de functie indeling over de stuurknuppels net zo te doen als u ervaren collega vliegers, zij
moeten u immers helpen.

3. FC-18 V3.1, FC-18 V3.1plus, F C 28 V3.1
Deze leraarzenders van de nieuwste generatie bieden naast
de bovenstaande beschreven mogelijkheden (de overgave
van kanalen afzonderlijk en samen, het gebruik van mix-functies) nog een voordeel. Deze zenders vereisen namelijk
geen „intelligente" leraarzender bij modellen met bijzondere mix-functie (bijvoorbeeld helikopters). De op de leraarzender ingestelde mixfuncties worden ook gebruikt wanneer
de leerling stuurt. Een F-14 zender is in dit geval voldoende
als leerlingzender voor heh-vlieglessen.

In afbeelding 9 is de aansluiting van de ontvanger weergegeven. Om het overzicht duidelijk te houden zijn alleen de
vier basiskanalen aangesloten.

Inbouw van de ontvanger
De ontvanger en de ontvangeraccu moeten in dik schuimplastic worden verpakt om ze te beschermen tegen trillingen.
Zorg ervoor dar de accu niet van zijn plaats kan schieten.
Om de ontvanger tegen water, brandstof en stof te beschermen kunt u hem in een klein plastic zakje/ballon worden verpakt. De opening waardoor de snoeren naar buiten komen
kan met een kabelbinder worden afgesloten. Na het gebruik
moet de ontvanger uit het zakje gehaald worden om condens vorming te voorkomen.

Let op:
In principe moet bij het gebruik van een L/S systeem de
leerling zender altijd op F M (PPM) modulatie ingesteld
zijn. De leraarzender kan zowel in PCM als FM instelling
werken.

3.

Ontvanger en servo's

s

Leid alle kabels overzichtelijk door het model, let er hierbij
op dat er geen trekspanning op de snoertje komt te staan.
Leg de kabels niet kriskras door de romp maar bind ze
samen met kabelbinders of plak ze netjes in de romp.

De zenderset bestaat naast de zender ook uit een ontvanger
van het type R-118F en een servo S 148.

Technische gegevens

Zorg ervoor dat de ontvangerantenne languit en recht loopt.
Laat de antenne draad niet langs servo's regelaars elektromotoren en stroomdraden of metalen stuurstangen lopen.
Laat de antenne bij vliegtuigen aan de bovenkant de romp uit
en span deze met behulp van een elastiekje naar het kielvlak.
Zorg voor een trekontlasting en knikbescherming op het
punt waar de antenne de romp verlaat. Dit kan bijvoorbeeld
met een stuk siliconenslang zoals weergegeven in afbeelding
10.

Ontvanger R-118F
functies
ontvangstfrequentie
tussenfrequentie
beschikbare kanalen
modulatie
kanaalraster
ingangsspanning
stroomopname
gewicht
afmetingen

8 servo's
35 Mhz (A en B band)
4 0 / 4 1 Mhz
455kHz
20 -I- 10 35 (Mhz)
22 (40 Mhz)
FM (PPM)
10 kHz
4,8 - 6 V
10 mA
35 g.
60 X 36,5 X 20,5 mm

De ontvanger antenne mag beslist niet worden ingekort,
anders wordt de reikwijdte kleiner. Als de afstand tot het
kielvlak korter is dan de antennedraad laat dan het overige
draad los hangen.
Laat bij koolstof of kevlar rompen de antennedraad altijd
buiten de romp lopen en niet paralel aan de romp om de
afschermende werking van koolstof te vermijden.

Servo S148
neutraaltijd
draaiboek
bedrijfsspanning
draaimoment
steltijd 45°
afmetingen

De ontvanger schakelaar moet zonder mechanische begrenzing aan en uit kunnen. Het gat in de romp moet groot
genoeg zijn, om onbedoeld uitschakelen te voorkomen.
Plaats de schakelaar niet aan de kant van de uitlaat om olie
en brandstof vervuiling van de contacten te voorkomen.

1,52 ms pos kanaalimpuls
2 x45°
4,8 - 6 V
30 Ncm = 3,0 kgcm '
0,165 seconde
40,4 X 19,8 X 36,0 mm

Lange servosnoeren, bijvoorbeeld bij rolroer servo's in de
vleugels, kunnen de ontvangst negatief beïnvloeden.
Gebruik daarom bij servosnoeren langer dan 50 cm. in ieder
geval gedraaid snoer (best. nr. F1452) gebruik daarnaast ook
ontstoorfilters (best. nr. F1413).

Aansluiten van de ontvanger
De volgorde van de aansluiting van de servo's is afhanke-
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De antenne mag absoluut niet worden opgerold als een
spoel. De antenne kan het best aan een latje of in een plasticbuisje worden geleid. Dit beïnvloed de reikwijdte niet.
Gebruik voor de montage van de servo's altijd de meegeleverde rubbertules en messing holnieten.
Let erop dat u de schroeven niet zo vast draait dat de holnieten plat worden gedrukt anders hebben de rubbertules geen
trillingsdempende werking meer.
Op afbeelding 13 ziet u de bevestiging van de servo's.
Bij vliegtuigmodellen moeten de servo's in servoplankjes of
servohouders worden bevestigd. In r.c. auto's worden servo's op de daarvoor bestemde plaatsen bevestigd. In schepen
moet kunnen de speciale robbe-Futaba servohouders worden
gebruikt.
- - . ^
; ,
De meeste servo's zijn dankzij een tandkraag op de uitgaande as mechanisch neutraal te stellen. Draai hiervoor eerst het
schroefje van de servohevel los neem de hevel van de servo
en druk hem nadat de servo in de neutraalstand is gezet terug
op de servo in de gewenste stand.

Elke servo moet vrij zijn volledige draai kunnen maken,
zonder mechanisch begrenst te worden. Dit geld in het bijzonder ook voor de gas servo. De standen volgas moeten
worden bereikt door de volle uitslag en mogen niet mechanisch worden beperkt door de carburateur.
Wanneer dit toch het geval is werkt de servo continu voluit
en gebruikt deze veel stroom.
De stuurstangen en roeren moeten zo vrij lopen dat ze soepel en licht lopen. Anders kost het teveel stroom en wordt de
bedrijfstijd aanzienlijk korter.
Bovendien komen zwaarlopende roeren slecht in neutraalstand terug en dit heeft weer een slechte invloed op het
vlieggedrag.
Voor een veilig gebruik moeten knikpulsen voorkomen worden. Deze ontstaan als metalen delen bijvoorbeeld door trillingen langs elkaar bewegen.
Gebruik daarom bij de aansturing van de carburateur beslist
altijd een plastic kwiklink. Maak geen losse metaal-metaal
contacten.
- . . • ,; _

Op afbeelding 14 ziet u een servo met aangesloten stuurstangen. Er zijn verschillende hevels leverbaar voor robbe
servo's, deze zijn in afbeelding 15 weergegeven. Daarnaast
is het verschil per tand van de tandkraag weergegeven.

Elektromotoren moeten beslist ontstoord worden anders
kunnen de vonken die tussen koolborstel en het anker ontstaan de besturing storen. Gebruik om de motor te ontstoren
ontstoorfilter best nr. 8306 of 8307 of een setje ontstoorcondensators 4008.

Gebruiksspanning van de ontvanger

Elke motor moet apart ontstoord worden in afbeelding 16 is
ontstoorde motor te zien.

Alle robbe-Futaba ontvangers werken nog bij met een spanning van 3 volt zonder reikwijdte verlies. Dit betekent dat
zelfs bij een defecte accucel de ontvanger blijft werken want
ook de robbe-Futaba servo's werken nog bij een spanning
van 3,6 volt, echter wel langzamer en met minder kracht. Dit
is vooral belangrijk in de winter met zeer lage gebruikstemperatuur zodat spanningsval geen uitval veroorzaakt.
Het nadeel van dit systeem is dat bijvoorbeeld de uitval van
een accucel soms geheel niet gemerkt wordt. Daarom moet
de ontvanger accu regelmatig getest worden. De robbe accucontroller (best. nr. 8248) is hiervoor goed geschikt. Of
gebruik een 10-leds schakelaar (bijvoorbeeld best.nr. F1404)

Om een model te besturen moet de antenne altijd volledig
worden uitgetrokken. Tijdens gebruik niet met de antenne
naar het model wijzen. In deze richting heeft de zender de
minste uitstraling.
De antenne kan het beste haaks op het model staan. Bij gelijktijdig gebruik van zenders op naast elkaar liggende kanalen kunnen de vliegers/bestuurders het beste in een groep bij
elkaar staan. Vliegers die zich op een afstand van de groep
bevinden vormen zowel een risico voor het eigen model als
voor dat van de anderen.
Voor de zekerheid moet u op zijn minst met de start van een
nieuw model een reikwijdte test doen. Met ingeschoven
antenne moet er een storing vrije afstand van ongeveer 60
meter zijn. Dat betekent dat de ontvanger zonder fouten
moet werken.

Aanbevelingen en tips
Zet altijd eerst de zender aan en dan pas de ontvanger.
Uitzetten in omgekeerde volgorde. Als de ontvanger is aangezet gaan alle servo's in de neutraalstand staan. Test elke
functie door de stuurknuppels even te bewegen.

Bij motormodellen moet deze test met een lopende motor
worden uitgevoerd zodat trillingsstoringen ook aan vastgesteld kunnen worden. Ga niet vliegen als de eventuele problemen niet met zekerheid zijn gevonden en verholpen.

Let hierbij ook op de looprichting, wanneer een roer de verkeerde kant op beweegt moet dit kanaal eerst worden omgepoold.
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Het uitbreiden van de zender

4 Dual rate module (best. nr. F1541)

Uitbreidingsmogelijkheden.
De F-14 zender is bijzonder goed van een scala van uitbreidingsmogelijkheden te voorzien. Zo is de F-14 heel goed tot
een speciale scheepszender uit te rusten.
1 Proportioneel kanaal lineair (bestel nr. F1601)
Deze schuifregelaar voorziet de F14 zender van een extra
proportioneel aan te sturen kanaal. In de neutraalstand van
de schuifregelaar zit een vast punt. Sluit deze aan op kanaal
5 - 8. De looprichting van de servo wordt door het omdraaien van de stekker omgekeerd. De plaats van de stekker
contacten is in afbeelding 5 weergegeven. In afbeelding 17
ziet u een proportioneel kanaal

De „struuruitslag keuze" ook wel „Dual rate" genoemd
maakt de omschakeling van de gewone uitslag naar een van
te voren ingestelde stuurweg mogelijk. Door de inbouw van
bijbehorende dual rate schakelaars (best nr. F1502) kan tijdens het gebruik van volle uitslag worden omgeschakeld
naar de verkleinde uitslag.
Hierbij worden ook de trimuitslagen in uitslag verkleind.
Het is aan te bevelen het model van te voren mechanisch uit
te trimmen, zodat er geen grote triminstellingen nodig zijn.
Dual rate wordt in vliegtuigmodellen hoofdzakelijk op de
rolroeren en of het hoogteroer gebruikt. De module wordt
tussen het snoer van de knuppel en de aansluiting op de
hoofdprintplaat aangesloten.
Maak hiervoor de stekker van de functie los van de hoofdprintplaat en steek deze op de stekkerpennen van de dual rate
module, steek vervolgens de stekker van de module op de
vrijgekomen plaats van de hoofdprintplaat. • , , ^;

De F14 zender beschikt over twee inbouwplaatsen elk voor
een proportioneel kanaal. Om de schuifregelaar in te kunnen
bouwen moet afdekkingsplaatje verwijderd worden. Licht
met een scherp mes het plaatje iets op zodat u het van de
zender kunt trekken.

Steek de tweepolige stekker van de schakelaar (best. nr.
F1502) op de print van de dual rate module om deze aan en
uit te zetten. De dual rate module is in afbeelding 19 weergegeven.

Daarna wordt het proportioneel kanaal van achteren in de
zender geplaatst en van voren vastgeschroefd. Aansluitend
wordt het nieuwe afdekplaatje geplaatst en de knop op zijn
plaats gedrukt.
2. Schakelkanaal met 2 posities (bestnr. F1524)

Om de dual rate module in te bouwen moet eerst de blinde
afdekking uit de afdekkingsplaat worden verwijderd. Plaats
de module van achteren in de gewenste plaats en schroef
deze vast met de meegeleverde schroeven. Bevestig daarna
de afdekkingsplaat weer.

, j

Deze schakelaar voorziet de F-14 zender van een extra schakelfunctie. De servo op dit kanaal kan hiermee de posities
uiterst links of rechts innnemen. Sluit deze aan op kanaal 58 . De looprichting van de servo wordt door het omdraaien
van de stekker omgekeerd. De plaats van de stekker contacten is in afbeelding 5 weergegeven.

5. De zenderpuit. (bestnr. F1540)
Met de zenderpuit kunt u de zender als „puit zender" gebruiken en hem gemakkelijk om de nek hangen. In combinatie
met de langere knuppels (zie afbeelding 6) kan er zeer nauwkeurig gestuurd worden.
:
- ^:

3 Schakelkanaal met 3 posities (bestnr. F1600)
Deze schakelaar voorziet de F-14 zender van een extra schakelfunctie. De servo op dit kanaal kan hiermee de volgende
posities innemen: uiterst links midden of rechts. Sluit deze
aan op kanaal 5-8 . De looprichting van de servo wordt door
het omdraaien van de stekker omgekeerd. De plaats van de
stekker contacten is in afbeelding 5 weergegeven. Een schakelkanaal met 3 posities is weergegeven in afbeelding 18.

Speciale toebehoren
1. Mini-optie (best. nr. F1540)
Met deze uitbreiding kunnen twee functies elektronisch
gemixt worden. Er zijn in principe twee mogelijkheden bij
het mixen van functies. Als bij het gebruik van een kanaal
een bepaald ander kanaal wordt beïnvloed noemen we dat de
meeloop-mixer. Wanneer twee functies altijd tegen elkaar in
of met elkaar mee dan is een zogenaamde „wederzijdse
mixer" actief.

De F-14 kan maximaal met vier schakelkanalen worden uitgebreid. Om een schakelaar in optieplaats 1 of 2 in te bouwen moeten eerst de schroeven worden losgedraaid en de
afdekking worden verwijderd.
Daarna kan de schakelaar van achteren op de gewenste
plaats worden gebracht en van de buitenkant af met een
moer worden vastgezet. In het „blinde" afdekplaatje moet
met behulp van een pincet of klein tangetje de betreffende
afdekking voor de schakelaar worden gehaald. Vervolgens
schroeft u de afdekplaat weer vast.

De meeloop-mixer kan bijvoorbeeld als Combi -Switch
gebruikt worden voor de functies rolroeren en richtingroer.
Een ander voorbeeld is het mixen van de Stoorkleppen en
het hoogteroer. Als wederzijdse mixer is de mini optie
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geschikt voor het aansturen van een V-staart, de roeren van
een deltamodel of de flaperonfunctie. In deze functies slaan
de roeren als rolroer tegenovergesteld en als hoogteroer in
dezelfde richting uit.
De mini-optie kan ook als elektronische V-kabel worden toegepast. Het is dus mogelijk met een stuurfunctie twee uitgangskanalen op de ontvanger aan te sturen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld twee in de vleugel ingebouwde servo's
worden aangestuurd.
-

- f -

De mixer is in te stellen met de draaiknop. Met een extra
schakelaar (best. nr. F1502 of F1521) kan de mixer tijdens
gebruik aan en uitgezet worden. Met de ingebouwde schakelaar op de printplaat kan de mixer geheel uitgeschakeld
worden. De mini-optie (best. nr. F1540) is in afbeelding 20
weergegeven.

Het gebruik van de mini optie wordt aan de hand van een
voorbeeld van een V-staart uitgelegd.
Sluit de snoeren van de stuurknuppelfuncties voor richtingen hoogteroer aan op de stekkerpennen van de mini-optie.
Sluit de snoeren van de mini-optie aan op de hoofdprintplaat.
Draai om de functies te testen de regelaar in de uiterste hoek,
beweegt een van de servo's verkeerd om draai dan de betreffende stekker op de mini-optie om. Wanneer de functies
hoogte en richting verwisseld zijn dan moet de draaiknop
volledig de andere kant uitgedraaid worden.
In de midden stand van de regelaar doet de mixer niets. Door
de regelaar te verdraaien kan de mixer traploos worden ingesteld.

2. Multi-switch-prop 12+2 module (best. nr. 8101)
De inbouw is hetzelfde als van de dual rate module. Dit geld
ook voor de manier van aansluiten.
De mini-optie wordt tussen de stuurknuppel snoeren en de
aansluiting op de hoofdprintplaat gezet. Haal de stekkers van
de te mixen functies van de hoofdprintplaat los en steek deze
op de stekkerpennen van de printplaat van de mini-optie.
De snoeren van de mini-optie worden op de hoofdprintplaat
gestoken. Wanneer er een bepaalde functie moet worden
omgepoold doe dit dan beslist met stuurknuppelsnoeren op
de mini-optie-print. In afbeelding 21 is de aansluiting van de
mini-optie weergegeven.
Let op

i

Met deze module voor bijzonder functies kan van een proportioneelkanaal van de F-14 12 schakel en 2 servokanalen
gemaakt worden. Met deze uitbreiding kunnen de meeste
voorkomende bijzondere functies worden aangestuurd. De
bediening, die plaats vindt over vier 3 positie schakelaars
een drie positie in drukschakelaar, een 3 positieschakelaar /
drukker en twee draaiknoppen. zijn voldoende om bijna alle
mogelijke bijzondere functies aan te sturen. In afbeelding 22
is deze module weergegeven.
De inbouw van de module in de zender is eenvoudig. De
module wordt direct van achteren in de optieplaats gestoken,
en met de meegeleverde moertjes vastgeschroefd. Natuurlijk
moet eerst het afdekplaatje verwijderd worden. Het drie aderige aansluitsnoer wordt aan de multi-out stekkerpennen op
de hoofdprintplaat gestoken worden. Het eenaderige snoer
wordt op de stekkerpen „multi-in" 1, 2 of 3 gestoken worden

;

De mini-optie kan alleen geïnstalleerd worden als er geen
trainer module is ingebouwd, beiden gebruiken namelijk
dezelfde stekkerplaats „TRAIN". Neem contact op met de
robbe technische dienst wanneer u toch beiden tegelijk wilt
gebruiken. De mini optie is zo uitgevoerd dat deze voor de
„oude" F-14 geschikt is. Om de mini optie op de nieuwe F14
aan te kunnen sluiten moet de bezetting van de stekker worden veranderd. Het rode snoer van stekkerplaats „4" in stekkerplaats „2" verwisselen.
rood

zwart

1

4

„oud'

zwart

Stekkerplaats „multi i n "
Overeenkomstige ontvangeruitgang

I

3
6

De multi adapter die bij de oude F-14 zender gebruikt wordt
vervalt! Op dit kanaal kan geen andere stuurfunctie worden
aangesloten!
Tenslotte moet de afdekplaat, waarin alle gaten worden
opengebroken, weer geplaatst.
Afbeelding 23 geeft de aansluiting van de module met de
zenderprint weer.
•

rood

12
„nieuw'

Vanwege het grote aantal schakelaars is het aan te bevelen
etiketjes met een beschrijving bij de schakelaars te plakken,
bestelnummer F1543. Dit is weergegeven in afbeelding 24.
Voor het gebruik van de module is het vereist om aan de ontvanger de overeenkomstige module aan te sluiten. Om de
functies in het model aan te sturen is de multi-switch-prop
gebruikt. 12 + 2 decoder nodig (best. nr. 8102). De decoder
is in afbeelding 25 weergegeven. De decoder is in afbeelding
25 weergegeven.

Licht hiervoor het kunstof-lipje op de stekker „4" iets op,
trek de pen eruit en steek deze in de plaats „2". De stekker
aan de stekkerplaats „TRAIN" aansluiten.
Steek de stekker van de schakelaar naast de hoofdschakelaar
wanneer u de mixer als schakelbare meeloop functie wilt
gebruiken. De schakelaar werkt alleen wanneer de geïntegreerde hoofdschakelaar is gedeaktiveerd.
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De decoder moet op de ontvanger worden aangesloten op het
kanaal dat overeenkomt met de aansluiting in de zender. De
decoder heeft 2 x 6 schakel uitgangen.

afstandsbussen vastgeschroefd. Aan de voorkant wordt de
schakelaar met een moer vastgeschroefd en met meegeleverde folie vastgeplakt.

Aan elke uitgang kunnen 2 aan/uit functies worden aangesloten, die, elkaar uitsluitend, kunnen worden gebruikt. Aan
de twee proportionele uitgangen kunnen twee servo's worden aangesloten. Verdere uitleg vindt u in de beschrijving
van de multi-switch-prop decoder vinden.

Het 3 aderige snoer van de module wordt op de stekkerpennen gestoken die met M I T op de hoofdprintplaat is aangegeven (zie afbeelding 5).

3. Multi-switch 8 module (best. nr. F1511)

Daarnaast moet de stekker van het betreffende stuurkanaal
op de aansluiting van de module worden gestoken. De
inbouw, aansluiting en bediening is uitgebreid beschreven in
de handleiding van de genua module.

Deze module kan van een proportioneel kanaal op de zender
acht schakelkanalen maken.

6 Navy-twin-stick (best. nr. F1564)

Twee 3 positieschakelaars, drie aan/uit schakelaars en een
terugveer schakelaar zorgen voor vele aanstuurmogelijkheden. De mechanische inbouw van deze module gaat net
zoals de inbouw multi-swich-prop 12-1-2 module.

De navy-twin-stick is een paralel stuurknuppel om tweemotorige scheepsmodellen gemakkelijk en waarheidsgetrouw
aan te sturen. De navy-twin-stick kan ook gebruikt worden
om het groot zeil en de fok van een zeilboot apart aan te sturen.

Om deze module te gebruiken moet de Multi-switch 8 decoder (best. nr. F1513) op de ontvanger worden aangesloten.
De aansluiting op de ontvanger en het gebruik komt overeen
met de multi-switch-prop 12 +2 module.

De stuurknuppels zijn beide van een ratel en een zeer fïjne
trim voorzien.
Om de navy-twin-stick in te bouwen opent u de achterkant
van de zender. Nadat u de aansluiting van de zenderaccu
heeft losgemaakt schroeft de vier schroeven van de stuurknuppels aan de voorkant van de zender los. Vervolgens
haalt u de aansluiting van de stuurknuppel los van de hoofdprintplaat. Nu kan de stuurknuppel uit de zender worden
genomen, bewaar hem echter zorgvuldig dan kunt u hem
later nog eens gebruiken.

4. Multi-switch 16 module (best. nr. 8084)
Deze module maakt van een proportioneelkanaal van de
zender 16 schakelfuncties.
' '
/
Vijf 3-positieschakelaars, twee aan/uit schakelaars/drukschakelaars en twee 2-positie terugveerschakelaars geven
vele gebruiksmogelijkheden. De mechanische inbouw van
deze module gaat net zoals de inbouw multi-swich-prop
12+2 module.
" "

De navy-twin-stick wordt op deze plaats met dezelfde
schroeven vastgeschroefd.
Beide aansluitsnoeren worden op de hoofdprintplaat gestoken. Tenslotte worden de beiden trim openingen die in de
zender zijn ontstaan afgeplakt met de meegeleverde tapestukje. De inbouw het gebruik en de aansluiting zijn uitvoerig beschreven in de beschrijving die met de navy-twin-stick
wordt meegeleverd.

Om deze module te gebruiken moet de Multi-switch 16
decoder (best. nr. 8085) op de ontvanger worden aangesloten. De aansluiting op de ontvanger en het gebruik komt
overeen met de multi-switch-prop 12 +2 module.

5. Genua module (best. nr. 8305)

Speciaal voor scheepsmodellen is de F-14 navy (best nr.
F4009 - 40 Mhz). Deze zender is rechts van een gewone stuurknuppel voorzien en heeft links een navy-twin-stick. Alle
overige gegevens komen overeen met de gewone F-14 zender. Op afbeelding 28 ziet u een F-14 navy.

Deze module (zie afbeelding 26) is nodig voor de aansturing
bij het gebruik van een genua- of blister-fokzeil op een zeilboot.
Deze module maakt de aansturing van giekloze fokzeilen
eenvoudig. Voor de aansturing op de zender is een schuifkanaal of stuurknuppelfunctie met ratel nodig. Met de schakelaar op de genua module kan er uit drie ingestelde waarden
gekozen worden (rechts, midden, links).

De extreem uitbreidbare zender kan met veel modulen worden uitgebreid.
Om alle modulen, schakelaars en draaiknoppen in te kunnen
bouwen is er ook plaats om een multi-switch-module in te
bouwen in het onderste gedeelte van de zender. Hier is een
speciale afdekplaat met 6 of 8 gaten te bestellen (best. nr.
F1562 of F1499). In afbeelding 29 zijn deze weergegeven.

De genua module wordt in de middelste optieplaats van de
zender ingebouwd. De module wordt van achter in de beide
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Reparatie en service
Om eventuele reparaties snel en zonder problemen te laten
verlopen dient u de volgende punten in acht te nemen;
1.
2
3

Stuur alleen de defecte rc-componenten op, niet het
gehele model.
Laad de accu's voor u uw reparatie opstuurt.
Verpak de goederen degelijk en goed beschermd tegen
schokken, u kunt hiervoor het beste de originele verpakking gebruiken.
Alle aangebrachte veranderingen (bijvoorbeeld servostekkers) worden tegen berekening in originele staat
teruggebracht, tenzij anders aangegeven.
Een goede beschrijving van het defect vereenvoudigt
het zoeken en drukt de reparatiekosten.
Stuur een omschrijving van de inhoud van het postpakket mee en vergeet vooral niet uw adres bij te sluiten.
Ongefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst
genomen.
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Ritaba

Service-Adressen in Europa

AND - Andorra

GB - GroBbritannien

S - Schweden

Comercial Sorteny -RLluis Villasevil
Santa Anna 1
A N D - 00130 Les Escaldes - Princip.
Tel: 82 08 27
Fax: 82 54 67

robbe Schlueter U K
Unit 53A Hinckley Workspace
Southfield road, Hinckley,
GB - Leicestershire, LE 10 - l U B
Tel: 1455 637151
Fax: 1455 635151

robbe Futaba Service
Box 17042
S-72017 Vesteras
Tel: 21 20515

CH - Schweiz
IS - Island
B - Belgien
Jan van Mouverik
Slot de Houvelaan 30
N L - 3 1 5 5 V T Maasland
Tel: 10 59 13 594
Fax: 10 59 13 594

Selas LTD.
Laugavegur 178, P. O. Box 5079
IS - 125 Reykjavik
Tel: 587 0610
Fax: 587 0602

Hr. Erich Spahr
Gotthelfstr. 12
CH - 2543 Lengnau
Tel: 32 652 23 68
Fax: 32 652 23 68

SQ - Slowakische Republik
I - Italien
DK - Danemark
Maaetoft D M I
Bogensevej 13
D K - 8900 Randers
Tel: 86 43 6100
Fax: 86 43 77 44

MC Electronic die Cuman Mario
ViaA.TurraN56
1-36100 Vicenza
Tel: 444 945 992
Fax: 444945991

Fly - Fan, Ing Frantisek Sustek
Duklianssych HR. 12 / 15
SQ-91105 Trencin
Tel: 831 52 91 86
Fax: 831 52 91 86

SL - Slowenien
NL - Niederlande
D - Deutschland
robbe Modellsport GmbH & Co. K G
Metzloser Str. 36
D - 36355 Grebenhain 1
Tel: 6644-87-181
Fax: 6644-87-333

W M D.O.O.
Jan van Mouverik
Slot de Houvelaan 30
N L - 3 1 5 5 V T Maasland
Tel.: 10 59 - 13 594
Fax: 10 59 - 13 594

G.M. Bojan Weiss
Ciril-Metodov trg. 14
SL - 61111Ljubljana
Tel: 661 132 22 42
Fax: 661 132 00 44

N - Norwegen

E - Spanten

Norwegian Modellers A.S.
Formannsveien 48
N - 3125 Toensberg
Tel: 333 78 000
Fax: 333 78 001

Modelimport S.A.
Primavera 48, Polg. Ind. L . Monjas
E - 28850 Torrejon de Ardoz
Tel: 1 677 47 20
Fax: 1 677 98 60

A - Österreich

CZ - Tschechische Republik

robbe Modellsport GmbH -RRennbahnweg 59
A - 1220Wien
Tel.: 1 25 96 652
Fax: 1 25 81 179

Robi, Ing. Robert Kunst
Na Zavadilce 2
CZ - 16000 Prag 6
Tel: 02 31 12 487
Fax: 02 31 12 487

PL - Polen

In allen anderen Landem wenden Sie sich
bei erforderlichem Service bitte an Ihren
Importeur.

E E - Estland
Mudelspordi AS
Mustamae tee 59
EE - 0006 Tallinn
Tel: 6503566
Fax: 6503566

SF - Finnland
Hobby Nor Ky
Ahertajantie 6
SF - 02100 Espoo
Tel: 9 45 51 179
Fax: 9 45 51 130

F - Frankreich
S.A.V. Messe robbe Futaba
BP 12
F - 57730 Folschviller
Tel: 3 87 94 41 64
Fax: 3 87 94 41 64

Jantar SP O. O.
K.U.M. Chudzinski
UI. Chocimska 1
PL - 85078 Bydgoszoz
Tel:52 3 45 42 91
Fax: 52 3 45 42 91

48

In all other countries the Electronic Service
will be handled through the respective
importer - distributor.

