HM Hobby HM830
és Syma S107
// NewPlayer

Az előző számban kimaradt a Kínai kütyük rovat. Nem
kell megijedni, csak egy kis pihit tartottam. Cserébe viszont
most két dolgot is meg fogunk nézni. Eddig mindig csak telefonok, meg más egyéb hasonló elektromos kütyük szerepeltek a cikk sorozatban. Pedig a kínaiak annyi csodajátékot
csinálnak, mint az égen a csillag!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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A teljesen feltöltött repülővel
nagyjából 5 percet lehet menni. Ez az
elején még soknak is tűnik, de amint
az ember ráérez az ízére, nagyon gyorsan (hogy stílusos legyek) elröppen az
az 5 perc.
A repcsivel már rengetegszer
lezuhantunk. Annyi dolognak nekimentünk, hogy össze sem tudnám
számolni. Bent a lakásban egyáltalán
nem ajánlott vele repülni, de kint a
szabadban nagyon jó móka tud lenni,
ha éppen nem fúj a szél. Mivel ez egy
nagyon könnyű papírrepülő így a legkisebb szél is képes ide-oda dobálni
és akár a földhöz is csapni a kis gépet,

HM Hobby HM830

HM830:
- hatótáv 150m
- töltési idő: 40 perc
- repülési idő: 5 perc
- méretek:
26 X 13 X 2.5 cm
s107:
- hatótáv: ~20m
- töltési idő: 40 perc
- repülési idő: 6 perc
- méretek:
22 X 3.8 X 9.8 cm
( a repülési idő, a tapasztalataink alapján
a kapott aksival van
megadva. Mind a kettőhöz lehet nagyobb
aksikat kapni, így ez
változhat )

A név nem igazán mond semmit
az embernek, a kínaiak valahogy
nem tudnak nevet adni a cuccaiknak.
HM830-as egy RC repülőgép modell,
bár ez első ránézésre nem egyértelmű. A dobozból kivéve egy nagyon
egyszerű kis repülőgép pilótafülkéjére emlékeztető valamit találunk,
amire ráerősítettek 2 propellert. Ezt a
modellt ugyanis arra találták ki, hogy
papírrepülőkre erősítsük rá. Igen, jól
olvastátok: az HM830-as egy rc papírrepülő.
A dobozban a repülőn kívül jön
még egy infrás távirányító, usb töltőkábel és egy töltő adapter.
Az első repülés előtt jó pár dolgot
meg kell csinálni. Kell 6 elem a távirányítóba, fel kell tölteni a repcsit és
persze kell hajtogatnunk egy törzset
is neki. A törzs elkészítéséhez kapunk
néhány ötletet a dobozból, de mi magunk is előállhatunk a saját ötleteinkkel. Apukámmal mi már habból készítettünk törzset és azzal röpködtünk.
A töltési idő nagyjából egy óra, és
a töltési állapotot a töltő kábelen egyszerűen nyomon lehet követni. Ha fel
van töltve, akkor kivillan rajta egy kis
led. Mivel a kábel USB-s, szinte bárhova csatlakoztathatjuk, akár a számítógépünkhöz is. Amint végeztünk, máris
mehetünk röpködni.

de mint mondtam, eléggé masszív
szerkezete van, így nagy kár nem keletkezhet.
Tapasztalataink szerint nagyon jó
móka. Apukámmal ketten jókat szoktunk röpködni. Az az 5 perc éppen
elég arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. Aki szereti a repülést és érdeklődik az rc repülők iránt, annak ez egy remek kezdő repülő lehet. Ha a törzsnek
valami baja is lesz, akkor csak újat kell
hajtogatnia. (Mi erre a célra egyébként a nyomtatott iskolai órarendet
használtuk, tapasztalataink szerint az
ember nagyon bátran tud vele repülni, mert egyáltalán nem sajnálja.)

Folytatás a következő oldalon!
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baja, de a helikopter propelleréből kitört
egy jókora darab. Javítás során pedig az is
kiderült, hogy a giroszkópot tartó keresztpántok is egyszerűen kitörtek. Nem csoda,

Syma S107
A repülő után maradunk még a levegőben, de most már egy helikopter segítségével. Az S107-es ugyanis egy kicsi szobahelikopter. Ez annyit takar, hogy könnyű, kicsi
és ennek megfelelően minden kis szellő
képes elfújni.
A helikopterrel akkor ismerkedtünk
meg, amikor unokatesómék kaptak egyet
születésnapjukra. Nekem is és apukámnak
is nagyon tetszett a kis gép, így később
elhatároztuk, hogy mi is veszünk egyet
magunknak. Első körben apa vásárolt be
belőle és repkedett vele otthon. Később
én is felszívtam magam és beszereztem
magamnak egyet.
A dobozában a helikopteren kívül természetesen kapunk egy távirányítót és egy
USB töltő kábelt. Adapter ebben az esetben nem jár a csomagban. Amit viszont észrevettünk, hogy a vezérlők kétfélék lehetnek. Apukámé olyan, ahol a bal oldali “gáz”
kar rugós és visszaáll nyugalmi állapotába,
ha elengedjük. Ezzel szemben az enyémnél
ez a kar úgy marad, ahogy hagytuk, nem áll
vissza alapállapotába.
A kis modellt a könnyű irányíthatóság
jellemzi. Egy kicsit rá kell érezni az ízére, de
utána már egész ügyesen lehet vele manőverezni. Ám mivel elég könnyű, ha megy
a légkondi, vagy valami kis szellő bejön a
szobába, a légmozgás képes hozzávágni a
falhoz. Nagy baja nem lesz, mert egyrészt
fémből van, másrészt meg annyira egysze-
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egy csöppnyi műanyag az egész. Miután elpanaszoltam és elmeséltem apukámnak az
esetet, mondta hogy nagy baj nincsen, neki
ugyanis van teljes javítókészlete. Neki is estünk a javításnak, ami nagyjából 10 percig
tartott és minden propellert és hozzá tartozó alkatrészt kicseréltünk. A javítás után
azonnal fel tudtunk vele szállni és egy kis
rázkódáson kívül más probléma nem volt.
Lehetett vele repülni.

rű szerkezet, hogy csak egy pár alkatrész
romolhat el, amit szinte azonnal észre lehet
venni, amint ránézünk a kis gépre.
Egy nagy pozitívuma van még, hogy mindenféle javító készletet lehet hozzá kapni,
de maga a gép is annyira olcsó, hogyha
tönkre is megy, az ember nem szívja an�nyira a fogát.
A könnyű irányítás és a szívósság ellenére nekem azért sikerült egy kicsit tönkre
vágnom. Az eset úgy történt, hogy egyik
reggel fél 7 környékén az az ötletem támadt, hogy felemelem vele a töltő kábelét.
Ez szép és jó, csak arra nem számítottam,
hogy a kábel annyira le fogja húzni, hogy az
egész helikopter előre bicsaklik és nekirepül a szekrénynek. A szekrénynek nem lett

Mivel a családban már 4 ilyen helikopter
is van, én csak ajánlani tudom. Hasonlóan az
előzőhöz, itt is nagyjából 40 perces töltésre
és 6 perces repülésre lehet számítani. Mivel
apukámé már régóta megvan, az enyém
meg egy elég durva, nem mindennapi ütközés után is üzemel, szerintem az S107-es
tökéletes kezdő rc helikopterpilótáknak. Az
ember nyugodtabb, amikor az első repülés
alkalmából felrepül a plafonig és onnan a
földre zuhan.
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