
FTX RTR Autosarja
Va n t a g e     –     C a r n a g e     –     B u g s t a

OHJEISTUS



 Tervetuloa RC-harrastuksen pariin

Onnittelut valinnastasi päädyttyäsi FTX autosarjan omistajaksi. Vantage perheen 
autosarjat ovat suunniteltu varsin helposti lähestyttäviksi tuoden harrastuksen 
aloituskynnyksen huomattavasti alemmaksi kuin on totuttu. Toivomme autosi tarjoavan 
sinulle hyviä harrastehetkiä pitkäksi aikaa.

Seuraamalla ohjeessa kirjattuja opasteita löydät oikean tien harrastuksen aloitukseen 
ja saat yleiskatsauksen perushuoltokohteille. Ohjeen lopusta löydät vielä muutamia 
ongelmanratkontaan vastaavia kysymyksiä.

Suositellut työkalut harrastuksen aloitukseen:
- Kuusiokoloavaimet :  1.5mm,  2.0mm ja 2.5mm
- Ristipäinen Philips-ruuvimeisseli
- Hylsyavaimet: 5.5mm ja 7.0mm
- Kärkipihdit
- Puhdistukseen sopiva suti

Mukana toimitetun Ni-Mh ajoakun käyttö ja lataaminen:

- Säilytä akku aina irti kytkettynä laturista tai autosta. 
- Säilytä akku täyteen ladattuna pidempien taukojen aikana (+1vk).
- Pitkän kausisäilytyksen aikana lataa akku täyteen n. 1kk välein (vain Ni-Mh akut).
- Käytä lataamisen ainoastaan yhteensopivia latureita Ni-Mh akuille.
- Suorita akun lataus aina valvonnan alla.

Auton mukana toimitettava laturi on 
verkkovirrasta lataava peruslaturi. Latausaika 
mukana tulevalle Ni-Mh akulle (1800mah) on 
noin 3-4h.  
- Älä säilytä akkua laturissa latausaikaa 
pidempää aikaa.
- Muista irroittaa laturi seinästä latauksen 
jälkeen.



 Lataus:

1. Kytke akku laturiin.
2. Kytke laturi seinäpistorasiaan.
3. Kun akku on valmis irroita akku latauksesta.
4. Irroita laturi seinästä.

Ohjaimen yleiskatsaus ja käyttöönotto:

Yleisesti

Autosi ohjain on 2.4ghz taajuudella toimiva radiolaite, joka on tehtaalla jo paritettu 
toimimaan autosi vastaanottimen kanssa. Ohjaimesta löytyy tarvittaessa säädöt 
ohjauksen ja kaasun hienosäätöön. 
Huom! Muista että radio sisältää hienomekaanisia komponentteja, joten ohjainta 
ei saa pudottaa eikä sitä saa kohdella väkivaltaisesti. Säilytä ohjain aina tukevasti 
pöydällä tai hyvin suojatussa tilassa jossa siihen ei kohdistu iskuja eikä ole altistettu 
kosteudelle.

Käyttöönotto

- Aloita käyttöönotto asentamalla radioon paristot pohjassa olevan luukun alle. 
Huomaa paristojen napaisuus 
(+ - )  (ohjain tarvitsee 8kpl AA paristoja)
- Ohjaimen virtakytkin löytyy luukun alta käyttöpaneelista – Liukukytkin On-Off



 Käyttöpaneelin alta löytyy tarpeen tullen myös ohjaukselle ja kaasulle tarkoitetut 
hienosäädöt. Ohjain on tehtaalla esisäädetty, joten asetuksiin ei olettamuksena 
tarvitse koskea.

1. ST -Trim  = Ohjauksen keskikohdan säätö
2.  TH- Trim  = Kaasun keskikohdan säätö
3.  ST- D/R = Ohjauksen ääriasentojen säätö
4.  ST. NOR-REV  = Ohjauksen käänteisasetus
5.  TH. NOR-REV  = Kaasun käänteisasetus
6.  Bind = Vastaanottimen paritus
7.  ON-OFF = Virtakytkin    



 Th.Trim: Kaasun keskikohdan säätö:

Yleisasetuksena tämän tulisi olla aina 0-kohdassa. Mikäli tarvetta säätöön tulee 
niin tästä säädetään, että moottori ei yritä pyöriä silloin, kun kaasuliipaisimeen 
ei kosketa. Oikein säädettynä auton tulisi olla ”vapaalla”, kun kaasuliipaisimeen 
ei kosketa. Tätä säätöä ei normaalisti tarvitse säätää ajon aikana. Autosi 
nopeudensäätimen kalibrointi saattaa häiriintyä mikäli tätä asetusta muutetaan 
0-kohdasta. Säädöt vain poikkeustilassa.

St.Trim: Ohjauksen keskikohdan säätö:

Tällä säädöllä voidaan määrittää ohjauksen keskikohta. Säätö tulee tarpeen tullen 
suorittaa siten, että auto kulkee ajossa suoraan. Säätääksesi tätä anna auton 
kulkea hitaasti eteenpäin ja säädä säätönupista vastakkaiseen suuntaan johon auto 
kääntyy kunnes auto kulkee suoraan.

ST. REV<->NOR ja TH. REV<->NOR:

Näillä voidaan säätää ohjainkanavien toimintasuunta päinvastaiseksi. Vasen 
oikeaksi ja kaasu jarruksi. Nämä ovat säädetty tehtaalla olettamuksena oikeaksi.

ST. D/R Ohjauksen ääriasentojen määritys:

Tällä voidaan säätää ohjauksen maksimi liikerata. Tämä on hyvä säätää siten, että 
käännettäessä ohjausta ääripäihinsä katsoen samalla auton renkaita ja verraten sitä 
servovarren liikeeseen. D/R tulisi säätää siihen pisteeseen jolloin renkaat kääntyvät 
ääriasentoonsa asti eikä servo yritä kääntää siitä pidemmälle. Tällöin vältytään 
kuormittamasta servoa liikaa, kun renkaiden maksimi kääntö on jo saavutettu.

Bind: ohjaimen ja vastaanottimen paritusnappi.

Huom! Autosi radiolaitteisto on tehtaalla jo paritettu keskenään, joten paritusta ei 
tarvitse tehdä uudelle autolle.



 

Auton yleiskatsaus

Auton elektroniikka koostuu seuraavista komponenteista: 
1. Radiolaitteiston vastaanotimesta
2. Nopeudensäätimesta 
3. Moottorista
4. Ohjausservosta
5. Ajoakusta

Nopeudensäädin ja ohjausservo tulee olla kytkettynä vastaanottimeen 3-napaisilla 
liittimillä. Akku kytketään ainoastaan nopeudensäätimen päävirtaliittimeen. 

Huom! Optiona saatavissa olevia LiPo akkuja käytettäessä akun valkoinen 
balansointiliitin jätetään ajossa kytkemättä.



  Ensimmäinen ajokerta

Kun ohjaimeen on asennettu paristot ja ajoakku on ladattu on ensimmäisen ajokerran 
vuoro. Ensimmäisellä kerralla on hyvä keskittyä siihen, että etenee asioissa rauhassa 
ja ensimmäinen ajokerta tulisi suorittaa suljetulla, sekä rauhallisella alueella ilman 
ylimääräisiä häiriötekijöitä. 

Seuraamalla seuraavia askeleita tulee kaikki tehtyä oikein. Ensimmäistä kertaa autoon 
virtoja kytkettäessä kannattaa se tehdä jonkin korokkeen/pukin päällä, jolloin auton 
renkaat ovat irti maasta ja tahattomilta auton ryntäyksiltä vältytään. 

1. Kytketään ohjaimeen virta päälle. 
- Ohjaimeen syttyy valot

2. Asennetaan akku paikalleen autoon ja kytketään virtaliitin (Kuvassa 2.) Huom! 
Varmista ennen kytkentää että auton virtakatkaisija on OFF asennossa. Tämän jälkeen 
asennetaan akkupanta paikalleen mukana tulevilla sokilla.

3. Kytketään auton virtakatkaisija ON asentoon  (kuvassa 1.)
- Auton vastaanottimeen syttyy valo ja auto "herää", ohjaus keskittää itsensä ja 
nopeudensäädin piippaa.



 4. Kokeile ohjausta että renkaat kääntyvät.

5. Kokeile varovasti että auto reagoi kaasuun ja jarruun.

6. Asenna auton kori paikalleen käyttäen mukana tulleita korisokkia. 
Huom! Älä aja ilman koria. Kori suojaa auton elektroniikkaa ja estää kivien päätymästä 
auton sisälle.

7. Nosta auto pois pukilta ja suorita koeajoa aluksi hiljaa ja tunnustele, että auto 
vastaa ohjaukseen. Aloita ajaminen ohjaukseen tutustumalla (esimerkiksi kahdeksikkoa 
ajamalla ja yrittämällä ajaa samaa uraa pitkin toistuvasti).  Tutustu ja kiinnitä huomiota 
samalla auton käyntiääneen sekä käytökseen, jotta tunnistat myöhemmin mikäli autosta 
kuuluu tai siinä tuntuu jotakin alkuperäisestä poikkeavaa.

8. Kun ajo sujuu niin voit lisätä vauhtia.  - Auton vauhti hidastuu, kun akku alkaa 
loppumaan. Lopeta ajaminen, kun auto vielä liikkuu ja ota auto takaisin pukille.

9. Kytke autosta virta pois, jonka jälkeen irroita akku autosta.

10. Sammuta ohjain.

Huom! Mikäli käytössäsi on useampia akkuja muista antaa auton jäähtyä akkujen 
välissä. Moottorin tulisi olla selvästi kädenlämpöä matalampi ennen seuraavan akun 
ajamista.

Huom! Muista aina valita ajopaikka siten ettei ajosta koidu haittaa tai häiriötä muille 
alueen käyttäjille.

Huom! Alle 14 vuotiaiden tulisi aina ajaa vain huoltajan läsnäollessa.

Huolto ja ylläpito

Valitsemasi autosarja on oikea radio-ohjattava ja sen mukana tulee myös vastuu laitteen 
ylläpidosta, sekä tarpeen vaatiessa sen huoltotoimet. RC-harrastus on kaksiosainen 
sisältäen ajamisen, sekä ylläpidon ja huollon. Pitäessäsi autosta huolta puhdistaen 
ja huoltaen sitä edesautat, että se kestää käyttöä myös huomattavasti paremmin. 
Autosarjaasi on saatavilla varaosia, joten vahingon sattuessa osien löytäminen 
ja vaihtaminen onnistuu. Autosi mukana tulleen valmistajan ohjeen avulla osien 



 vaihtaminen on helppoa. Maltilla ja huolellisella työllä saat osat taatusti vaihdettua ja 
auto on näin pian ajossa.

Suositeltavat huoltotoimet

Akun vaihdon yhteydessä:

Akkujen välissä on hyvä suorittaa nopea harjaus puhdistaen laakerien ja 
iskunvaimentimien seutu. Samalla on hyvä tarkistaa silmämääräisesti, että kaikki ruuvit 
ovat pysyneet kiinni.
Huom! Muista myös antaa moottorin jäähtyä ennen uuden akun asentamista.

Ajon jälkeen

Ajon jälkeen on aina hyvä harjata auto puhtaaksi esimerkiksi puhtaalla maalisudilla. 
Varsinkin laakereiden ja iskuvaimentimien seutu on hyvä puhdistaa ajojen välissä. Pölyn 
poissa pitäminen laakereista ja iskuvaimentimista hidastaa osien kulumista ja näin ollen 
vähentää myös huollon tarvetta.

Huom! Auton pesussa ei käytetä valuvaa vettä. Kuiva harja yhdistettynä  
puhdistusaineeseen kostutettu rätti riittää auton puhdistukseen.  Mikäli paineilmaa 
on käytettävissä sitä voi hyvin käyttää puhdistuksessa, kunhan varoo puhaltamasta 
kohtisuoraan laakereihin.
Auton ollessa puhdistettu on hyvä katsoa läpi kaikki ruuvit, jotta ne ovat pysyneet 
kiinni ja tarpeen tullen kiristää löystyneet ruuvit. Huomaa että ruuvit kierretään yleensä 
muoviin, joten kiristys tulee tehdä varovasti, jotta ruuvin tekemät kierteet muovissa eivät 
kierry ylitse.

Huom! Varsinkin auton ensimmäisten n.5 ajokerran jälkeen on hyvä käydä ruuvien 
kireyksiä läpi, että ne ovat pysyneet kiinni. Tehtaalla tapahtuvan kasauksen jälkeen auto 
hakee hieman paikkaansa ensimmäisillä ajokerroilla ja osa ruuveista saattaa hyvinkin 
löystyä.

Mikäli huomaat autossasi jotakin huollettavaa

On erityisen tärkeää että vika korjataan heti vian tultua ilmi. Laiminlyömällä huollon 
saattaa siitä aiheutua helposti paljon alkuperäistä suurempi vaurio mitä se alunperin olisi 
ollut.
RC-autot ovat tehty huollettavaksi ja korjattaviksi. Tästä syystä kunnollisiin autoihin 
on saatavilla hyvin varaosia ja käytännössä jokaisen autosi osan voit ostaa varaosana. 
Auton korjaamiseen löytyy hyvät kuvalliset ohjeet autosi mukana toimitetussa 
ohjekirjassa, jonka ohjeistuksella saat autosi korjattua.



 Hyvät työkalut helpottavat työskentelyä huomattavasti, joten niihin kannattaa panostaa.

Huom! Jos auto pysähtyy eikä reagoi kuten pitää. Lopeta kaasuttaminen ohjaimesta 
silloin heti. Yrittämällä väkisin pyörittää moottoria painamalla kaasua saatat vaurioittaa 
elektroniikkaa pysyvästi. 
Jos autosi liike lakkaa niin ota auto heti tarkastukseen ja selvitä mikä estää autoa 
liikkumasta normaalisti.

Ongelman ratkontaa:

Auto ei reagoi ja vastaanottimessa vilkkuu valo                                            
-> Radiolaitteiston paritus

Jos paritus täytyy vastaanottimen vaihdon tai häiriötilanteen takia uusia se tapahtuu 
seuraavalla tavalla.
– Kytke auto ja ohjain pois päältä.
– Kytketään auton mukana tullut Bind kaapeli auton vastaanottimen kanavaan 3 (ch3).
–  Kytketään autoon virta päälle.
-> vastaanottimen valo alkaa vilkkua. Vastaanotin on nyt paritustilassa.
–  Painetaan ohjaimen Bind nappi pohjaan ja kytketään ohjain päälle.
-> Ohjaimen Bind valo alkaa vilkkua.
-> Vastaanottimen valo jää palamaan parituksen onnistuttua.
–  Sammutetaan auto sekä ohjain.
–  Irroitetaan Bind kaapeli vastaanottimesta.
– Kytketään ensin ohjain päälle ja seuraavaksi autoon virrat päälle.
-> kun vastaanottimessa palaa valo tasaisesti on se paritettu ja pitäisi toimia 
normaalisti.

Huom: Jos ohjaus tai kaasu toimii niin silloin paritus on onnistunut. Jos jompi kumpi ei 
toimi niin vika on silloin jossain muualla. 

-> Tarkista kytkennät.
-> Varmista että akussa on virtaa.

Autosta kuuluu naksuttava ääni, mutta autoliikkuu normaalisti?

(Kuvasarja seuraavalla sivulla)

- Tarkista hammasrattaisto. Todennäköisesti rattaistoon on päässyt kivi.
– Avaa moottorin ratassuoja kahdella kuusikoloruuvilla.
– Moottorin päässä on pieni metallinen ratas ja autossa iso muovinen. Pyöritä rattaita ja 
puhdista hampaiden välit mahdollisista kivistä.



 – Kivi hammastuksessa saattaa myös jumittaa voimansiirron täysin, joten puhdistus on 
tärkeä.
– Samalla on hyvä tarkistaa myös, että rattaiston hammasvälys on normaali (ohuen 
paperisuikaleen verran).
-Tarkista muu voimansiirto
– Tarkista että vetoakselit sekä kardaani pääsevät pyörimään ongelmitta.
– Tarkista että akseliston ruuvit ja mutterit ovat kunnolla kiinni.

Pinjonirattaan pääset tarkistamaan avaamalla merkityt (1.) ruuvit. 
- Samaa kautta myös löytyy moottorin kiristysruuvit hammasvälyksen säätämiseen.
 



 Koko rattaiston pääset tarkistamaan kun  avaat merkityt (1 ja 2)ruuvit. 
(Ruuvit merkitty edellisellä sivulla)



 Rattaiston puhdistukseen pääsee myös pohjan kautta. 
- Irroittamalla merkityt (3) ruuvit saat päärattaan alakautta näkyviin. 
(Huom! Alapuolen ratassuoja ei ole saatavissa kaikkiin automalleihin)

 



 Auto ei jaksa liikkua täydelläkään akulla kunnolla ja moottori lämpiää 
normaalia enemmän.

– Lopeta ajo heti ja älä paina kaasua ohjaimesta jos auto ei vastaa kaasuun normaalisti. 
Tutki onko voimansiirrossa vastusta, joka kuormittaisi moottoria liiaksi.
– Tarkista pinjonin ja muovisen vetorattaan välys. Sen tulisi olla ohuen paperisuikaleen 
verran. Liian tiukka välys on raskas ja voi aiheuttaa rattaan tuhoutumisen. Liian 
suurivälys kuluttaa hammastuksen huomattavasti nopeammin.
– Tarkista voimansiirron rullaaminen vapaasti. Irroita moottorin päässä oleva metallinen 
pinioniratas jolloin saat pyöritettyä voimansiirtoa takarenkaista ilman moottorin 
vastusta. Mikäli renkaat voimansiirto ei pyöri vapaasti. Selvitä mistä veto ahdistuu ja 
vaihda rikkoutuneet osat.

Moottori pyörii ja ohjaus toimi mutta auto ei liiku

– Tarkista pinjonirattaan kiinnitys.  Pidätinruuvi voi olla löystynyt. Kiristä uudelleen ja 
varmista että ruuvi on moottoriakselin tasaisen pinnan kohdalla.
– Tarkista moottorin kiinnitys, että moottori ei ole päässyt liukumaan rattaasta irti. 
Korjaa tarvittaessa.
– Tarkista ison päävetorattaan kunto. Hammastus on voinut kulua pois liikkuneen 
moottorin tai pienien kivien päästyä rattaan väliin.
– Varmista myös Slipper kytkimen kireys. Oikea kireys on sellainen jossa kytkin pääsee 
hieman luistamaan täyskiihdytyksessä kovalla pidolla ensimmäisen 0.5s aikana.
– Seuraa mihin asti veto välittyy jos rattaisto on ehjä. Jos auton toinen pää vetää, mutta 
toinen ei niin silloin vika voi olla kardaanin ulostulossa. Tarkista ulostulon pidätinruuvin 
kireys ja kiristä uudelleen tarpeen vaatiessa. Huom! Akselissa on tasainen pinta ruuvia 
varten johon se kiristetään.

Kardaanin kiinnityksen sekä Slipper-kytkimen tarkistus:
(kuvat seuraavalla sivulla)
- Irroitetaan ylädekin merkityt ruuvit, jotta kardaani saadaan näkyviin kokonaan. 
- Auton etupäästä löytyy kardaanin ulostulo ja kuvaan (vas. ala) on merkitty kiristysruuvi. 
Tarkista ruuvin kireys ja varmista, että ruuvi on akselin tasaisen sivun kohdalla. Käytä 
ruuvilukitetta kiristettäessä.
- Slipper kytkimen kiristäminen onnistuu kuvaan (oik. ala) merkitystä mutterista.



 

Moottori ei reagoi kaasun painamiseen

– Älä yritä saada moottoria toimimaan painelemalla kaasua. Pahimmassa tapauksessa 
vaurioitat auton elektroniikkaa moottorin ollessa jumissa.
– Voimansiirto voi olla jumissa. Tarkista moottorin rattaisto ja muu voimansiirto.
– Tarkista moottorin kytkentä.



 Autosarjaasi sopivat optio- ja virityskomponentit

Tehoakku jolla saat pidemmän ajoajan:
(Vakiolaturilla latausaika n. 2-3 Kertaistuu)
Voltz 3000mAh  tuotenumero: VZ0015 
Voltz 4600mAh Tuotenumero: VZ0020
Suosittelemme tehoakkujen kanssa 
tehokkaampaa laturia, jolla latausaika 
nopeutuu.

Etronix PowerPal Peak Plus Tuotenumero: ET0209E
- Laturissa on säädettävä latausteho ja toiminto myös LiPo-
akkujen lataukseen
(Latausaika jopa vain 30-60min  riippuen akun 
kapasiteetista.)

LiPo Akut
Autosarjaasi voidaan ajaa myös LiPo akuilla. 
HUOM!!! On tärkeää että LiPo-akkuja EI ladata alkuperäisellä laturilla vaan ne tarvitsevat 
ylhäällä ehdotetun Etronix laturin lataamiseen. Latauksessa myös on aina käytettävä 
suojapussia.
Huom!! LiPo-akuilla on tärkeää muistaa lopettaa ajaminen heti, kun auton vauhti alkaa 
hiipua.

Tehokkaampi LiPo-akku Halko 4000mAh 7.4V 
Tuotenumero: HALKO-2S-4000-25C-TAM

Suojapussi LiPo-akulle latauksen ja säilytyksen ajaksi

HUDY LiPo Safety Bag Tuotenumero: 199270

info@eurorc.com     www.eurorc.fi


