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Como reconhecer o cabo USB Simulador no rádio Turnigy 9x 

IMPORTANTE:  Este manual visa orientar ao cliente sobre a instalação do cabo USB 

Simulador no rádio Turnigy 9X.  O Procedimento descrito abaixo é uma orientação 

conforme procedimento informado pelo fabricante. 

 Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados no equipamento ou erro 

ocorrido durante o processo. 

 

Segue algumas dicas (para este rádio existe o macete para se usar o cabo USB Simulador, 

onde muitas pessoa encontram a mesma dificuldade para instalar), abaixo  descreverei 

passo a passo o procedimento para reconhecer o cabo simulador de voo: 

•  Após feito o processo de instalação do CD, pegue seu rádio Tunigy 9x, e na parte 

traseira existe o plug do transmissor (onde existe duas presilhas - segue foto anexa), 

aperte as duas presilhas levemente de forma que se solte  o transmissor, é necessário 

apenas deixa-lo levemente solto, observe que existe um cabo de ligação (fio fino), por 

favor não faça movimentos bruscos para não romper o fio de ligação do transmissor com 

o rádio,  essa é uma característica deste rádio que  acaba conflitando com a porta usb por 

este motivo o transmissor tem que ser "desligado", mas lembrando, é necessário apenas 

solta-lo de leve para que se reconheça a porta USB.  

•  Conecte o Plug do cabo simulador na traseira do rádio (ele deverá ligar sozinho) 

•  Conecte o Plug USB no computador e aguardo o reconhecimento. 

 

Este procedimento é necessário apenas para o rádio Turnigy 9X. Somente deverá ser 

feito quando se utilizar o Simulador, após o uso não esqueça de verificar se prendeu 

corretamente para que o transmissor não fique com mal contato. 
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