


ๆงา่ตบอกะรปนว่สอ่ืชยาร

ณาญญัสง่สงอ่ืรคเงอขนว่สน้ิชบอกะรปราก

นุมหรากยดโทมโีรงอขนบนา้ดงอ่ชนใงลศากาอาสเ่สใ : ศากาอาสเง้ัตดิต.1 ากิฬานม็ขเมาต

 ดานข( ่ีรอตเตบแ่สใ กออ่ีรอตเตบแดิปาฝนอ่ืลเ : ่ีรอตเตบแ่สใราก.2 ว้ัขกูถ้หใ่สใงอ้ตะลแ นอ้ก 8 )AA V5.1

นอืตเำค
ว้ลแ่สใอ่ืมเะลแ ว้ัขกูถ้หใ่สใงอ้ต่ีรอตเตบแ่สใราก.1

ทินส้หใาฝดิปงอ้ต  
่มหใ่ีรอตเตบแบักมวร่สใา่กเ่ีรอตเตบแำนรวค่มไ.2

นักมวร่สในักดินชงา่ต่ีท่ีรอตเตบแำนรวค่มไ.3



์รอตเปอคิลฮเ่ีรอตเตบแจ์ราชรากนใำนะนแำค

่ีรอตเตบแจ์ราชราก
กาจ ฟไจ์ราช่ีทบยีสเา้ตเบักา้ขเบยีสเ V21 CD งลปแอ้มหงอขก๊ัลปำน.1  นักมอ้รพน้ึขงา่วสะจวยีขเีสฟไะลแ งดแีสฟไน้ัน

จ์ราชรากะนาถสกอบวยีขเีสฟไะลแ าข้เฟไีมะนาถสกอบงดแีสฟไ  
์รอตเปอคิลฮเวัต่ีท์ซติวสดิป.2

 DEL ฟไน้ันกาจ ฟไจ์ราช่ีทบยีสเงอช่นใปไาข้เ่ีรอตเตบแก๊ัลปบยีสเ.3  ๆยอ่ืรเน้ึขม่ิพเะจ่ีรอตเตบแนใฟไสแะรก ดิตะจวยีขเีส
บิรพะรกะจวยีขเีส DEL ฟไว้ลแม็ตเฟไสแะรกอ่มืเ  

 : นอืตเำค ไวยีขเีส DEL ฟไ่ตแ ว้ลแจ์ราช่ีทบักา้ขเ่ีรอตเตบแยาสบยีสเอ่ืมเ  ม็ตเฟไสแะรกีม่ีรอตเตบแา่วงดสแ นย่ีลปเรากีม่ม

 V21 CD  า้ขเา้ฟฟไสแะรก.1
 V4.8 CD  กออา้ฟฟไสแะรก.2

081 ณามะรปาลวเ้ชใะจฟไจ์ราชราก.3
ม็ตเะจงึถ่ีรอตเตบแนใฟไสแะรก ีทาน  

าช่ีทบัก์รอตเป็ดแะองอขก๊ัลปะลแ า้ฟฟไนัดงรแา่วจใ่นแ้หใบอสจวรต .1 ์ณรูบมส่ีทพาภสนใู่ยอะลแนาฐรตาม้ดไงอ้ต จ์ร
ตบแบัรหำสยารตนัอน็ปเง่ึซ นอ้ระจ่ีรอตเตบแ ปไนิกเกามฟไจ์ราชา้ถ .2 ้ดไยาหยีสเมาวคดิกเ่ีรรอตเตบแ้หใำทจาอะลแ ่ีรอตเ

 ีทนัทนใฟไจ์ราชดุยหรวค   
ู่ยอ่ีรอตเตบแจ์ราช่ีทะณขนใงา้ขนา้ดู่ยอนืยะจรวคน่ลเู้ผ .3

นนุ่รบัรหำสจ์ราช่ีทะลแ า้ฟฟไงลปแอ้มห้ชใรวคยัภดอลปมาวคอ่ืพเ .4 งย่ีลเกีลหอ่ืพเ น่ือนุ่รงอขฟไจ์ราช่ีท้ชใรวค่มไ น้ันา่ทเ้ี
ดิบเะรราก   

รากนใ ีทาน 03 ณามะรปอระจรวค จ็รสเน่ลเอ่ืมเกามนอ้ระจ่ีรอตเตบแ .5 ยาหยีสเ่ีรอตเตบแนักงอ้ปอ่ืพเ ปไอ่ตง้ัรคจ์ราช
ดิบเะรรากงย่ีลเกีลหอ่ืพเ ฟไวลปเนใปไา้ขเ่ีรอตเตบแนยโมา้ห .6

เตบแงาวมา้หะลแ รจงวดัลา้ฟฟไ้หใำทะจนักนชาม่ีรอตเตบแว้ัขำนมา้ห .7 งย่ีลเกีลหอ่ืพเ ะหลโน็ปเ่ีทนว่สน้ิชบักมวร้วไ่ีรอต
ดิบเะรดิกเะจ่ีทงย่ีสเมาวค   

งัวะรรวคอ้ข

่ีรอตเตบแ่สใราก

นอืตเำค
ว่ัรฟไนักงอ้ปอ่ืพเ์ซติวสดิปาณุรก ว้ลแจ็รสเน่ลเกาจงัลห.1
์รอตเปอคิลฮเงอขจ์ราช่ีทกาจกออ่ีรอตเตบแดอถาณุรก.2

ว่ัรฟไดิกเ้หใำทจาอง่ึซ นาง้ชใ้ดไ่มไา้ถ  

ว้ัขบัลส่สใมา้หะลแ รจงวงผแงอขยาสบัก่ีรอตเตบแอ่ตมอ่ืชเ



น่ลเรากบัรหำสมอ้ลดวแพาภส

มลีม่มไ สใม่จแ่ีทศากาอนใน่ลเ.1
นอ้รมาวคีม่ีท ่ีทนาถสนใน่ลเมา้ห -  

ออืรห Cํ 54 / Fํ 331 า่วกงูสิมูภหณุอีม่ีท่ีทนาถสนใน่ลเมา้ห -   Cํ 01 / Fํ 05 า่วกำ่ติมูภหณุ
ฮเ้หใำทจาอ ดัจน็ยเมาวคอืรห งูสนอ้รมาวคีม่ีท่ีทนาถสนใน่ลเราก -  ้ดไยาหยีสเมาวคดิกเ์รอตเปอคิล

งรแมลีม่ีท่ีทนาถสนใน่ลเมา้ห.2
บวครากอ่ตกาย้หใำทะารพเ งรแมลีม่ีทพาภสนใน่ลเรากงย่ีลเกีลหรวค -  นิบรากมุค
คดิกเอืรห ยาหะจจาอณุคงอข์รอตเปอคิลฮเ กามงรแมลีม่ีท่ีทนาถสนใ -  ้ดไยาหยีสเมาว

า่วจใ่นแะลแ น่ลเรากบัรหำสอพงา้วกะลแ ่ญหใดานขีม่ีท่ีทน้ืพกอืลเ.2 นคู้ผลกไงา่หะลแ ์วตัส ,งาวขดีกง่ิสีม่มไงอ้ต



มุคบวครากีธิว

ะจดัพบใ น้ึขยา้ซนา้ดกยโนัคนัดอ่ืมเ
ม่ิรเะจ์รอตเปอคิลฮเะลแ น้ึขว็รเนุมหม่ิรเ

น้ึขวัตยอล

ดัพบใ งลยา้ซนา้ดกยโนัคนัดอ่ืมเ
์รอตเปอคิลฮเะลแ งลา้ชนุมห ๆยอ่คะจ

ามงลำ่ตนิบ ๆยอ่คะจ

 ยา้ซงาทปไาวขนา้ดกยโนัคนัดอ่ืมเ.1
ยา้ซงาทปไนุมหะจ์รอตเปอคิลฮเงอขวัห  

าวขงาทปไกยโนัคนัดอ่ืมเ.2 
ะจ์รอตเปอคิลฮเงอขวัห  

าวขงาทปไนุมห  

งลงยีอเะจวัหยาลป น้ึขาวขนา้ดกยโนัคนัดอ่ืมเ
า้นหนิดเะจ์รอตเปอคิลฮเะลแ

 น้ึขงยีอเะจวัหยาลป งลาวขนา้ดกยโนัคนัดอ่ืมเ
งัลหยอถะจ์รอตเปอคิลฮเะลแ

 น้ึขราก

การลง 

มุคบวคราก
 งาทศิท

า้นหนิดเ

งัลหยอถ



: นอืตเำค น่มไะจจาอ์รอตเปอคิลฮเ .ม.ซ 03 น้ืพกาจงูสู่ยอ์รอตเปอคิลฮเอ่ืมเ ”งอนสบอตบทะรกลผ“ า่วกยีรเารเง่ึซ ง่ิ
”งอนสบอตบทะรกลผ“ รไา่ทเยอ้นกันหำ้นีม์รอตเปอคิลฮเง่ิย           บักลผง่สมลงรแอืรห( น้ึขกามลผีมะจ็ก 

)ลุดมส่มไ้หใำท์รอตเปอคิลฮเ           

ษศเิพำนะนแำค

บัรปม่ปุนุมห้หใ ยา้ซงาทปไนุมห์รอตเปอคลิฮเอ่ืมเ
์รอตเปอคิลฮเง่ัทะรกนจ าวขงาทปไลุดมสมาวค

นุมหดุยหะจ

มห้หใศากาองาลกู่ยองวคนุมหะลแ ู่ยอนิบงัลำก์รอตเปอคิลฮเ่ีทีณรกนใ งาทศิทนย่ีลปเงอ้ต่มไยดโทมโีรนบลุดมสมาวคบัรปมุ่ปนุ
  ิตกปพาภสู่สบัลกะลแนุมหดุยห์รอตเปอคิลฮเ้หใำทอ่ืพเนิบราก

บัรปมุ่ปนุมห้หใ าวขงาทปไนุมห์รอตเปอคลิฮเอ่ืมเ
์รอตเปอคิลฮเง่ัทะรกนจ ยา้ซงาทปไลุดมสมาวค

นุมหดุยหะจ

นิบกึฝราก

้ีนปไอ่ตีธิวมาต้ดไนิบงอลดทถรามาสณุค ว้ลแอพงยีพเนิบกึฝ่ีทกาจงัลห

นุมหรากดนหำก
)นุมหรากงาทศิท(

มย่ีลหเ่ีสบบแปูรน็ปเนิบกึฝะลแ ยา้ซวย้ีลเะลแ า้นหนิดเ่ีทง้ัรคกุท สัรุตัจ
มลกงวงอขบบแปูรนในิบกีฝยอ่คน้ันกาจงัลห ง้ัรค ๆยาลหำ้ซกึฝรากำท   

)8 ขลเน็ปเนิบ(
)ดอจงลดุจดนหำก( ง่นหแำตงรตดอจงลราก



นอืตเำค
ม็ตเ่มไา้ฟฟไสแะรกนวนำจอ่ืมเ งลน้ัสะจมุคบวครากนใงาทะยะร.1

รอตเปอคิลฮเมุคบวคะจ ม็ตเ่มไ์รอตเปอคิลฮเงอขา้ฟฟไสแะรกนวนำจา้ถ.2 ้ดไกามงูสนิบถรามาส่มไ ะลแ กาย์
นุมหวัตา้ถ ีทนัทมอ่ซรากำทาณุรก ยาหยีสเมาวคดิกเ์รอตเปอคิลฮเา้ถ.3  ,กัหกตแอืรห ยาหยีสเมาวคดิกเดัพบใ

             ้ดไยารตนัอดิกเ้หใำทะจจาอกาจงอ่ืนเ นิบรากำทมา้ห  
ลเกีลหอ่ืพเ กออ่ีรอตเตบแดอถรวค นานาลวเน็ปเทมโีร้ชใ้ดไ่มไา้ถ.4 ยาหยีสเ่ีรอตเตบแ้หใ่มไงย่ี

พเ งรแงา่ยองอขง่ิสบักกทแะรกอืรห งูส่ีทกาจ์รอตเปอคิลฮเง้ิทมา้ห.5 กันหงา่ยอยาหยีสเมาวคดิกเะจา่วะาร
รอตเปอคิลฮเวัต่ีท์ซติวสดิปเงึจน้ันกาจ นอ่กทมโีร่ีท์ซติวสดิปเ.6 ุยทิวนวกบบรน่ืลคีมจาอกาจงอ่ืนเ ง้ัรคกุทน่ลเรากนอ่ก์

้ดไ์รอตเปอคิลฮเงอข
7. ปงึจน้ันกาจนอ่ก ์รอตเปอคิลฮเ่ีทซ์ติวสดิปรวคว้ลแน่ลเกิลเกาจงัลห ุยทิวน่ืลคกาจงอ่ืนเ ง้ัรคกุททมโีรวัต่ีท์ซติวสดิ

รอตเปอคิลฮเมุคบวครากยีสเญูสะจณุคะลแ นวกบรกูถะจ์รอตเปอคิลฮเงอข  ์

์รอตเปอคิลฮเ
ปไนิกเว็รเกต

์รอตเปอคิลฮเ
น้ึข่มไนิบ

มุคบวคถรามาส่มไ
้ดไ์รอตเปอคิลฮเ

นางำท่มไทมโรี

ิตับิฏปรากะลแาหญัปขไ้กแราก

าหญัป สาเหตุ ขไ้กแรากีธิว

"FFO" ง่นหแำตนใู่ยอทมโีร่ีท์ซติวส.1

งอ้ตกูถ่มไทมโีรวัตนใ่ีรอตเตบแ่สใ.2

ดมห่ีรอตเตบแ.3

ทมโีร่ีท์ซติวสดิปเ.1

ว้ัขกูถ้หใ่ีรอตเตบแ่สใ.2

่มหใ่ีรอตเตบแนย่ีลปเ.3

กยโนัคนัดอืรห กยโนัคกาจอืมยอ่ลปณุค
ปไนิกเว็รเงล

์รอตเปอคิลฮเวัต่ีท่ีรอตเตบแจ์ราช้ดไ่มไ.2

์รอตเปอคิลฮเวัต่ีท์ซติวสดิปเ้ดไ่มไ.2 ์รอตเปอคิลฮเวัต่ีท์ซติวสดิปเ.2

ศากาอาสเดืยะลแ น่นแ้หใศากาอาสเ่สใ.3
  ออกมา

งรแมลีม่มไ่ีท่ีทนาถสนใน่ลเ.4

 ง้ัรคกีอบัลกนัดะลแ น้ึขทมโีร่ีทดิปเมุ่ปนัด.5
่ีรอตเตบแนย่ีลปเอืรห ดุสงา่ลงึถนจ  

 น่นแ่มไทมโีรวัต่ีทศากาอาสเ่สใ.3
ามกออศากาอาสเดืย้ดไ่มไอืรห

งรแมลีม่ีท่ีทนาถสนใน่ลเณุค.4

บิรพะรกทมโีร่ีทฟไ.5

้ดไทมโีรนาง้ชใถรามาส่มไ.1 ทมโีร่ีท์ซติวสดิปเ.1

กามา้ชนุมหดัพบใ.1 น้ึขม่ิพเยา้ซนา้ดกยโนัคนัด.1

2. ) 2 า้นหำนะนแำคูด( ม็ตเ้หใ่ีรอตเตบแจ์ราช

์รอตเปอคิลฮเา่วกนจ ๆา้ชงลกยโนัคนัด
น้ืพงึถามงล

6



7

ZT225-01 ZT225-02 ZT225-03 ZT225-04

ZT225-05 ZT225-06

ZT225-09

ZT225-07 ZT225-08

Balance Bar

Bearing set collar Bearing (7x3x3 ) Bearing (8x5x2 .5 ) Bearing (5x2 .5x1 .5)

Inner shaft Gearset B

Connect Buckle Main Blade Grip Set Main Rotor blade A,B

ZT225-10

SPARE PARTS 
ACCESSORIES



8

ZT225-11 ZT225-12 ZT225-13 ZT225-14

ZT225-15 ZT225-16 ZT225-17 ZT225-18

ZT225-21 ZT225-22 ZT225-23 ZT225-24

ZT225-25 ZT225-26 ZT225-27 ZT225-28

Gear A Gear-driven Inner shalf B Lower main frame

Nose,tail tube fixed

Charger Charger BOX 7.4V Li-ion batteries Head Cover

Tail Blade Undercarriage Controller Equipment

A/B blade main
motor unit

Fixing base of motor Main frame decorated
aluminium plates

Chopper Tail Unit Decorative Bar

Aluminum fixed
column

ZT225-19 ZT225-20










