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Palcový vysíla� DS-14 roz�i�uje �adu modelá�ských vysíla�� se 
systémem Duplex, p�i�em� konstruk�n� vychází z vy��ího modelu 
DS-16. Na rozdíl od n�j DS-14 nabízí jedine�ný koncept 
individuálního nastavení vlastností podle po�adavk� ka�dého 
zákazníka. Vysíla� je nabízen v základní konfiguraci, je� vyhoví 
po�adavk�m v�t�iny u�ivatel� r�zných typ� model�. Pro 
individuální nastavení vysíla�e vznikl konfigurátor, který naleznete 
na internetové stránce swshop.jetimodel.com. Po jednoduché 
registraci svého vysíla�e je mo�né vybrat roz�i�ující vlastnosti dle 
Va�ich vlastních po�adavk�. Nap�íklad v p�ípad�, �e létáte pouze s 
modely vrtulník�, vyberete si vlastnosti jako �Omezova� motoru� �i 
�Funkce nastavení gyra� a pravd�podobn� si nebudete zvy�ovat 
po�et letových re�im�. Ty jsou ve v�t�í mí�e u�ite�né pro �ízení 
model� v�tro��. 

U nového typu k�í�ových ovlada�� pro DS-14 se poda�ilo zachovat 
v�echny vlastnosti celokovových ovlada�� pou�itých v DS-16, a to 
zejména díky kvalitním materiál�m, snímání polohy pomocí Hall 
senzor� a ulo�ením v kuli�kových lo�iscích.  

Ve výsledku se DS-14 stává výkonným nástrojem s mo�ností 
individuálního nastavení mnoha vlastností a za velice zajímavou 
cenu.

1    Úvod

1.1.

1.1   DC/DS-16

1.2  DS-14

Vysíla�e DC-16 a DS-16 vznikaly za ú�asti profesionálních pilot� a 
mistr� sv�ta. Vysíla�e byly vyvinuty se zadáním na maximální u�itné 
vlastnosti, s d�razem na jednoduchou obsluhu, maximální �ivotnost 
a spolehlivost mechanických �ástí. Kovový obal poskytuje 
maximální ochranu i ochranu povrchu proti chemikáliím a 
jednoduché tvary zase snadnou údr�bu. Kovové k�í�ové  ovlada�e s 
kuli�kovými lo�isky a Hall magnetickými senzory napovídají o 
revolu�ním pojetí a konstrukci tohoto nejnamáhav�j�ího prvku RC 
soupravy. 

Podsvícený LCD displej umíst�ný na horní stran� vysíla�e nabízí 
perfektní �itelnost p�i jakémkoli osv�tlení a velký pozorovací úhel. 
Díky jemnému rozli�ení displeje a pou�itím velkého mno�ství 
grafiky bylo mo�né vytvo�it jednoduché a intuitivní nastavování a 
zejména zobrazování telemetrických dat.

U výrobk� �ady DUPLEX EX jsou roz�í�eny mo�nosti v oblasti 
p�enosu telemetrických dat a jejich následné zpracování jak na LCD 
vysíla�e, tak i pomocí analýzy na po�íta�i. Vysíla� umo�ní nastavit 
zvukové upozorn�ní ( i u�ivatelsky definované zvuky ) související 
jednak s aktuálními telemetrickými hodnotami, tak i p�i�azení zvuk� 
ke stav�m jednotlivých ovlada��.
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1.2.1 Zp�sob aktivace softwarových modul� JETI model

1. Zkontrolujte, zda máte ve vysíla�i aktuální verzi firmwaru.
2. Zaregistrujte se na stránkách 
�swshop.jetimodel.com�.

3 .  Po  k l i k n u t í  n a  o d k a z  
�Registrovat nový produkt� 
b u d e t e  p � e s m � r o v á n i  n a  
formulá� ,  kde zadáte t yp 
produktu (DS-14), dále jeho 
�sériové �íslo� (SN: xxxxxxxxx) 
(naleznete ze spodní strany 
vysíla�e pod displejem) a nakonec 
v l o � í t e  � � e s t n á c t i m í s t n ý  
registra�ní kód� (xxxx-xxxx-
xxxx-xxxx) (naleznete v menu 
� S y s t é m  - >  I n s t a l o v a n é  
moduly�, zvýrazn�no na obrázku 
ráme�kem).

4. Po registraci svého vysíla�e 
m��ete  v ybrat  jednot l ivé  
funk�ní moduly, které budete 
chtít aktivovat. Ozna�te Vámi 
zvolené moduly a p�ejd�te k 
potvrzení objednávky. 

5. Po zaplacení Vám bude 
vygenerován a zaslán emailem 
unikátní nep�enositelný soubor 

s názvem �Activation.bin�. 

6.  P�ipojte DS-14 k po�íta�i a aktivujte re�im USB.

7. Soubor �Activation.bin� nakopírujte na SD kartu vysíla�e do 
ko�enového adresá�e. Obsah SD karty vysíla�e pak m��e vypadat 
takto:

8. Odpojte vysíla� od po�íta�e (nezapome�te potvrdit bezpe�né 
odebrání hardwaru). Na vysíla�i následn� potvr�te, �e chcete 
provést aktualizaci a restartovat vysíla�.

Jestli�e aktivace prob�hla úsp��n�, zobrazí se okam�it� po 
zapnutí vysíla�e informativní tabulka se seznamem modul�. Dále 
je mo�né pracovat s vysíla�em jako obvykle.

1.1.
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1.1.

1.3  Vlastnosti

Duplex 2,4GHz - vysíla� DC/DS vyu�ívá pro �ízení a p�íjem 
telemetrických dat z modelu bezdrátový systém Duplex 2,4GHz, 
vyvinutý takté� firmou JETI model. Systém p�enosu dat Duplex 
2,4GHz je spolehlivý a léty prov��ený.

Vestav�ná telemetrie - vysíla� DC/DS je od po�átku vyvíjen 
s  ohledem na p�ehledné zobrazení a vyu�ití telemetrie pro �ízení 
modelu.

Konstrukce vysíla�e DC/DS - je navr�ena pro maximální komfort 
u�ivatele s  vyu�itím �pi�kových materiál� pro exkluzivní vzhled a 
dlouhodobou �ivotnost.

Precizní k�í�ové ovlada�e - jsou ulo�eny v  kuli�kových lo�iscích, 
�ím� je zaru�ena spole�n�, s bezkontaktním snímáním, dlouholetá 
�ivotnost.

LCD Display - vysíla� DC/DS disponuje 3,8� displejem s rozli�ením 
320x240 pixel� a podsv�tlením s perfektní �itelností za jakýchkoliv 
podmínek.

Li-Ion akumulátor - spolehlivý zdroj energie s velkou kapacitou a 
dlouhou �ivotností. 

Jednoduché nabíjení - sta�í jen p�ipojit sí�ový adaptér. P�i nabíjení je 
na displeji vysíla�e DC/DS indikován stav akumulátoru.

Integrovaná anténa - anténa je nedílnou sou�ástí vysíla�e a je 
chrán�na proti mechanickému po�kození. 

Vysokokapacitní pam�� - dostatek pam��ového prostoru pro 
ukládání model�, zvuk�, telemetrie, atd.

USB konektor - jednoduché spojení s  po�íta�em. Snadná 
aktualizace firmwaru, kopírovaní zvukových soubor� a stahování 
telemetrických dat.

Pohodlné ovládaní - vyu�ití rota�ního ovlada�e spole�n� 
s funk�ními klávesami zlep�uje navigaci v menu vysíla�e DC/DS. 

D i g i t á l n í  t r i m y  -  p � e s n é  d o l a d � n í  v ýc hy l e k  s e r v  s  
mo�ností automatického trimování

Jednoduchá vým�na p�epína�� - ve�keré p�epína�e obsahující 
vysíla� DC/DS (2 nebo 3 polohové) lze snadno demontovat a zvolit si 
takovou konfiguraci p�epína��, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Intuitivní programování - firmware vysíla�e je navr�en tak, aby 
ovládání a programování bylo intuitivní. Vytvá�ení nového modelu 
je realizováno formou pr�vodce nastavením.

P�ehrávání vlastních zvuk�  - vysíla� DC/DS má funkci (*dle výbavy)
p�ehráva�e zvuku. Navíc si m��ete zvolit, p�i jaké události se zvuk 
p�ehraje.
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  - Funkce je dostupná na základ� toho, jestli je daný (*dle výbavy)
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1.4  Struktura návodu

1.1.

Pro lep�í orientaci je návod na obsluhu vysíla�e DC/DS rozd�len do 
n�kolika celk�. 

 1 .  Obecné informace o vysíla�i a podpory tohoto produktu.

 2.  Popis vysíla�e a informace, jak mechanicky p�izp�sobit vysíla� 
   Va�im pot�ebám.

 3.  Jak postupovat p�i prvním zapnutí. Vytvo�ení nového modelu 
  letadla nebo vrtulníku.

 4.  Detailní popis funkcí vysíla�e. Vysv�tlení jednotlivých menu.

 5. Propojení vysíla�e s PC, bezpe�nostní informace a vytvá�ení  
  speciálních mix�.

�ásti návodu vysíla�e, které by nem�ly uniknout va�í pozornosti, 
jsou od ostatního textu odd�leny a podle d�le�itosti ozna�eny.

            Rada                   Upozorn�ní                     Varování

Jako dobrý základ pro práci s vysíla�em je vhodné za�ít 3. sekcí 
návodu, ve které Vás návod provází od úplného za�átku prvního 
zapnutí a� po vytvo�ení vzorového modelu. Tím rychle a intuitivn� 
pochopíte programování a pak velice obratn� vytvo�íte vlastní 
model. Nebudete-li si jisti n�jakou z funkcí vysíla�e, ve 4. sekci 
naleznete kompletní popis v�ech polo�ek menu vysíla�e. Poslední 

sekce se zaobírá propojením vysíla�e s PC (update, zpracováním 
telemetrie atd.), bezpe�nostními informacemi a vytvá�ením 
speciálních mix�. 
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Pokud nevíte, jak nastavit n�kterou z  funkcí vysíla�e nebo si jen 
nejste jistí, neváhejte a vyu�ijte n�který z kanál� technické podpory:

1.  WEB

Na internetových stránkách výrobce naleznete sekci technické 
podpory vysíla�e DC/DS, kde jsou rady, tipy, nebo frekventované 
dotazy (FAQ), ve kterých se ve v�t�in� p�ípadu dozvíte odpov�� na 
Va�e otázky.

2. Distributor, Výrobce

Odpov�di na Va�e p�ípadné dotazy naleznete také u distributor�, 
servis�, nebo p�ímo u výrobce JETI model s.r.o.

3. Servis

Na výrobek se poskytuje záruka 24 m�síc� ode dne prodeje za 
p�edpokladu, �e byl provozován v souladu s tímto návodem, na 
p�edepsané nap�tí a není mechanicky po�kozen. P�i reklamaci 
výrobku v�dy p�ilo�te doklad o zakoupení výrobku. Záru�ní i 
pozáru�ní servis poskytuje výrobce.

1.  2.  vysíla� DC-16,  sí�ový adaptér pro nabíjení vysíla�e, 
3. 4. 5.   hliníkový kufr,   USB kabel, sada klí�� (klí� HEX 1,5; 2,0),
 8. had�ík na �i�t�ní,   návod k pou�ití

1. 2.

1.5 Technická podpora 1.6  Obsah balení DC-16

1

3

2

4

5

6
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2.2.

1.7 Obsah balení DS-16

1

3

2

45 6

1.  2.  vysíla� DS-16,  sí�ový adaptér pro nabíjení vysíla�e, 
3. 4. 5.   hliníkový kufr,   USB kabel, sada klí�� (klí� HEX 1,5; 2,0),
 6. 7.had�ík na �i�t�ní,   P�ijíma�, návod k pou�ití

7

1.8  Obsah balení DS-14

12 3

4

1.  2.  vysíla� DS-14,  sí�ový adaptér pro nabíjení vysíla�e, 
3. 4.   USB kabel, sada klí�� (klí� HEX 1,5; 2,0), návod k pou�ití

11



computer radio control system CZ

2.2.

2    Technická data

Frekvence 2,4GHz

Rozm�ry (s anténou) 
vý�ka x �í�ka x hloubka

180x270x40,
 (230x270x40) 

Hmotnost 1,5kg

Po�et kanál� 16

Po�et ovlada�� a� 20

Rozli�ení k�í�ových ovlada�� 4096 krok�

Napájení  Li-on 3200mAh   3,6V 

Doba provozu a� 11h

Interní pam�� microSD 4GB

Telemetrie Ano

Propojení s PC USB mini

Grafický Display 3,8"
320x240px

Provozní teplota -10 a� 60 °C

2.1 DC-16 2.2 DS-16

Frekvence 2,4GHz

Rozm�ry (s displejem) 
vý�ka x �í�ka x hloubka

94x172x40,
 (194x233x40) 

Hmotnost 1,25kg

Po�et kanál� 16

Po�et ovlada�� a� 18

Rozli�ení k�í�ových ovlada�� 4096 krok�

Napájení  Li-on 3200mAh   3,6V 

Doba provozu a� 11h

Interní pam�� microSD 4GB

Telemetrie Ano

Propojení s PC USB mini

Grafický Display 3,8"
320x240px

Provozní teplota -10 a� 60 °C

12



computer radio control system CZ

2.3 DS-14

Frekvence 2,4GHz

Rozm�ry (s displejem) 
vý�ka x �í�ka x hloubka

94x172x40,
 (194x233x40) 

Hmotnost 1,25kg

Po�et kanál� a� 14

Po�et ovlada�� a� 18

Rozli�ení k�í�ových ovlada�� 4096 krok�

Napájení  Li-on 3200mAh   3,6V 

Doba provozu a� 11h

Interní pam�� microSD 4GB

Telemetrie Ano

Propojení s PC USB mini

Grafický Display 3,8"
320x240px

Provozní teplota -10 a� 60 °C

2.2.

Softwarové moduly Základní Roz�i�ující
Po�et kanál� 8 14
Akcelerometr  

Sekundární vysílací modul ve funkci 
bezdrátový u�itel/ �ák nebo �Double 

*)Path� 
 

Po�et letových re�im� 3 6
Volné mixy 5 12

Analýza telemetrie pomocí graf�  

Audio p�ehráva�  

Logické p�epína�e 0 10
Po�et �ídicích p�íkaz� 0 8

Sekvencer 0 3
�asova�e 3 6

Po�et telemetrických údaj� na LCD 10 20
Zvuky na událost 5 10

Alarmy 10 20
Hlasový výstup  

Funkce nastavení gyra 1 3
Servo balancer  

K�ivky funkcí  

Telemetrické ovlada�e 0 5
Omezova� motoru  

Vario  

*) Re�im Double Path umo��uje provoz dvou samostatn� spárovaných p�ijíma�� v modelu. I kdy� není 
tento modul aktivován, komunikují oba vysílací moduly s p�ijíma�em pro dosa�ení co nejlep�í kvality 
spojení a bezpe�nosti.
 - Modul není sou�ástí základní verze
  - Funkce je dostupná po zakoupení modulu

13
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2.2.

3    Popis vysíla�e DC-16

1.  Pravý k�í�ový ovlada� 1,2 - vysíla� DC-16 podporuje nastavení  
 libovolného módu viz. kapitola K�í�ové ovlada�e ->zm�na módu.   
2.  Levý k�í�ový ovlada� 3,4 - vysíla� DC-16 podporuje nastavení  
 libovolného módu viz. kapitola K�í�ové ovlada�e ->zm�na módu.   
3.  Sada p�epína�� Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh, Si, Sj s mo�ností vlastní  
 konfigurace
4.  Digitální trimy levého k�í�ového ovlada�e T3, T4
5.  Digitální trimy pravého k�í�ového ovlada�e T1, T2
6.  Pravý postranní oto�ný ovlada� 5
7.  Levý postranní oto�ný ovlada� 6
8.  Oto�ný ovlada� 7
9.  Oto�ný ovlada� 8
10.  LCD displej
11.  Funk�ní tla�ítka F1-5 - funkce tla�ítek je vyzna�ena na displeji
12.  Tla�ítko pro zapnutí/vypnutí vysíla�e
13.  3D tla�ítko 
14.  Tla�ítko menu
15.  Tla�ítko esc
16.  Anténa
17.  Nabíjecí konektor
18.  USB konektor
19.  Konektor pro p�ipojení sluchátek
20.  LED indikátor
21.  Reproduktor
22.  Montá�ní otvory pro uchycení dr�ák� vysíla�e

3

12

3

4 5

67

89

10

11 12 1315 14

161718

1921 202022 22

3.1 Vn�j�í popis

14
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23.  Akumulátorový konektor
24.  Akumulátor
25.  Konektor PPM vstup/výstup
26.  K�í�ový ovlada� - plynový
27.  K�í�ový ovlada�

2.2.

24 23

25 2627

3.2 Vnit�ní popis

15
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3.3   K�í�ové ovlada�e

V�dy p�i manipulaci s DC-16 bez zadního krytu 
vypn�te vysíla� a odpojte akumulátor (vysu�te 
konektor). Nep�ipojujte sí�ový adaptér nebo 
USB kabel.

Upozorn�ní:

Omezte kontakt s deskami plo�ných 
spoj� vysíla�e na minimum. Hrozí 
po�kození elektrostatickým nábojem!

Varování:

3.3.1 Nastavení délky pák ovlada��
Páky k�í�ových ovlada�� jsou vý�kov� nastavitelné. Velice pohodln� 
si m��ete nastavit délku páky. Páka je rozd�lena na dv� �ásti. Pro 
nastavení délky páky postupujte:  1.  Uchopte horní �ást páky 

(s vroubkováním) a povolte 
dota�ení (proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek). 
2.  Vy�roubujte páku na 
po�adovanou délku.
3.  Spodní �ást páky 
o t á � e j t e  p ro t i  s m � r u  
hodinových ru�i�ek, �ím� 
dotáhnete spodní �ást 
páky.
4.  Zajist�te horní díl proti 
spodnímu oto�ením proti 
sob� (tzv. kontra).

1

2

3

4

Mate-li páku s p�epína�em/tla�ítkem, m�li byste 
p�ed nastavením vý�ky uvolnit upev�ovací 
�roub v páce, aby nedo�lo k ukroucení kabelu. 
Bli��í informace v sekci �Montá� páky s 
p�epína�em/spína�em do k�í�ového ovlada�e�.

Varování:

3.3.2 Nastavení úhlu nato�ení ovlada��
Pro lep�í ergonomii ovládání je mo�né nastavit úhel nato�ení 
k�í�ových ovlada��.

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e. 
 Rozpojte akumulátorový konektor.

2.2.
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2.2.

2.   Uvoln�te oba upev�ovací �rouby k�í�ového ovlada�e.

3.    Oto�te k�í�ový ovlada� do po�adované polohy.
4.   Utáhn�te oba upev�ovací �rouby.
5.  Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  

vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

3

4
2

4
2

3.3.4 Nastavení síly a zp�sobu aretace
Preferujete hladký zp�sob aretace nebo dáváte p�ednost aretaci s 
kroky? Vysíla� DC-16 m��ete nastavit p�esn� podle svých pot�eb a 
zp�sobu ovládání model�. Jak je vyzna�eno na obrázku, ka�dý 
zp�sob aretace se nastavuje jiným �roubem.

3.3.3 Nastavení síly centrovací pru�iny
Nevyhovuje-li Vám odpor p�i pohybu s k�í�ovými ovlada�i, 
jednodu�e si m��ete nastavit sílu centrovací pru�iny v jedné z os.

1. Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2. Vyzna�enými �rouby m�níte sílu centrovací pru�iny.
 Otá�ením �roubu proti sm�ru hodinových ru�i�ek  

zmen�ujete sílu dané pru�iny. Následkem je men�í odpor p�i 
pohybu k�í�ového ovlada�e v této ose.

 Otá�ením �roubu ve sm�ru hodinových ru�i�ek zv�t�ujete 
sílu dané pru�iny. Následkem je v�t�í odpor p�i pohybu 
k�í�ového ovlada�e v této ose.

3.   Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
  Rozpojte akumulátorový konektor.

2

2

2. Chcete-li nastavit hladkou aretaci, uvol�ujte postupn� �roub 
ozna�ený jako �  - Nastavovací �roub aretace s kroky � (proti A
sm�ru hodinových ru�i�ek). Uvol�ujte �roub do okam�iku, kdy 
na pohybu ovlada�e p�estanou být ��itelné� kroky.   
Nastavovacím �roubem ozna�eným jako �  - Nastavovací  B
�roub hladké aretace � dotahujte (ve sm�ru hodinových  
ru�i�ek) do po�adované tuhosti.

17



computer radio control system CZ

2.2.

AB

 Chcete-li nastavit aretaci s kroky, dotahujte postupn� �roub  
ozna�ený jako �  - Nastavovací �roub aretace s kroky � (ve  A
sm�ru hodinových ru�i�ek). Dotahujte �roub do okam�iku, kdy  
na pohybu bude nastavena po�adovaná odezva jednotlivých  
krok� ovlada�e. Nastavovacím �roubem ozna�eným jako �  -  B
Nastavovací �roub hladké aretace � uvoln�te (ve sm�ru  
hodinových ru�i�ek).

3.   Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
vysíla�e DC-16 a za�roubujte v�echny �rouby.

3.3.5 Nastavení dráhy ovlada�e plynu
Dráha ovlada�e plynu je nastavitelná tak, aby vyhovovala va�emu 
stylu létání.
1.  Vypn�te  vysíla�  a  od�roubujte  �rouby  zadního  krytu  

vysíla�e. Rozpojte  akumulátorový  konektor .
2.    Pou�ijte �rouby vyzna�ené na obrázku k vymezení rozsahu 

dráhy plynové páky. Dotahováním �roubu ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek zkracujete dráhu plynu.

3.   P�ipojte akumulátorový konektor.  Namontujte zp�t  zadní  kryt 
vysíla�e  a  za�roubujte  v�echny  �rouby.

Po provedení zm�n v nastavení dráhy ovlada�e je nutné znovu 
provést kalibraci ve vysíla�i, viz sekce 9.6.3 Kalibrace  
proporcionálních  ovlada��.

2

2
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3.3.6 Zm�na módu vysíla�e
P�i zm�n� z módu  1 na 2 nebo z módu 3 na 4 je zapot�ebí zm�nit 
aretovaný kanál zprava doleva nebo naopak. Zm�nu lze provést 
prohozením k�í�ových ovlada�� mezi sebou. Postup:

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2.   Odpojte konektory kabel� vedoucích z k�í�ových ovlada��. 
 (3 konektory z jednoho k�í�ového ovlada�e  ).X, Y, S

2
3

4

4

X Y S

3. Vyjm�te  kabely k�í�ových ovlada�� z upev�ovacích dr�ák�.  
4.   Uvoln�te oba upev�ovací �rouby z ka�dého k�í�ového 

ovlada�e.

5.   Vytáhn�te oba k�í�ové ovlada�e sm�rem k sob� (p�es zadní �ást 
vysíla�e).

6.   Proho�te k�í�ové ovlada�e mezi sebou a zasu�te je zp�t.

5

6

8
9

7

7

7.   Utáhn�te oba upev�ovací �rouby ka�dého k�í�ového ovlada�e.
8.   Zapojte konektory kabel� vedoucí z k�í�ových ovlada��. 

Orientujte se podle délky kabel�. Nejdel�í kabel zapojte tak, aby 
byl zapojený první z vn�j�í strany vysíla�e. (3 konektory z  
jednoho k�í�ového ovlada�e - )X, Y, S

9.   Kabely k�í�ových ovlada�� op�t zajist�te v dr�ácích.
10.   P�ipojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  

vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

Po zm�n� módu prove�te kalibraci k�í�ových 
ovlada�� a nastavte v nastavení vysíla�e mód 
k�í�ov ých ovlada�� viz. kapitola 9.6.1-
konfigurace. Zm�ny módu 1 na 3 nebo 2 na 4 se 
provedou pouze v nastavení vysíla�e a není 
pot�eba mechanických zm�n.

Upozorn�ní:

X Y S
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3.3.7   Montá� páky s p�epína�em/tla�ítkem do k�í�ového 
   ovlada�e
Chcete-li provozovat vysíla� DC-16 s p�epína�em/tla�ítkem v páce 
k�í�ového ovlada�e m��ete vyu�ít nabízeného volitelného 
p�íslu�enství:
�  Páka s 2 polohovým p�epína�em 
�  Páka s 3 polohovým p�epína�em
�  Páka s tla�ítkem 
� Páka s potenciometrem

Pro montá� p�epína�e/tla�ítka do k�í�ových ovlada�� 
doporu�ujeme vyu�ít odborných servisních st�edisek. 

Rada:

1. Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.

2
3

4

4

2.   Odpojte konektory kabel� vedoucí z k�í�ového ovlada�e (3  
konektory ). X, Y, S

3.   Vyjm�te  kabely k�í�ových ovlada�� z upev�ovacích dr�ák�. 
4.   Uvoln�te oba upev�ovací �rouby k�í�ového ovlada�e.

X Y S

2.2.

5.   Vytáhn�te k�í�ový ovlada� sm�rem k sob� (p�es zadní �ást 
vysíla�e). Následující montá� bude provád�na mimo vysíla�.

6.   Od�roubujte horní �ást (s vroubkováním) páky (proti sm�ru  
hodinových ru�i�ek).

7.   Vodi�e páky s p�epína�em/tla�ítkem postupn� prostr�te 
otvorem páky k�í�ového ovlada�e.

6

7

8.   Vý�kov� nastavte páku k�í�ového ovlada�e. 

Po instalaci páky s p�epína�em/tla�ítkem je 
mo�né vý�kov� nastavovat páku kniplu, jen 
uvolníte-li zaji��ovací �roub. Jinak by mohlo 
dojít k ukroucení vodi�� p�epína�e/tla�ítka.

Upozorn�ní:

8

9

10

11
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9.   Vodi�e dále prostr�te stejným otvorem jako kabel sníma�e 
k�í�ového ovlada�e (st�edem uchycení ovlada�e). 

10.   Vodi�e provle�te otvorem desky plo�ného spoje a zapájejte je  
na vyzna�ené pájecí plo�ky podle barevného zna�ení tak, aby  
byly stejné barvy vodi�� pod sebou.      

11.   Nastavte k�í�ový ovlada� do v�ech krajních poloh, aby se  
vymezila délka vodi�� v pohyblivé �ásti ovlada�e a mírn� je�t� 
kabel potáhn�te sm�rem od ovlada�e. Vodi�e by m�ly v 
pohyblivé �ásti ovlada�e mít dostate�nou rezervu, aby se 
nedotýkaly pohyblivých �ásti a nebyly namáhané ohybem. 

12.   Zastr�te k�í�ový ovlada� zp�t do vysíla�e.
13.   Utáhn�te oba upev�ovací �rouby k�í�ového ovlada�e. 
14.   Zapojte konektory kabel� vedoucí z k�í�ového ovlada�e. 

Orientujte se podle délky kabel�. Nejdel�í kabel zapojte tak, aby 
byl zapojen nejdále od st�edu vysíla�e. (3 konektory z jednoho 
k�í�ového ovlada�e ).X, Y, S

15.   Kabely k�í�ových ovlada�� op�t zajist�te v dr�ácích.
16.   Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  

vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

14 XYS
15

13

13

2.2.

3.4    Vým�nné p�epína�e

Ve�keré p�epína�e na vysíla�i je mo�né snadno demontovat a 
vym�nit za jiný typ. Vysíla� DC-16 automaticky detekuje typ 
p�epína�e. K dispozici jsou tyto varianty:

�  2 polohový p�epína� krátký a dlouhý
�  2 polohový p�epína� bez aretace, dlouhý 
�  3 polohový p�epína� krátký a  dlouhý

Jednak m��ete p�epína�e r�zn� prohazovat mezi sebou, nebo 
chcete-li jinou konfiguraci, m��ete vyu�ít volitelného p�íslu�enství a 
vym�nit si jej. 

Konfigurace p�epína�� z výroby vysíla�e DC-16 :
Sa  - 2 polohový  p�epína�  bez  aretace  dlouhý
Sb  - 3 polohový  p�epína�  krátký
Sc  - 2 polohový  p�epína�  krátký
Sd  - 2 polohový  p�epína�  dlouhý
Se  - 3 polohový  p�epína�  krátký

Konfigurace p�epína�e v páce k�í�ového ovlada�e
Po instalaci p�epína�e do páky k�í�ového ovlada�e je nutné pro 
správnou funkci nakonfigurovat typ p�epína�e. To m��ete u�init v 
menu vysíla�e �Hlavní menu -> Pokro�ilá nastavení -> Nastavení 
knipl�/spína��" viz kaptola 9.3.2.
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3

Postup demontá�e:
1. Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2. Klí�em pro matice p�epína�� (není sou�ástí balení vysíla�e)  

uvoln�te matici p�epína�e z �elní strany vysíla�e a vy�roubujte 
ji.

3. Ze zadní strany vysíla�e uchopte p�epína� za desku plo�ného  
spoje a potáhn�te k sob�. Tím p�epína� demontujete.

 Opa�ným postupem p�epína� namontujete. P�i prvním zapnutí 
vysíla�e DC-16 po zm�n� konfigurace p�epína�� budete na 
tuto skute�nost upozorn�ni. P�ekontrolujte ve�keré funkce 
nastavené p�epína��m.

2

2.2.

Sf  - 3 polohový  p�epína�  krátký
Sg  - 3 polohový  p�epína�  dlouhý
Sh  - 2 polohový  p�epína�  krátký
Si  - 2 polohový  p�epína�  krátký
Sj  - 3 polohový  p�epína�  dlouhý 

3.5    Trimy
K�í�ovými ovlada�i ovládáte základní letové funkce jako nap�. plyn, 
klon�ní, klopení, bo�ení. Pod k�í�ovými ovlada�i se nachází �tve�ice 
tla�ítek plnících funkci digitálních trim�.

Trimy se pou�ívají k jemnému vyst�ed�ní modelu, v�t�inou za letu.
Nastavení trim� se automaticky ukládá tak, �e po vypnutí a zapnutí 
jsou trimy nastavené jako p�ed vypnutím. 
Ka�dý model má vlastní nastavení trim�. Takté� v�echny letové 
re�imy model� mohou mít r�zné konfigurace trim�. 
Stisknutím jednoho z tla�ítek trim� se zm�ní hodnota dané letové 
funkce o jeden krok trimu a zárove� se zobrazí menu s nastavením 
trimu základních letových funkcí. P�i dlouhém stisknutí tla�ítka 
trimu se automaticky p�i�ítají/ode�ítají kroky trimu, které jsou 
doprovázeny  zvukovou signalizací.   

V menu �trim� je mo�né zapnout funkci automatického 
trimování. Nastavení kroku a rozsahu trimu se provádí v �Hlavní 
menu -> Jemné lad�ní /let. re�imy -> Digitální trim� 
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3.6 Akumulátor   

Vysíla� DC-16 je napájen akumulátorem typu Li-on a obsahuje 
elektronické obvody pro správu a nabíjení akumulátoru. V zapnutém 
stavu vysíla�e je na displeji v horní stavové li�t� zobrazen aktuální 
stav akumulátoru.  Z výroby je akumulátor p�ipojen.     

3.6.1 Nabíjení
Vysíla� DC-16 lze nabíjet dodávaným sí�ovým adaptérem nebo p�es 
USB. 
Pro rychlé nabíjení pou�ijte sí�ový adaptér, p�i kterém je doba 
nabíjení cca 3h. Vysíla� p�i nabíjení m��e být zapnutý nebo vypnutý. 
Stav nabíjení je signalizován LED nebo v zapnutém stavu vysíla�e na 
displeji.     
Postup nabíjení:
1.   Zapojte sí�ový adapter do rozvodné sít�.
2.   Kabel s konektorem vedoucí ze sí�ového adaptéru zapojte do  
 vysíla�e. Zhasne-li zelená LED, akumulátor není pln� nabit.  
 �ervená LED bude indikovat stav nabití akumulátoru. 

 �  Akumulátor je vybitý - pomalé blikání �ervené LED, zelená  
  LED nesvítí.

 �  Akumulátor je tém�� nabitý - trvalý svit �ervené LED, zelená 
  LED nesvítí.

 �  Akumulátor je pln� nabitý -  trvalý svit �ervené a zelené LED.

3.6.2  Vým�na
Rozhodnete-li se akumulátor vym�nit pop�. odpojit, postupujte 
podle následujících pokyn�:

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
2.   Rozpojte akumulátorový konektor.
3.   Uvoln�te stahovací pásek akumulátoru.

3 2

Vysíla�e DC-16 provozu jte v ýhradn� s  
originálními nebo výrobcem schválenými 
akumulátory. 

Upozorn�ní:

Po odpojení akumulátoru na dobu del�í ne� 
1minuta se vyma�e nastavení �asu a data.

Rada:
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3.7    Konektor PPM vstup výstup

Vysíla� má dostupný výstup PPM p�es konektor ozna�ený jako B. Na 
konektoru je k dispozici nestabilizované nap�tí akumulátoru 
vysíla�e v rozsahu 3,2-4,2V (max. 1A), vyu�itelné jako napájení pro 
p�ipojený VF modul a výstup PPM signálu. Výstupní funkce vysíla�e 
jsou vyjád�eny ve form� standardního unifikovaného elektrického 
signálu - PPM.

2.2.

3

1.   PPM vstup (3V logika)
2. Kladný pól napájení
3. Záporný pól napájení
4.  PPM výstup (3V  logika, konfigurovatelné v menu Systém-
 >Konfigurace)

4

2

1

3.8    Manipulace

S vysíla�em DC-16 se pohodln� manipuluje, pokud jej dr�íte za 
konzolu antény tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Jestli�e ji� vysíla�em DC-16 ovládáte model, 
vyhn�te se kontaktu vysílací antény s �ástmi t�la a 
sou�asn�  jakémukoliv zastín�ní. Mohlo by to mít 
za následek sní�ení dosahu.

Varování:

24



computer radio control system CZ

2.2.

4    Popis vysíla�e DS
1.  Pravý k�í�ový ovlada� 1,2 - vysíla� DS-16 podporuje nastavení  

libovolného módu viz. kapitola K�í�ové ovlada�e ->zm�na módu.   
2.  Levý k�í�ový ovlada� 3,4 - vysíla� DS-16 podporuje nastavení  

libovolného módu viz. kapitola K�í�ové ovlada�e ->zm�na módu.   
3.  Sada p�epína�� Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh s mo�ností vlastní  

 konfigurace
4.  Digitální trimy levého k�í�ového ovlada�e T3, T4
5.  Digitální trimy pravého k�í�ového ovlada�e T1, T2
6.  Pravý postranní oto�ný ovlada� 5
7.  Levý postranní oto�ný ovlada� 6
8.  Oto�ný ovlada� 7
9.  Oto�ný ovlada� 8
10.  LCD displej
11.  Funk�ní tla�ítka F1-5 - funkce tla�ítek je vyzna�ena na displeji
12.  Tla�ítko pro zapnutí/vypnutí vysíla�e
13.  3D tla�ítko 
14.  Tla�ítko menu
15.  Tla�ítko esc
16.  Anténa
17.  Nabíjecí konektor
18.  USB konektor
19.  Konektor pro p�ipojení sluchátek
20.  LED indikátor
21.  Reproduktor
22.  Montá�ní otvory pro uchycení dr�ák� vysíla�e
23.  O�ko pro popruh

3

4 5

7

8

10

12 1315 14

16
1718

21 22 22

4.1  Vn�j�í popis - DS-16
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4.2  Vn�j�í popis - DS-14
1.  Pravý k�í�ový ovlada� 1,2 - vysíla� DS-14 podporuje nastavení  

libovolného módu viz. kapitola K�í�ové ovlada�e ->zm�na módu.   
2.  Levý k�í�ový ovlada� 3,4 - vysíla� DS-14 podporuje nastavení  

libovolného módu viz. kapitola K�í�ové ovlada�e ->zm�na módu.   
3.  Sada p�epína�� Sa, Sb, Sc, Sf, Sg, Sh s mo�ností vlastní   

konfigurace
4.  Digitální trimy levého k�í�ového ovlada�e T3, T4
5.  Digitální trimy pravého k�í�ového ovlada�e T1, T2
6.  Pravý postranní oto�ný ovlada� 5
7.  Levý postranní oto�ný ovlada� 6
8.  Oto�ný ovlada� 7
9.  Oto�ný ovlada� 8
10.  LCD displej
11.  Funk�ní tla�ítka F1-5 - funkce tla�ítek je vyzna�ena na displeji
12.  Tla�ítko pro zapnutí/vypnutí vysíla�e
13.  3D tla�ítko 
14.  Tla�ítko menu
15.  Tla�ítko esc
16.  Anténa
17.  Nabíjecí konektor
18.  USB konektor
19.  Konektor pro p�ipojení sluchátek
20.  LED indikátor
21.  Reproduktor
22.  Montá�ní otvory pro uchycení dr�ák� vysíla�e
23.  O�ko pro popruh

3

4 5

7

8

10

12 1315 14

16
1718

21 22 22
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23.  Akumulátorový konektor
24.  Akumulátor
25.  Konektor PPM  vstup/výstup
26.  K�í�ový ovlada� - plynový
27.  K�í�ový ovlada�

2.2.

24 23

25

26

27

4.3 Vnit�ní popis

DS-16

24 23

25

26

27DS-14
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4.4   K�í�ové ovlada�e

V�dy p�i manipulaci s vysíla�em bez zadního 
krytu vypn�te vysíla� a odpojte akumulátor 
(vysu�te konektor). Nep�ipojujte sí�ový adaptér 
nebo USB kabel.

Upozorn�ní:

Omezte kontakt s deskami plo�ných 
spoj� vysíla�e na minimum. Hrozí 
po�kození elektrostatickým nábojem!

Varování:

4.4.1 Nastavení délky pák ovlada��
Páky k�í�ových ovlada�� jsou vý�kov� nastavitelné. Velice pohodln� 
si m��ete nastavit délku páky. Páka je rozd�lena na dv� �ásti. Pro 
nastavení délky páky postupujte:  1.   Uchopte horní �ást 

páky (s vroubkováním) 
a povolte dota�ení 
( p r o t i  s m � r u  
hodinových ru�i�ek). 

2. Vy�roubujte páku na 
po�adovanou délku.

3. S p o d n í  � á s t  p á k y  
otá�ejte proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek, 
�ím� dotáhnete spodní 
�ást páky.

4. Zajist�te horní díl proti 
spodnímu oto�ením 
proti sob� (tzv. kontra).

1

2

3

4

Mate-li páku s p�epína�em/tla�ítkem, m�li byste 
p�ed nastavením vý�ky uvolnit upev�ovací 
�roub v páce, aby nedo�lo k ukroucení kabelu. 
Bli��í informace v sekci �Montá� páky s 
p�epína�em/spína�em do k�í�ového ovlada�e�.

Varování:

4.4.2  Nastavení úhlu nato�ení ovlada��
Pro lep�í ergonomii ovládání je mo�né nastavit úhel nato�ení 
k�í�ových ovlada��.

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e. 
 Rozpojte akumulátorový konektor.

2.2.
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2.   Uvoln�te oba upev�ovací �rouby k�í�ového ovlada�e.

3.    Oto�te k�í�ový ovlada� do po�adované polohy.
4.   Utáhn�te oba upev�ovací �rouby.
5.  Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
 vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

3

4
2

4
2

4.4.4  Nastavení síly a zp�sobu aretace
Preferujete hladký zp�sob aretace nebo dáváte p�ednost aretaci s 
kroky?  Vysíla� m��ete nastavit p�esn� podle svých pot�eb a 
zp�sobu ovládání model�. Jak je vyzna�eno na obrázku, ka�dý 
zp�sob aretace se nastavuje jiným �roubem.

4.4.3  Nastavení síly centrovací pru�iny
Nevyhovuje-li Vám odpor p�i pohybu s k�í�ovými ovlada�i, 
jednodu�e si m��ete nastavit sílu centrovací pru�iny v jedné z os.

1. Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2. Vyzna�enými �rouby m�níte sílu centrovací pru�iny.
 Otá�ením �roubu proti sm�ru hodinových ru�i�ek   
 zmen�ujete sílu dané pru�iny. Následkem je men�í odpor p�i  
 pohybu k�í�ového ovlada�e v této ose.
 Otá�ením �roubu ve sm�ru hodinových ru�i�ek zv�t�ujete  
 sílu dané pru�iny. Následkem je v�t�í odpor p�i pohybu  
 k�í�ového ovlada�e v této ose.

3.   Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
 vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
  Rozpojte akumulátorový konektor.

2

2

DS-16DS-16DS-16 DS-14DS-14DS-14

2

2

DS-16DS-16DS-16

DS-14DS-14DS-14

DS-16DS-16DS-16

DS-14DS-14DS-14

2.2.
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2. Chcete-li nastavit hladkou aretaci, uvol�ujte postupn� �roub 
ozna�ený jako �  - Nastavovací �roub aretace s kroky � (proti A
sm�ru hodinových ru�i�ek). Uvol�ujte �roub do okam�iku, kdy na 
pohybu ovlada�e p�estanou být ��itelné� kroky. N a s t a v o v a c í m  
�roubem ozna�eným jako �  - Nastavovací �roub hladké aretace � B
dotahujte (ve sm�ru hodinových ru�i�ek) do po�adované tuhosti.

AB

Chcete-li nastavit aretaci s kroky, dotahujte postupn� �roub 
ozna�ený jako �  - Nastavovací �roub aretace s kroky � (ve  A
sm�ru hodinových ru�i�ek). Dotahujte �roub do okam�iku, kdy  
na pohybu bude nastavena po�adovaná odezva jednotlivých  
krok� ovlada�e. Nastavovacím �roubem ozna�eným jako �  -  B
Nastavovací �roub hladké aretace � uvoln�te (ve sm�ru  
hodinových ru�i�ek).

3.   Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
 vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

DS-14DS-14DS-14DS-16DS-16DS-16

AB

4.4.5    Nastavení dráhy ovlada�e plynu
Dráha ovlada�e plynu je nastavitelná tak, aby vyhovovala va�emu 
stylu létání.
1.   Vypn�te  vysíla�  a  od�roubujte  �rouby  zadního  krytu  vysíla�e. 

Rozpojte  akumulátorový  konektor .
2.   Pou�ijte �rouby vyzna�ené na obrázku k vymezení rozsahu dráhy 

plynové páky. Dotahováním �roubu ve sm�ru hodinových 
ru�i�ek zkracujete dráhu plynu.

3.  P�ipojte akumulátorový konektor.  Namontujte zp�t  zadní  kryt 
vysíla�e  a  za�roubujte  v�echny  �rouby.

2

2

DS-14DS-14DS-14

DS-14DS-14DS-14

DS-16DS-16DS-16

DS-16DS-16DS-16
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Po provedení zm�n v nastavení dráhy ovlada�e je nutné znovu 
provést kalibraci ve vysíla�i, viz sekce 9.6.3 Kalibrace  
proporcionálních  ovlada��.
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4.4.6   Zm�na módu vysíla�e
P�i zm�n� z módu  1 na 2 nebo z módu 3 na 4 je zapot�ebí zm�nit 
aretovaný kanál zprava doleva nebo naopak. Zm�nu lze provést 
prohozením k�í�ových ovlada�� mezi sebou. Postup:

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2.   Uvoln�te a vytáhn�te �rouby vrchní desky plo�ného spoje -  
 deska plo�ného spoje ve tvaru písmene �T�. 
3.  Demontujte �T� desku plo�ného spoje tak, �e uchopíte desku  
 �T� v oblasti spodního vý�ezu a tla�te ji opatrn� sm�rem od  
 vysíla�e, a� ji odpojíte z konektor�. Po odpojení desky �T� z  
 konektor� základní desky ji povytáhn�te sm�rem k baterii a  
 vyklopte ji sm�rem k displeji.

2

3

4.   Odpojte konektory kabel� vedoucích z k�í�ových ovlada�� na  
 základní desku vysíla�e (3 konektory z jednoho k�í�ového  
 ovlada�e ).X, Y, S
5.  Vyjm�te kabely k�í�ových ovlada�� z upev�ovacích dr�ák� na  
 základní desce vysíla�e. 
6.  Uvoln�te oba upev�ovací �rouby z ka�dého k�í�ového  
 ovlada�e.
7.  Vytáhn�te oba k�í�ové ovlada�e sm�rem k sob� (p�es zadní �ást 
 vysíla�e).
8.  Proho�te k�í�ové ovlada�e mezi sebou a zasu�te je zp�t. 

4
X

Y
S S

Y
X

X
Y

S

5

6

7

8

2.2.
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9. Utáhn�te oba upev�ovací �rouby ka�dého k�í�ového ovlada�e.
10.  Zapojte konektory kabel� vedoucí z k�í�ových ovlada�� na  
 základní desku vysíla�e. Orientujte se podle popisk� na kabelu a 
 desce plo�ného spoje. 
11.  Kabely k�í�ových ovlada�� naformujte a op�t je zajist�te v  
 dr�ácích.
12.  Namontujte zp�t �T� desku plo�ného spoje. Nejprve zasu�te  
 konektory z �T� desky plo�ného spoje do rámu vysíla�e a pak  
 opatrn� zasu�te �T� desku do konektor� základní desky  
 vysíla�e. Dbejte zvý�ené opatrnosti na vodi�e pod deskou �T�,  
 aby nekladly odpor p�i zasouvání. Pokud vodi�e kladou odpor  
 nebo jsou v n�kterých místech mechanicky namáhány, vodi�e  
 p�izp�sobte a montá� prove�te opakovan�.
13.  Utáhn�te upev�ovací �rouby �T� desky plo�ného spoje.
14.  P�ipojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
 vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

Po zm�n� módu prove�te kalibraci k�í�ových 
ovlada�� a nastavte v nastavení vysíla�e mód 
k�í�ov ých ovlada��, viz.  kapitola 9.6.1-
konfigurace. Zm�ny módu 1 na 3 nebo 2 na 4 se 
provedou pouze v nastavení vysíla�e a není 
pot�eba mechanických zm�n.

Upozorn�ní:

4.4.7  Montá� páky s p�epína�em/tla�ítkem do k�í�ového 
   ovlada�e
Chcete-li provozovat vysíla� s p�epína�em/tla�ítkem v páce 
k�í�ového ovlada�e, m��ete vyu�ít nabízeného volitelného 
p�íslu�enství:
�  Páka s 2 polohovým p�epína�em 
�  Páka s 3 polohovým p�epína�em
�  Páka s tla�ítkem
� Páka s potenciometrem 

Pro montá� p�epína�e/tla�ítka do k�í�ových ovlada�� 
doporu�ujeme vyu�ít odborných servisních st�edisek. 

Rada:

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2.   Uvoln�te a vytáhn�te �rouby vrchní desky plo�ného spoje -  
 deska plo�ného spoje ve tvaru písmene �T�. 
3.  Demontujte �T� desku plo�ného spoje tak, �e uchopíte desku  
 �T� v oblasti spodního vý�ezu a tla�te ji opatrn� sm�rem od  
 vysíla�e, a� ji odpojíte z konektor�. Po odpojení desky �T� z  
 konektor� základní desky ji povytáhn�te sm�rem k baterii a  
 vyklopte ji sm�rem k displeji.
4.   Odpojte konektory kabel� vedoucích z k�í�ových ovlada�� na  
 základní desku vysíla�e (3 konektory z jednoho k�í�ového  
 ovlada�e ).X, Y, S
5.  Vyjm�te kabely k�í�ových ovlada�� z upev�ovacích dr�ák� na  
 základní desce vysíla�e. 
6.  U v o l n � t e  o b a  u p e v � o v a c í  � r o u b y  k � í � o v é h o    
 ovlada�e.33
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2

3

4
X

Y S S Y
X

X
Y

S

5

7

6

7.  
Vytáhn�te 
k�í�ový 
ovlada� 
sm�rem k 
sob� (p�es 
zadní �ást
vysíla�e). 
Následující 
montá� bude 
provád�na 
mimo 
vysíla�.

8.   Od�roubujte horní �ást (s vroubkováním) páky (proti sm�ru  
hodinových ru�i�ek).

9.   Vodi�e páky s p�epína�em/tla�ítkem postupn� prostr�te 
otvorem páky k�í�ového ovlada�e.

8

9

10.   Vý�kov� nastavte páku k�í�ového ovlada�e. 

Po instalaci páky s p�epína�em/tla�ítkem je 
mo�né vý�kov� nastavovat páku kniplu, jen 
uvolníte-li zaji��ovací �roub. Jinak by mohlo 
dojít k ukroucení vodi�� p�epína�e/tla�ítka.

Upozorn�ní:

10

11

12

13
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11.   Vodi�e dále prostr�te stejným otvorem jako kabel sníma�e  
 k�í�ového ovlada�e (st�edem uchycení ovlada�e). 
12.   Vodi�e provle�te otvorem desky plo�ného spoje a zapájejte je  
 na vyzna�ené pájecí plo�ky podle barevného zna�ení tak, aby  
 byly stejné barvy vodi�� pod sebou.      
13.   Nastavte k�í�ový ovlada� do v�ech krajních poloh, aby se  
 vymezila délka vodi�� v pohyblivé �ásti ovlada�e a mírn� je�t�  
 kabel potáhn�te sm�rem od ovlada�e. Vodi�e by m�ly v  
 pohyblivé �ásti ovlada�e mít dostate�nou rezervu, aby se  
 nedotýkaly pohyblivých �ásti a nebyly namáhané ohybem. 

14.   Zastr�te k�í�ový ovlada� zp�t do vysíla�e.
15.   Utáhn�te oba upev�ovací �rouby k�í�ového ovlada�e. 
16.   Zapojte konektory kabel� vedoucí z k�í�ového ovlada�e.  (3 

konektory z jednoho k�í�ového ovlada�e ).X, Y, S
17.   Kabely k�í�ových ovlada�� op�t zajist�te v dr�ácích.
18.   Namontujte zp�t �T� desku plo�ného spoje. Nejprve zasu�te  

konektory z  �T� desky plo�ného spoje do rámu vysíla�e a pak  
zasu�te �T� desku do konektor� základní desky vysíla�e. Dbejte 
zvý�ené opatrnosti na vodi�e pod deskou �T�, aby nekladly  

16
X
YS

17

15

2.2.

15

odpor p�i zasouvání. Pokud vodi�e kladou odpor nebo jsou v  
n�kterých místech mechanicky namáhány, vodi�e p�izp�sobte 
a montá� prove�te opakovan�.

19.  Utáhn�te upev�ovací �rouby �T� desky plo�ného spoje.
20.  Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt
 vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.

Konfigurace p�epína�e v páce k�í�ového ovlada�e
Po instalaci p�epína�e do páky k�í�ového ovlada�e je nutné pro 
správnou funkci nakonfigurovat typ p�epína�e. To m��ete u�init v 
menu vysíla�e �Hlavní menu -> Pokro�ilá nastavení -> Nastavení 
knipl�/spína��" viz kapitola 9.3.2.
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2.2.

4.5    Vým�nné p�epína�e

Ve�keré p�epína�e na vysíla�i je mo�né snadno demontovat a 
vym�nit za jiný typ. Vysíla� automaticky detekuje typ p�epína�e. K 
dispozici jsou tyto varianty:

�  2 polohový p�epína� krátký a dlouhý
�  2 polohový p�epína� bez aretace, dlouhý 
�  3 polohový p�epína� krátký a  dlouhý
�  tla�ítko,  potenciometr

Jednak m��ete p�epína�e r�zn� prohazovat mezi sebou, nebo 
chcete-li jinou konfiguraci, m��ete vyu�ít volitelného p�íslu�enství a 
vym�nit si jej. 

Konfigurace p�epína�� z výroby vysíla�e DS-16 :
Sa  -  3  polohový  p�epína�  krátký
Sb  -  2  polohový  p�epína�  dlouhý
Sc  -  2  polohový  p�epína�  krátký
Sd  -  2  polohový  p�epína�  dlouhý
Se  -  3  polohový  p�epína�  dlouhý
Sf  -  2  polohový  p�epína�  krátký
Sg  -  2  polohový  p�epína�  bez  aretace  dlouhý
Sh  -  2  polohový  p�epína�  krátký

Konfigurace p�epína�� z výroby vysíla�e DS-14 :
Sa  -  3  polohový  p�epína�  krátký
Sb  -  3  polohový  p�epína�  dlouhý
Sc  -  2  polohový  p�epína�  krátký
Sf  -  3  polohový  p�epína�  krátký
Sg  -  2  polohový  p�epína�  bez  aretace  dlouhý
Sh  -  2  polohový  p�epína�  krátký

Dodr�ujte rozmíst�ní kabelá�e tak, jak je ukázáno 
na obrázku. Dráty musí být umíst�ny tak daleko od 
magnetického prvku , jak je to jen mo�né. Je nutné a)
zamezit tr valému kontaktu kabel� s tímto 
magnetickým elementem, nebo� hrozí po�kození 
komponent p�i mo�ném vzájemném t�ení.

Varování:

a)

a)

a)

a)a)

Správné umíst�ní plochého
ohebného kabelu, jen� 
napájí displej.
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4.5.1 Postup demontá�e:
1. Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
 Rozpojte akumulátorový konektor.
2. Klí�em pro matice p�epína�� (není sou�ástí balení vysíla�e)  
 uvoln�te matici p�epína�e z �elní strany vysíla�e a vy�roubujte  
 ji.

2.2.

3. Ze zadní strany vysíla�e. Uchopte p�epína� a potáhn�te k sob�, 
 aby se p�epína� uvolnil z drá�ky v rámu vysíla�e. 

2 2

3

4. Nyní odpojte plochý flexibilní vodi� z konektoru základní desky 
plo�ného spoje vysíla�e.

 Ploché flexibilní vodi�e spojující základní desku plo�ného spoje 
vysíla�e s p�epína�i  mají orientaci vyzna�enou na konci a)
vodi�e. Na obou koncích vodi�e je jedna ze stran barevn� 
ozna�ena . Tato ozna�ení musí být orientována podle obrázku b)
ní�e.

4b

4a

4b

4.5.2  Postup montá�e:

1. Zasu�te plochý flexibilní vodi� do konektoru p�epína�e podle  
orientace vyzna�ené vý�e.

2.  Zastr�te p�epína� do drá�ky rámu vysíla�e.
3.  Za�roubujte matici p�epína�e z �elní strany vysíla�e klí�em pro  

matice p�epína�� (není sou�ástí balení vysíla�e).
4.  Zapojte plochý flexibilní vodi� do základní desky plo�ného  

spoje vysíla�e podle orientace vyzna�ené vý�e. 
 Plochý flexibilní vodi� by m�l být zapojený do konektoru na  

základní desce s ozna�ením, které se shoduje s ozna�ením  
p�epína�e na �elním panelu vysíla�e.     

5.  Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zp�t zadní kryt  
vysíla�e a za�roubujte v�echny �rouby.
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2.2.

P�i vým�n� p�epína�e ozna�eného Sa je nutné 
demontovat z rámu vysíla�e p�epína�e Sb a Sc.

P�i vým�n� p�epína�e ozna�eného Sc je nutné 
demontovat z rámu vysíla�e p�epína� Sb.

P�i vým�n� p�epína�e ozna�eného Sh je nutné 
demontovat z rámu vysíla�e p�epína�e Sg a Sf.

P�i vým�n� p�epína�e ozna�eného Sf je nutné 
demontovat z rámu vysíla�e p�epína� Sg.  

Upozorn�ní:

P�i prvním zapnutí vysíla�e po zm�n� konfigurace p�epína�� budete 
na tuto skute�nost upozorn�ni. P�ekontrolujte ve�keré funkce 
nastavené p�epína��m.

4.6     Trimy
K�í�ovými ovlada�i ovládáte základní letové funkce jako nap�. plyn, 
klon�ní, klopení, bo�ení. Pod k�í�ovými ovlada�i se nachází �tve�ice 
tla�ítek plnících funkci digitálních trim�.

Trimy se pou�ívají k jemnému vyst�ed�ní modelu, v�t�inou za letu.
Nastavení trim� se automaticky ukládá tak, �e po vypnutí a zapnutí 
jsou trimy nastavené jako p�ed vypnutím. 
Ka�dý model má vlastní nastavení trim�. Takté� v�echny letové 
re�imy model� mohou mít r�zné konfigurace trim�. 
Stisknutím jednoho z tla�ítek trim� se zm�ní hodnota dané letové 
funkce o jeden krok trimu a zárove� se zobrazí menu s nastavením 
trimu základních letových funkcí. P�i dlouhém stisknutí tla�ítka 
trimu se automaticky p�i�ítají/ode�ítají kroky trimu, které jsou 
doprovázeny  zvukovou signalizací.   

V menu �trim� je mo�né zapnout funkci automatického 
trimování. Nastavení kroku a rozsahu trimu se provádí v �Hlavní 
menu -> Jemné lad�ní /let. re�imy -> Digitální trim� 
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2.2.

4.7 Akumulátor    

Vysíla� je napájen akumulátorem typu Li-on a obsahuje 
elektronické obvody pro správu a nabíjení akumulátoru. V zapnutém 
stavu vysíla�e je na displeji v horní stavové li�t� zobrazen aktuální 
stav akumulátoru.  Z výroby je akumulátor p�ipojen.     

4.7.1  Nabíjení
Vysíla� lze nabíjet dodávaným sí�ovým adaptérem, nebo p�es USB. 
Pro rychlé nabíjení pou�ijte sí�ový adaptér, p�i kterém je doba 
nabíjení cca 3h. Vysíla� p�i nabíjení m��e být zapnutý nebo vypnutý. 
Stav nabíjení je signalizován LED nebo v zapnutém stavu vysíla�e na 
displeji.     
Postup nabíjení:
1.   Zapojte sí�ový adapter do rozvodné sít�.
2.   Kabel s konektorem vedoucí ze sí�ového adaptéru zapojte do  

vysíla�e. Zhasne-li zelená LED, akumulátor není pln� nabit.  
�ervená LED bude indikovat stav nabití akumulátoru. 

 �  Akumulátor je vybitý - pomalé blikání �ervené LED, zelená  
 LED nesvítí.

 �  Akumulátor je tém�� nabitý - trvalý svit �ervené LED, zelená 
 LED nesvítí.

 �  Akumulátor je pln� nabitý -  trvalý svit �ervené a zelené LED.

4.7.2  Vým�na
Rozhodnete-li se akumulátor vym�nit pop�. odpojit, postupujte 
podle následujících pokyn�:

1.   Vypn�te vysíla� a od�roubujte �rouby zadního krytu vysíla�e.
2.   Rozpojte akumulátorový konektor.
3.   Uvoln�te stahovací pásek akumulátoru.

3

2

Vysíla�e provozujte výhradn� s originálními  
akumulátory. 

Upozorn�ní:

Po odpojení akumulátoru na dobu del�í ne� 
1minuta se vyma�e nastavení �asu a data.

Rada:
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4.8     Konektor PPM vstup/výstup

Vysíla� má dostupný výstup PPM p�es konektor ozna�ený jako B. Na 
konektoru je k dispozici nestabilizované nap�tí akumulátoru 
vysíla�e v rozsahu 3,2-4,2V (max. 1A), vyu�itelné jako napájení pro 
p�ipojený VF modul a výstup PPM signálu. Výstupní funkce vysíla�e 
jsou vyjád�eny ve form� standardního unifikovaného elektrického 
signálu - PPM.

2.2.

1.   PPM vstup (3V logika)
2. Kladný pól napájení
3. Záporný pól napájení
4. PPM výstup  (3V  logika, konfigurovatelné v menu Systém
 ->Konfigurace)

3

4

2

1

4.9.    Manipulace

Vysíla�  je vybaven úchytem pro pohodlnou manipulaci, viz obrázek. 

Jestli�e vysíla�em ovládáte model, vyhn�te se 
kontaktu vysílací antény s �ástmi t�la a sou�asn�  
jakémukoliv zastín�ní. Mohlo by to mít za 
následek sní�ení dosahu.

Varování:

Antény vysíla�e jsou umíst�ny na vyzna�ených místech na obrázku 
ní�e.
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5    Bezdrátové re�imy

Vysíla� z d�vod� maximální spolehlivosti obsahuje dva nezávislé 
vysílací moduly DUPLEX 2,4 GHz. Vysílací moduly mají odd�lené 
antény, tzn. jsou na sob� z pohledu vysílaní nezávislé. Podle 
sou�innosti obou modul� je vysíla� v re�imu:

�  Re�im �Výchozí� - primární modul se sekundárním jsou oba 
aktivní a st�ídaji se v komunikaci s p�ijíma�em. Toto chování 
pomáhá zlep�it bezpe�nost provozu a rovn�� zlep�uje pokrytí 
v�ech vyza�ovacích úhl�.

� (*dle výbavy) Re�im �Double �  - vysílací moduly komunikují 
nezávisle na sob� se dv�ma r�znými p�ijíma�i. P�ijíma�e 
mohou být spojené p�es inteligentní slu�ova�, nap�. JETI 
Enlink, nebo základní funkce �ízení jsou rozd�leny mezi oba 
p�ijíma�e. Jedna �ást modelu je ovládaná p�es jeden p�ijíma� z 
jednoho vysíla�ového modulu a druhá �ást modelu z druhého 
p�ijíma�e. Zálohován je p�ípadný výpadek jednoho z p�ijíma�� 
nebo vysílacího modulu.

� (*dle výbavy) Re�im  �U�itel/�ák�  � dedikovaný vysíla�ový 
modul je vyhrazen pro komunikaci s �ákovský/u�itelským 
vysíla�em. S  modelem se komunikuje v�dy pouze p�es 
u�itelský vysíla�.  Je- li vysíla� v re�imu �U�itel�, primární modul 
komunikuje s  modelem a sekundární modul komunikuje s 
�ákovským vysíla�em p�es bezdrátový modul JETI u�itel-�ák. V 
re�imu ��ák� vysíla� komunikuje sekundárním modulem s 
u�itelským vysíla�em p�es bezdrátový modul JETI u�itel-�ák. 

Provozujete-li vysíla�e jeden v re�imu �u�itel� a druhý v re�imu 
��ák�, vysíla�e mezi sebou komunikují p�es dedikované vysílací 
moduly a nepot�ebujete navíc �ádné dal�í vybavení. 

2.2.
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6    Zapnutí a vypnutí DC/DS

Vysíla� se zapíná dlouhým stiskem tla�ítka �Power� . Rozsvítí se (1)
zelená LED a na displeji se zobrazí úvodní obrazovka. V tomto 
okam�iku vysíla� �eká na potvrzení zapnutí - stisknutí tla�ítka 
F5(Ano) . Po potvrzení se zobrazí hlavní obrazovka a vysíla� je (2)
p�ipraven k provozu. Zapnutý stav vysíla�e DC/DS se indikuje 
zelenou LED.    

Vysíla� se vypíná stiskem tla�ítka �Power�. P�ed vypnutím jste v�dy 
dotázáni na potvrzení. Vysíla� je mo�no vypnout v nouzových 
situacích bez potvrzení dlouhým stiskem kombinace kláves 
�Power� a �esc�. Takto vysíla� nevypínejte v normálních provozních 
situacích.

* Nepotvrdíte-li zapnutí a uplyne-li �asový limit, vysíla� se 
automaticky vypne. V nastavení vysíla�e DC/DS lze deaktivovat 
potvrzení zapnutí �Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-> Rychlé 
zapínání�.

Chcete-li zjistit, v jakém stavu je akumulátor, jestli�e je vysíla� 
p�i nabíjení vypnutý, stiskn�te tla�ítko �Power� a na displeji se 
zobrazí uvítací obrazovka se stavem akumulátoru a 
potvrzením zapnutí. Nepotvrdíte-li zapnutí, vysíla� se 
automaticky po vypr�ení �asového limitu vypne. Tato funkce je 
aktivní p�i nabíjení v�dy, i kdy� není povoleno potvrzení p�i 
zapnutí.

Rada:

6.1     Zapnutí vysíla�e

Doporu�ujeme provozovat vysíla� s aktivovanou funkcí 
potvrzení p�i zapnutí, proto�e tato funkce zabra�uje náhodnému 
zapnutí a vybití akumulátoru, nap�. p�i  transportu. 

Rada:

6.2     Vypnutí vysíla�e

6.3     Restart vysíla�e

V p�ípad�, �e vysíla� vykazuje nekorektní chování, existuje n�kolik 
zp�sob�,  jak vysíla� restartovat. 
1.   Standardn� vypnout a zapnout vysíla� s potvrzením tla�ítkem 

�Power�. 
2.  Vypnutí vysíla�e bez potvrzení dlouhým stiskem kombinace 

kláves �Power� a �esc�. 
3.  Odpojení konektoru akumulátoru, stisk tla�ítka  �Power� pro 

potvrzení restartu a op�tovné p�ipojení konektoru  
akumulátoru. 

[ od�roubujte zadní kryt vysíla�e a odejm�te jej;  Odpojte konektor a) b)
baterie;  Stiskn�te klávesu "Power", dojde k vybití vnit�ních c)
kondenzátor�;  P�ipojte vysíla�ovou baterii;  P�i�roubujte zadní kryt d) e)
vysíla�e;  Znovu zapn�te systém ]f)

2.2.

(2)

(1)
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7     První zapnutí

7.1   Hlavní obrazovka

Vysíla� zapnete, stisknete-li dlouze tla�ítko �Power� a potom 
potvrdíte tla�ítkem �F5(Ano)�, viz. kapitola Zapnutí a vypnutí DC/DS. 
Na displeji se zobrazí hlavní obrazovka a na�te se výchozí model 
letadla. 

Hlavní obrazovka je základním zobrazením vysíla�e. V této 
obrazovce se zobrazují základní provozní informace, jako nap�. stav 
akumulátoru, �as, letový re�im atd. , a zárove� si zde m��ete sami 
u�ivatelsky nastavit informace, které jsou pro Vás d�le�ité, nap�. 
�asova�e, telemetrie, atd.

1.  Síla signálu
2. Stav akumulátoru
3.  �as
4.  Ikona záznamu telemetrie
5.  Název modelu
6.  Název aktuálního letového re�imu
7.  Zámek plynu
8.  Indikace zha�ení,volnob�h

7

2

3

4

5

Hlavní obrazovka se skládá ze stavového �ádku, kde se nacházejí 
informace:

Nejv�t�í �ástí hlavní obrazovky je u�ivatelská pracovní plocha. Je to 
prostor pro grafické zobrazení u�ivatelských blok�, ve kterých si 
m��ete nechat zobrazit telemetrické informace z modelu,  jako 
nap�. vý�ka, proud, rychlost, ale také hodnoty �asova��. Pracovní 
plocha je tvo�ena z u�ivatelských blok�. U�ivatelské bloky obsahují 
popis a hodnotu. Pracovní plocha obsahuje n�kolik stránek. Po�et 
stránek je dán mno�stvím u�ivatelských blok�. Vytvá�íte-li nový 
u�ivatelský blok a není-li místo v ji� existujících stránkách, pak se 

3.3.

6

1

8

Po zapnutí vysíla�e se b�hem na�ítání zavád�cí obrazovky zobrazí 
tla�ítko �F3" pro p�ímý výb�r modelu. Po stisku tla�ítka "F2" lze 
zablokovat ukládání telemetrie pro aktuální manipulaci s vysíla�em. 
Jestli�e provádíte pouze zm�ny v konfiguraci modelu a nechcete, 
aby se telemetrie ukládala na SD kartu, stiskn�te tla�ítko "F2" a 
potvr�te volbu. Ukládání telemetrie bude zakázané a� do p�í�tího 
zapnutí vysíla�e.Pro zobrazení této nabídky musíte mít vypnutou 
volbu Rychlé zapínání v nabídce Systém -> Konfigurace.
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Spodní li�ta hlavní obrazovky obsahuje:

1

2

3

4

5
1.  Opt. - rychlé nastavení vysíla�e:  Kontrast, Telemetrie, Hlasitost, 
 �as zapnutého podsvitu, Intensitu podsvitu.
2. �ipka - pohyb doleva ve stránkách pracovní plochy.
3.  �ipka - pohyb doprava ve stránkách pracovní plochy.
4.  Vyma� - vynulování �asova��.
5.  Stop/Start - za�átek a konec letu, spou�� �asova��, záznam  
telemetrie.
Z hlavní obrazovky se do hlavního menu dostanete p�es tla�ítko 
�menu�. Chcete-li zp�t, op�t v �Hlavní menu� stisknete tla�ítko 
�menu� nebo �esc�.
Stisknutím jakéhokoliv tla�ítka trimu nebo stisknutím 3D tla�ítka v 
hlavní obrazovce vyvoláte menu �Trim�. 

7.2    Navigace v menu

 V menu vysíla�e se pohybujete pomocí t�chto tla�ítek:
1.   Tla�ítko �menu� p�epíná mezi hlavní obrazovkou a hlavním  

menu vysíla�e. 

2.   Tla�ítko  �esc�  postup o úrove� zp�t v úrovních menu.  
Zmá�knete-li toto tla�ítko p�i editaci hodnoty, vrátíte se o  
úrove� zp�t a editovaná hodnota se neulo�í.

3.   3D  tla�ítko 
 3a  - pohybem proti sm�ru hodinových ru�i�ek se 

pohybujete v menu nahoru a p�i zm�n� sni�ujete hodnotu.
 - pohybem ve sm�ru hodinových ru�i�ek se pohybujete 3b  

menu dol� a p�i zm�n� zvy�ujete hodnotu.
    -  stla�ením potvrdíte volbu/vstoupíte do menu.3c 
4.   Funk�ní tla�ítka pod displejem - �F1 - 5". Funkce tla�ítek  

je zobrazena na displeji podle aktuálních mo�ností.

Zmá�knete-li toto tla�ítko p�i editaci hodnoty, m��ete rychleji 
m�nit hodnotu. Jedním oto�ením o 10 hodnot.

Rada:

3.3.

zalo�í automaticky nová stránka.
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3.3.

7.2.1 Pohyb v MENU
Aktuální výb�r v menu (kurzor) je ozna�ený inverzn�. Pohybem  3D 
tla�ítka doleva/doprava se kurzorem pohybujete po �ádcích.

Je-li na �ádku více polo�ek pro nastavení, pak stiskn�te �3D tla�ítko� 
a m��ete vybírat z polo�ek na �ádku. Práv� vybranou polo�ku z 
�ádku poznáte tak, �e není vypln�na. Potvrzením �3D tla�ítka� 
vyberete polo�ku a doleva/doprava �3D tla�ítkem� ji m�níte. 
Op�tovným stisknutím �3D tla�ítka� potvrdíte ulo�ení hodnoty a 
vrátíte se na výb�r polo�ky na �ádku. Mezi polo�kami na �ádku se 
pohybujete doleva/doprava �3D tla�ítkem�. Chcete-li se vrátit zp�t 
na výb�r jednotlivých �ádk�, stiskn�te tla�ítko �esc�.

1

3

2 3b

3a

3c

4

1

3

2 3b

3a

3c

4

7.2.2 Základní struktura menu (*dle výbavy)

* Model
 - Výb�r modelu
 - Nový model
 - Základní konfigurace
 - Parametry funkcí
 - P�i�azení serv
 - Kalibrace serv
 - P�ipojená za�ízení
* Jemné lad�ní/let. re�imy
 - Letové re�imy
 - Digitální trim
 - Trimy letových re�im�
 - Dvojité/Expo výchylky
 - K�ivky funkcí
 - Diferenciace k�idélek
 - Gyro/Governor (Heli)
 - Omezova� motoru (Heli)
 - Mix Motýlek, Delta, Ailevator 
 Mix (Aero)
 - Butterfly (Aero)
 - Kopaný výkrut
 - Volné mixy
* Pokro�ilá nastavení
 - Dal�í mo�nosti modelu
 - Nastavení knipl�/spína��
 - Bezdrát. modul/U�itel-�ák
 - Logické  spína�e  
 - Zvuky  na událost

 - Zvuky proporc. ovlada��
 - Telemetrické ovlada�e
 - Sekvencer
 - Akcelerometr (pouze DS)
* �asova�e/Senzory
 - �asova�e
 - Alarmy
 - Vario
 - Hlasový výstup
 - Senzory/ukládání dat
 - Údaje na hlavní obrazovce
 - Detaily hlavní obrazovky
* Aplikace 
 - Analýza dat
 - Audio p�ehráva�
 - Jetibox
 - Hry (Had, Tetris, �achy�)
* Systém
 - Konfigurace
 - Test serv/dosahu
 - Zobrazení vstup�
 - Výstup p�ijíma�e
 - Systémové zvuky
 - Hlasitost audia
 - USB
 - Info
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7.3   Pr�vodce vytvo�ení modelu 

7.3.1    Letadlo

Pr�vodce Vás provede vytvo�ením jednoduchého modelu letadla. 
Jednomotorový v�tro� s k�idélky tvo�enými dv�ma servy, vý�kovka 
a sm�rovky osazeny po jednom servu.

V této �ásti Vás provedeme krok po kroku vytvo�ením nového 
modelu letadla, vrtulníku a lo�ky. Ka�dý krok pr�vodce bude 
okomentovaný s p�ilo�enými obrazovkami menu vysíla�e. Projdete-
li postupn� pr�vodcem, pochopíte vytvá�ení modelu a na tomto 
základ� si velice rychle vytvo�íte vlastní model.    

P�i�azení serv:
1.  Plyn
2.  K�idélko 1
3.  K�idélko 2
4.  Vý�kovka
5.  Sm�rovka

P�ed za�átkem vytvá�ení modelu se ujist�te, �e máte nastaven 
správný mód vysíla�e �Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-
>MÓD 1-4�. Od tohoto nastavení se odvíjí p�i�azení letových funkcí 
ovlada��m vysíla�e.

V první �ad� je zapot�ebí vytvo�it model ve vysíla�i a nakonec 
spárovat vysíla� DC/DS s p�ijíma�em, se kterým chcete provozovat 
daný model, viz. kapitola P�ijíma�-> Spárování. 

Kv�li bezpe�nosti doporu�ujeme u elektrických model� 
demontovat vrtuli.

Upozorn�ní:

1. Zapn�te vysíla�. Na hlavní obrazovce 
stiskn�te klávesu �menu�. 
Zvolte polo�ku �Model� a stiskn�te �3D 
tla�ítko�.

2. Zvolte polo�ku �Nový model� a stiskn�te 
�3D tla�ítko�.

3. Zadejte název modelu a jako typ modelu 
zvolte �PLO�NÍK�. Potvr�te tla�ítkem 
�F5(Dal�í)�.

4. Vyberete osazení k�ídel. Proto�e máte 2 
serva na k�idélka, nastavíte polo�ku �Typ 
k�ídla�  na 0 KL AP|2K�ID.  Ostatní 
nastavení, jako typ ocasní plochy, po�et 
motor�, po�et aerodynamickým spoiler� a 
po�et podvozkových serv, nam�níte. 
Pokra�ujete tla�ítkem  �F5(Dal�í)�.

3.3.

46



computer radio control system CZ

5. Zobrazení letových funkcí a p�i�azení k 
ovlada��m vysíla�e. M��ete zkontrolovat, 
jestli letové funkce jsou správn� p�i�azeny 
ovlada��m vysíla�e. Není-li to tak, 
p�ekontrolujte nastavení módu vysíla�e.  
Potvrdíte tla�ítkem �F5(Dal�í)�.

6. P�i�azení funkcí výstup�m p�ijíma�e. 
Chcete-li zm�nit p�i�azení, pak editujte 
pozice seznamu. Jinak potvr�te tla�ítkem 
�F5(Dal�í)�.

7. Zobrazí se upozorn�ní, jestli chcete 
opravdu vytvo�it nový model. Potvrdíme 
tla�ítkem �F5(Ano)�.

8. Dolad�ní st�ed� serv, omezení výstupní 
výchylky, obracení smyslu výchylek, 
zpo�d�ní atd. Do tohoto menu se je�t� 
vrátíte po spárování p�ijíma�e s vysíla�em. 

Spárujte vysíla� s p�ijíma�em, viz. kapitola P�ijíma�-> Spárování. 
Vysíla� je spárován s p�ijíma�em a je p�ipojen k napájení. V poslední 
fázi doladíme konfiguraci výstupních funkcí->serv, viz. kapitola 
7.3.4  Se�ízení výstup� p�ijíma�e.
U takto osazeného k�ídla se v�t�inou je�t� pou�ívá mix k�idélek ve 
funkci aerodynamické brzdy. Postup konfigurace si popí�eme. Nap�. 
"prav ým postranním oto�ným ovlada�em"  budeme 
proporcionáln� nastavovat aerodynamickou brzdu.

a) Z úvodní obrazovky stiskn�te klávesu 
�menu�.
Zvolte polo�ku �Jemné lad�ní /let. re�imy� 
a stiskn�te �3D tla�ítko�. 

b) Zvolte polo�ku �Butterfly� a stiskn�te 
�3D tla�ítko�.

c) Zvolte polo�ku �Spína�� a pohn�te 
" p r a v ý m  p o s t r a n n í m  o t o � n ý m  
ovlada�em" .  Pot vrdíme t la�ítkem 
�F5(Ok)�. Nyní u� sta�í jen zvolit výchylku 
aerodynamické brzdy.

3.3.
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Nenechte serva k�idélek ve funkci aerodynamických brzd na 
maximálních výchylkách. M�li byste mít je�t� jistou rezervu pro 
ovládání klon�ní, p�i aktivních aerodynamických brzdách. 

Rada:

7.3.2    Vrtulník

Pr�vodce Vás provede vytvo�ením jednoduchého modelu vrtulníku. 
Vrtulník je ovládán deskou cykliky slo�enou ze t�í serv s orientací 
120° a motor není �ízen governorem.  

P�i�azení serv kanál�m 
p�ijíma�e:
1.  Plyn
2.  Klopení (Swash 1F)
3.  Kolektiv (Swash 2L)
4.  Klon�ní (Swash 3R)
5.  Bo�ení (Rudder)
6.  Gyro (Gyros sens.)
P�ed za�átkem vytvá�ení modelu se ujist�te, �e máte nastaven 
správný mód vysíla�e �Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-
>MÓD 1-4". Od tohoto nastavení se odvíjí p�i�azení letových funkcí 
ovlada��m vysíla�e.

V první �ad� je zapot�ebí vytvo�it model ve vysíla�i a nakonec 
spárovat vysíla� DC/DS s p�ijíma�em, se kterým chcete provozovat 
daný model , viz. kapitola P�ijíma�-> Spárování. 

Kv�li bezpe�nosti doporu�ujeme u elektrických model� 
odpojit motor nebo demontujte rotorové listy.

Upozorn�ní:

1. Zapn�te vysíla�. Na hlavní obrazovce 
stiskn�te klávesu �menu�. 
Zvolte polo�ku �Model� a stiskn�te �3D 
tla�ítko�.

3.3.

2. Zvolte polo�ku �Nový model� a stiskn�te 
�3D tla�ítko�.

3. Zadejte název modelu a jako typ modelu 
zvolte �VRTULNÍK�. Potvr�te tla�ítkem 
�F5(Dal�í)�.

4. Vyberete typ desky cykliky �3 Serva 
(vych 120°)� vrtulníku. Druhou polo�ku 
menu �Pozice �elního serva� zm�níte na 
�Zadní� - tím se oto�í orientace desky 
cykliky o 180°. Dal�ím krokem je potvrzení 
tla�ítkem �F5(Dal�í)�.
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3.3.

V menu �Základní konfigurace� se p�i 
vytvá�ení modelu vrtulníku definuje 
pou�ívaná deska cykliky modelu. V návodu 
k vrtulníku naleznete pot�ebné informace 
pro konfiguraci desky cykliky. Výb�r v 
tomto menu ovlivní funkce a volby vysíla�e.

5. V menu �P�i�azení funkcí� se zobrazí 
seznam letových funkcí s p�i�azením 
ovlada��. Nevyhovuje-li Vám p�i�azení, 
editujte polo�ku �Ovlada�� a vyberte 
po�adovaný ovlada� k ozna�ené letové 
funkci. Potvrdíte tla�ítkem �F5(Dal�í)�.

6. Menu �P�i�azení serv� je p�i�azení 
výstupních funkcí vysíla�e kanál�m 
(výstup�m) p�ijíma�e. Chcete-li zm�nit 
p�i�azení, pak editujte pozice seznamu. 
Jinak potvr�te tla�ítkem �F5(Dal�í)�.

7. Menu �Swash Mix� je konfigurace 
rozsahu jednotlivých letových funkcí 
vrtulníku mixovaných na desce cykliky. 
Rozsahy jednotlivých letových funkcí jsou 
vyjád�eny v procentech. Podle návodu k 
vrtulníku a zp�sobu létání si nastavte 

rozsahy letových funkcí (pou�ijte p�ípravek pro nastavení desky 
cykliky). M��ete také aktivovat funkci pro cyklické omezení dráhy 
serv rotorové hlavy (Swash Ring). Tímto opat�ením se dá zabránit 
p�ípadnému mechanickému po�kození p�i  sou�asných mohutných 
výchylkách  funkcí klon�ní a klopení. 

8. �Klon�ní� - k�idélka (klon�ní)
�Vý�kovka� - klopení (vý�kovka)
�Kolektiv� - kolektiv
Dále p�ejd�te tla�ítkem �F5(Dal�í)�.
Zobrazí se upozorn�ní, jestli chcete 
opravdu vytvo�it nový model. Potvrdíte 
tla�ítkem �F5(Dal�í)�.

9. Dolad�ní st�ed� serv, omezení výstupní 
výchylky, obracení smyslu výchylek, 
zpo�d�ní atd. Do tohoto menu se je�t� 
vrátíme po spárování p�ijíma�e s vysíla�em. 
Postupujte podle kapitoly P�ijíma�-> 
Spárování.

10. Vysíla� je spárován s p�ijíma�em a je p�ipojen k napájení. V 
poslední fázi doladíme konfiguraci výstupních funkcí serv, viz. 
kapitola 7.3.4 Se�ízení výstup� p�ijíma�e. 
V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy� nakonfigurujeme dal�í 
roz�í�ené funkce pro ovládání modelu. 

49



computer radio control system CZ

Pr�b�h k�ivky kolektivu - viz. �Jemné lad�ní /let. re�imy -> K�ivky funkcí�
Pr�b�h k�ivky plynu - viz. �Jemné lad�ní /let. re�imy -> K�ivky funkcí�
Dvojí výchylky - viz. �Jemné lad�ní /let. re�imy -> Dvojité/Expo výchylky�
Letový re�im - Autorotace - viz. �Jemné lad�ní /let. re�imy -> Letové re�imy�
Gyro/Governor - viz. �Jemné lad�ní /let. re�imy -> Gyro/Governor�¨

3.3.

Pro pohodlné a rychlé nastavování v�ech základních 
funkcí modelu vrtulníku se v hlavním menu nachází 
odkaz "Pr�vodce nastavením vrtulníku". Skrze n�j lze 
okam�it� nalézt pot�ebné parametry k nastavení. 

Rada:
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7.3.3   Lo�

Vysíla� je vybaven pr�vodcem pro vytvo�ení jiných model� ne� jsou 
letadla nebo vrtulníky. V pr�vodci vysíla�e je volba obecného 
modelu. Jestli�e Vá� model nelze za�adit do kategorie letadla nebo 
vrtulníku, pou�ijte obecný model. Následující postup bude 
popisovat sestavení modelu lodi. Model je �ízen základními 
funkcemi: motorem, kormidlem a dal�ími roz�i�ujícími funkcemi 
jako generátor zvuku motoru, osv�tlením modelu, sirénou a 
generátorem kou�e. První t�i funkce jsou proporcionální a zbývající 
funkce jsou neproporcionální. 

P�i�azení serv kanál�m p�ijíma�e:
1.  Motor
2.  Kormidlo
3.  Zvukový modul (zvuk motoru)
4.  Osv�tlení modelu
5.  Zvukový modul (siréna)
6.  Kou�ový modul

P�ed za�átkem vytvá�ení modelu se ujist�te, �e máte nastaven 
správný mód vysíla�e �Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-
>MÓD 1-4�. Od tohoto nastavení se odvíjí p�i�azení letových funkcí 
ovlada��m vysíla�e.

V první �ad� je zapot�ebí vytvo�it model ve vysíla�i a nakonec 
spárovat vysíla� DC/DS s p�ijíma�em, se kterým chcete provozovat 
daný model, viz. kapitola P�ijíma�-> Spárování. 

1. Zapn�te vysíla�. Na hlavní obrazovce 
stiskn�te klávesu �menu�. 
Zvolte polo�ku �Model� a stiskn�te �3D 
tla�ítko�.

2. Zvolte polo�ku �Nový model� a stiskn�te 
�3D tla�ítko�.

3. Zadejte název modelu a jako typ modelu 
zvolte �OBECNÝ�. Potvr�te tla�ítkem 
�F5(Dal�í)�.

4.  První polo�kou v menu �Základní 
konfigurace� je po�et ovládaných motor� 
v modelu. Tuto polo�ku nebudete editovat 
a p�ejdeme na druhou polo�ku, kterou je 
zp�sob ovládání motoru. Otá�í-li se motor 
jedním (Single) nebo ob�ma sm�ry 
(Double). Editujte tuto polo�ku �Typ 
motoru� a nastavte �Obousm�rný�. 
Potvr�te tla�ítkem �F5(Dal�í)�.

3.3.
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5. Tla�ítkem �F3(Nový)�  postupn� 
vytvo�íte v�echny funkce a p�i�adíte 
ovlada�e vysíla�e.  Editací  polo�ky 
�Ovlada�� p�istoupíte k výb�ru ovlada�e, 
viz. kapitola �Vyberte ovládací vstup�. 
Jediná výjimka je funkce zvukového 
modulu (zvuk motoru), které ovlada� 
nep�i�adíte, proto�e bude ovládána mixem 
motoru. Zvuk motoru bude úm�rný 
otá�kám motoru. Pro funkci sirény 
vyu�ijete p�epína� �Sa� (p�epína� bez 
aretace).  
Po vytvo�ení v�ech funkcí potvr�te 
konfiguraci tla�ítkem �F5(Next)�.

6. P�i�azení výstupních funkcí vysíla�e 
kanál�m (výstup�m) p�ijíma�e. Vytvo�ili-li 
jste funkce v p�edchozím menu v po�adí, ve 
kterém mají být na výstupech p�ijíma�e, 
nemusíte nikterak p�enastavovat tuto 
k o n f i g u r a c i .  P o t v r � t e  t l a � í t k e m  
�F5(Dal�í)�.

7. Zobrazí se upozorn�ní, jestli chcete 
opravdu vytvo�it nový model. Potvrdíme 
tla�ítkem  �F5(Dal�í)�.

8.  Dolad�ní st�ed� serv, omezení výstupní 
výchylky, obracení smyslu výchylek, 
zpo�d�ní atd. Do tohoto menu se je�t� 
vrátíme po spárování p�ijíma�e s vysíla�em. 
Postupujte podle kapitoly P�ijíma�-> 
Spárování. Potvr�te tla�ítkem �F5(Dal�í)�.

a) Tla�ítkem �F2(Nový)� zalo�íte volný mix. 
V polo�ce �Master�- vstup mixu vyplníte 
�Motor� a v polo�ce �Slave�-výstup mixu 
zadáte �Zvuk M� .  Polo�ka �Hlavní 
hodnota� ur�uje p�enos vstupu na výstup 
mixu. Tla�ítkem �F5(Dal�í)� zalo�íte volný 
mix a p�ejdete na p�ehled volných mix�.

Vysíla� je spárován s p�ijíma�em a je p�ipojen k napájení. V této fázi 
doladíte konfiguraci výstupních funkcí->serv viz. kapitola 7.3.4 
Se�ízení výstup� p�ijíma�e.
V posledním kroku nakonfigurujete volný mix z funkce plynu na 
zvukový modul (zvuk motoru). Výsledkem by m�lo být, �e 
p�epína�em se aktivuje mix a podle ovlada�e plynu (otá�ek motoru) 
se bude ovládat zvukový modul. P�ejd�te do menu �Jemné lad�ní 
/let. re�imy->Volné mixy�.

3.3.
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b) P�i�azení p�epína�e pro aktivaci a 
deaktivaci volného mixu. 
Tla�ítkem �F4(Uprav)� p�ejdete do 
roz�í�ené konfigurace volného mixu a 
editací polo�ky �Spína�� p�i�adíte ovlada� 
pro aktivaci/deaktivaci mixu. 

7.3.4   Se�ízení výstup� p�ijíma�e 

P�ejd�te do menu �Model->Kalibrace serv�. Tla�ítky �F2" a �F3" 
procházíte výstupy p�ijíma�e. Pro dolad�ní výstupu serv projd�te 
následující body.

�Reverzace serva� - obracený smysl výchylek

Pohybujte proporcionálními ovlada�i a sledujte, jakým sm�rem se 
pohybují serva. Pohybuje-li se n�které servo v opa�ném sm�ru, 
polo�ku �Reverzace serva� u konkrétního výstupu zm�níte. 
Pokra�ujte tak dlouho, dokud v�echny výstupy (serva) nemají 
správný smysl.

�St�ed (Subtrim)� - dolad�ní st�edové polohy výstupní funkce 

Nechejte ovlada�e ve st�edových polohách a postupn� procházejte 
výstupy a polo�kou �St�ed (Sub-trim)� korigujte st�edové polohy 

serv. Mechanicky by m�ly být páky a táhla serva se�ízeny tak, aby 
polo�ka �St�ed (Sub-trim)� nenabývala hodnotu, která by omezila 
rozsahy výchylek.

3.3.

�Max./Min. fyzický limit� - maximální rozsah výstupní funkce

Vymezení maximálních rozsah� serva tak, aby serva pohybem svým 
nebo svých táhel nep�ekra�ovaly mechanické dorazy (p�eká�ky). 
Nastavení rozsahu letových funkcí provád�jte p�es funkci dvojitých 
výchylek.  

V�dy se sna�te nastavit mechanický st�ed serva tak blízko 
k nulové výchylce, jak je to mo�né. Jestli�e nastavíte 
vysokou hodnotu Sub-trimu, je mo�né, �e se tím omezí 
celková mo�ná dráha serva.

Upozorn�ní:
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8    P�ijíma�

3.3.

1.   P�ijíma� má kanálové výstupy s konektory pro v�t�inu serv (JR- 
konektor). 

2.   Bat - vstup pro p�ipojení napájení p�ijíma�e a serv. Vyu�ívejte 
v�dy více vstup� ne� jen jeden pro napájení p�ijíma�e se servy. 
M��ete vyu�ít V-kabel nebo dal�í neobsazené vstupy p�ijíma�e. 
K napájení p�ijíma�� m��ete pou�ít NiCd �lánky, stabilizované 
nap�tí z regulátoru, nebo Li-xx �lánky s pou�itím stabilizace, 
nap�. JETI MAX BEC  atd.

3.   SAT - vstup/výstup pro PPM signál. P�ijíma� m��e bu� 
zpracovávat PPM anebo generovat PPM signál. K tomuto vstupu 
m��ete p�ipojit satelitní p�ijíma� JETI DUPLEX Rsat2. Tím docílíte 
v�t�ího po�tu p�ijímacích antén a zvý�ení spolehlivosti v 
situacích, kdy dochází k zastín�ní nebo nevhodné orientaci 
antén. 

4.   EXT - vstup pro telemetrické senzory. Chcete-li p�ipojit více  
ne� jeden telemetrický senzor, vyu�ijte JETI EXPANDER E4.

5.   A1/A2 - antény p�ijíma�e. Je vhodné, aby antény k sob�  
uzavíraly úhel 90°

8.1    Popis

1

5 4
3

2

8.2   Instalace

P�ijíma� zabalte do molitanu a umíst�te co nejdál od zdroj� ru�ení 
(serva, pohonný elektromotor). Antény p�ijíma�e umíst�te tak, aby 
jejich aktivní konce spolu navzájem svíraly úhel 90° a byly od sebe co 
mo�ná nejvíce vzdálené. Dbejte na to, aby polom�r ohybu nebyl 
men�í ne� 1cm. Aktivní vysílací �ást antény nesmí být umíst�na v 
blízkosti kovových p�edm�t�. Má-li model uhlíkový trup, je vhodné 
umístit aktivní konce antén mimo trup.

8.3    Párování

Chcete-li, aby vysíla� komunikoval s p�ijíma�em, musíte jej 
navzájem spárovat. Tím si vysíla� zapamatuje adresu p�ijíma�e a 
nalezne-li jej znovu p�i p�í�tím zapnutí, automaticky s tímto 
p�ijíma�em navá�e komunikaci, nekomunikuje-li vysíla� ji� s jiným 
p�ijíma�em. Párování je nutné ud�lat jen jednou. 

8.3.1 Standardní postup
1.   Vypn�te vysíla� a p�ijíma�.
2.   Zastr�te propojku �BIND PLUG� do p�ijíma�e  do vstupu EXT.
3.   P�ipojte napájení k p�ijíma�i.
4.   Zapn�te vysíla�. P�ijíma� se spáruje s primárním vysílacím 

modulem.
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8.3.2  Alternativní postup p�es menu vysíla�e
1.  Vypn�te p�ijíma�. Vysíla� nechte zapnutý.
2.  Zastr�te  propojku "BIND PLUG"  do p�ijíma�e do vstupu EXT.
3.  P�ipojte  napájení  k  p�ijíma�i.
4.  Ve vysíla�i naje�te do menu 
 �Pokro�ilá nastavení -> Bezdrát modul/U�itel-�ák�
5.  Ozna�te �ádek "Párování hlavního TX modulu" a stiskn�te  
 �3D tla�ítko�.
6.  P�ijíma� se spáruje s vysíla�em.

8.4    Test dosahu

Testem dosahu ov��ujete správnou funkci vysíla�e a p�ijíma�e. 
P�ed prvním letem ka�dého letového dne byste m�li provést test 
dosahu. Také p�i jakýchkoliv pochybnostech funkce vysíla�e nebo 
p�ijíma�e. P�i testu dosahu se sní�í vysílací výkon vysíla�e na 10%. 
P�i testování dosahu umíst�te model i vysíla� do vý�ky nejmén� 80 
cm od zem�. Správn� pracující vysíla� a p�ijíma� by v uvedeném 
testovacím re�imu m�l spolehliv� ovládat model na vzdálenost 
alespo� 50 m. Pokud tomu tak není, ov��te p�edev�ím správnou 
instalaci antén p�ijíma�e. Není-li ani pak test úsp��ný, za�ízení 
nepou�ívejte a kontaktujte prodejce nebo n�které ze servisních 
st�edisek. 

8.5   Fail safe

V�echny p�ijíma�e systému Duplex 2,4GHz disponují funkcí �fail 
safe�, funkcí reagující na p�eru�ení spojení. V okam�iku, kdy p�ijíma� 
z n�jakého d�vodu p�estane p�ijímat informace z vysíla�e, p�ejde po 
nastavené dob� do jednoho z re�im�.
�Repeat� - Opakování poslední platné výchylky na výstupy (výchozí 
hodnota pro v�echny p�ijíma�e)
�Out off� - Na výstupech není �ádný �ídicí signál, tzn. serva neudr�ují 
svoji pozici 
�Fail safe� - výstupy p�ejdou do p�edem nastavených výchylek
Ka�dý výstup p�ijíma�e m��e být nakonfigurován do libovolného z 
vý�e popsaných re�im�. Doporu�ujeme u ka�dého výstupu nastavit 

3.3.
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3.3.

re�im �fail safe� s hodnotou takovou, aby se model nacházel ve 
stabilizovaném stavu. Nap�. funkce vý�kovky, sm�rovky ve 
st�edových polohách, elektrický motor vypnutý, spalovací motor na 
volnob�hu, vysunuté aerodynamické brzdy.
Postup konfigurace funkce fail safe u p�ijíma�e.
1.  Spárujte p�ijíma� s vysíla�em, viz. kapitola 8.3 Spárování. 

Nechte p�ijíma� a vysíla� zapnutý.
2.  Ve vysíla�i p�ejd�te do menu �Systém->Jetibox� a postupujte 

podle obrázku. Pohyb v menu je realizován funk�ními tla�ítky F1-
F4.

3.  V menu �Set Output Pin� vyberte výstup p�ijíma�e (tla�ítkem 
doleva/doprava), který chcete konfigurovat, a postupujte dále 
(tla�ítkem dol�).

4. V menu �Signal Fault Yn�, kde n je �íslo výstupu, který 
konfigurujete. Tla�ítkem doprava editujete funkci výstupu p�i 
výpadku spojení (nastavte �fail safe�). Tímto se na výstupu 
p�ijíma�e n aktivovala funkce �fail safe�.

5. Hodnota �fail safe� se nastavuje, zmá�knete-li tla�ítka dol� a 
p�ejdete do menu �Fail Safe�. Tla�ítky doleva/doprava editujete 
hodnotu �fail safe� v rozmezí 0,8 a� 2,2ms.

Postupn� nastavte v�echny zapojené výstupy p�ijíma�e pr�chodem 
bod� 3-5.
Posledním parametrem je doba od výpadku spojení, po které se 
uplatní �fail safe� nebo ostatní akce po p�eru�ení spojení.
V menu �SignalFaultDelay� je definice doby, za jakou dojde po 
p�eru�ení spojení na výstupech k p�ednastaveným výchylkám. 
Zm�na hodnoty stisknutím tla�ítka doleva/doprava.
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Základní parametry R4 R4C
(R4C
mini)

R5L R6
(R6 EPC*)

R7 
(R7 

indoor)

R8
(R8 EPC*)

 R9  R10 R11 EPC* R12 EPC* R14* R18* Rsat2
(RMK2)

Rozm�ry [mm] 35x 20x7 30x23x13 47x20x7 45x24x12 44x20x7 50x30x12 51x24x11 50x28x13 51x24x11 50x28x13 62x38x16 62x38x16 35x23x6

Hmotnost [g] 4,8 8 (7) 5,4 (5) 11 (14) 5,5 15 (18) 13 17 15 22 30 30 12

Délka antény  [mm] 2x100 1x200
(internal)

2x100 
(2x45)

2x100 2x100 
(2x45)

2x200 2x200 2x200 2x200 2x400 2x400 2x400 2x200
(2x75, 
2x150)

Po�et výstupních kanál� 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 PPM 8/16

Provozní teplota [°C] -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85 -10 a�+85

Napájecí nap�tí  [V] 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4 3.2 � 8.4

Pr�m�rný proud [mA] 40 40 30 45 40 30 30 30 30 30 40 40 30

P�enos telemetrických dat 
v reálném �ase

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Programování JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX

Podpora p�ijíma�ových 
satelit� RSat

    ne     ne     ne     ne     ne     ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano -

Max. výstupní výkon [dBm] 6 6 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15

Citlivost p�ijíma�e [dBm] -98 -98 -106 -106 -98 -106 -106 -106 -106 -106 -106 -106 -106

* xternal ower onnector E P C
Externí napájecí konektor

8.6    Technické údaje p�ijíma�� Duplex EX
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8.7 Pou�ití p�ipojených za�ízení pro nastavení p�ijíma�e

Pomocí aplikace �P�ipojená za�ízení� 
m��ete bezdrátov� konfigurovat za�ízení v 
modelech, jako jsou p�ijíma�e, senzory, 
resp. dal�í inteligentní elektronika. Aplikace 
vyu�ívá nejnov�j�í protokol EX Bus a je 
schopna komunikovat pouze se za�ízeními 
takto ozna�enými. M�li byste tedy 
z k o n t r o l o v a t  o z n a � e n í  n a  s v ý c h  
p�ijíma�ích/senzorech, zda podporují 
protokol EX Bus, nebo provést aktualizaci 
p�íslu�ného firmwaru v p�ípad�, �e je 
za�ízení updatovatelné a aktualizace je 
dostupná.

Ve stru�nosti aplikace �P�ipojená za�ízení� (Model -> P�ipojená 
za�ízení) nahrazuje integrovaný emulátor Jetiboxu a p�iná�í nové, 
inteligentn�j�í zp�soby, jak komunikovat s p�ipojenými za�ízeními. 
Emulátor Jetiboxu v�ak je nadále p�ítomen. Hlavní okno aplikace 
zobrazuje seznam dostupných za�ízení. Ta, která jsou rozpoznána, 
mají ozna�ení pomocí svých registrovaných názv�. Ostatní nejsou 
zobrazena bu� v�bec, nebo jsou indikována jako �íselné ID za�ízení. 
Zatr�ítko v pravém sloupci udává, �e je za�ízení p�ipraveno a 
m��eme jej konfigurovat. Po stisku tla�ítka �F3 Obnov� lze 
resetovat seznam p�ipojených za�ízení tím, �e se spustí proces 
autodetekce, jen� se bude sna�it vyhledat ve�kerou p�ipojenou 
elektroniku. Detekce za�ízení probíhá v�dy na pozadí.

Na obrázku si v�imn�te dvou p�ijíma��, je� byly detekovány a 
rozpoznány � R8 EX a R9 EX. Pokud nyní stisknete "3D tla�ítko", 
m��ete jednotlivé p�ijíma�e detailn� konfigurovat. Poslední 
polo�ka na obrázku, RC Spína�, je zobrazena v�dy a dovolí vám 
konfigurovat nastavení vzta�ená k tomuto druhu za�ízení. Pamatujte 
si v�ak, �e nastavení RC Spína�e jsou ulo�ena ve vysíla�i a jsou 
specifická pro ka�dý model. Naopak ve�kerá nastavení u zbývajících 
za�ízení jsou ulo�ena p�ímo v nich samotných.

a)

3.3.

P�íklad, jak nakonfigurovat p�ijíma� typu �R8 EX� pomocí aplikace 
P�ipojených za�ízení:

Kompletní nastavení p�ijíma�e je nejprve sta�eno do vysíla�e, a 
jakmile je tato operace hotova, zobrazí se nabídka podobná té na 
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obrázku . Ka�dá zm�na, kterou provedete, je automaticky nahrána a)
zp�t do p�ijíma�e, tak�e okam�it� vidíte výsledky provád�ných 
krok� a není t�eba neustále ukládat nastavení. Pro pohodlnost je zde 
tla�ítko �F3 Obnovit�, po jeho� stisknutí dojde ke znovuna�tení 
v�ech dat z p�ijíma�e. Toho m��ete vyu�ít p�edev�ím, jestli�e 
modifikujete nastavení pomocí fyzického Jetiboxu a sou�asn� 
u�itím aplikace �P�ipojených za�ízení�.

Tla�ítko �F2" slou�í k otev�ení speciálního dialogu, kde m��ete 
importovat a exportovat nastavení daného za�ízení. Pokud 
pot�ebujete exportovat kompletní nastavení daného (nap�.) 
p�ijíma�e, zvolte �ádek �Export nastavení�, vypl�te název 
výsledného souboru a potvr�te. Obdobn� lze provést import 
konfigurace. Ve�keré exportované soubory jsou ulo�eny ve slo�ce 
�Export� na SD kart�.

P�edtím, ne� m��e být za�ízení správn� rozpoznáno, musí 
existovat jeho speciální p�eddefinované konfigura�ní 
schéma, které se nachází ve slo�ce /Devices na SD kart�. 
Pokud schéma neodpovídá danému za�ízení nebo v�bec 
neexistuje, je vygenerována hlá�ka �Neznámé za�ízení�. 
Pokud se tato chyba vyskytne, je pot�eba stáhnout 
nejnov�j�í aktualizaci pro vysíla� DC/DS, která ve 
výchozím stavu obsahuje definice v�ech podporovaných 
za�ízení zna�ky JETI model. P�ípadn� kontaktujte 
dodavatele va�eho za�ízení, pokud se jedná o výrobek 
jiného výrobce.
Tento text popisuje vlastnosti p�ijíma��, je� byly 
p�edstaveny v p�ijíma�ích verze 3.20. 

Upozorn�ní:

Na obrázku  je mo�né nastavit následující parametry: a)
- Sériová linka � definuje pracovní re�im p�ijíma�e. Dostupné 
mo�nosti:
 � JETIBOX & Serva � standardní re�im pro p�ímé �ízení serv.
 � PPM Pozitivní, PPM Negativní � signál pro serva je slou�en do 
 podoby standardní nebo invertované PPM. P�ímý výstup pro  
 serva je rovn�� podporován.
 � EX Bus � nastaví p�ijíma�, aby posílal ve�kerá data na rychlou  
 sériovou linku pro dal�í zpracování. Toto je doporu�ená volba,  
 pokud p�ipojujete p�ijíma� k Central Boxu nebo jinému  
 inteligentnímu za�ízení.
 �   UDI - Universal Data Interface. Tento jednosm�rný digitální 
  sériový protokol doká�e p�enést výchylky a� pro 12 kanál� na 
  jediném vodi�i. Protokol UDI je kompatibilní s mnoha 
 stabiliza�ními systémy pro modely vrtulník� �i letadel.

-  Hlavní nastavení - p�esm�ruje vás na obrazovku b)
-  Fail-Safe - p�esm�ruje vás na obrazovku c)
-  Alternativní konfigurace pin� - p�esm�ruje vás na obrazovku d)
-  Výstupy p�ijíma�e - p�esm�ruje vás na obrazovku e)
- Resetovat do výchozího nastavení� - po potvrzení této volby 
bude konfigurace p�ijíma�e navrácena do výchozího továrního 
nastavení.

3.3.
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Zobrazení základní konfigurace p�ijíma�e (obrázek ).b)

-  Výstupní perioda  �  ur�uje,  jak  �asto  bude  signál  pro  serva 
p�eposílán  na  výstupy  p�ijíma�e.  Lze  nastavit  výstupní  periodu  5 
- 30ms. Doporu�ená hodnota:  �Auto�.

Nastavení PPM
-  Po�et kanál�  � jestli�e je nastaven re�im výstupu jako pozitivní 
nebo negativní PPM, m��ete definovat, kolik kanál� se na výstupu 
p�ijíma�e objeví.
- SAT1/SAT2 - N�které typy p�ijíma�� nabízejí podporu pro vstup 
zálo�ního PPM signálu. ten m��e být zachytáván na portech SAT1 �i 
SAT2. Zde m��ete definovat funkci ka�dého z t�chto port�. PPM 
vstup lze povolit pouze v re�imech "JETIBOX & Serva" a "EX Bus". 
Port SAT2 je navíc mo�né nakonfigurovat jako výstup zálo�ního PPM 
signálu pro dal�í vyu�ití. V tomto p�ípad� pak bude na portu SAT2 
p�ítomno v�ech 16 vysíla�ových kanál� (pokud není �e�eno jinak).
- PPM/UDI re�im - ur�uje typ zpracování a dal�í logiku aplikovanou 
na protokoly PPM a UDI.

    -P�ímý:  Výchylky p�ijaté z vysíla�e nejsou v p�ijíma�i ji� nijak 
zpracovávány a jsou p�ijíma�em vygenerovány bez jakékoli zm�ny 
ve form� PPM, resp. protokolu UDI. Jestli�e dojde ke ztrát� signálu, 
�ádná data nebudou na PPM/digitální lince p�ijíma�em generovaná.
   -Po�ítaný:  Výchylky p�ijaté z vysíla�e jsou dále zpracovány 
p�ijíma�em a je zde aplikováno nastavení z nabídek "Channel  set" a  
"Out Pin Set" (programovatelné kanálové výstupy, velikosti 
výchylek apod.)

Nastavení alarmu
- Alarm nízkého nap�tí - nastavení  úrovn�,  p�i které  bude vysíla� 
signalizovat  nízké nap�tí p�ijíma�ové baterie. V�dy, kdy� nap�tí 
p�ijíma�e klesne pod nastavenou mez, dojde k vygenerování 
alarmu. Vysíla� následn� m��e akusticky ohlásit alarm nízkého 
nap�tí (to v�ak zále�í na konfiguraci alarm� ve vysíla�i, viz kapitola 
�asova�e/Senzory -> Alarmy).

b)

Zobrazení parametr�, které se vztahují k funkci fail-safe 
(obrázek ):c)

c)
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- Fail Safe � tento parametr oznamuje p�ijíma�i, jak se chovat v 
 p�ípad� ztráty spojení s vysíla�em. Jestli�e je �Povolen�, lze 
 nezávisle nastavit chování ka�dého servovýstupu. V p�ípad�, 
 �e je �Zakázán�, nebude p�i výpadku �ádný kontrolní signál 
 p�ítomen ani pro výstupy serv, ani pro PPM linku.
- Zpo�d�ní fail-safe � �as v sekundách, kolik musí ub�hnout od 
 momentu ztráty signálu a� po aktivaci funkce fail-safe. Tato 
 volba je zobrazena pouze, kdy� je fail-safe �Povolen�.
- Ka�dý výstup p�ijíma�e má pak t�i nastavitelné parametry:
 � Re�im (Opakuj, Vypni pin a Fail-Safe)  oznamuje, jak se 
 specifikovaný výstup bude chovat v p�ípad� ztráty signálu. 
 V p�ípad� volby Opakuj bude dr�ena poslední známá 
 pozice serva. Polo�ka Vypni pin zna�í, �e na daném výstupu 
 nebude p�ítomen �ádný �ídící signál v dob� výpadku. 
 Poslední mo�nost, Fail-Safe, p�esune servo do u�ivatelsky 
 p�eddefinované pozice, je� je specifikována sloupcem 
 �Hodnota�.
 � Hodnota � definovaná pozice serva v p�ípad�, kdy� 
 nastane výpadek signálu. Pole je dostupné pouze tehdy, 
 kdy� je zvolen re�im Fail-Safe pro daný výstupní pin. Pro 
 usnadn�ní nastavování pozice m��ete b�hem editace 
 hodnoty stisknout tla�ítko �F4 Pou�ij�, co� zp�sobí, �e 
 zvolená hodnota se objeví na výstupu serva. Není tedy 
 t�eba vypínat VF moduly (pro simulaci výpadku spojení) a 
 nastavení fail-safe se tímto výrazn� urychlí.
 � Náb�h � tento parametr zpomalí p�esun serva z opera�ní 
 pozice do pozice fail-safe.

�Alternativní konfigurace pin�"
umo��uje zm�nit re�imy p�ijíma�ových pin�. Výstupy pro serva 
mohou být nakonfigurovány do re�imu digitálního vstupu, resp. 
výstupu. 
- re�im Digitální vstup -  je logická hodnota na daném signálním 
pinu (0 nebo 1) p�enesena do vysíla�e ve form� EX telemetrie 
(tak�e ji lze dále zobrazovat i ukládat). Piny p�ijíma�� jsou 
vybaveny vnit�ními pull-up rezistory, tak�e pro detekci logické 
hodnoty sta�í spojit signálový vodi� se zemí.
- re�im Digitální výstup - je provedena diskretizace hodnoty 
vstupního kanálu na daném pinu. Jestli�e je tato hodnota v�t�í ne� 
1,5ms, výstupem na pinu bude logická 1. V opa�ném p�ípad� je 
výstup v log. 0. Tímto zp�sobem lze nap�. ovládat jednoduché 
modelové osv�tlení slo�ené z LED diod. V tomto re�imu je takté� 
aplikováno nastavení fail-safe pro daný pin.

Obrazovka  d)
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3.3.

Obrazovka nastavení výstup� p�ijíma�e (obr. ) umo��uje e)
p�esm�rovat kanály vysíla�e na kterýkoliv výstup p�ijíma�e. Pro 
zjednodu�ení jsou kanály vysíla�e popsány �íselnou hodnotou i 
jejich významem. Jako poslední parametr lze nastavit výstupní 
skupinu pro ka�dé servo zvlá��. Více informací k jednotlivým 
parametr�m naleznete v manuálu k va�emu p�ijíma�i.

e)

8.7.1 Podpora generování p�íkaz� pro za�ízení EX Bus 

(*dle výbavy) 

Vysíla�e DC a DS podporují a� 16 univerzálních p�íkaz� pro 
bezdrátov� p�ipojená za�ízení podporující EX Bus. Pro zobrazení 
p�ehledu aktivních p�íkaz� stiskn�te tla�ítko �F4" CMD v nabídce 
Model > P�ipojená za�ízení. P�íkaz v�ak musí být detekován p�ed 
tím, ne� m��e být aktivován. Jako p�íklad pou�ití bezdrátových 
p�íkaz� lze uvést Central Box a jeho p�íkaz pro resetování 
minimálních hodnot, maximálních hodnot a kapacity baterií (�Clear 
MIN/MAX values�).

1.  Seznam aktivních p�íkaz�

2.  Spína� Sa je p�i�azen k provedení resetu 
minim, maxim a zm��ené kapacity baterií. 
Pro p�íkaz resetu je dostupný pouze mód 
�Ovlada�� (jako vstup se bere poloha 
ovlada�e), jiná za�ízení v�ak mohou 
akceptovat proporcionální hodnotu 
zadanou jako konstantu nebo jako �íslo 
kanálu na vysíla�i.

3.  P�ejd�te do zobrazení minim a maxim.

4.  Stiskem 3D tla�ítka se daný p�íkaz vlo�í 
do p�ehledu aktivních p�íkaz� a je mo�né 
mu p�i�adit ovlada� na vysíla�i.
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3.3.

V základní obrazovce nastavení Central Boxu p�ejd�te k zobrazení 
maximálních hodnot telemetrie �Telemtetry Min/Max�. Zde se 
nachází volba pro p�i�azení spína�e k p�íkazu vymazání zm��ených 
minim a maxim �Clear Min/Max switch�. Stisknutím 3D tla�ítka 
nad touto polo�kou se dostanete do seznamu aktivních p�íkaz�, 
kde je ji� tento p�íkaz vlo�en a je inverzn� zvýrazn�n kurzorem. 

Stiskem 3D tla�ítka se dostanete k nabídce p�i�azení ovládacího 
prvku, jím� bude posílání p�íkazu pro reset dále kontrolováno. Zde 
jsme zvolili spína� Sa. Dal�í funkce celého tohoto soukolí bude 
vypadat  takto:

- P�esunutím spína�e Sa do pozice Sepnuto vysíla� detekuje, �e        
má p�eposlat do modelu p�íkaz k resetu minim a maxim 
telemetrie. P�edtím je v�ak nutno volbu potvrdit pilotem, aby 
nedo�lo k mylnému vymazání hodnot.

- Vysíla� zobrazí dialog s otázkou, zda chcete provést p�íkaz 
resetování telemetrie. Jestli�e stisknete tla�ítko NE nebo 
nestihnete odpov�d�t v �asovém intervalu, dialog se uzav�e a 
p�íkaz se neprovede.

- Kdy� naopak stisknete tla�ítko ANO, p�íkaz se ode�le do 
modelu, kde jej zpracuje Central Box a resetuje svou telemetrii. 
Výsledek p�íkazu si lze zobrazit na hlavní obrazovce vysíla�e do 
okna telemetrie � polo�ka Kapacita Central Boxu bude nyní 
nulová.

Tento text popisuje vlastnosti p�ijíma�� od verze 
3.20. D�ív�j�í verze p�ijíma�ových firmwar� mohou 
nabízet odli�né mo�nosti nastavení, �i pro n� bude 
t a t o  m o � n o s t  k o n f i g u r a c e  k o m p l e t n �  
nedostupná.Firmware v p�ijíma�i lze aktualizovat 
pomocí po�íta�e, k n�mu� je p�ipojen adaptér Jeti 
USBa. Více informací naleznete v manuálu k 
adaptéru USBa.

Upozorn�ní:
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8.8    RC Spína� (RC Switch)

RC spína� je speciální bezdrátové za�ízení, které umo��uje 
bezdrátov� p�ipojit nebo odpojit napájecí nap�tí va�eho modelu. 
Existují dv� varianty tohoto komponentu: Standardní RC spína� (RC 
Switch) a Výkonový RC spína� (RC Power Switch). Rozdíl mezi nimi 
je patrný z obrázku ní�e. 

3.3.

Varianty RC Spína�e

RC Spína�

Konektor pro magnetický klí�

Výkonový 
RC Spína�

P�ijíma�

P�ijíma�ová
baterie

Central Box
Max Bec 2D

SBEC 40, atd. Napájecí konektor  

Vstupní nap�tí
Výstupní nap�tí

2. Druhá varianta, výkonový RC spína� (RC Power Switch), je schopna 
pln� nahradit fyzické kontakty. Je mo�né p�ímo p�ipojit serva a 
jinou elektroniku, nebo� ve spína�i je p�ítomno n�kolik tranzistor� 
MOSFET s nízkým odporem. Sta�í p�ipojit RC Power Switch mezi 
baterii a p�ijíma�, nakonfigurovat p�íslu�né nastavení ve va�em 
vysíla�i a spárovat obdobn� jako klasický p�ijíma�.

1.  Základní RC spína� je vhodný pro aplikace, kde je pou�it Central 
Box, MaxBec 2D plus, SBEC 40 nebo jiné inteligentní 
elektronické za�ízení. Tato varianta nabízí jeden výstupní pin, jen� 
je bezdrátov� nastavován do rozepínací nebo spínací nap��ové 
úrovn�. Jestli�e je RC spína� zasunut na místo magnetického 
klí�e, lze jím vypínat a zapínat palubní elektroniku v modelu.

Nastavení vzta�ená k RC spína�i naleznete v nabídce Model -> 
P�ipojená za�ízení -> RC Spína�. Jako první je t�eba aktivovat jeho 
pou�ití tím, �e stisknete "3D tla�ítko� p�i zvýrazn�ném prvním 
�ádku. Pak byste m�li spárovat vá� RC spína� s vysíla�em:
 � Zastr�te programovací propojku do RC spína�e a zapn�te jej.
 � Stiskn�te "3D tla�ítko� nad zvýrazn�ným �ádkem Spárovat  
 bezdrátový spína�.
 � ID nov� detekovaného za�ízení bude automaticky ulo�eno.

Ovlada� na vysíla�i slou�í jako spou�t�� událostí: 
Pokud chcete zapnout model, nastavte p�i�azený spína� do pozice 
pro zapnutí a potvr�te volbu na obrazovce, která se následn� objeví.
Jestli�e naopak pot�ebujete model vypnout, p�esu�te p�i�azený 
ovlada� do opa�né polohy a op�t potvr�te va�i volbu.
M��ete invertovat polaritu RC spína�e (pokud log. úrove� "1" 
neznamená "za�ízení zapnuto") a také lze p�i�adit zvukové signály, 
které se aktivují poka�dé, kdy� je zm�n�n stav RC spína�e (zapnut 
nebo vypnut).
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Do základního menu se dostanete z hlavní obrazovky stisknutím 
klávesy �menu�. 
1.   Hlavní menu má dv� sekce, základní a u�ivatelskou. V základní 

sekci je pevné rozlo�ení menu s �azením do tématických pod-
menu. 

�  Model
� Pr�vodce nast. vrtulníku 
 (pouze modely vrtulník�)
�  Jemné lad�ní /let. re�imy
�  Pokro�ilá nastavení
�  �asova�e/senzory
� Aplikace
�  Systém

9    Hlavní menu

2.   Do u�ivatelské sekce hlavního menu se p�epnete tla�ítkem 
F3(U�iv.). V této sekci si sami m��ete vytvo�it menu podle Va�ich 
pot�eb. 

3.   Ve výchozím nastavení menu 
neobsahuje �ádné polo�ky.

4.   T l a � í t k e m  � F 5 ( U p r a v ) �  
p � e j d e t e  d o  n a s t a v e n í  
u�ivatelské sekce menu. 

5.   V levé �ásti je �íslem vyjád�eno 
po�adí polo�ek menu. 

3 4

98766

6.   Tla�ítky �F1" a �F2" m�níte po�adí ozna�ené polo�ky menu. 
7.   T la�ítkem �F3(Nov ý)�  v ytvo� íte  novou polo�ku v   

u�ivatelské sekci hlavního menu. Stisknutím �3D tla�ítka� na 
polo�ce menu p�ejdete na výb�r menu pro danou polo�ku.

8.   Tla�ítkem �F4(Sma�)� sma�ete ozna�enou polo�ku menu.
9.   Tla�ítkem �F5(V�e)� vlo�íte do u�ivatelského menu ve�keré 

polo�ky pod-menu.
 V obou sekcích jsou dostupné funkce zámek plynu a  servo 

monitor p�es tla�ítka �F1 (THR)� a �F2 (Receiver output)�.

5

4. 4.

1

2

9.0.1  Ochrana heslem proti necht�ným zm�nám 
konfigurace

Jestli�e p�j�ujete vysíla� cizí osob� a chcete zajistit, aby v konfiguraci 
modelu nebyly provedeny �ádné zm�ny, které by m�ly vliv na funkci 
vysíla�e nebo modelu, lze s výhodou pou�ít funkci Zamknutí 
modelu. 
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Upozorn�ní: Tuto funkci nelze v �ádném p�ípad� 
pou�ít ke zvý�ení bezpe�nosti, nap�. proti odcizení 
vysíla�e. Vysíla� je zamknut proti úpravám 
konfigurace od okam�iku zadání kódu pouze do 
následujícího vypnutí nebo op�tovného zadání 
kódu. V okam�iku vypnutí (nap�. stiskem 
kombinace POWER+ESC nebo vyta�ením napájecí 
baterie) dochází k automatickému odblokování 
vysíla�e.

Upozorn�ní:

1.  V Hlavním menu stiskn�te 
tla�ítko F4, �ím� se zobrazí dialog 
pro zadání jednorázového hesla.

2.  Zadejte dvoumístný kód 
pomocí  t la�ítek F1�1/2/3� ,  
F2�4/5/6� a F3�7/8/9�. Tento kód 
se zobrazí na displeji a pozd�ji 
bude slou�it pro odemknutí 
vysíla�e.  
Tla�ítkem F4 �Vyma�� lze smazat 
zadané �íslo a za�ít znovu.

3.  Kód si zapamatujte a stiskn�te 
tla�ítko F5�OK�. 
Nyní potvr�te bezpe�nostní dotaz 
typu  �Aplikovat zm�ny?�. 

Vysíla� bude od tohoto okam�iku zam�en proti:
- zm�nám v konfiguraci, 
- výb�ru modelu, 
- zalo�ení nového modelu, 
- kalibraci ovládacích prvk�,
- logování telemetrie,
- p�ipojení USB,
- vypnutí.
Ve�kerá práce s SD kartou tedy probíhá pouze v re�imu �tení.

4.  Odemknout model lze op�t 
pomocí tla�ítka  v Hlavním F4
menu. Nyní je pot�eba zadat stejný 
kód jako p�i zamykání modelu. 
Potvr�te tla�ítkem  . F5 �OK�
Nyní se zobrazí dotaz, zda chcete 
provedené zm�ny v konfiguraci 
modelu ulo�it nebo ne. Stiskem 

tla�ítka F1�NE� se v�echny provedené zm�ny zru�í a dojde k 
novému na�tení ve�kerých údaj� z SD karty.

4. 4.
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Menu �Model� obsahuje základní funkce pro práci s modelem, 
jako:
�  Výb�r modelu
�  Nový model
�  Základní konfigurace
�  Swash mix (Pouze v re�imu �Heli�)

�  Parametry funkcí
�  P�i�azení serv
�  Kalibrace serv
� P�ipojená za�ízení

9.1    Model

9.1.1 Výb�r modelu
V menu je zobrazen seznam ulo�ených model� v pam�ti s jejich 
jmény, daty zalo�ení a typem modelu. Aktuáln� zvolený model je 
ozna�ený symbolem zatr�ení. V menu lze vybrat model a provád�t 
správu v�ech ulo�ených model�, jako kopírování modelu, mazání 
modelu, organizace po�adí ulo�ení model�.

1.   Výb�r modelu              
V seznamu model� vyberte po�adovaný model a potvr�te stiskem 
�3D tla�ítka� nebo tla�ítkem �F1(Ok)�. Budete vyzváni k potvrzení 
na�tení modelu. 
Vysíla� nabízí funkci �Model checking" kontrolující sériové �íslo 
p�ijíma�e ulo�eného k modelu se sériovým �íslem p�ijíma�e, se 
kterým navá�e vysíla� komunikaci. Li�í-li se sériová �ísla, vysíla� 
upozorní na displeji informací, �e detekoval jiný p�ijíma�, ne� který je 
p�i�azený k modelu. V této situaci u�ivatel rozhodne, zdali:

�  Potvrdí zm�nu - p�i�adí nový p�ijíma� k modelu. 

�  Odmítne zm�nu - vysíla� nebude s nalezeným p�ijíma�em 
komunikovat do té doby, ne� se zapne p�ijíma� p�i�azený k  
modelu.

�  Vybere jiný model z pam�ti vysíla�e.    

Informace o nesouladu p�ijíma�� se také zobrazí po vytvo�ení 
nového modelu a spárování nebo navázání komunikace s 
p�ijíma�em. Tímto úkonem p�i�adíte p�ijíma� k modelu pro 
následující kontroly.

2.   Kopírování modelu  
Kompletní nastavení modelu m��ete zkopírovat a vytvo�it tak nový 
model se stejným nastavením. V seznamu model� vyberte model, 
který chcete zkopírovat, a tla�ítkem �F3(Kopie)� vytvo�íte kopii. Na 
konci seznamu se vytvo�í kopie vybraného modelu a sou�asn� 
p�ejdete do editace názvu kopie modelu.

4. 4.
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Jestli�e budete chtít provést zm�nu v nastavení ji� 
vytvo�eného modelu, pak si rad�ji vytvo�te zálohu ve 
form� kopie. To Vám m��e pomoci, jestli�e byste se cht�li 
vrátit k nastavení modelu p�ed úpravou.

Rada1:

Vytvá�íte-li nový model a ten je podobný modelu, který 
ji� máte vytvo�ený v pam�ti, m��ete ho pou�ít jako 
�ablonu a vytvo�it z n�j kopii.

Rada2:

�asto pou�ívané modely se sna�te �adit na za�átek 
seznamu model�, abyste nemuseli procházet celý 
seznam model� p�i výb�ru modelu.

Rada:

3.   Smazání modelu
Model ze seznamu m��ete odstranit z pam�ti. V seznamu model� 
vyberte model, který chcete smazat, a stiskn�te tla�ítko �F5(Sma�)�. 
Z d�vodu bezpe�nosti nelze smazat aktivní model.  
4.   Volba po�adí model�
U modelu ozna�eného kurzorem m��ete m�nit jeho pozici 
tla�ítkem �F1()� o jednu pozici dol� a �F2()� o jednu pozici nahoru.  
Vysíla� umo��uje ukládat do pam�ti mnoho model�, ale obvykle jen 
n�kolik model� má aktuální vyu�ití.

9.1.2 Nový model
Tato polo�ka v menu spou�tí pr�vodce vytvo�ení nového modelu. 
Pr�vodce postupn� prochází menu pod polo�kou �Nový model�. 
Nový model se vytvo�í a� p�i potvrzení p�edposledního menu 
�P�i�azení serv�, do té doby není model v pam�ti ulo�en.
Mo�nosti nastavení vysíla�e DC/DS jsou velice rozsáhlé. Z d�vodu 
p�ehlednosti jsou n�která nastavení dostupná pouze p�i ur�itých 
kombinacích osazení k�ídel, ocasních ploch, brzdících �tít�, 
podvozk� a po�tu motor�.

Z d�vodu bezpe�nosti za�n�te model vytvá�et s vypnutým 
p�ijíma�em v modelu. Dbejte zvý�ené opatrnosti u model� 
s elektropohony nebo u doraz� serv, kde m��e dojít p�i 
nevhodné konstrukci náhonu k jejich zni�ení. U model� s 
elektropohony rad�ji demontujte vrtuli p�i vytvá�ení 
modelu nebo lad�ní.

Upozorn�ní:

1

2

1.   Jméno modelu
Do polo�ky �Název� zadejte název modelu, pod kterým bude 
ulo�en v pam�ti vysíla�e. Maximáln� 12 znak� v�etn� mezer. 

4. 4.

P�i kopírování model� z jednoho vysíla�e na jiný je t�eba 
mít na z�eteli, �e vysíla�e nemusí mít stejnou softwarovou 
výbavu, tak�e konfigurace aktivovaných modul� si 
vzájemn� nemusí odpovídat. V tomto p�ípad� je pot�eba 
zkontrolovat jednotlivé funkce modelu, nebo� pokus o 
na�tení v jiném vysíla�i m��e skon�it chybovou hlá�kou 
(viz Systém->Instalované moduly). 

Upozorn�ní:
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4. 4.

Potvrzením polo�ky �Název� p�ejdete do menu �Úprav�, ve kterém 
p�es �3D tla�ítko� zadáte jméno. Tla�ítko �F1()� a �F2()� m�níte 
polohu kurzoru.
Tla�ítkem �F3(ABC)� m�níte malá písmena na velká a naopak.
Tla�ítkem �F4()� ma�ete znak na pozici kurzoru.
Tla�ítkem �F5(OK)� potvrdíte jméno a vrátíte se zp�t do menu 
�Nový model�.
Jméno modelu m��ete zm�nit i po ulo�ení modelu v �Hlavní menu-
>Model->Základní konfigurace�.
2.   Typ modelu
Typ modelu rozhoduje, jaké dal�í mo�nosti vysíla� nabídne v 
pr�vodci a v dal�ích nastaveních vysíla�e. Mo�nosti na výb�r jsou 
letadlo, vrtulník , nebo obecný model. Po ulo�ení modelu nelze 
typ modelu dále m�nit.
Tla�ítkem �F5(Dal�í)� p�ejdete do dal�ího kroku pr�vodce menu 
�Základní konfigurace�, ale jen pokud budou ob� dv� polo�ky,  
jméno a typ modelu, nastaveny.

Nastavení konfigurace k�ídla, ocasních ploch, po�tu motor�, po�tu 
aerodynamický spoiler� a po�tu podvozkových serv. Podle 
nastavené konfigurace v tomto menu se vygenerují letové funkce a 
budou p�ístupné konkrétní mixy.

9.1.3    Základní konfigurace-PLO�NÍK

Ozna�ení Popis
0 KLAP.|1 K�ID. Pouze jedno servo k�idélek
0KLAP.|2 K�ID Dv� serva k�idélek
1KLAP.|2 K�ID Jedno servo klapek, dv� serva k�idélek
2KLAP.|2 K�ID Dv� serva klapek, dv� serva k�idélek
2KLAP.|4 K�ID Dv� serva klapek, �ty�i serva k�idélek
4KLAP.|2 K�ID �ty�i serva klapek, dv� serva k�idélek
4KLAP.|4 K�ID �ty�i serva klapek, �ty�i serva k�idélek

1.   Typ k�ídla
Vysíla� nabízí tyto mo�nosti osazení k�ídla, je� se skládá z 
k�idélkových a klapkových serv.

1

2

3

4

5

6
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2.   Typ  ocasních  ploch
Vysíla� nabízí následující konfigurace ocasních ploch.

3.   Po�et motor� v modelu
Po�et motor� v  modelu. Mo�nosti konfigurace 0-4 motory. Podle 
po�tu motor� se vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých 
motor� s p�i�azením ovlada�� vysíla�e. 
4.   Po�et ovládaných aerodynamických  spoiler� modelu
Mo�nosti konfigurace 0-2 spoilery. Podle po�tu spoiler� se 
vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých serv s p�i�azením 
ovlada�� vysíla�e. 
5.   Po�et serv v modelu ovládající ch podvozek
Mo�nosti konfigurace 0-4 serva. Podle po�tu podvozkových serv se 
vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých serv s p�i�azením 
ovlada�� vysíla�e.

4. 4.

Tla�ítkem �F5(Dal�í)� p�ejdete do dal�ího kroku pr�vodce menu 
�P�i�azení funkcí�.
6.  Pou�ít gyro (1 - 3)
Je mo�né vytvo�it a� t�i nezávislé funkce �ízení zisku gyra. Tyto 
funkce se aktivují v nabídce  �Model -> Základní konfigurace�. 

9.1.4   Základní konfigurace - VRTULNÍK

Ozna�ení Popis

Standard  1H1V Standardní ocasní plochy s jednou �ízenou 
vý�kovkou a jednou sm�rovkou

Motýlek  2H Sdru�ené ocasní plochy do �V�, 
Upozorn�ní: Mix Motýlek bude automaticky aktivován

Ailevator  2H1V Ocasní plochy se dv�ma servy pro vý�kovku
a jednou sm�rovkou

Upozorn�ní: Mix Ailevator bude automaticky aktivován

Standard  2H2V
Ocasní plochy se dv�ma servy pro vý�kovku i pro 

sm�rovku
�ádný � Elevon/Delta Model je �ízen sdru�eným ovládáním ploch 

na k�ídle a sm�rovky
Upozorn�ní: Mix Delta/Elevon bude automaticky 

aktivován

�ádný Model bez ocasních ploch

jestli�e dodate�nou funkci gyra aktivujete u 
stávajícího modelu, je t�eba po opu�t�ní 
Základní konfigurace provést p�i�azení ovlada�e 
(Parametry funkcí) a dále zvolit vhodný výstupní 
kanál (P�i�azení serv). Samotné nastavování 
zisku gyr se provádí v nabídce �Jemné lad�ní/let. 
re�imy-> Nastavení gyra�.

Upozorn�ní:
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Uspo�ádání desky cykliky
Zadejte jaký typ desky cykliky Vá� vrtulník pou�ívá. Bli��í informace 
najdete v návodu k Va�emu vrtulníku.

�  �3 Serva (vých 120°)� - deska cykliky, kde letové funkce 
klopení, klon�ní a kolektivu jsou ovládány sou�inností t�í serv. V 
konfiguraci desky cykliky lze posouvat jednotlivé body blí� nebo 
dále od osy a tím eliminovat nelinearitu serv parametr �Lever 
lengths�. V p�ípad�, �e po�adujete konfiguraci desky cykliky 3 serva 
(140°) nebo 3 serva (90°) parametrem �Angle�, doladíte pot�ebné 
nastavení s krokem 1°.  

�  �4 Serva (90°)� - deska cykliky, u které jsou letové funkce 
klopení, klon�ní a kolektivu ovládány sou�inností �ty� serv 
orientovaných po 90°.  Konfigurace poskytuje stejné mo�nosti jako u 
p�edchozí desky cykliky. 

�  �Mechanická�  - desky cykliky, kde ka�dé servo má 
vyhrazenou jednu letovou funkci.

Oto�ení orientace desky cykliky o 180°
Polo�ka �Pozice �elního serva� je dostupná pouze u varianty cykliky 
�3 Serva (vých 120°)�. Podle konfigurace cykliky u modelu lze v 
nastavení oto�it desku cykliky o 180°.  

Úhel desky cykliky 
Polo�ka �Úhel� je dostupná pouze u varianty cykliky �3 Serva (vých 
120°)�. Úhel svírající mezi sebou body cykliky 1 - 2 a 1 - 3 lze 
u�ivatelsky konfigurovat. Tím lze doladit po�adovanou konfiguraci 
desky cykliky. 

Oto�ení
Polo�ka �Rotace� je dostupná u varianty cykliky �3 Serva (vých 
120°)� a �4 Serva (def 90°)�. Oto�ení celé desky cykliky o definovaný 
úhel. Tím lze doladit po�adovanou konfiguraci desky cykliky. 
Délka pák (Servo 1-4)
Posunutí bod� cykliky blí� nebo dál od osy rotace. Touto mo�ností 
m��ete kompenzovat nelineární pr�b�h serv nebo jejich rozdílné 
vlastnosti. 
Governor
V n�kterých p�ípadech �ízení vrtulníku se pro ovládání motoru 
vyu�itá funkce governor - regulace konstantních otá�ek bez 
závislosti na kolektivu. Jestli�e je model vrtulníku opat�en tímto 
�ízením motoru, zapn�te tuto funkci. Nastavíte-li tuto funkci,  pak se 
v menu �Jemné lad�ní /let. re�imy� zp�ístupní konfigurace 
governoru.  
Pou�ít gyro (2 - 3)
Je mo�né vytvo�it a� t�i nezávislé funkce �ízení zisku gyra. Ve 
výchozím stavu je v�dy aktivní gyro �. 1, ostatní se aktivují v této 
nabídce spole�n� s funkcí Governor.  

jestli�e dodate�nou funkci gyra aktivujete u 
stávajícího modelu, je t�eba po opu�t�ní 
Základní konfigurace provést p�i�azení ovlada�e 
(Parametry funkcí) a dále zvolit vhodný výstupní 
kanál (P�i�azení serv). Samotné nastavování 
zisku gyr se provádí v nabídce �Jemné lad�ní/let. 
re�imy -> Nastavení gyra�.

Upozorn�ní:
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9.1.5    Swash mix
Velice jemné dolad�ní serv desky cykliky. Zde m��ete definovat 
velikosti výchylek jednotlivých letových funkcí vrtulníku.

Cyklické omezení �ízení hlavy rotoru (Swash Ring)
V nabídce �Model -> Swash Mix� lze aktivovat funkci cyklického 
omezení pro rotorovou hlavu vrtulníku. Aktivováním této funkce 
dojde k omezení dráhy serv p�i spole�ném plném vychýlení 
ovlada�� klon�ní a klopení tak, aby celková velikost výchylky byla 
v�dy v rámci vnit�ní plochy zobrazeného kruhu. Vn� kruhu se 
nachází jakási mrtvá zóna �ízení.
Editací pole �Hodnota� ovliv�ujete pr�m�r zobrazeného kruhu, tzn. 
velikost maximální povolené výchylky. Nastavení je globální pro celý 
model.

1.   Po�et motor� v modelu
Po�et motor� v  modelu. Mo�nosti konfigurace 0-4 motory. Podle 
po�tu motor� se vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých 
motor� s p�i�azením ovlada�� vysíla�e. 
2.  Typ motoru
Mají-li motory v modelu pouze jeden sm�r otá�ení, nebo zdali jsou 
schopny otá�et se v obou sm�rech.

9.1.6   Základní konfigurace-OBECNÝ

1

2

9.1.7   P�i�azení funkcí
Na základ� p�edchozí konfigurace se vytvo�í seznam v�ech letových 
funkcí s výchozím p�i�azením k ovlada��m vysíla�e. 
Menu nabízí mo�nost p�ejmenování letových funkcí, p�i�azení 
letové funkce libovolnému ovlada�i vysíla�e a dodate�né nastavení 
trimu k letové funkci. 
Výchozí nastavení obnovíte tla�ítkem �F2(Auto)�.   
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1.   P�ejmenování letové funkce
Editací polo�ky �Funkce� p�ejmenujete letovou funkci z výchozího 
názvu na sv�j vlastní název.
2.   P�i�azení ovlada�e k letové funkci
Editací polo�ky �Ovlada�� m��ete p�i�adit libovolný ovlada� 
vysíla�e k dané letové funkci. Ozna�ení P1-P8 jsou proporcionální 
kanály 1-8. Ozna�ením Sa-Sj jsou ozna�ené p�epína�e stejn� jako na 
�elním panelu vysíla�e. 
Výb�rem této polo�ky p�ejdete do menu �Vyberte ovládací vstup� 
viz . P�i�azení p�ekontrolujete velice jednodu�e podle kapitola 9.7
grafického symbolu vedle popisu ovlada�e v sekci �Ovlada��, který 
zobrazuje aktuální nastavení p�i�azeného ovlada�e.
3.   Volba dodate�ného trimu
Vysíla� umo��uje k jakékoliv letové funkci doplnit dodate�ný trim, 
�ím� m��ete lépe vyladit nastavení modelu. Editací polo�ky �Trim� 
m��ete p�i�adit libovolný ovlada� pro dodate�ný trim zvolené 
letové funkce. Výb�rem této polo�ky p�ejdete do menu �Vyberte 
ovládací vstup� viz . P�i�azení p�ekontrolujete velice kapitola 9.7

1

2

4

3

5 6

4. 4.

jednodu�e podle grafického symbolu vedle popisu ovlada�e v sekci 
�Trim�, který zobrazuje aktuální nastavení p�i�azeného ovlada�e.
U proporcionálních ovlada�� P1-P4 jsou automaticky p�i�azeny 
trimovací tla�ítka pod k�í�ovými ovlada�i. Není nutné je ru�n� 
p�i�azovat. 
4.   Rozsah dodate�ného trimu
Polo�kou �Trim-Max� m��ete nastavit maximální vliv trimu na 
p�íslu�nou letovou funkci, vyu�ijete-li funkci dodate�ného trimu. 
Výchozí hodnota je 50%. P�i nastavení hodnoty 0% ovlada� 
dodate�ného trimu nebude mít �ádný vliv na letovou funkci. P�i 
hodnot� 100% ovlada� dodate�ného trimu bude ovládat letovou 
funkci v jejím plném rozsahu.
5.   P�idání funkce
Tla�ítkem �F3(Nový)� m��ete p�idat vlastní letovou funkci.
6.   Smazání funkce
Tla�ítkem �F4(Sma�)� sma�ete ozna�enou letovou funkci.

Ujist�te se, �e máte ke v�em letovým funkcím p�i�azené po�adované 
ovlada�e vysíla�e, pop�. správné dodate�né trimy. Tla�ítkem 
�F5(Dal�í)� p�ejdete do dal�ího kroku pr�vodce menu �P�i�azení 
serv�.

Výchozí p�i�azení se provede podle nastavení módu 
vysíla�e. Není-li výchozí p�i�azení správné, p�ekontrolujte 
nastavený mód vysíla�e v menu �Hlavní menu -> Systém -> 
Konfigurace->MÓD 1-4". 

Upozorn�ní:
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1.   P�i�azení výstupní funkce vysíla�e kanálu p�ijíma�e
Ozna�te po�adovaný kanál p�ijíma�e a stiskn�te �3D tla�ítko�. Nyní 
m��ete vybrat,  kterou funkci p�i�adíte zvolenému kanálu p�ijíma�e.
Tla�ítkem �F5(Dal�í)� p�ejdete do dal�ího kroku pr�vodce, kterým 
je ulo�ení modelu do pam�ti vysíla�e.
a) Pr�vodce po�ádá o potvrzení vytvo�ení modelu �Vytvo�it a 
vybrat model?�. Odpovíte-li na potvrzení tla�ítkem �F1(Ne)� , 
vrátíte se zp�t do pr�vodce a m��ete model dále konfigurovat. 

9.1.8    P�i�azení serv
Menu zobrazuje, na kterých kanálech p�ijíma�e jsou p�i�azeny 
výstupní funkce vysíla�e. P�i�azení lze libovoln� m�nit. Po�adovým 
�íslem na za�átku sloupce je vyjád�en kanál vysíla�e a vedle n�j je 
p�i�azená výstupní funkce vysíla�e. V tomto menu m��ete realizovat 
rozbo�ení výstupních funkcí, tzn. jedna jakákoliv výstupní funkce 
vysíla�e m��e být p�i�azena libovolnému po�tu kanál� p�ijíma�e. 
Jediným omezením je po�et kanál�, který m��e obsluhovat vysíla� 
(16 kanál�). Výchozí nastavení se vytvo�í na základ� p�edchozího 
nastavení. Chcete-li výchozí nastavení obnovit, stiskn�te tla�ítko 
�F3(Auto)�. 

1

4. 4.

a)

Potvrdíte-li tla�ítkem �F5(Ano)�, model se ulo�í do pam�ti, 
sou�asn� se i aktivuje. Poté automaticky p�ejdete do menu  
�Kalibrace serv�. Ulo�ený model m��ete samoz�ejm� kdykoliv 
konfigurovat i po ulo�ení v menu �Hlavní menu->Model� polo�ky 
�Základní konfigurace�, �Parametry funkcí� a �P�i�azení serv�.

V tomto okam�iku m��ete spárovat p�ijíma� s 
vysíla�em a následn� pokra�ovat v konfiguraci 
"Kalibrace serv".

Rada:

9.1.9     Kalibrace serv
Menu pro dolad�ní výstupních funkcí vysíla�e->kanál� p�ijíma�e-
>serv. P�i�azení výstupní funkce vysíla�e ke kanálu p�ijíma�e je 
zobrazeno v horní �ásti menu (první polo�ka pod popisem menu).

1. Zobrazení výchylky kanálu p�ijíma�e
V horní �ásti menu je zobrazena aktuální výchylka pro zvolený kanál. 
Budete-li m�nit nastavení v tomto menu, ihned uvidíte, jak se zm�na 
projeví na výstupu.
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2. Výb�r kanálu p�ijíma�e
Na první pozici F1 ve spodní li�t� je aktuáln� vybraný kanál. 
Tla�ítkem F2() a F3() nebo editací polo�ky �Servo �.�  si vybíráte kanál 
p�ijíma�e, který chcete konfigurovat.
3. St�ed (Subtrim)
Touto polo�kou v menu si nastavíte st�ední polohu serva na 
vybraném kanále p�ijíma�e.

4. 4.

Zde m��ete nastavit omezení výchylky je�t� p�ed 
mechanickým dorazem nebo n�jakou p�eká�kou v dráze 
serva, �ím� se vyhnete mechanickému po�kození serva.

Rada:

Sna�te se u� p�i stavb� modelu co nejvíce doladit st�ed 
mechanicky. Budete-li muset nastavit velkou hodnotu 
�St�ed (Subtrim)� pro st�ední polohu serva, bude 
výsledná výchylka serva omezená.

Rada:

4. Max./Min. výchylka
Tato polo�ka definuje koncové hodnoty výstupní funkce vysíla�e, 
tzn. jaké hodnoty bude nabývat výstupní funkce vysíla�e v krajních 
polohách ovlada�e. Funkce by m�la být pou�itá k vymezení 
bezpe�ného rozsahu serv, aby nedo�lo k jejich mechanickému 
po�kození.

Velikost maximální výchylky dále m��e ovlivnit 
nastavení trim�, dvojitých výchylek a dal�ích 
proporcionálních nastavení.   

Upozorn�ní:

5. Max./Min. fyzický limit
Omezení výchylky kanálu p�ijíma�e. �ádnou kombinací nedojde k 
p�ekro�ení nastavené hodnoty výchylky serva.

Funkce se dá s výhodou pou�ít pro podvozková serva.Rada:

6. Reverzace serva
Nastavení obráceného smyslu otá�ení serva.
7. Zpo�d�ní nahoru/dol�
Nastavení doby p�echodu kanálu z jedné krajní polohy do druhé. Lze 
definovat pro kladnou zm�nu a zápornou zm�nu zvlá��, nap�. 
otvírání podvozku je pomalej�í ne� zavírání podvozku.

9.1.10 Servobalancer   (*dle výbavy)

Funkce balancování dráhy serv slou�í pro velké modely, které mají 
�ídicí plochy ovládané n�kolika sp�a�enými servy. Jeliko� m��e být 
ka�dý kus serva z výroby jinak nastaven a ani montá� v modelu 
nemusí být v�dy p�íli� p�esná, je vhodné algoritmicky vyrovnat 
dráhy serv tak, aby docházelo k minimálnímu mechanickému 
namáhání p�i pohybu kormidel. 
Ka�dému výstupnímu kanálu je tedy mo�né p�i�adit vlastní k�ivku, 
která se aplikuje jako poslední operace p�ed odesláním výchylek do 
modelu. K�ivka se tedy ve výsledku aplikuje i na trimy, mixy, dvojité 
výchylky apod., tak�e serva jedné plochy se v�dy pohybují spole�n� 
stejnou m�rou.
Servobalancer doká�e upravit k�ivku serva maximáln� o ±10% s 
rozli�ením 0,1%. 
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1. Po najetí kurzoru na graf servobalanceru stiskn�te 3D tla�ítko, 
�ím� povolíte editaci k�ivky serva. Nyní se v�dy zvýrazní jeden �ídicí 
bod podle aktuální výchylky serva. Jestli�e bude aktuální výchylka 
serva nap�. -30%, zvýrazní se nejbli��í kontrolní bod v -25%. Tímto 
bodem je pak mo�né pohybovat sm�rem nahoru a dol� otá�ením 
3D tla�ítka doprava, resp. doleva. V re�imu �Auto� (zvýrazn�né 
tla�ítko F2 ) dochází k sou�asnému posunu okolních kontrolních 
bod�, tak�e výsledná k�ivka je precizn� vyhlazená. Posunutím 
ovlada�e serva lze dále vybrat jiný kontrolní bod a ten pak upravovat 
do té doby, ne� bude vzájemná odchylka pozice serv p�i pohybu 
minimální.

2. Po stisku tla�ítka F(1) p�i zvýrazn�ném servobalanceru se zobrazí 
rychlá volba, kde si m��ete zvolit jeden telemetrický údaj, jen� se 
bude objevovat v míst� digitálních 
hodin na horní li�t� displeje. Tímto 
si nap�. m��ete navolit zobrazení 
o k a m � i t é h o  p r o u d u  z  
p�ijíma�ových baterií, jen� velmi 
pom��e p�i vyrovnávání rozdíl� 
dráhy serv.

Nastavení zobrazeného telemetrického údaje na 
horní li�t� displeje se ukládá jako sou�ást 
konfigurace modelu a po zapnutí vysíla�e se op�t 

Upozorn�ní:

Jestli�e pou�íváte n�kolik serv sp�a�ených k ovládání 
jednoho kormidla modelu jako v tomto p�íkladu, 
doporu�ujeme na p�ijíma�i nastavit v�echna serva 
nále�ející danému kormidlu do jedné skupiny výstupu 
(Group A-C). Na obrázku je toho docíleno pomocí 
aplikace P�ipojená za�ízení. Serva tak budou p�ijímat 
�ídicí pulzy ve stejný okam�ik a jejich pohyb tedy bude 
synchronní.

Rada:

4. Tla�ítkem F2�Auto� v re�imu editace servolabanceru p�epínáte 
mezi automatickým a manuálním výb�rem kontrolních bod�. P�i 
manuálním výb�ru kontrolních bod� stiskn�te 3D tla�ítko pro 
p�esun k následujícímu bodu; tla�ítkem ESC aktivujete p�edchozí 
kontrolní bod. P�i editaci v manuálním re�imu pohybujete (narozdíl 
od automatického módu) pouze jedním kontrolním bodem, ostatní 
z�stávají beze zm�ny. Krátký stisk tla�ítka F3�Vyma�� slou�í k 
rychlému resetu jednoho kontrolního bodu (musí být zvýrazn�n). Po 
del�ím stisku tla�ítka F3�Vyma��  dojde k resetu celé k�ivky serva do 
výchozího stavu.

zobrazí. Alternativn� je mo�né nastavit 
z o b r a z e n ý  ú d a j  i  v  n a b í d c e  
��asova�e/Senzory -> Detaily� hlavní 
obrazovky. Je mo�né zvolit jakýkoliv 
jednoduchý �íselný údaj, nikoli v�ak 
nap�. GPS sou�adnice ani status 
vysíla�e.  
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Pro optimalizaci dráhy serv pomocí 
servobalanceru doporu�ujeme pou�ít 
ampérmetr (nebo nap�. okam�itý 
proud z �idla MUI zobrazený v 
telemetrickém okn�) a v�dy sledovat, 
kdy je proud procházející servy co 
nejmen�í.

Rada:

9.2.   Fine Tuning

9.2.1    Letové re�imy (*dle výbavy)

Letové re�imy jsou velice p�ínosné pro úpravu letových vlastností a 
ovladatelnosti modelu p�i r�zných situacích letu, jako nap�. start, 
létaní v termice, p�istání s pou�itím klapek a brzd. Tato schopnost by 
se dala vyu�ít nejen u v�tro��, ale také u akrobatických model� p�i 
hladké akrobacii nebo 3D akrobacii. Ve v�ech popsaných situacích 
by bylo vhodné, aby model reagoval odli�ným zp�sobem. Toho 
v�eho jde jednodu�e docílit, sta�í jen vyu�ít letových re�im�.

K dispozici je a� 10 letových re�im� pro ka�dý model. Letové re�imy 
si m��ete pro lep�í p�ehlednost pojmenovat. V jednom okam�iku 
m��e být aktivní pouze jeden letový re�im, proto má ka�dý 
vytvo�ený letový re�im svoji prioritu danou po�adím v seznamu 
letových re�im�. Splní-li se podmínky a mohlo by být aktivních více 
ne� jeden letový re�im, pak se vybere ten z nich, který má nejv�t�í 
prioritu. Letové re�imy lze aktivovat libovolným ovlada�em vysíla�e,  
jako nap�. p�epína�em. 

Konfigurace vysíla�e pod letový re�im.

�  N�které menu obsahují polo�ky rozsahu platnosti se 
symbolem (zem�koule) a písmenem G. 
P�epnutím polo�ky rozsahu platnosti na symbol (seznamu) s 
písmenem S zm�níte nastavení z globálního na nastavení pro ka�dý 
letový re�im zvlá��.

4. 4.

U této akce bu�te obez�etní. Po p�epnutí rozsahu 
platnosti z globálního na letový re�im se 
konfigurace p�ed p�epnutím (globální) ulo�í do 
v�ech existujících letových re�im�.

Upozorn�ní:

- roz�i�ující programové funkce pro modely
�  Letové re�imy
�  Digitální  trim
�  Trimy letových re�im�
�  Dvojité/Expo výchylky
�  K�ivky funkcí
�  Diferenciace k�idélek (Menu se zobrazí  v konfiguraci k�ídla 0 KLAP.|2K�ID. a  

vy��í)

�  Volné mixy
�  Mix (Menu se zobrazí jen v konfiguraci ocasní plochy "V-tail") Motýlek   
�  Butterfly   (Menu se zobrazí  v konfiguraci k�ídla �KLAP.|2K�ID." a vy��í)

�  Ailevator (Menu se zobrazí jen v konfiguraci ocasní plochy "Ailevator")  
�   Mix  Delta/Elevon (Menu se zobrazí  v konfiguraci k�ídla 
 "�ádný-Elevon/Delta".)  
�  Gyro/Governor
�  (*dle výbavy)Omezova� plynu (pouze u model� vrtulník�)

� Kopaný výkrut - Snap Roll (pouze u model� letadel)

9.2    Jemné lad�ní /let. re�imy
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   P�idání letového re�imu1.
Tla�ítkem �F3(Nový)� p�idáte nový letový re�im. Budete-li chtít 
vytvo�it nový letový re�im jako kopii ji� vytvo�eného letového 
re�imu, ozna�te zdrojový letový re�im a stiskn�te tla�ítko 
�F3(Nový)�. Zobrazí se menu s dotazem, zda-li chcete kopírovat 
zvolený letový re�im. 

   P�ejmenování letových re�im�2.

Letové re�imy si m��ete zp�ehlednit pojmenováním, které výsti�n� 
popisuje dané nastavení,  nap�. Start, Termika,  Autorotace, atd.
Editací polo�ky �Popis� m��ete pojmenovat letovýé re�imy.

3.  Zpo�d�ní letového re�imu

Doba postupného p�echodu mezi dv�ma letovými re�imy. Zm�na 
letového re�imu s sebou p�iná�í �asto zásadní zm�ny základních 
poloh serv. Kdyby byla zm�na letového re�imu okam�itá, mohla by 
vést k okam�ité zm�n� v �ízení modelu - prudké pohyby. Zpozdíme-
li letový re�im, dojde k postupnému p�enastavení z jednoho 
letového re�imu do druhého letového re�imu za definovaný �as.

4. 4.

1

2 3

�  Je-li polo�ka v menu pevn� definovaná a rozsah platnosti bude 
nastaven na hodnotu S, m��e být nastavení polo�ky v ka�dém 
letovém re�imu r�zné. P�epnutím do jiného letového re�imu 
polo�ka bude nabývat hodnot pro vybraný letový re�im.  

�  Je-li polo�ka volitelná (lze p�idat do seznamu) a rozsah 
platnosti bude nastaven na hodnotu S, bude nastavení pouze v 
aktuálním letovém re�imu. P�epnutím do jiného letového re�imu se 
zobrazí konfigurace pro aktuální letový re�im.

�  Ka�dý model ji� p�i vytvo�ení obsahuje výchozí letový re�im. 

Pokud nechcete p ou�ívat letové re�imy, pak 
nevytvá�ejte �ádný nový letový re�im a pou�ívejte 
pouze výchozí. 

Rada:

Tla�ítkem �F5(Ano)� vytvo�íte kopii letového re�imu se stejným 
názvem.
Tla�ítkem �F3(Ne)� vytvo�íte nový letový re�im.
Tla�ítkem �F1(Esc)� nevytvo�íte letový re�im a vrátíte se zp�t do 
menu �Letové  re�imy�.
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4. Aktivace letového re�imu

Letový re�im lze aktivovat p�epína�em. Editací polo�ky �Spína�� se 
p�epnete do menu �Vyberte ovládací vstup� a zvolíte, který 
p�epína� má aktivovat zvolený letový re�imv viz.  Ke  kapitola 9.7.
ka�dému letovému re�imu m��ete p�i�adit jakýkoliv p�epína�, 
proporcionální ovlada�, nebo výsledek logické operace, kterým 
aktivujete letový re�im. Spln�ní podmínky pro aktivaci letového 
re�imu je vyjád�eno symbolem ve sloupci �Spína��:

�  zatr�ení - podmínka pro aktivaci je spln�na,

�  k�í�ek - podmínka pro aktivaci není spln�na.

Ve stavovém �ádku je zobrazen název aktuálního letového re�imu. 

   Priority letových re�im�5.

V p�ípad�, �e jsou spln�ny podmínky pro aktivaci více letových 
re�im� v jeden okam�ik, rozhoduje priorita letového re�imu.  
Po�adovým �íslem v seznamu letových re�im� je p�i�azena priorita. 
�ím ni��í po�adové �íslo, tím vy��í priorita letového re�imu. 
Výchozí letový re�im má v�dy nejni��í prioritu.

6.  Reset vybraného letového re�imu do výchozího letového 
      re�imu 

Zvolený letový re�im m��ete p�evést na výchozí letový re�im. 
Vyberte po�adovaný letový re�im a tla�ítkem �F4(Opt.)� zobrazíte 
mo�nosti nastavení. Polo�kou �Nastavit jako výchozí let. re�im" 
letový re�im zm�níte na výchozí. P�ede�lý výchozí letový re�im se 
zm�ní na normální letový re�im.

7. Smazání letového re�imu

Letový re�im m��ete odstranit následovn�:
a) vyberte po�adovaný letový re�im a tla�ítkem �F4(Opt.)� 

zobrazíte mo�nosti nastavení. 
b)  polo�kou �Smazat letový re�im� vyma�ete vybraný letový 

re�im.  Výchozí letový re�im nelze odstranit.

4. 4.

5

4

Název aktuálního
letového re�imu.

6

7

8

V�dy se sna�te nastavit alespo� n�jaké minimální 
zpo�d�ní letového re�imu. Okam�itá zm�na by mohla 
vést ke zm�n� polohy více serv najednou, co� by m�lo za 
následek vznik proudové �pi�ky v napájení.

Rada:

Letová funkce plynu není ovlivn�na zpo�d�ním 
letového re�imu. U této letové funkce se 
konfigurace uplatní ihned.  

Upozorn�ní:

9
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8. Reset v�ech letových re�im� do výchozího letového re�imu
V�echny letové re�imy m��ete najednou p�evést do nastavení 
výchozího letového re�imu. Na jakékoliv polo�ce v menu stiskn�te 
tla�ítko �F4(Opt.)� a zobrazí se mo�nosti nastavení. Polo�kou 
�RESET v�ech letových re�im�" se nastaví ve�keré letové re�imy 
stejn� jako výchozí letový re�im a rozsahy platnosti budou 
nakonfigurovány na globální platnost.

P�ekontrolujte stav jednotlivých letových re�im� po 
jakékoliv zm�n� v konfiguraci letových re�im�. 

Rada:

9.2.2  Digitální trim
Trimování hlavních letových funkcí  se provádí p�es �tve�ici tla�ítek 
umíst�ných  pod  k�í�ovými  ovlada�i.  Definice  kroku  a  rozsahu 
jednotlivých  letových  funkci  se  provádí  v  menu  �Digitální  trim�. 
Ka�dá  letová  funkce  m��e  mít  nastavené  jiné  meze,  krok  trimu  
a rozsah  platnosti.
Dialog digitálních trim� byl rozd�len do dvou obrazovek a) a b), mezi 
nimi� lze p�epínat pomocí tla�ítek �F1 Doleva� a �F2 Doprava�. 
Tla�ítkem  �F3(Trim)� p�ejdete  do  menu  p�ehledu  trim�  hlavních 
letových funkcí, kde si  m��ete vyzkou�et, jak se projeví jednotlivé 
zm�ny v nastavení. 

4. 4.

Na obrázku  je zobrazeno, �e je mo�né ka�dému trimu p�i�adit a)
ovládací funkci, která bude tímto trimem ovliv�ována. Je mo�né 
trim i kompletn� deaktivovat tak, aby nem�l �ádný efekt � 
jednodu�e zru�te p�i�azení k jakékoliv funkci. Toto je d�le�ité 
zejména pro piloty r�zných vícerotorových koptér nebo vrtulník� s 
pokro�ilou stabiliza�ní elektronikou.

Speciální funkce trim�

Digitální trimy je mo�né pou�ít nezávisle jako obecný ovlada� 
modelových funkcí. Jakémukoliv digitálnímu trimu m��ete p�i�adit 
speciální funkci "Trim.Ovla." �i "Trim.Nulov".
- Trim.Ovla. (trimový ovlada�) � umo��uje pou�ít daný trim 
odd�len� od ovládacích funkcí. Vysíla� si pamatuje hodnotu trimu 
po vypnutí. Po stisku tla�ítka nedochází k trimování nad�azené 
funkce, pouze se inkrementuje interní stav trimu.
- Trim.Nulov (trimový ovlada� s automatickým nulováním) � 
umo��uje pou�ít daný trim odd�len� od ovládacích funkcí. Vysíla� si 
neukládá hodnotu trimu po vypnutí. Po na�tení modelu má trim 

9. Oznámení aktuálního letového re�imu
Mo�nost p�i�azení zvukového souboru WAV, jen� se p�ehraje v 
okam�iku aktivace daného re�imu. 

10. Oznámení letového re�imu po p�epnutí spína�e
Po stisku tla�ítka F4 je mo�né p�i�adit spína�, po jeho� stisku bude 
oznámen aktuální letový re�im, resp. se p�ehraje p�íslu�ný zvukový 
soubor WAV.
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v�dy hodnotu 0%. Ve spojení s logickými spína�i je tato volba 
vhodná nap�. pro sekven�ní p�epínání mezi letovými re�imy �i 
p�ehrávání sekvence zvuk�.

Opera�ní p�sobnost trim� byla roz�í�ena o nové mo�nosti (viz 
obrázek ), tak�e nyní jsou dostupné tyto volby:c)
 � Globální � konfigurace a hodnota zvoleného trimu bude 
konstantní nap�í� v�emi letovými re�imy.
 � Separátní � ka�dý letový re�im má svou vlastní nezávislou 
konfiguraci trim�.
 � Skupina letových re�im� (A/B) � jestli�e pou�íváte n�kolik 
letových re�im� a chcete, aby se nastavení trim� sdílelo nap�. pouze 
mezi dv�ma zvolenými re�imy, p�i�a�te trim u obou re�im� do jedné 
ze skupin FA nebo FB. Ka�dá skupina má své vlastní nastavení, je� je 
potom sdíleno nap�í� letovými re�imy. 

Pokud zm�níte p�sobnost trimu z globální na 
libovolnou skupinu letových re�im�, ve zbývajících 
letových re�imech se p�sobnost zm�ní na separátní.

Upozorn�ní:

c)

a) b)1 2 3 4 5

Dal�í konfigurovatelné parametry:
1. Hodnota � aktuální pozice trimu.
2. Ulo�en � zobrazuje ulo�enou pozici trimu, která se uplatní díky 

funkci Pam�� trimu.
3. Mód � zde m��ete specifikovat základní chování trimu:
 � St�edový mód � nastaven jako výchozí. Trim ovliv�uje pouze 

st�edy serv, výchylky v koncových bodech nejsou dot�eny.
 � Lineární � posunuje celou dráhu serva v�etn� koncových 

bod�.
 � PlynDolní � ovliv�uje výchylku serva v dolním koncovém 

bod� a úm�rn� i celý zbytek dráhy serva. Horní koncový bod 
z�stává nedot�en.

 � PlynD:50% - ovliv�uje dráhu serva od dolního koncového 
bodu ke st�edové pozici. Dráha od st�edu do horní koncové 
pozice z�stává nezm�n�na.

 � PlynHorní - ovliv�uje výchylku serva v horním koncovém  
 bod� a úm�rn� i celý zbytek dráhy serva. Dolní koncový  
bod z�stává nedot�en.

4. 4.
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Zobrazení, jak jednotlivé módy trim� ovliv�ují výslednou 
dráhu serva (trimováno cca do 50% celkového rozsahu). 
Pamatujte si, �e není mo�né pou�ít ve v�ech p�ípadech libovolný 
mód trimu: 

4. 4.

Maximum

Minimum

St�ed

St�edový mód Lineární mód Plyn dolní Plyn - dolních 50% Plyn horní

St�ed St�ed St�ed St�ed

4.  Krok � indikuje, o kolik procent se hodnota trimu zm�ní 
poka�dé, kdy� je stisknuto trimovací tla�ítko.

5.  Rozsah (+,-) � ur�uje maximální rozsah z dráhy serva, jen� je 
pou�itý pro trimování.

� Konfigurace motýlkovitých ocasních ploch: Mód trimu je mo�né 
specifikovat pouze pro funkci vý�kovky a nikoli pro sm�rovku, 
nebo� ob� funkce jsou vzájemn� sp�a�eny.

�  Konfigurace Delta/Elevon: Zde je mo�né mód specifikovat pouze 
pro k�idélka a nikoli pro vý�kovku.

�  Vrtulník pou�ívající �ízení CCPM: Mód je mo�né nastavit pouze u 
funkce kolektivu a nikoli u klon�ní nebo klopení.

�  Jestli�e pou�ijete n�kolik trim� pro jednu funkci, výsledná 
hodnota trimu odpovídá sou�tu hodnot v�ech trim�, které 
ovliv�ují tuto funkci. Dále je pou�it pouze jeden mód trimu, a to 
ten, který je definován pro trim první v po�adí.

Jestli�e je funkce Autotrim aktivní, pak v�dy p�sobí na 
modelové funkce p�i�azené k daným trimovacím tla�ítk�m 
(výjimkou je funkce plynu, na ni� se Autotrim nikdy 
nevztahuje).  Autotrim nebere v potaz dopl�kové 
inkrementální trimy. Prosím bu�te velmi opatrní v okam�iku, 
kdy p�i�adíte trimovací tla�ítka modelové funkci, která není 
ovládána centrovanými ovlada�i. V takovém p�ípad� je 
doporu�eno kompletn� zakázat funkci Autotrim.

Varování:

Dal�í mo�nosti se zobrazí po stisknutí tla�ítka �F4", jak je znázorn�no 
na obrázku . M��ete zde ulo�it hodnotu aktuáln� zvoleného trimu d)
(nap�. funkce k�idélek jako na obrázku) do skryté pam�ti, ale lze takto 
i ulo�it v�echny trimy najednou. 
Funkce je následující: Aktuální hodnota zvoleného trimu (resp. 
v�ech trim�) je p�ekopírována do speciálního registru (obrázek , a)
poslední sloupec) a samotný trim je vynulován. Toto se v�dy aplikuje 
pro v�echny letové re�imy. Funkce pam�ti trimu je výhodná v tom 
p�ípad�, �e chcete mít v�dy vynulované obrazovky trim�, av�ak jisté 
trimování bylo pot�eba ke stabilizování modelu.

d)

Na obrázku  lze v p�ípad� nutnosti vyu�ít funkce Vynulovat vybraný trim nebo Vynulovat d)
v�echny trimy. Po potvrzení dané volby se vyma�e aktuální i ulo�ená hodnota (funkcí pam�� 
trimu) zvoleného trimu, resp. v�ech trim�. Toto je aplikováno pro v�echny letové re�imy.

82



computer radio control system CZ

9.2.3  Trimy letových re�im�
Definování  trim� serv jednotlivých letových funkcí.
Konfigurace mohou být globální nebo se mohou m�nit s letovými 
re�imy. Hlavním smyslem této mo�nosti je mít polohu jednotlivých 
serv konfigurovatelnou letovým re�imem.  

1.  Polohy serv
Výstup letové funkce m��e být rozd�len na více kanál� p�ijíma�e - 
serv.  Editací jednotlivých sloupc� s ozna�ením �S1-S4" m�níte 
polohu serva vybrané letové funkce. Výchylka serva je udávaná v 
procentech.
Tla�ítkem  �F3(Vyma�)� nulujete nastavení celého �ádku.
Tla�ítkem �F1(Sym.)� - zapínáte/vypínáte sou�asnou editaci v�ech 
hodnot na �ádku.
2.  Rozsah platnosti 
Výchylky serv mohou být platné pro v�echny letové re�imy - symbol 
zem�koule a písmeno G. Ka�dý letový re�im m��e mít vlastní 
definici výchylek serv - symbol seznamu a písmeno S.

4. 4.
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9.2.4   Dvojité /Expo výchylky
Chcete-li ovlada�em vysíla�e, nap�. p�epína�em, ovliv�ovat rozsahy 
výchylek nebo pr�b�h letových funkcí, nastavte si dvojité �i trojité 
rozsahy výchylek s mo�ností exponenciální závislosti. Exponenciální 
závislost letových funkcí je velice vhodná, jeliko� v okolí st�edu je 
�ízení velice p�esné. Blí�íme-li se maximu, je charakteristika velice 
strmá. Menu obsahuje letové funkce modelu se souhrnným 
p�ehledem jejich konfigurace.

4. 4.

a)  název letové funkce
b)  v procentech vyjád�en rozsah výchylek letové funkce
c)   v procentech vyjád�ena exponenciální závislost letové funkce
d)   rozsah platnosti
Ozna�ením kurzorem jedné z letových funkcí a stisknutím tla�ítka 
�F4(Uprav)� nebo �3D tla�ítka� vstoupíte do editace nastavení.

c

da

b

a)   Název letové funkce s rozsahem platnosti
b)   �íslo nastavení - pro dvojité výchylky 1-2; pro trojité výchylky 1-3
c)  V procentech vyjád�ená poloha koncového bodu funkce s 

nastavením pro oba sm�ry funkce
d) v procentech vyjád�en exponenciální pr�b�h s nastavením pro  

oba sm�ry funkce
e)    nastavení ovlada�e pro p�echod mezi jednotlivými nastaveními
f)     zobrazení funkce ulo�ené pod zvoleným nastavením

a

f

b
c

d
e

1. Rozsah platnosti 
Rozsahy výchylek letových funkcí mohou být platné pro v�echny 
letové re�imy - �symbol zem�koule� a �písmeno G�. Ka�dý letový 
re�im m��e mít vlastní definici rozsah� výchylek - �symbol 
seznamu� a �písmeno S�.
2. Výb�r ovlada�e pro p�epínání mezi konfiguracemi 
Zvolte polo�ku �Spína�� , tím se p�epnete do menu �Vyberte (e)
ovládací vstup�. Nastavte ovlada�, kterým budete p�epínat 
konfigurace. U dvojitých rozsah� výchylek vyberte libovolný 
ovlada� s neproporcionálním vyhodnocením. Chcete-li nastavit 84
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trojité rozsahy výchylek, m�li byste zvolit 3polohový p�epína� nebo 
jeden z proporcionálních ovlada��. Po výb�ru ovlada�e 
nezapome�te nastavit proporcionální vyhodnocení �Vyberte 
ovládací vstup� tla�ítko �F2(Prop.)�. Správnost nastavení si lehce 
ov��íte tím, �e zm�nou polohy ovlada�e se m�ní i �íslo konfigurace 
rozsahu v menu �Editace DR/Expo�. V p�ípad� dvojích výchylek se 
hodnota konfigurace rozsahu bude m�nit z �Pozice 1� na �Pozice 2�. 
U trojích výchylek se hodnota konfigurace rozsahu bude m�nit 
�Pozice 1�, �Pozice 2� a �Pozice 3�. 
3. Rozsah výchylek
Ka�dá konfigurace rozsahu  (pozici ovlada�e) m��e definovat jiný (b)
rozsah výchylek funkce a exponenciální závislosti. P�i zm�n� 
konfigurace se zárove� upravuje i graf funkce . (f)
Rozsah výchylek funkce se definuje polo�kou �Rozsah� . Nar�stající 
hodnotou se zv�t�uje rozsah letové funkce. Sni�ující hodnotou se 
rozsah zmen�uje.  
Exponenciální pr�b�h vytvá�íte polo�kou �Expo� . Je-li (d)
exponenciální závislost nulová, je letová funkce �ist� lineární. 
Nar�stá-li hodnota exponenciální závislosti, v pr�b�hu se projevuje 
exponenciální charakter.  
V�e m��ete je�t� zkombinovat s letovými re�imy. Ve výsledku 
m��ete mít v ka�dém letovém re�imu jinou definici ka�dého z 
nastavení rozsahu výchylek.

Doporu�ujeme nastavení exponenciálních pr�b�hu. 
Ovládání je pak velice p�esné. 

Rada:

4. 4.

9.2.5   K�ivky funkcí (*dle výbavy)

Pr�b�hy letových funkcí - jaká závislost bude platit mezi polohou 
ovlada�e a výchylkou serva. Menu zobrazuje p�ehled v�ech letových 
funkcí  a nastavení jejich k�ivek (pr�b�hu)  a zpo�d�ní . (a) (b) (c)
D�sledky nastavení si m��ete ihned po nastavení zkontrolovat p�es 
zobrazení výstup� p�ijíma�e - tla�ítkem �F2()�.

a)    název letové funkce
b)    k�ivky/pr�b�hy letové funkce
c)   zpo�d�ní výchylky pro kladnou a zápornou zm�nu polohy 

ovlada�e
d)  rozsah platnosti
e)  povolení zpo�d�ného náb�hu p�i p�epnutí letového re�imu

Povolení zpo�d�ní letového re�imu
Zde je mo�né aktivovat, pop�. zakázat zpo�d�ní pro ka�dou funkci v 
rámci p�epínání letových re�im�. Konkrétn� na obrázku je tato volba 
p�edstavována pátým sloupcem (Zpo�.Re�). Aktivace zpo�d�ní 
m��e být té� specifická pro ka�dý letový re�im zvlá�� (tzn. v jednom 
re�imu bude zpo�d�ní povoleno a v druhém zakázáno). Jsou zde 

c

a

b

e
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a)    typ p�edp�ipravené k�ivky
b)    graf aktuální k�ivky

Pr�b�h letové funkce si m��ete vybrat bu� z p�ednastavených, nebo 
vytvo�ením nové funkce tak, �e editujete p�edp�ipravenou funkci. 
Seznam p�edp�ipravených funkcí:

Standard Lineární pr�b�h, nastavení posunutí pr�b�hu ve 
svislé ose

Konstantní
Jen jedna hodnota, je mo�no nastavit, jakou bude 
mít výstup hodnotu

3-body, x>0, 
x<0, |x|

T�íbodová k�ivka, je mo�né nastavit polohu 
kteréhokoliv bodu

5-bod�
P�tibodová k�ivka, je mo�né nastavit polohu 
kteréhokoliv bodu

7-bod� Sedmibodová k�ivka, je mo�né nastavit polohu 
kteréhokoliv bodu

9-bod�
Devítibodová k�ivka, je mo�né nastavit polohu 
kteréhokoliv bodu

+pozitiv, 
- negativ,+-

symetr.

�ty�bodová k�ivka, je mo�né nastavit polohu 
kteréhokoliv bodu

ba

v�ak ur�ité podmínky, kdy tato volba u jedné funkce ovlivní i jinou 
funkci.
�  Pokud máme zvoleny ocasní plochy typu Motýlek, tato volba 
   ovliv�uje jak funkci sm�rovky, tak vý�kovky.i
�  Pokud máme zvoleno k�ídlo typu Delta, tato volba ovlivní 
 funkce k�idélka  vý�kovky.i
�  Jestli�e máme nastaven elektronický mix pro rotorovou hlavu 
  vrtulníku (CCPM), tato volba ovlivní v�echny funkce rotorové 
 hlavy (klon�ní, klopení a kolektiv).

1.  Nastavení k�ivky letové funkce
Chcete-li nastavit k�ivku jedné z letových funkcí, editujte polo�ku 
�K�ivka�, nebo kurzorem ozna�íte letovou funkci a stisknete tla�ítko 
�F4()�. P�ejdete do nastavení k�ivky letové funkce.

Editace k�ivky letové funkce
Rozhodnete-li si vytvo�it vlastní k�ivku, postupujte následovn�:
Ujasn�te si, z kolika bod� (3-9) lze k�ivku sestavit a tuto variantu 
zvolte z p�ednastavených.
Editujete graf funkce - ozna�te graf k�ivky a stiskn�te �3D tla�ítko�
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Vytvo�te vlastní k�ivku � polohou jednotlivých bod�. Body m��ete 
pohybovat ve vertikálním a horizontálním sm�ru. Rotací �3D 
tla�ítka� nebo tla�ítky �F3" a �F4" pohybujete body ve vertikálním 
sm�ru. V horizontálním sm�ru bodem pohybujete tla�ítky �F1" a 
�F2". Stisknutím �3D tla�ítka� p�ejdete na definici dal�ího z bod� 
k�ivky. Stisknutím tla�ítka �esc� se vrátíte na definici polohy 
p�edcházejícího bodu. Vlevo od grafu jsou informace o sou�adnicích 
vybraného bodu. Hodnota �In� je poloha ovlada�e a hodnota �Out� 
je výstupní hodnota.

2. Zpo�d�ni reakce v kladném/záporném sm�ru 
Reakce serva na ovlada� vysíla�e se rozprost�e do �asu, 
definovaného v polo�ce �Zpo�.". Kladná doba zpo�d�ní je 
definovaná jako �as, za který p�eb�hne funkce od -100% do +100%. 
Záporná doba zpo�d�ní je definovaná jako �as, za který p�eb�hne 
funkce od +100% do -100%.
3. Platnost nastavení
Pr�b�hy letových funkcí mohou být platné pro v�echny letové 
re�imy - symbol zem�koule a písmeno G. Ka�dý letový re�im m��e 
mít vlastní pr�b�h letové funkce  - symbol seznamu a písmeno S.

9.2.6   Diferenciace k�idélek
Vyu�íváte-li k ovládání modelu k�idélka pro klon�ní modelu a profil 
k�ídla modelu je nesoum�rný nebo tenký, ur�it� vyu�ijete funkci 
diferenciace - rozdílné výchylky k�idélek pro sm�r nahoru a dol�. 
Tato funkce zabra�uje nesprávnému vybo�ení modelu p�i vychýlení 
k�idélek. Profil k�ídla s k�idélkem vychýleným dol� má v�t�í 
aerodynamický odpor ne� profil k�ídla s vychýleným k�idélkem 
nahoru. Kdyby se vychýlila ob� k�idélka stejnou výchylkou, model by 

p�ed zatá�kou vybo�il sm�rem ze zatá�ky. Pou�itím funkce 
Diferenciace k�idélek je mo�no tomuto p�edejít. Funkce je dostupná,  
pouze pou�íváte-li pro ovládání k�idélek minimáln� dv� serva a více.

1. Platnost nastavení
Konfigurace diferenciací k�idélek mohou být platné pro v�echny 
letové re�imy - �symbol zem�koule� a �písmeno G�. Ka�dý letový 
re�im m��e mít vlastní konfiguraci diferenciací k�idélek - symbol 
seznamu a písmeno �S�.
2.  Diferenciace
Ka�dý sm�r vychýlení k�idélek m��e mít jiný rozsah. �ádky ozna�ené 
�Nahoru� a �Dol�� obsahují tolik sloupc� (ozna�ených S1-S4), 
kolika servy ovládáte k�idélka. Pro ka�dé servo lze ur�it rozsah v 
daném sm�ru. Ozna�ením �ádku s popisem �Nahor�� nebo �Dol�� 
kurzorem a stisknutím �3D tla�ítka� p�ejdete do editace rozsahu 
j e d n o t l i v ýc h  s e r v.  T l a � í t k e m  � F 1 ( Sy m . ) �  p � i  e d i t a c i  
zapínáte/vypínáte sou�asnou zm�nu v�ech polo�ek na �ádku.
3.  Lad�ní diferenciace k�idélek
M��ete p�i�adit proporcionální ovlada� a jeho vliv na diferenciaci 
k�idélek. Pokud jím budete pohybovat, budou se výchylky k�idélek 
adekvátn� m�nit: horní výchylka k�idélek je zv�t�ena, naproti tomu 87
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9.2.7   Ailevator
Ovládání vý�kovky je rozd�leno mezi dv� serva. Pravá a levá strana 
vý�kovky m��e být ovládána nezávisle. Funkcí �Ailevator� je 
dosa�eno sou�innosti mezi letovou funkcí k�idélek a vý�kovky. 
Vychýlí-li se nap�. levé k�idélko nahoru a pravé dol�, sou�asn� se 
vychýlí ve stejném sm�ru i levá a pravá �ást vý�kovky. Tímto mixem 
se u modelu zvý�í citlivost funkce klon�ní. Mix je aktivován 
automaticky po zalo�ení modelu s osazením ocasní plochy 
�Ailvator 2H1V�. Výchozí nastavení mixu �Ailevator�je 100% 
rozsah letové funkce vý�kovky a 0% funkce k�idélek.

1. Platnost nastavení
Konfigurace mixu mu�e být platná pro v�echny letové re�imy - 
symbol zem�koule a písmeno G. Ka�dý letový re�im m��e mít 

dolní výchylka k�idélek se zmen�í. Skute�né hodnoty diferenciace 
jsou zobrazeny na obrázku v závorkách.
Pokud stisknete tla�ítko �F3 Pou�ít�, vliv proporcionálního 
ovlada�e se vynuluje a hodnoty diferenciace ka�dého serva jsou 
p�ekopírovány do editovatelných polí. Diferenciace tedy z�stane 
napevno nastavena podle poslední pozice proporcionálního 
ovlada�e.

vlastní konfiguraci mixu  - symbol seznamu a písmeno S.
2.  Rozsahy letových funkcí mixované na vý�kovce
Jednotlivé letové funkce mohou mít r�zné rozsahy. �ádky ozna�ené 
�Vý�kovka� a �K�idélko� obsahují dva sloupce (ozna�ené S1,S2), 
které reprezentují serva ovládající vý�kovku. Pro ka�dé servo dané 
letové funkce lze ur�it rozsah. Ozna�ením �ádku s popisem 
�Vý�kovka� nebo �K�idélko� kurzorem a stisknutím �3D tla�ítka� 
p�ejdete do editace rozsahu jednotlivých serv. Tla�ítkem �F1(Sym.)� 
p�i editaci zapínáte/vypínáte sou�asnou zm�nu v�ech polo�ek na 
�ádku.

9.2.8   Mix Motýlek
Je-li model vybaven ocasní plochou typu �Motýlek�, ovládání 
vý�kovky a sm�rovky je sdru�ené. Tyto letové funkce jsou 
realizovány mixem. Mix je aktivován automaticky po zalo�ení 
modelu s tímto osazením ocasní plochy. Výchozí nastavení mixu 
�Motýlek� je 50% rozsah letové funkce vý�kovky a sm�rovky. 

1. Platnost nastavení
Konfigurace mixu mu�e být platná pro v�echny letové re�imy - 
symbol zem�koule a písmeno G. Ka�dý letový re�im m��e mít 88
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1. Platnost nastavení
Konfigurace rozsahu sm�rovky a k�idélek mohou být platné pro 
v�echny letové re�imy - �symbol zem�koule� a �písmeno G�. Ka�dý 

9.2.9   Mix Delta/Elevon
Provozujete-li model se sdru�eným ovládáním ploch na k�ídle, pak 
vyu�íváte k�idélek zárove� i pro letovou funkci vý�kovky. Letové 
funkce vý�kovky a k�idélek mohou nabývat r�zných rozsah�. Toto 
menu je dostupné v p�ípad�, �e aktuální model má konfiguraci 
ocasních ploch ��ádný � Elevon/Delta�.

vlastní konfiguraci mixu  - symbol seznamu a písmeno S.
2.  Rozsahy letových funkcí vý�kovky a sm�rovky
Jednotlivé letové funkce mohou mít r�zné rozsahy. �ádky ozna�ené 
�Vý�kovka� a �Sm�rovka� obsahují dva sloupce (ozna�ené S1,S2), 
které reprezentují serva ovládající �motýlkovou� ocasní plochu. Pro 
ka�dé servo dané letové funkce lze ur�it rozsah. Ozna�ením �ádku s 
popisem �Vý�kovka� nebo �Sm�rovka� kurzorem a stisknutím �3D 
tla�ítka� p�ejdete do editace rozsahu jednotlivých serv. Tla�ítkem 
�F1(Sym.)� p�i editaci zapínáte/vypínáte sou�asnou zm�nu v�ech 
polo�ek na �ádku.

letový re�im m��e mít vlastní konfiguraci rozsahu sm�rovky a 
k�idélek - symbol seznamu a písmeno �S�.
2.  Rozsahy vý�kovky a k�idélek
Jednotlivé letové funkce mohou mít r�zné rozsahy. �ádky ozna�ené 
�Vý�kovka� a �K�idélko� obsahují tolik sloupc� (ozna�ených S1-
S4), kolika servy ovládáte k�idélka. Pro ka�dé servo dané letové 
funkce lze ur�it rozsah. Ozna�ením �ádku s popisem �Vý�kovka� 
nebo �K�idélko� kurzorem a stisknutím �3D tla�ítka� p�ejdete do 
editace rozsahu jednotlivých serv. Tla�ítkem �F1(Sym.)� p�i editaci 
zapínáte/vypínáte sou�asnou zm�nu v�ech polo�ek na �ádku.

9.2.10   Butterfly
Konfigurace aerodynamické brzdy, která m��e být tvo�ená z 
letových funkcí k�idélek, klapek a vý�kovky. Aerodynamickou brzdu 
lze aktivovat ovlada�em vysíla�e. Po aktivaci brzdy se mohou vý�e 
zmín�né letové funkce nastavit do pozic podle konfigurace, ve 
kterých dojde k brzd�ní modelu. Samoz�ejm� �e letové funkce p�i 
brzd�ní mohou nabývat hodnoty i podle letových re�im�.
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1.  Aktivace aerodynamické brzdy
Pod polo�kou menu ozna�enou �Spína�� p�i�adíte ovlada�, kterým 
aktivujete aerodynamickou brzdu. U aerodynamické brzdy lze 
nastavit plynulé nebo skokové �ízení, co� lze ur�it výb�rem ovlada�e, 
viz. �Vyberte ovládací vstup�.
2.  Zpo�d�ní brzdy
�as, za jaký se aktivuje/deaktivuje aerodynamická brzda - dosáhne 
po�adované polohy. Polo�kou �Zpo�.+� p�i�azujete �as �nástupu� 
aerodynamické brzdy. Polo�kou �Zpo�.-� p�i�azujete �as �uvoln�ní� 
aerodynamické brzdy.
3.  Platnost nastavení
Konfigurace aerodynamické brzdy m��e být platná pro v�echny 
letové re�imy - �symbol zem�koule� a �písmeno G�. Ka�dý letový 
re�im m��e mít vlastní konfiguraci aerodynamické brzdy - symbol 
seznamu a písmeno �S�.
4.  Ofset ovlada�e
M��ete nastavit ofset ovládacího prvku a tak specifikovat ur�itou 
mrtvou zónu p�i za�átku jeho pohybu.

Nastavení k�idélek/klapek
V Nastavení k�idélek/klapek m��ete zadat v�echny pot�ebné 
velikosti výchylek pro brzdicí klapky a k�idélka. Rovn�� lze nastavit 
parametr zvaný Úprava dif., jen� ovliv�uje diferenciaci k�idélek p�i 
vysunutých brzdách. Pozitivní hodnoty zde znamenají zv�t�ení 
horní výchylky u k�idélkových serv, kde�to negativní hodnoty zv�t�í 
jejich spodní výchylku.

4. 4.

a.  Aktuální velikosti 
výchylek p�i vysunutých 
klapkách. Zobrazené 
h o d n o t y  z á v i s í  n a  
zm�nách provedených 
v menu Lad�ní.

a. 

Nastavení vý�kovky  
Tato obrazovka umo��uje nastavit k�ivku pro kompenzaci vý�kovky. 
Mix Butterfly funguje v�dy z nuly a� do plné výchylky, proto je 
zobrazená k�ivka nepatrn� upravena oproti standardním k�ivkám. 
M��ete zvolit výchozí k�ivku, konstantní pr�b�h nebo X-bodové 
typy k�ivek.

b. 
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Butterfly  
Jemné dolad�ní v�ech d�le�itých výchylek pomocí jednoho 
zvoleného proporcionálního ovlada�e. 
Hodnoty, které zde nastavíte, jsou p�i�teny nebo ode�teny k 
odpovídajícím parametr�m v ostatních obrazovkách nabídky 
Butterfly. Zp�sob, jak zadané konstanty ovliv�ují výchylky serv, 
závisí na pozici hlavního ovlada�e funkce Butterfly, ale také na 
výchylce ovlada�e specifikovaného v nabídce Lad�ní Butterfly.

c. 

Tla�ítko �F3 Pou�ij� funguje obdobn� jako v nabídce Diferenciace 
k�idélek. Pokud toto tla�ítko stisknete, v�echny hodnoty 
specifikované v menu Lad�ní Butterfly jsou napevno p�ekopírovány 
do adekvátních polo�ek v Nastavení k�idélek/klapek/vý�kovky. Poté 
jsou v�echny hodnoty zde v obrazovce lad�ní nastaveny na výchozí 
nulu, tak�e ovlada� pro jemné dolad�ní ji� nebude mít �ádnou 
ú�innost. 

9.2.11  Volné mixy (*dle výbavy)

Vy�adujete-li, aby se n�které z letových funkcí mezi sebou 
ovliv�ovaly, funkcí �Volné mixy� toho lehce docílíte. Zvolíte si, z jaké 
letové funkce má vycházet mix a do které letové funkce se má 
promítat. Vysíla� umo��uje provozovat a� 20 volných mix� v jednom 
modelu. Menu obsahuje p�ehled v�ech existujících volných mix� 
modelu. Sloupec ozna�ený �Master� vyjad�uje letovou funkci, ze 
které se vychází - vstup. Sloupec s popisem �Slave� charakterizuje 
letovou funkci, do které se má mix promítnout - výstup. Jakou m�rou 
bude výstup ovlivn�n vyjad�uje sloupec �Hlavní hodnota�. 
Poslední sloupec znázor�uje platnost konfigurace mixu.

1.  Kopírování mixu
Ozna�ením mixu kurzorem ze seznamu mixu a stisknutí tla�ítka 
�F1(Kopie)� vytvo�íte kopii vybraného mixu. Ten se ulo�í na konec 
seznamu.
2.  Vytvo�ení volného mixu
Tla�ítkem �F2(Nový)� zalo�íte nový mix. Po stisknutí tla�ítka se 
zobrazí menu pro konfiguraci základních parametr� mixu. První 
polo�ka �Master� vyjad�uje letovou funkci, ze které se vychází - 
vstup mixu. Druhá polo�ka �Slave� charakterizuje letovou funkci, do 

4. 4.
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které se má mix promítnout - výstup mixu. Poslední polo�ka �Hlavní 
hodnota� je váha mixu. Nakonfigurováním základních mo�ností a 
potvrzením �F5(Dal�í)�, p�ejdete do seznamu mix�. Chcete-li 
zobrazit pokro�ilou konfiguraci mixu ze seznamu volných mix�, 
ozna�te kurzorem po�adovaný volný mix a stiskn�te tla�ítko 
�F4(Edit)�.

a)   Platnost nastavení
 Konfigurace mixu mu�e být platná
 pro v�echny letové re�imy - �symbol zem�koule� a �písmeno G�. 

Ka�dý letový re�im m��e mít vlastní konfiguraci mix�  - symbol 
seznamu a písmeno �S�.

b)   Aktivace volného mixu
 Pod polo�kou menu ozna�enou �Spína�� p�i�adíte ovlada�, 

kterým aktivujete volný mix. U váhy volného mixu m��ete 
nastavit skokové nebo proporcionální �ízení, které ur�íte 
výb�rem ovlada�e, viz. �Vyberte ovládací vstup�.

c)   K�ivka volného mixu
 Stejn� jako u pr�b�hu letových funkcí �K�ivky funkcí� m��ete 

editací polo�ky �K�ivka� definovat pr�b�h volného mixu. Co� 
znamená, podle jaké závislosti se zm�na vstupu projeví  na 
výstupu mixu ,viz. �K�ivky funkcí�.

d)   Zpo�d�ní reakce výstupní funkce p�i kladné/záporné zm�n� 
 Reakce serva na ovlada� vysíla�e se rozprost�e do �asu 

definovaného v polo�ce �Zdroj�. Kladná doba zpo�d�ní je 
definovaná jako �as, za který p�eb�hne funkce od -100% do 
+100%. Záporná doba zpo�d�ní je definovaná jako �as, za který 
p�eb�hne funkce od +100% do -100%.

e)   Zpo�d�ní reakce výstupní funkce po aktivaci/deaktivaci 
mixu

 Doba postupného p�echodu mezi aktivací a deaktivací mixu. Po 
deaktivaci mixu se postupn� p�ejde na novou polohu serva za 
�as definovaný polo�kou �Spína�-�.  Po aktivaci mixu se 
postupn� p�ejde na novou polohu serva za �as definovaný 
polo�kou �Spína�+�.

f)   Váhy výstup� letové funkce
 Má-li letová funkce více výstup� ne� jeden, lze nastavit váhu pro 

jednotlivé výstupy. �ádek menu s ozna�ením �Výstup mixu� 
vyjad�uje, do jaké míry budou výstupy letových funkcí (S1-S4) 

a

c

b

d e

h

i
j

g
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ovlivn�ny mixem. Tato polo�ka v menu nemusí být zobrazena, 
má-li letová funkce pouze jeden výstup - ovládá pouze jedno 
servo. 

g)  Orientace vyhodnocení mixu 
 Je-li letová funkce tvo�ena více výstupy (servy), máte mo�nost 

nastavit, jestli se mix bude p�i�ítat k výstup�m (serv�m) nebo od 
nich ode�ítat. Výsledek mixu se promítne na výstupy (serva) jako 
pohyb v jednom nebo obou sm�rech.

h)   Ovlivn�ní vstupu mixu jiným volným mixem
 Jako vstup pro volný mix m��ete vyu�ít bu� letovou funkci, nebo 

letovou funkci s volným mixem. Máte-li v úmyslu vytvo�it nový 
volný mix, jeho� vstup bude letová funkce ovlivn�ná ji� 
existujícím volným mixem, postupujte následovn�:     

 U konfigurace mixu, který chcete pou�ít jako zdroj (vstup)  � 
povolte mo�nost �Slave Link�. Tím umo�níte tento volný mix  
pou�ít jako vstup pro dal�í volné mixy. P�i povolení zárove�  
ur�íte, zda se má mix p�i�ítat nebo od�ítat od dal�ího volného  
mixu.

 Pro volný mix, ve kterém chcete vyu�ít jako vstup letovou funkci � 
s mixem, vyberte danou letovou funkci a povolte mo�nost  
�Master Link�. Tímto pou�ijete letovou funkci i s mixem jako 
vstup pro tento volný mix. Zda se mix p�i�te nebo ode�te od 
tohoto mixu, ur�uje znaménko.

i)  Ovlivn�ní výstupní funkce volného mixu trimem
 Polo�kou menu �Trim� volného mixu aktivujete/deaktivujete 

ovliv�ování výstupní funkce trimem vstupní letové funkce.

4. 4.

j)   Ovlivn�ní výstupní funkce volného mixu dvojitými 
výchylkami

 Polo�kou menu � S l a ve  D ua l - Ra t e �  volného mixu 
aktivujete/deaktivujete ovliv�ování výstupní funkce dvojitými 
výchylkami výstupní letové funkce.

 Tla�ítkem �F2()�vyvoláte menu výstup� p�ijíma�e. Tla�ítkem 
�F4()� zobrazíte definice k�ivky volného mixu. Tla�ítkem �F5()� 
potvrdíte nastavení a p�ejdete zp�t do seznamu volných mix�.

k)  Diferenciace k�idélek
 Tato volba se zobrazí po vytvo�ení mixu z libovolné funkce do 

funkce k�idélek. Lze ji povolit nebo zakázat. Pokud je povolena, 
na výstup mixu bude aplikována diferenciace k�idélek podle 
nastavení v p�íslu�ném menu. V opa�ném p�ípad� bude výstup 
mixu bez úprav p�enesen na dané k�idélkové servo.

3.  Smazání volného mixu
 Tla�ítkem �F3(Sma�)� sma�ete ozna�ený volný mix.
4.  Editace konfigurace
 Základní konfiguraci provedete p�es �3D tla�ítko�. Ozna�íte 

volný mix a stisknutím �3D tla�ítka� p�ejdete do editace 
základních parametr�. Roz�í�enou konfiguraci vyvoláte 
ozna�ením p�íslu�ného mixu ze seznamu a stisknutím tla�ítka 
�F4(Uprav)�. 
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9.2.12   Governor/Gyro (*dle výbavy)

U modelu vrtulníku se gyroskop pou�ívá ke stabilizaci vrtulníku ve 
svislé ose. U gyroskopu se dá nastavit citlivost, s jakou reaguje na 
zm�nu polohy. Jeden kanál je u modelu vrtulníku vyhrazen pro 
dálkové �ízení zisku gyroskopu. Konfigurace zisku gyroskopu v 
závislosti na poloze ovláda�e se definuje práv� v tomto menu. 
Zárove� se v menu konfiguruje funkce governoru (konstantní 
otá�ky rotoru), je-li funkce p�i vytvá�ení modelu povolena.

1.  Konfigurace gyroskopu
Ve výchozí konfiguraci modelu je k ovládání zisku gyroskopu 
p�edvolen t�ípolohový p�epína� �Si� , tzn. gyroskop lze konfigurovat 
ve t�ech krocích pomocí polo�ek v menu �Pozice 1", �Pozice 2" a 
�Pozice 3". Editací polo�ek �Pozice� nastavujete zesílení gyroskopu 
v jednotlivých polohách p�epína�e. Zesílení gyroskopu lze i 
ovliv�ovat proporcionáln�, nap�. oto�ným ovlada�em (v menu 
�Model->P�i�azení funkcí� pro ovládání citlivosti gyroskopu zvolíte 
jeden z proporcionálních ovlada�� s proporcionálním 
zpracováním). 
Konfigurace gyroskopu mohou je�t� podléhat letovým re�im�m. 
Konfigurace zisku gyroskopu mu�e být platná pro v�echny letové 

re�imy - symbol zem�koule a písmeno G. Ka�dý letový re�im m��e 
mít vlastní konfiguraci zisku gyroskopu - symbol seznamu a 
písmeno S.
V nabídce Nastavení gyra lze editovat u ka�dé funkce a� t�i hlavní 
hodnoty v ka�dém letovém re�imu v závislosti na pozici �ídicího 
p�epína�e. 
P�esunutím p�epína�e do zvolené polohy se automaticky aktualizují 
zobrazené hodnoty v p�íslu�ném �ádku. Nastavte hlavní hodnotu 
zisku gyra pro danou pozici (na obrázku zvýrazn�no), p�ípadn� 
p�i�a�te i dodate�ný ovlada� pro jemné dolad�ní � zde je t�eba zadat 
navíc i procentuální rozsah vlivu ovlada�e. Pro ka�dou pozici 
hlavního p�epína�e lze samostatn� p�i�adit nezávislý ovlada� pro 
dolad�ní zisku gyra. Výsledná aplikovaná hodnota zisku je 
zobrazena v závorce (-50% v na�em p�ípad�). 

Záporné hodnoty zisku gyra udávají zisk v re�imu 
"Normal", kladné hodnoty nastavují zisk v módu "Heading-
lock".

Upozorn�ní:

2.  Konfigurace governoru
Povolíte-li funkci governoru v konfiguraci modelu, zp�ístupní se v 
tomto menu sekce nastavení governoru. M��ete nastavit t�i pozice 
pro zadání po�adovaných otá�ek, které jsou vyjád�eny v procentech. 
Ve výchozím stavu je p�i�azen pro p�epínání nastavení p�epína� 
�Sg�. Otá�ky lze i ovliv�ovat proporcionáln�, nap�. oto�ným 
ovlada�em (v menu �Model->P�i�azení funkcí� pro ovládání 
governoru zvolíte jeden z proporcionálních ovlada�� s 
proporcionálním zpracováním). 
Konfigurace governoru mohou je�t� podléhat letovým re�im�m. 
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Konfigurace governoru mu�e být platná pro v�echny letové re�imy - 
symbol zem�koule a písmeno G. Ka�dý letový re�im m��e mít 
vlastní konfiguraci zisku governoru  - symbol seznamu a písmeno 
S.
Obdobn� jako p�i nastavování zisku gyra lze i u funkce Governor 
zvolit v ka�dém letovém re�imu a� t�i hlavní hodnoty otá�ek 
governoru (0% znamená volnob�h, 100% má význam plného 
plynu). Ka�dé pozici �ídicího p�epína�e lze navíc p�i�adit zvlá�tní 
ovlada� (spína�, tahový potenciometr apod.), jím� se p�esn� doladí 
po�adované otá�ky � v tomto p�ípad� je nutné je�t� zadat rozsah 
vlivu ladicího ovlada�e na otá�ky. Výsledná aplikovaná hodnota 
funkce Governor je zobrazena v závorce. 
Nastavení m��e být globální pro v�echny letové re�imy nebo 
specifické pro ka�dý re�im zvlá��.

9.2.13   Omezova� motoru (*dle výbavy) 

Pokud máte nastavených n�kolik letových re�im� a ka�dý z nich 
pou�ívá vlastní specifickou k�ivku motoru, m��ete pou�ít funkci 
Omezova�e motoru, abyste bezpe�n� a plynule dosáhli rozjezdu na 
maximální otá�ky rotoru, které jsou ji� kontrolované plynovou 
k�ivkou pr�b�hu.
M��ete si zvolit libovolný ovládací prvek (proporcionální nebo t�eba 
i spína�), který bude fungovat jako omezova� otá�ek. Tato funkce 
nedovoluje motorové otá�ky vy��í, ne� jaké jsou nastaveny 
ovlada�em omezova�e. Omezova� pracuje v rozmezí vymezeném 
parametrem �- Rozsah +�. Nastavují se nejmen�í otá�ky, od kterých 
bude limiter pracovat (negativní rozsah); pozitivní rozsah dále 
p�edstavuje maximální otá�ky, jich� je mo�né dosáhnout na výstupu 

kanálu plynu. Pokud pot�ebujete plný plyn, je lep�í nastavit pozitivní 
rozsah na více ne� 100%, aby nebyl výstup na kanále v �ádném 
p�ípad� omezen.
Jestli�e p�i�adíte Ovlada� n�jakému p�epína�i, m��ete dále nastavit 
zpo�d�ní funkce limiteru, abyste tak p�ede�li skokovým zm�nám v 
otá�kách motoru. Ten se pak bude plynule rozbíhat z nízkých otá�ek 
a� do maximálních (a opa�n�). Nakonec je zde volba Expo, je� vkládá 
do rozb�hu ur�ité procento exponenciálního pr�b�hu a umo��uje 
jemn� doladit nízké otá�ky a celou k�ivku akcelerace.
Omezova� motoru ovliv�uje i mixy, kde funkce plynu funguje jako 
zdroj (master). Funkce trimování není omezova�em ovlivn�na. 
Pokud nemáte p�i�azen ovládací prvek, omezova� se automaticky 
vypíná.

Funkce kopaného výkrutu je ur�ena pro piloty akrobatických 
model� letadel, kte�í cht�jí mít tento obrat �ízený na povel spína�e. 
Implementovány jsou dva módy:
1. Master � akrobatický prvek je proveden v okam�iku sepnutí 
hlavního spína�e (zde Sa). Ostatní p�epína�e ur�ují sm�r kopaného 
výkrutu.

9.2.14   Kopaný výkrut � Snap Roll
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Zvlá�tní spína�e pro ka�dý sm�r. 
Nejvy��í prioritu p�i ur�ování sm�ru 
obratu má první sloupec (nahoru / 
doprava) a nejni��í prioritu naopak 
�tvrtý sloupec.

2. Single � akrobatický prvek je proveden okam�it� po aktivování 
n�kterého sm�rového spína�e (zde Sb).

M��ete zde nastavit po�adované výchylky pro k�idélka, vý�kovku a 
sm�rovku nezávisle pro ka�dý sm�r obratu. Jsou dostupné celkem 4 
mo�nosti (nahoru/doprava, dol�/doprava, nahoru/doleva, 
dol�/doleva), ka�dý sm�r je aktivován zvlá�tním spína�em. Lze 
nastavit i zpo�d�ní p�i náb�hu a dob�hu kopaného výkrutu, které je 
definováno �ádky �Zpo�d�ní +� a  �Zpo�d�ní � �.
Ve�keré mo�nosti mohou být specifické v�dy pro jeden letový re�im, 
nebo globální pro v�echny re�imy. V levém dolním rohu displeje 
m��ete vid�t ikonu kopaného výkrutu, který je práv� aktivní. 

Tato funkce není dostupná pro modely s ocasními 
plochami typu motýl , ani pro samok�ídla.

Upozorn�ní:
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9.3      Pokro�ilá nastavení

Roz�í�ené nastavení ovládání modelu (*dle výbavy)

9.3.1 Dal�í mo�nosti modelu
Menu obsahuje p�i�azení roz�i�ujících funkcí vysíla�e DC/DS k 
ovlada��m.

1.  Automatické trimování
P�i�azení ovlada�e pro spou�t�ní automatického trimování. Po 
zapnutí automatického trimování se nastavuje trim podle aktuální 
výchylky k�í�ových ovlada��. �ím v�t�í výchylka k�í�ového ovlada�e, 
tím rychleji se hodnota trimu nastavuje v daném sm�ru. 
Samoz�ejm� �e sou�asn� s funkcí auto-trimu,nastavujete k�í�ovými 
ovlada�i i letové funkce, tzn. normáln� ovládáte model, jen se 
zárove� nastavují i hodnoty trim�.  

1
2

3

4

5

Aktivaci této funkce si �ádn� promyslete a po záletu 
modelu spou�t�ní této funkce rad�ji deaktivujte.

Rada:

2.  Funkce U�itel/�ák
P�i�azení ovlada�e pro aktivaci re�imu u�itel/�ák.
3.  Spou�t�ní záznamu
P�i�azení ovlada�e pro spu�t�ní telemetrického záznamu dat na 
interní pam�� vysíla�e. Po spu�t�ní záznamu se v interní pam�ti v 
adresá�i /Log/ vytvo�í nový soubor a ve stavovém �ádku je blikáním 
symbolu záznamu indikován zápis dat.
3a.  Mód
Záznam telemetrie je mo�né zapnout i zastavit p�epnutím jednoho 
spína�e. V této nabídce nastavte parametr "Mód" na "Start/Stop". Ve 
výchozím stavu je zvolena hodnota "Auto" (jako na obrázku), 
p�i�em� záznam telemetrie za�íná poka�dé, kdy� je aktivován 
libovolný �asova�, Spína� záznamu telemetrie je p�epnut nebo je 
stisknuto tla�ítko Start na hlavní obrazovce. Jestli�e je zvolen re�im 
Start/Stop, je stav záznamu telemetrie �ízen v�dy pozicí Spína�e 
záznamu telemetrie.

4. 4.

3a
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4.  Zhasínání motoru
Tuto funkci vyu�ijete p�edev�ím u model� pohán�ných spalovacím 
motorem jako zhasínaní motoru, ale m��ete ji stejn� dob�e pou�ít i u 
model� pohán�ných elektromotorem jako odji�t�ní/zaji�t�ní plynu. 
Funkci zhasínání motoru m��ete p�i�adit libovolnému ovlada�i 
vysíla�e. Po aktivaci se letová funkce plynu nastaví na hodnotu 
definovanou v polo�ce  menu �Pozice plynu pro zastavení�. 
5.  Nastavení volnob�hu
Funkce volnob�hu upraví pr�b�h letové funkce plynu tak, �e 
minimální hodnota plynu bude definována polo�kou v menu 
�Posun volnob�hu�. Je-li funkce aktivní, tzn. ovlada� spl�uje 
podmínku aktivace, je minimální hodnota plynu dána sou�tem: 
�Max.  výchylka� plynu a �Posun volnob�hu�. Plyn dále reaguje na 
ovlada� vysíla�e.

9.3.2   Nastavení knipl�/spína��
Vlastnosti proporcionálních i neproporcionálních ovlada�� vysíla�e. 
Zm�na konfigurace p�edletové kontroly ovlada�� nebo jiný zp�sob 
vyhodnocení proporcionálních ovlada��.    

1

2

3
4

1.   Název ovlada�e  s jeho typem
První polo�ka menu vyjad�uje název ovlada�e a druhá polo�ka typ. 
Konfiguraci ovlada�� m��ete procházet tla�ítkem �F2()� a �F3()�.
- "Typ prvku" definuje aktuální platný typ spína�e. Detekce typu 
probíhá automaticky, av�ak je mo�né jakémukoliv spína�i p�i�adit 
vlastní typ prvku. Mo�nosti jsou následující:

� "Auto" - pou�ije výchozí typ prvku, který byl detekován 
automaticky.
� "�ádný"  - kompletn� zaká�e zadaný vstup.
�  "2-poz. spína�", "3-poz. spína�", "Tla�ítko", a �Prop. ovlada�" 
zvolí tento typ standardního vstupu.

Jakákoli hodnota jiná ne� "Auto" zaká�e autodetekci pro 
specifikovaný vstupní prvek. Pamatujte si, �e nastavení typu 
ovládacího prvku je globální a platí pro v�echny modely. Jedinými 
ovlada�i, kde lze nastavit typ prvku pro ka�dý model nezávisle, 
jsou spína�e k�í�ových ovlada�� Sk a Sl. 

Nastavení typu ovládacího prvku je vhodné nap�. 
tehdy, kdy� chcete, aby se standardní spína� choval 
jako tla�ítko s pam�tí. 

Upozorn�ní:

2.  Rozhodovací úrovn�
Ka�dý proporcionální ovlada� vysíla�e m��e zárove� fungovat i jako 
p�epína�. Proto jsou u proporcionálních ovlada�� polo�ky pro 
konfiguraci rozhodovacích úrovní, p�i kterých se vyhodnotí 
zapnutý/vypnutý stav ovlada�e.

4. 4.
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�Spína� zapnut� - p�i jaké úrovni výchylky je ovlada� vyhodnocen 
jako zapnutý    
�Spína� vypnut� - p�i jaké úrovni výchylky je ovlada� vyhodnocen 
jako vypnutý
Ve výchozím stavu jsou rozhodovací úrovn� ovlada�� 
nakonfigurovány tak, �e se proporcionální ovlada�e vyhodnocují 
jako t�ípolohové p�epína�e.
a)  Poloha ovlada�e se vyhodnocuje nad úrovní �Spína� zapnut�. 
b) Poloha ovlada�e se vyhodnocuje mezi úrovní �Spína� zapnut� a 

�Spína� vypnut�. 
c) Poloha ovlada�e se vyhodnocuje pod úrovní �Spína� vypnut�.
 Nastavíte-li stejnou hodnotu �Spína� zapnut� a �Spína� 

vypnut�,  docílíte toho, �e se proporcionální ovlada�e budou 
vyhodnocovat jako dvoupolohové.

3.  P�edletová konfigurace ovlada��
U ka�dého z ovlada�� vysíla�e m��ete p�i�adit, v jaké poloze 
vy�adujete, aby se ovlada� nacházel p�ed na�tením modelu. Dokud 
nejsou v�echny ovlada�e v polohách p�edletové konfigurace, 
neaktivuje se model a na displeji vysíla�e je zobrazen obrázek 
vysíla�e s vyzna�eným ovlada�em, který má jinou polohu, ne� je 
poloha p�edletové konfigurace.
4.  Zobrazení stavu ovlada�e
Poslední polo�ka v menu je vyjád�ení aktuálního stavu ovlada�e i s 
jeho vyhodnocením . 
U dvoupolohového p�epína�e bez aretace je mo�no nastavit funkci 
pam��ového tla�ítka. V normálním re�imu je stav p�epína�e daný 
pouze pozicí. V re�imu pam��ového tla�ítka se v pam�ti vysíla�e 
uchovává stav tla�ítka a pohybem p�epína�e do krajní nearetované 

polohy zm�níte stav tla�ítka v pam�ti.
Konfigurace p�epína�e v páce k�í�ového ovlada�e
Konfigurace se ukládá do pam�ti modelu, proto u model�, u kterých 
chcete pou�ít p�epína� v páce k�í�ového ovlada�e, nezapome�te 
nastavit typ p�epína�e. Neprovedete-li tento úkon, p�epína� nebude 
vysíla�em vyhodnocován.
Postup konfigurace
V seznamu ovládacích prvk� vyberte p�epína� �Sk", máte-li 
instalovaný p�epína� v levém k�í�ovém ovlada�i nebo �Sl", máte-li 
instalovaný p�epína� v pravém k�í�ovém ovlada�i.
Polo�ku �Typ prvku" konfigurujte podle typu p�epína�e:

�  2 polohový p�epína� - �2-poz. spína��

�  3 polohový p�epína� - �3-poz. spína��

�  Tla�ítko - �Tla�ítko�
Samoz�ejm� �e pro p�epína� v páce k�í�ového ovlada�e m��ete 
povolit p�edletovou konfiguraci.  

9.3.3   Bezdrátové re�imy/Trenér  (*dle výbavy)

Vysíla� lze provozovat v jednom ze t�í základních bezdrátových 
re�im�. Popis naleznete v za�átku návodu, viz. kapitola 5. 
Konfigurace bezdrátového re�imu a dal�í funkce spojené s 
jednotlivými re�imy naleznete v menu �Bezdrátové re�imy 
/Trenér�. Volba bezdrátového re�imu se ukládá do pam�ti modelu. 
P�i výb�ru modelu se zárove� i nakonfiguruje bezdrátový re�im pro 
na�tený model. Jediná výjimka je v re�imu U�itel/�ák. Pokud je v 
konfiguraci modelu nastaven bezdrátový re�im u�itel nebo �ák, pak 
konfigurace re�imu je zachována i po vypnutí a op�tovném zapnutí.
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Z bezpe�nostního hlediska se re�im u�itel/�ák zm�ní na re�im 
�Výchozí� po p�epnutí na jiný model a následném obnovení 
modelu.
Vysíla� je mo�né pou�ít k výuce pilotá�e model�. Výuka probíhá tak, 
�e pilot-�ák vysíla�em ovládá model p�es u�itel�v vysíla�. U�itel 
rozhoduje, kdy p�edá �ízení �ákovi. �ákovský a u�itelský vysíla� mezi 
sebou komunikují bezdrátov�. Je-li vysíla� v re�imu �u�itel�, jeho 
primární modul komunikuje s modelem a sekundární s �ákovským 
vysíla�em. Je-li vysíla� v re�imu ��ák�, jeho primární modul 
komunikuje s u�itelským vysíla�em a sekundární není aktivní. 
Provozujete-li dva vysíla�e DC/DS, pak nepot�ebujete �ádné dal�í 
vybavení. Provozujete-li vysíla� DC/DS v re�im u�itel/�ák z vysíla�� 
jiného typu ne� je DUPLEX 2,4GHz, k realizaci je zapot�ebí 
bezdrátový modul u�itel/�ák.

4. 4.

Bezdrátový re�im �Výchozí�
a.  Volba re�imu
b.  Povel pro párování primárního vysíla�ového modulu s 

p�ijíma�em

Bezdrátový re�im ��ák�

V re�imu ��ák� se neuplat�ují �ádné mixy, dvojí výchylky, atd.   
a.  Volba re�imu
b.  Povel pro párování primárního vysíla�ového modulu s vysíla�em 

DC/DS ve funkci u�itele nebo s bezdrátovým modulem 
u�itel/�ák.

c.  P�i�azení letové funkce výstupnímu kanálu (p�i�azuje se ovlada� 
vysíla�e)

 Bezdrátový re�im �U�itel� (*dle výbavy)  

a.  Volba re�imu.
b.  Definice p�epína�e pro p�epnutí �ízení. Jestli�e je p�epína� 

aktivní (symbol zatr�ítka), je �ízení modelu p�edáno �ákovi.    
c.  Povolení párování sekundárního modul s �ákovským  

vysíla�em.
d.  Povolení/zakázaní �ízení letových funkci �ákem. V u�itelském 

vysíla�i se povolují/zakazují funkce, které m��e �ák �ídit. Nap�. 
� á k  m � � e  m í t  p o v o l e n é  p o u z e  l e t o v é  f u n k c e  
vý�kovky/sm�rovky. Zbytek letových funkci pln� ovládá u�itel.   

a
b

a
b

c
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e.  Váhy letových funkcí - do jaké míry je letová funkce ovládaná  
po p�edání �ízení �ákovi. Nap�. je-li hodnota 60%, pak v�t�í vliv  
na �ízení má �ák ne� u�itel, který �ídí model ze 40%. Z toho  
vyplývá, �e bude-li mít �ák výchylku ovlada�e 40% a u�itel 100%, 
výsledná velikost výchylky p�i nastavení 60% váhy bude 64%.  

f.  P�i�azení vstupnímu kanálu z �ákovského vysíla�e letové funkci 
u�itelského vysíla�e.

g. Re�im U�itel/�ák dovoluje emulovat a� �ty�i libovolné fyzické 
vstupy vysíla�e. Seznam t�chto vstup� naleznete dole pod 
p�ehledem funkcí. Chování závisí na nastaveném re�imu:

 � Re�im �ák. Zde m��ete jednodu�e p�i�adit výchylku 
libovolného ovládacího prvku (spína�e, potenciometru, k�í�ového 
ovlada�e  nebo i logického spína�e) p�ímo na výstup ur�itého kanálu ,
�áka. Na obrázku je p�i�azen proporcionální ovlada� P8 k výstupu 

4. 4.

a
b

d

c

f

e
g

sedmého kanálu. Polo�kou Aktivní je mo�né tento ovlada� bu� 
povolit  nebo zakázat.,

 � Re�im U�itel. Zde rozhodujete, které ovládací prvky budou 
emulovány n�kterým kanálem �áka. V okam�iku, kdy �ák dostane 
�ízení, jsou tyto ovlada�e kompletn� p�epsány hodnotami od �áka z 
odpovídajícího kanálu. Na obrázku je nap�. kanálem �.7  emulován 
ovlada� P8 a z n�j v�echny jím ovládané funkce. �ák tedy nap�. m��e 
p�ímo �ídit funkci Butterfly, ale lze takto i p�epínat letové re�imy.
Zablokování bezdrátového vysílání
Stiskem �F1" a následným potvrzením lze kompletn� vypnout 
bezdrátové vysílání vysíla�e. VF modul se jinak vypíná automaticky 
po p�ipojení k USB. Pokud vypnete VF modul se zapnutým modelem, 
bude ohlá�en alarm ztráty signálu.
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U�itelský vysíla� je DC/DS a �ákovský je DC/DS:
1.  Zapn�te vysíla� u�itele. Nakonfigurujte model, aby v�echny 

letové funkce m�ly správný smysl, velikosti výchylek atd. 
Spárujte vysíla� s p�ijíma�em v bezdrátovém re�imu �Default�. 
Zalétejte model.

2.  P�epn�te u�itelský vysíla� do bezdrátového re�imu U�itel. 
Zapn�te povolení párování sekundárního modulu.

3.  Zapn�te �ákovský vysíla� a p�epn�te jej do bezdrátového re�imu 
�ák. Nakonfigurujte výstupní kanály 

U�itelský vysíla� je DC/DS a �ákovský je jiný ne� DC/DS:
1.  Zapn�te vysíla� u�itele. Nakonfigurujte model, aby v�echny 

letové funkce m�ly správný smysl, velikosti výchylek atd. 
Spárujte vysíla� s p�ijíma�em v bezdrátovém re�imu �Default�. 
Zalétejte model.

2.  P�epn�te u�itelský vysíla� do bezdrátového re�imu U�itel. 
Zapn�te povolení párování sekundárního modulu.

3.  �ákovský vysíla� by m�l být vybaven systém Duplex 2,4GHz,  
jestli�e jej chcete provozovat jako studentský vysíla�. Zapn�te  
�ákovský vysíla�, který se spáruje s u�itelským. 

4.  Na u�itelském vysíla�i (DC/DS) p�ejd�te do menu �Bezdrátové 
re�imy/Trenér->U�itel�, ve kterém vstupním kanál�m ( z 
�ákovského vysíla�e) p�i�adíte odpovídající letové funkce 
(u�itelského vysíla�e). 

U�itelský vysíla� je jiný ne� DC/DS a �ákovský je DC/DS:
1.  Zapn�te vysíla� u�itele. Nakonfigurujte model, aby v�echny 

letové funkce m�ly správný smysl, velikosti výchylek atd. 

4. 4.

Spárujte vysíla� s p�ijíma�em v bezdrátovém re�imu �Výchozí�. 
Zalétejte model.

2.  Na konektor vysíla�e �trainer� (viz. návod k vysíla�i) p�ipojte 
bezdrátový modul u�itel/�ák (viz.  satelitní p�ijíma� RSAT2) a na 
modulu zapn�te párování (zastr�te propojku do konektoru  
�Ext.� ). 

3.  Zapn�te �ákovský vysíla� (DC/DS) a p�epn�te jej do 
bezdrátového re�imu �ák.

4.  Na �ákovském vysíla�i (DC/DS) p�ejd�te do menu �Bezdrátové 
re�imy/Trenér->�ák�, ve kterém výstupním kanál�m p�i�adíte 
odpovídající letové funkce (u�itelského vysíla�e). 

Bezdrátový re�im �Double Path� (*dle výbavy)

a.  Volba re�imu
b.  Povel pro párování primárního vysíla�ového modulu 
 s p�ijíma�em
c.  Povel pro párování sekundárního vysíla�ového modulu
 s p�ijíma�em
d.   Dopl�ující nastavení pro generování alarm� ztráty signálu.

a
b

c

d
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Nastavení alarmu ztráty signálu

Re�im Double Path je dopln�n o mo�nost nastavení alarmu p�i ztrát� 
signálu z jednoho nebo více p�ijíma��. Mo�nosti alarmu jsou:

� P�i ztrát� jakéhokoli Rx � alarm bude ohlá�en poka�dé, kdy� 
dojde ke ztrát� signálu ze kteréhokoliv p�ijíma�e. Tento mód 
pou�ijte nap�. tehdy, jestli�e ovládáte r�zné funkce modelu dv�ma 
p�ijíma�i nezávisle. Po spárování se �eká v�dy na p�ipojení obou 
p�ijíma��.
� P�i ztrát� p�ijíma�e Rx1 � alarm bude ohlá�en pouze tehdy, kdy� 
dojde ke ztrát� signálu z primárního p�ijíma�e. Tento mód je vhodný, 
pokud pou�íváte primární p�ijíma� v modelu a druhý máte jako 
kontrolní, nap�. u n�kterých sout��ních disciplín. P�ijíma�e jsou 
pova�ovány za nezávislé a tudí� nemusí být pro �ízení modelu 
p�ítomny oba dva.
� P�i ztrát� p�ijíma�e Rx2 � alarm bude ohlá�en pouze tehdy, kdy� 
dojde ke ztrát� signálu ze sekundárního p�ijíma�e. Pou�ití a chování 
je obdobn  jako u druhého bodu.é
� P�i ztrát� v�ech Rx � alarm bude ohlá�en a� tehdy, dojde-li ke 
ztrát� signálu z obou p�ijíma��. Pou�ívejte tehdy, jestli�e jsou oba 
p�ijíma�e redundantn� spojeny nap�. propojkami Enlink nebo 
centrální �ídicí jednotkou. Po spárování se �eká v�dy na p�ipojení 
obou p�ijíma��.

4. 4.

Spárování vysíla�e s p�ijíma�i v re�imu Double Path

1.   Ujist�te se, �e v p�ijíma�ích je nastaven re�im Normal a nikoli 
P�íposlech.

2.   Pozna�te si, který p�ijíma� bude první a který druhý pro 
usnadn�ní pozd�j�í identifikace. P�ijíma�e nechte vypnuté.

3.   Zapn�te vysíla� s vytvo�eným modelem, v nabídce Pokro�ilá 
nastavení � Bezdrátový modul/U�itel-�ák nastavte mód Double 
Path.

4.   Zasu�te propojku BIND PLUG do výstupu EXT prvního p�ijíma�e. 
P�ijíma� zapn�te. Nyní p�ijíma� o�ekává sekvenci pro spárování 
(pokud máte verzi Rx firmware 3.11 a nov�j�í, je tato doba 
omezena max. na 60s).

5.   Ve vysíla�i stiskn�te 3D kole�ko nad p�íkazem "Párovat primární 
Tx modul". V okam�iku, kdy je p�ijíma� nalezen, zobrazí se dotaz 
pro potvrzení � nyní stiskn�te tla�ítko OK. P�ijíma� vypn�te a 
vyjm�te párovací propojku.

6.   Zasu�te propojku BIND PLUG do výstupu EXT druhého p�ijíma�e. 
P�ijíma� zapn�te.

7.   Ve vysíla�i stiskn�te 3D kole�ko nad p�íkazem "Párovat 
sekundární Tx modul". V okam�iku, kdy je p�ijíma� nalezen, 
zobrazí se dotaz pro potvrzení � nyní stiskn�te tla�ítko OK. 
Vyjm�te párovací propojku.

8.   Zapn�te oba p�ijíma�e. Spojení by se m�lo okam�it� navázat, 
posléze se povolí ovládání serv.

9.   Nyní m��ete up�esnit re�im Double Path tak, aby vysíla� 
korektn� reagoval na výpadek n�kterého p�ijíma�e.
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9.3.4   Logické  spína�e (*dle výbavy)

Chcete-li, aby se funkce vysíla�e aktivovaly na základ� stavu více 
ovládacích prvk�, m��ete vytvo�it logická pravidla. Ka�dý logický 
p�epína� je tvo�en z logického výrazu - pravidla. Logické výrazy 
(pravidla) se skládají z logické funkce a operand� - stavy ovlada��. 
Výsledkem logického p�epína�e jsou ,  s te jn�  jako u  
neproporcionálních ovlada��, maximáln� t�i stavy - zapnuto, 
vypnuto a st�ední poloha (t�etí stav).

1.   Vytvo�ení logického p�epína�e
Ze seznamu a� 16 logických p�epína�� editujte jeden. Polo�ku 
�Aktivní� nastavte na hodnotu �Ano�. Po aktivaci logického 
p�epína�e se zobrazí pozice pro vytvo�ení logického výrazu. První 
polo�kou na �ádku vyberete ovlada�, jeho� stav se vyu�ije p�i logické 
operaci. Druhá polo�ka je logická funkce. Na výb�r je logický sou�in 
AND, logický sou�et OR a Multi, viz. pravdivostní tabulky. Poslední 
polo�kou vyberete ovlada�, jeho� stav se vyu�ije p�i logické operaci. 
Ve spodní �ásti menu je výsledek logického výrazu. V seznamu 
logických funkcí je zobrazena rekapitulace nastavení i se stavem 
logických p�epína��.

2.  Proporcionální vyhodnocení
Logické pravidla lze vytvá�et i p�i proporcionálním zp�sobu 
vyhodnocení ovlada��. Povolíte-li proporcionální zpracování, 
p�ibude mo�nost konfigurace vyhodnocovacích mezí, co� je 
definice od jaké polohy ovlada�e bude vyhodnocen stav 
zapnuto/vypnuto. Toto vyhodnocení se vyu�ije p�i logickém 
vyvození pravidla.

Na obrázku je uveden p�íklad vyu�ití proporcionálního zpracování u 
logického p�epína�e. Bude-li u ovlada�e �P2" výchylka v rozsahu od 20 
do 80%, bude logický spína� sepnutý. Tímto zp�sobem si m��ete 
vytvo�it a� 16 logických p�epína��.  

4. 4.
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4. 4.

Spína� 1 Spína� 2
Výsledek s operátorem

AND OR Multi
    
    
    
    

3.  Emulace t�ípolohového p�epína�e
Logická funkce �Multi" emuluje t�ípolohový p�epína�. Máte-li dva 
p�epína�e dvoupolohové a cht�li byste jejich kombinací vytvo�it 
logický p�epína� t�ípolohový, vyu�ijte log. funkci �Multi".   

4.  Proporcionální logické spína�e  
Logické spína�e nabízejí mo�nost kompletn� proporcionálního 
vyhodnocování, které m��e být aplikováno na oba vstupní 
ovlada�e. Sta�í vybrat n�kterou páku nebo potenciometr, ve stejné 
nabídce stisknout tla�ítko �F3 Prop.� (obrázek ) a potvrdit. Pak je e)
pot�eba editovat výb�rové pole s mo�nostmi �X<�, �X>�, �Lin� a 
zadat volbu �Lin� (obrázek ). V tomto bod� se ná� logický spína� c)
za�ne chovat jako proporcionální ovládací prvek. Nyní m��ete spojit 
více vstup� za pou�ití logických podmínek:

a) b)

c) d)

e) f)
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�  Spojka AND: Výsledná hodnota vrácená logickým spína�em 
bude brána jako minimum z obou �ídicích proporcionálních vstup�. 
Pokud máme nap�. dva potenciometry, na prvním je výchylka +25% 
a na druhém je nastaveno -25%, ve výsledku dostaneme -25%.
� Spojka OR: Výsledná hodnota vrácená spína�em je vypo�ítána 
jako maximum z obou vstupních hodnot. Vy��í �íslo bude vráceno 
(obrázek ).d)
� Spojka Multi: Tato volba stále funguje jako emulátor 
p�epína�e se t�emi pozicemi. Výsledná hodnota logického spína�e 
m��e nabývat výchylek -100%, 0% a 100% (obrázek ).b)

P�íklad: Jak povolit nebo zakázat funkci Butterfly pomocí 
spína�e.
Mnoho pilot� po�aduje mít mo�nost vypnout nebo zapnout funkci 
Butterfly nezávisle na kterémkoli letovém re�imu. Zde si uká�eme, 
jak toho docílit (napoví obrázek ). c)
1. Vyberte jakýkoli spína� jako Ovlada� 1 (na obrázku byl zvolen 
dvoupolohový Sj). Tento spína� p�epí�e chování Ovlada�e 2, kdy� to 
budeme po�adovat.
2. Jako Ovlada� 2 vyberte proporcionální vstup, kterým se bude 
funkce Butterfly plynule �ídit (standardn� nap�íklad P2). Ujist�te se, 
�e je tento vstup zpracováván proporcionáln� na v�ech úrovních 
(obrázek , dále volba �Lin� na obrázku ).e) d)
3. Ovlada� 1 a Ovlada� 2 jsou vzájemn� spojeny za pou�ití logické 
funkce AND. To znamená, �e kdykoli je spína� Sj deaktivován, je 
funkce vstupu P2 zablokována. V p�ípad� sepnutí Sj bude 
aerodynamická brzda fungovat standardn�.

4. 4.

4. V nabídce Jemné lad�ní -> Butterfly p�i�a�te standardním 
zp�sobem takto vytvo�ený logický �spína�� L1 a vyzkou�ejte jeho 
funk�nost.
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4. 4.

9.3.5   Zvuky na událost (*dle výbavy)

Na základ� stavu ovlada�e lze spustit p�ehrávání zvukového 
souboru, ulo�eného v interní pam�ti vysíla�e. Zvukový soubor m��e 
obsahovat nap�. popis jednotlivých akcí jako zatáhnutí podvozku, 
p�epnutí letového re�imu atd. Dojde-li p�i p�ehrávání zvukových 
soubor� z pam�ti po�adavek zvukové signalizace nap�. stopek, 
�asova��, trim�, zvuky se mezi sebou prolnou.

1.  P�i�azení ovlada�e
Editací polo�ky �Spína�� vyberete ovlada�, který bude spou�t�t 
p�ehrávání, viz. �Vyberte ovládací vstup�.
2.  Výb�r zvukového souboru
Výb�r zvukového souboru, který chcete spou�t�t vybraným 
ovlada�em, provedete editací polo�ky �Soubor". Nabídnuté 
zvukové soubory se vybírají z interní pam�ti vysíla�e v adresá�i 
/Audio/.
3.  Zpo�d�ní spu�t�ní
P�ehrání zvuku se po spln�ní podmínky spu�t�ní p�ehraje po �ase 
definovaném v polo�ce �Zpo�d�ní". 

4.  Opakované spou�t�ní 
Opakované spou�t�ní p�ehrávání zvukového souboru p�i spln�ní 
podmínky spu�t�ní.    

9.3.6   Sekvencer  (*dle výbavy)

Funkce sekvenceru je vhodná pro p�ímé �ízení podvozkových serv, 
av�ak její uplatn�ní je velmi univerzální a m��e být pou�ita v 
nejr�zn�j�ích situacích. V ka�dém sekvenceru je mo�né nastavit dv� 
nezávislé dráhy pro situaci po zapnutí �i vypnutí �ídicího spína�e.
M��ete definovat a� 6 sekvencer�, zna�ených Q1-Q6. Lze nastavit a� 
16 kontrolních bod� pro dráhu v ka�dém sm�ru sekvenceru. 
P�epínání mezi zobrazením jednotlivých sekvencer� je uskute�n�no 
pomocí tla�ítek  �F1 Dol�� a �F2 Nahoru�. 

a) b)
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K tomu, abyste sekvencer aktivovali, je t�eba postupovat podle 
n�kolika následujících krok�:
  P�i�a�te zdrojový spína�. Na obrázku a) byl zvolen spína� Sg. Po 1.

aktivaci spína�e se spustí sekvencer, av�ak p�edtím musí znát 
dráhu pohybu, která je zadaná pomocí sekvence kontrolních 
bod� distribuovaných v �ase.

2. Pro p�idání kontrolního bodu v ur�itém �ase je zapot�ebí  
editovat polo�ku ��as�, �ím� pohnete s �asovou osou. Jakmile 
dosáhnete po�adované doby od za�átku sekvence, stiskn�te 
tla�ítko �F3 +�. Tímto se vytvo�í nový kontrolní bod, jen� je 
zvýrazn�n a je mo�né editovat jeho hodnotu pomocí polo�ky 
�Hodn.�. Obecn� je mo�né editovat v�dy ten bod, který se 
nachází nejblí�e aktuáln� nastavenému �asu.

3. Není mo�né pohybovat kontrolními body v �asové domén�, 
av�ak libovolný bod m��ete smazat pomocí tla�ítka �F4 X� a 
vytvo�it nový na jiném míst�.

4. Kdy� nyní aktivujete zdrojový spína�, �asová osa se za�ne 
pohybovat a výstup sekvenceru bude adekvátn� aktualizován. 
Pokud spína� vypnete, sekvencer se bude pohybovat opa�ným 
sm�rem a� do úplného po�átku.

V nabídce Pokro�ilé se nacházejí je�t� n�které dodate�né 
parametry, které funkci sekvenceru dále roz�i�ují:
� M��ete p�i�adit ka�dému sekvenceru krátký popisek pro 

usnadn�ní pozd�j�í identifikace.
� Volba pro p�epsání konkrétního kanálu výstupem 

sekvenceru. Pokud máte v modelu nap�íklad nainstalováno 
n�kolik podvozkových serv, zde m��ete nastavit, které servo 

bude p�ímo ovládáno tímto sekvencerem. Jakékoli dal�í 
operace, jakými jsou nap�. mixy nebo DR/Expo, nebudou na 
výstup aplikovány.

� Typ trasy (Symetrická/Asymetrická). Tímto sekvenceru 
oznamujete, �e má pou�ít bu� jednu symetrickou trasu tam i 
zp�t, anebo zda pou�ije dv� nezávislé trasy � jednu po aktivaci 
spína�e a druhou po jeho vypnutí. Pokud zvolíte mo�nost 
Asymetrická, sekvence za�ne v�dy od po�áte�ního �asu a 
nezále�í nikdy na tom, jestli byla p�edchozí sekvence dokon�ena 
nebo ne. Doporu�ujeme pou�ití této volby dohromady s 
aktivovanou polo�kou  V�dy dokon�it sekvenci.

� Cyklování � pokud si p�ejete, aby se r�zné majáky, d�lové v��e 
nebo radarové instalace pohybovaly maketov� v cyklech, 
za�krtn�te tuto mo�nost.

� V�dy dokon�it sekvenci � po za�krtnutí této volby nebude 
mo�né b�h sekvenceru p�eru�it uprost�ed jeho trasy, sekvencer 
v�dy dojede od za�átku a� do konce.

�  Tla�ítko �F3 Vyma�� - resetuje ve�keré nastavení sekvenceru a 
vrací ho do jeho výchozího stavu, kdy nejsou zadané �ádné 
kontrolní body.

4. 4.
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9.3.7   Akcelerometr (Pouze DS) (*dle výbavy)

Vysíla� DS-14/16 je vybaven inerciální jednotkou, která je schopna 
precizn� m��it orientaci za�ízení v prostoru. Tato jednotka sestává ze 
t�íosého gyroskopu, t�íosého akcelerometru a dodate�ných 
matematických operací. Inerciální jednotku m��ete p�i�adit jako 
ovlada� pro kteroukoliv funkci, lze jí i spou�t�t hlasové oznamování 
telemetrie nebo p�epínat obrazovky na hlavní obrazovce.

Za pou�ití aplikace Pokro�ilá nastavení -> Akcelerometr m��ete 
nastavit vybrané parametry inerciální jednotky. Na obrázku  je a)
znázorn�na aktuální orientace vysíla�e. Osy GX, GY a GZ jsou 
definovány jako náklon, stoupání a �ízení sm�ru v tomté� po�adí. V 
grafu jsou znázorn�ny aktuální hodnoty po tom, co byly provedeny 
ve�keré matematické korekce. V této nabídce lze nastavit následující 
parametry:

a)

Filtrování � vyhlazuje pohyb pro 
ka�dou osu nezávisle. M��ete 
nastavit rozsah v rozmezí od 0 do 
10. Nulová hodnota znamená, �e 
nebude pou�ito �ádné filtrování a 
reakce na zm�nu orientace 
vysíla�e budou potom okam�ité. 
�ím vy��í bude úrove� filtrace, tím 
pomalej�í a plynulej�í budou 
výsledné reakce.

Citlivost � ovliv�uje rozsah odezvy inerciální jednotky pro ka�dou 
osu nezávisle. Pokud cítíte, �e reakce ovládané funkce je p�íli� malá 
pro daný pohyb vysíla�em, m��ete jednodu�e zvý�it hodnotu 
citlivosti, �íseln� a� do 400%.

c)

b)

Po stisku tla�ítka �F1" si té� m��ete zobrazit surová data, je� 
p�icházejí od integrovaného akcelerometru a gyroskopu. Lze tak 
lépe doladit nastavení této jednotky.
Jakmile budete hotovi s konfigurací inerciální jednotky samotné, 
m��ete p�i�adit výsledné prom�nné jako vstup pro libovolnou 
funkci. Pou�ijte standardní dialog pro výb�r ovládacího prvku  
(obrázek ). Aby bylo mo�né vybrat n�kterou prom�nnou  c)
inerciální jednotky, je t�eba stisknout tla�ítko �F2 Gsens�. 
Zobrazené osy GX, GY, GZ korespondují s p�íslu�ným grafem na 
obrázku . Poslední parametry, zvané �Posun L/R�, p�edstavují a)

Mrtvá zóna � Tento parametr 
ur�uje oblast okolo st�edu, kde je 
nulová odezva inerciální jednotky 
na zm�nu orientace (na obrázku a) 
je zde zobrazen zám�rný k�í�). 
P o k u d  t e d y  b u d e t e  l e h c e  
vysí la�em pohybovat okolo 
st�edové pozice, výstup inerciální 
jednotky z�stane stále nulový.
Posun osy Y � Posunuje osu GY tak, 
abyste nemuseli dr�et vysíla� 
neustále v horizontální rovin�, a 
umo��uje tedy dr�et vysíla� v 
ur�itém náklonu.

4. 4.

109



computer radio control system CZ

4. 4.

GY

30° Posun osy Y

GX

GZ

100% 

0%

Náklon (GX)

Citli
vost =

 100%

Mrtvá zóna

-90° 0° 90°
-100% Cit

liv
os

t =
 20

0%

ur�itý druh pohybového gesta. Jestli�e svi�n� pohnete vysíla�em 
sm�rem doleva, aktivuje se na krátký �as spína� �G/L�. Obdobn� 
jestli�e vysíla� posunete sm�rem doprava, aktivuje se spína� �G/R�. 
Tato gesta je mo�né vyu�ít pro hlasové oznámení telemetrie, 
p�epínání mezi stranami na hlavní obrazovce a jiné.
Parametry "Osa X<<" a "Osa X>>" p�edstavují virtuální dvoustavové 
spína�e, je� se aktivují v�dy po náklonu vysíla�e doleva, resp. 
doprava okolo osy X.

9.3.8 Telemetrické ovlada�e  (*dle výbavy)

K dispozici je a� 8 ovlada�� zna�ených MX1 � MX8 v závislosti na typu 
vysíla�e a jeho výbav�. Telemetrické ovlada�e nabízejí funk�nost ve 
dvou re�imech:

a)

 R e � i m  S p í n a �  d o v o l u j e  � 
vytvo�it virtuální dvoupolohový 
p�epína� z hodnoty jednoho 
telemetrického parametru. Tento 
p�epína� bude aktivní v�dy na 
základ� spln�ní ur�ité logické 
podmínky. 
 Re�im Proporcionální ovlada� � 
umo��uje transformovat ur�itý 
rozsah hodnot senzoru do podoby 
pln� proporcionálního ovlada�e. 
Lze tak plynule automaticky �ídit 
libovolnou funkci pomocí jakési 
telemetrické zp�tné vazby.

P � í k l a d y  m o � nýc h  p o u � i t í  
telemetrických ovlada��
 Pokud je rychlost modelu � 
men�í ne� X m/s, vysunou se 
automaticky klapky.
 Pokud je proud v�t�í ne� X � 
ampér, spou�tí se �asova� doby 
chodu motoru.
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 Pokud je teplota motoru vet�í ne� 80°C, bude mixem omezen � 
maximální rozsah plynu.
 Pokud je detekováno sepnutí koncového spína�e, spustí se � 
automaticky sekvencer (nap�. po otev�ení kryt� podvozkových 
�achet se za�ne vysouvat hlavní podvozek).

Nastavení parametr� telemetrického ovlada�e
Popis � Název senzoru, který se bude zobrazovat v p�ehledu pro 
jednodu��í orientaci.
Aktivní � Zatrhn�te pro povolení funkce telemetrického ovlada�e.
Senzor � Zde vyberte konkrétní telemetrický parametr.
Typ prvku � Zvolte re�im Spína� nebo Proporcionální ovlada� podle 
po�adované funk�nosti.
Podmínka (X<, X>, X=) � Zvolte podmínku, p�i které chcete, aby byl 
ovlada� aktivní (tedy sepnut). Ve stejném �ádku vypl�te �íselnou 
hodnotu rozhodovací úrovn� a hodnotu hystereze (uvozena 
znakem ±). Dostupné v re�imu Spína�. 
 P�íklad 1: Zápis �X < 20.0m/s ± 2.0m/s� zna�í, �e telemetrický � 
ovlada� spíná práv� tehdy, kdy� hodnota telemetrického parametru 
je men�í ne� 18m/s (díky hysterezi 2m/s). Ovlada� pak symetricky 
rozepíná v okam�iku, kdy rychlost p�ekro�í 22m/s.
 P�íklad 2: Zápis �X > 0 ± 0� ozna�uje spína�, jen� je aktivován � 
v�dy, kdy� je telemetrická hodnota kladná.

Trvání � Minimální doba sepnutí spína�e. Jestli�e n�jaký jev trvá 
velmi krátkou dobu, je mo�né prodlou�it dobu sepnutí 
telemetrického ovlada�e na dobu specifikovanou tímto 
parametrem. Dostupné v re�imu Spína�.  

Rozsah � Zde nastavte pracovní rozsah senzoru (minimální 
hodnotu, st�edovou hodnotu a maximální hodnotu). Tento rozsah 
pak bude proporcionáln� transformován do rozsahu ovlada�e (-
100%, 0%, 100%). Dostupné v re�imu Proporcionální ovlada�.
Filtrování � Ur�uje stupe� vyhlazení (filtrace) p�ijaté telemetrické 
hodnoty. �ím vy��í je stupe� filtrace, tím plynulej�í bude pr�b�h, 
av�ak reakce budou pomalej�í. Dostupné v re�imu Proporcionální 
ovlada�.
Výchozí � Výchozí hodnota ovlada�e, pokud senzor není p�ítomný v 
modelu nebo model není zapnut. 
Spína� � Tímto parametrem lze ur�it libovolný spína�, jím� se bude 
�innost telemetrického ovlada�e aktivovat a deaktivovat.

9.3.9 Oznámení pozice proporcionálních ovlada�� 
V této nabídce m��ete nastavit akustické oznámení a� pro �ty�i 
nezávislé ovládací prvky. Je mo�né zvolit základní pípnutí ve 
st�edové pozici ovlada�e (mód St�ed-tón), av�ak je dostupné i 
hlasové oznámení aktuální pozice (mód Hlas).

 Mód St�ed-tón � vysíla� pípne � 
v�dy, kdy� daný ovlada� umístíte 
do st�edové pozice (jeho výchylka 
je tedy 0%).
 Mód Hlas � vysíla� hlasov� � 
oznámí numerickou hodnotu 
aktuální  výchylky ovlada�e.  
Hodnota je oznámena v�dy po 
zm�n� pozice ovlada�e a a� po 
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ustálení pohybu. V tomto re�imu m��ete navíc vybrat zvukový 
soubor, který bude upozor�ovat na oznámení zm�ny pozice 
ovládacího prvku. 
P�íklad: Jestli�e jste si vygenerovali soubor �OVLADAC.WAV� a ten 
pak p�i�adili jako parametr Soubor, vysíla� oznámí nap�. �Ovlada�: 
dvacet p�t�.
Nastavení je platné v�dy pro aktuální model.
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9.4      �asova�e/Senzory

- konfigurace  �asomíry-�asova�� a telemetrie. (*dle výbavy)

9.4.1   �asova�e (*dle výbavy)

�asova�e lze vyu�ít pro m��ení doby trvání mnoha r�zných událostí,  
nap�. motorového �asu nebo doby jednotlivých okruh� atd. Vysíla� 
umo��uje provozovat a� 10 nezávislých �asova�� najednou. 
Aktuální stav �asova�� se zobrazuje na hlavní obrazovce v 
u�ivatelských blocích. Jednotlivým �asova��m m��ete p�i�adit 
jméno. V menu je zobrazen souhrnný p�ehled �asova��. Aktuální 
hodnoty �asova�� se ukládají do pam�ti modelu. 

Po stisku tla�ítka �F1" m��ete nastavit, které �asova�e se budou 
resetovat po zapnutí vysíla�e nebo po zm�n� modelu. Ve výchozím 
stavu jsou vynulovány v�dy �asova�e s nastavenou krátkou dobou 
resetu (tzn. Tla�ítko Clr/Vyma� na úvodní obrazovce sta�í stisknout 
jen krátce). 
Dal�ími volbami jsou: Reset v�ech �asova�� po startu nebo reset 
�ádného a ponechání p�edchozích hodnot.
Letový �as b��í inkrementáln� b�hem letu, po stisku tla�ítka �F4 
Start� na úvodní obrazovce nebo po aktivaci libovolného �asova�e.
Tla�ítko �F3" v této nabídce resetuje letový �as na nulu.
Jako dodatek je rovn�� mo�né zobrazit letový �as na hlavním displeji 
(pomocí nabídky �asova�e/Senzory->Údaje na hlavní obrazovce).

1.  Vytvo�ení nového �asova�e
Tla�ítkem �F2(Nový)� vytvo�íte nový �asova�. V seznamu �asova�� 
na poslední volné pozici se vytvo�í nová polo�ka. Editací polo�ky 
nového �asova�e p�ejdete do konfigurace.
2.  Smazání �asova�e
Ozna�ením p�íslu�ného �ádku a stisknutím tla�ítka �F3(Sma�)� 
sma�ete daný �asova�.
3.  Editace nastavení �asova�e
Tla�ítkem �F3(Uprav)� nebo stisknutím �3D tla�ítka� vyvoláte 
konfiguraci  kurzorem ozna�eného �asova�e.
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1.  Vytvo�ení nového �asova�e
a)   Jméno �asova�e
Polo�ka ozna�ená �Popis� vyjad�uje jméno �asova�e. P�i zalo�ení 
nového �asova�e se automaticky na hlavní obrazovce vytvo�í 
u�ivatelský blok s názvem �asova�e.
b)   Startovací hodnota �asova�e
Hodnota �asova�e, ze které se bude vycházet. Nabývat m��e kladné 
nebo záporné hodnoty.
c)   Cílová hodnota �asova�e
Hodnota startovací a cílová udávají sm�r �asova�e, tzn. jestli se bude 
�as p�i�ítat (startovací hodnota je men�í ne� cílová hodnota) nebo 
ode�ítat (startovací hodnota je v�t�í ne� cílová hodnota). Cílová 
hodnota m��e nabývat kladné nebo záporné hodnoty. 
d)  Typ �asova�e
Vysíla� podporuje 3 typy �asova��:

 �  Standardní - spu�t�ním �asova�e se za�ne po�ítat �as  
  podle nastavení startovací a cílové hodnoty. Poka�dé, kdy�  

 se �asova� vypne jeho spou�tí, �asova� se zastaví. P�i  
  op�tovném spu�t�ní �asova� pokra�uje v aktualizování �asu.  

 �  M��ení mezi�as� - spu�t�ním �asova�e se za�ne po�ítat  
 �as podle nastavení startovací a cílové hodnoty. Poka�dé,  
 kdy� se �asova� znovu spustí jeho spou�tí, zaznamená se  
 mezi�as a inicializuje se �asova� na startovací hodnotu. Na  
 úvodní obrazovce v u�ivatelském bloku �asova�e je   
 zobrazen údaj o po�adí mezi�asu a aktuáln� m��ený   
 mezi�as. Maximální po�et mezi�as� je 20. Po zastavení �asova�e  
 z hlavní obrazovky tla�ítkem �F4(Stop)� m��ete procházet  
 j e d n o t l i v é  m e z i � a s y  � 3 D  t l a � í t k e m �  ( o t á � e n í m    
 doleva/doprava).  

 �  Voln� b��ící - spu�t�ním �asova�e se za�ne po�ítat �as podle  
 nastavení startovací a cílové hodnoty. P�i vypnutí �asova�e jeho  
 spou�tí �asova� dále aktualizuje �as. Tla�ítkem �F4(Stop)� z  
 hlavní obrazovky se �asova� zastaví.  
Tla�ítkem �F5(Vyma�)� z hlavní obrazovky se �asova�e inicializují na 
startovací hodnotu.
Nemá-li �asova� p�i�azen ovlada�, kterým se spou�tí, pak se spou�tí 
tla�ítkem �F4(Start)� z hlavní obrazovky nebo zapnutím jiného 
�asova�e. Je-li k �asova�i p�i�azena spou��, je aktivován pouze touto 
spou�tí.
e)   Zp�sob zvukové signalizace
P�ed dovr�ení cílového �asu lze nastavit zvukové upozorn�ní na tuto 
skute�nost. Na výb�r je n�kolik  druh� zvukového upozorn�ní.
f)  Spou�t�ní �asova�e
P�i�azení ovlada�e, kterým se bude spou�t�t �asova� viz. 9.7 
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Vyberte ovládací vstup.
g)   Zp�sob nastavení výchozího stavu �asova�e
Tla�ítkem �F5(Vyma�)� z hlavní obrazovky se �asova� inicializuje,  
tzn. hodnota �asova�e se nastaví na startovací hodnotu.
�Krátký reset� - krátkým stisknutím tla�ítka �F5(Vyma�)� z hlavní 
obrazovky se inicializuje �asova�.
�Dlouhý reset� - dlouhým stisknutím tla�ítka �F5(Vyma�)� z hlavní 
obrazovky se inicializuje �asova�.
h)   Letové re�imy
�asova� m��e být aktivní ve v�ech letových re�imech nebo jen ve 
vybraném. Letovým re�imem m��ete spou�t�t �asova�. 
Jakoukoliv zm�nou v konfiguraci �asova�e provedete jeho 
inicializaci. Hodnota �asova�e v konfiguraci je zobrazena v první 
pozici funk�ních tla�ítek.

9.4.2   Alarmy
Vyu�íváte-li JETI telemetrický systém, m��ete si v tomto menu 
definovat mezní hodnotu (alarm), p�i jeho� p�ekro�ení/podkro�eni 
budete upozorn�ni p�ehráním zvoleného zvukového souboru. 
Vysíla� podporuje oba zp�soby alarm�- I.generace i EX.

Alarmy I. generace
Alarmy telemetrického systému I. generace fungují tak, �e p�i 
p�ekro�ení mezní hodnoty nastavené v senzoru se odesílá morse�v 
kód, který se zvukov� signalizuje. Provozujete-li telemetrii I. 
generace, potvr�te polo�ku �Alarmy Morseových kód� ��. 
P�ejdete do konfigurace Alarmu senzor� I. generace. Polo�ku 
�Povolit alarmy Morseových kód�� zm��te na zatr�ení stiskem 
�3D tla�ítka�. Zobrazí se seznam. V prvním sloupci je zobrazení 
morseovy abecedy. Druhý sloupec vyjad�uje p�i�azení zvukového 
souboru, který se p�ehraje p�i vyhodnocení daného alarmu. Zvuky se 
vybírají z adresá�e /Audio/ interní pam�ti vysíla�e. Poslední sloupec 
s názvem �Aktivní� je povolení/zakázání vyhodnocení alarmu. 
Konfigurace se ukládá pod nastavení modelu.

Alarmy EX
U telemetrie EX lze definici alarmu provést p�ímo ve vysíla�i. V první 
�ad� je nutné p�ipojit senzor k p�ijíma�i a navázat spojení mezi 
vysíla�em a p�ijíma�em, aby se na�etl senzor do vysíla�e. Tato 
procedura m��e chvíli trvat. Seznam p�ipojených senzor� je 
dostupný v menu ��asova�e/Senzory->Senzory/Ukládání dat�.
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1.  Vytvo�ení Alarmu
Tla�ítkem �F2(Nový)� p�ejdete do menu editace alarmu. V polo�ce 
�Senzor� vyberete veli�inu senzoru, její� mezní hodnotu (alarm) 
chcete nastavovat. 
2.  Povolení alarmu
Vyberte polo�kou �Aktivní� a stisknutím �3D tla�ítka� povolíte 
alarm a zobrazí se parametry alarmu.
3.  Definice mezní hodnoty
Polo�ka �Podmínka� definuje podmínku, p�i jejím� spln�ní se 
vyvolá alarm. Hodnota �X� je pova�ována za veli�inu senzoru.
4.  Zvukový soubor
Definice zvukového souboru, který se p�ehraje p�i výskytu alarmu. 
Tla�ítkem �F1()� je umo�n�no p�ehrát vybraný zvukový soubor. 
Tla�ítkem �F2()� zastavíte p�ehrávání zvukového souboru.
5.  Spína� aktivace
Jestli�e zde p�i�adíte n�který spína�, bude spou�t�ní alarmu 
pod�ízeno tomu, zda je tento spína� aktivní. V opa�ném p�ípad� 
v�bec k aktivaci alarmu nedojde.

4. 4.

6.  Opakované p�ehrávání
Je-li podmínka alarmu spln�na po dobu del�í ne� je délka 
zvukového souboru, m��e se zvukový soubor p�ehrát jednou nebo 
spou�t�t opakovan�. Jestli�e je polo�ka �Opakuj� povolena 
(zatr�ení), pak se zvuk p�i�azený k alarmu p�ehrává opakovan�. Není-
li polo�ka �Opakuj� povolena (k�í�ek) zvuk alarmu se p�ehraje 
jednou.
7.  Ohlásit aktuální hodnotu
Jestli�e chcete, aby se p�i aktivaci alarmu rovn�� hlasem oznámila 
aktuální hodnota daného senzoru, za�krtn�te tuto mo�nost.
8.  Aktivace volnob�hu
P�i aktivaci alarmu se m��e zárove� zapnout volnob�h na plynu.  

9.4.3   Vario (*dle výbavy)

V této nabídce m��ete volit mezi dv�ma zp�soby akustické 
signalizace varia. První zp�sob je �ízen p�ímo alarmem nastaveným v 
daném senzoru a je ur�en p�edev�ím pro ne-EX senzory typu 
MVARIO. Je mo�né nastavit spína�, jím� se povolí �i zaká�e funkce 
indikace variometru. Posuvník vespod ukazuje aktuální rychlost 
stoupání/klesání.
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Druhý mód signalizace variometru je ur�en pro senzory EX. 
Akustický výstup závisí p�ímo na aktuálních �íselných hodnotách, 
je� senzor posílá z modelu. Je op�t mo�né p�i�adit spína�, jím� se 
bude aktivovat akustická signalizace.

Dal�í volby v této nabídce znamenají:
� Parametr EX. Zde m��ete nastavit konkrétní senzor a jeho 
parametr, jím� se bude signalizace �ídit. Pokud je detekováno 
MVARIO EX, je automaticky zvolen parametr Vario. Ov�em m��ete si 
zvolit libovolný jiný parametr � nap�. sondu otá�ek, která bude 
nap�íklad indikovat vysoké otá�ky.
� Mrtvá zóna (negativní a pozitivní). Tato polo�ka umo��uje 
nastavit mrtvou zónu okolo st�edu rozsahu, kde vysíla� nebude 
generovat �ádný akustický signál.
� Rozsah (minimum, st�ed a maximum). Zde m��ete definovat 
plný rozsah senzoru tak, aby byl správn� indikován na zvukovém 
výstupu varia.
Aktuální hodnota na senzoru a její adekvátní výstup po zpracování 
jsou indikovány ve spodní �ásti obrazovky.

St�ed rozsahuNegativní mrtvá zóna    Pozitivní mrtvá zóna

  Ticho Stálý tón     P�eru�ovaný tón

 Minimum Maximum

9.4.4  Hlasový výstup (*dle výbavy)

Tato d�le�itá funkce usnad�uje �ivot ka�dému modelá�i, jen� chce 
znát aktuální hodnoty na telemetrických �idlech, av�ak nem��e si je 
p�e�íst na displeji. P�eost�ování na displej toti� m��e být 
nepohodlné, ale n�kdy i nebezpe�né.
Hlasový výstup pro �asova�
První �ádek této obrazovky p�edstavuje nastavení hlasového 
výstupu pro �asova�. Vysíla� doká�e hlasem oznámit aktuální �as 
jednoho konkrétního �asova�e. V tomto nastavení je pot�eba zadat, 
který �asova� se má oznamovat, a také spína�, jeho� sepnutí spou�tí 
oznámení.
Pokud je �asova� nastaven jako typ s �Mezi�asy�, zobrazí se jako 
druhý �ádek  parametr Oznámit p�edchozí kolo. Pokud tento �ádek 
za�krtnete (bude tedy zobrazena ikona zatr�ítka), ohlásí se v�dy �as 
p�edchozího kola. Budete tedy p�esn� v�d�t, jak rychlé to kolo bylo.
Hlasový výstup pro telemetrii
Pro telemetrii jsou vyhrazeny dv� nezávislé fronty oznamovaných 
parametr�. První fronta, uvozená �ádkem �Opakovat po�, slou�í k 
opakovanému oznamování hodnot ka�dých x sekund. Po�et sekund 
ub�hlých od p�edchozího hlá�ení je p�itom zobrazen namísto 
tla�ítka F(1). M��ete také specifikovat spína�, kterým se bude 
povolovat nebo zakazovat opakované hlá�ení. Poka�dé, kdy� je 
tento spína� aktivován, dojde k okam�itému oznámení daných 
parametr� a dále je odstartován odpo�et p�ed dal�ím 
oznamováním.
Druhá nezávislá fronta parametr� je ur�ena pro okam�ité oznámení 
po aktivaci n�kterého spína�e (viz Spou�� okam�itého hlá�ení). Tyto 
parametry jsou oznámeny pouze jednou po ka�dém sepnutí.

4. 4.
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Po najetí na �ádek Senzory, prom�nné a následném stisku �3D 
tla�ítka� se zobrazí seznam dostupných senzor�, jejich� hodnoty je 
mo�né hlasov� oznámit. První sloupec ozna�uje název parametru, 
pop�. senzoru. Polo�ka Opakuj zde p�edstavuje za�azení parametru 
do první fronty, je� se periodicky opakuje. Pokud n�který parametr 
za�krtnete, bude se periodicky oznamovat. 

Polo�ka Spou�� slou�í k p�i�azení parametru do druhé fronty, která 
oznamuje parametry pouze jednou po aktivaci spína�e. Pokud jej 
tedy aktivujete, za�nou se p�ehrávat parametry odshora dol�, navíc 
podle nastavené priority � od vysoké a� po nízkou. Prioritu ka�dého 
parametru je mo�né zvolit bu� Nízkou, St�ední nebo Vysokou.

9.4.5   Sensory/ukládání dat
Seznam senzor� EX provozovaných v modelu. P�ipojíte-li senzor EX k 
p�ijíma�i a navá�ete spojení mezi vysíla�em a p�ijíma�em, na�tou se 
informace ze senzoru do vysíla�e. Tato procedura m��e chvíli trvat. V 
tomto menu je dostupný seznam p�ipojených senzor� s jejich 
veli�inami a mo�ností výb�ru, které z veli�in chcete ukládat do 
pam�ti p�i telemetrickém záznamu. Ve výchozím stavu jsou 
ukládány v�echny veli�iny z p�ipojených senzor�. 

Nachází se zde i mo�nost ukládat na SD kartu servisní zprávy 
vysíla�e, alarmy a pozice a� 4 ovládacích prvk� (ve smyslu markeru). 
Data jsou pak sou�ástí letového záznamu modelu. V nabídce 
��asova�e/senzory -> Senzory/ukládání� dat naje�te na polo�ku 
Informace o stavu vysíla�e a stiskn�te 3D tla�ítko. V následující 
nabídce lze zvolit, zda se budou ukládat textové informace o 
alarmech a obecn� zprávách vysíla�e (ve výchozím stavu vypnuto). 
Pozor, n�které PC programy pro vyhodnocování telemetrických dat 
mohou textové informace vyhodnotit jako chybu v datovém 
souboru. Pro zobrazení je tedy vhodné pou�ít vestav�nou funkci 
Analýza dat nebo provést aktualizaci daného programu. 

4. 4.
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V této nabídce je rovn�� mo�né vybrat a� �ty�i ovládací prvky, jejich� 
poloha se bude zaznamenávat do souboru na SD kart�. Lze zvolit 
mezi zaznamenáváním proporcionální nebo dvoustavové hodnoty 
(0% � 100%). Pozice ovlada�� jsou zaznamenávány s pevnou 
periodou 0,2s. Data jsou sou�ástí standardního záznamu telemetrie 
a lze je zobrazit jako ostatní parametry. 
 Tuto funkci lze snadno pou�ít jako zna�kova� pro zvýrazn�ní 
zajímavých situací b�hem letu.
Konverze veli�in:
Je mo�né nastavit p�epo�ty jednotek délek, rychlosti a teploty pro 
hlasový syntezátor i zobrazení na hlavní obrazovce. Teplota je 
p�epo�ítávána automaticky podle nastavení v Konfiguraci. Ostatní 
jednotky je mo�né zvolit z této nabídky:
Vzdálenost:
Metry (m), kilometry (km), stopy (ft.), yardy (yd.), míle (mi.).
Rychlost:
Metry za sekundu (m/s), kilometry za hodinu (km/h), stopy za 
sekundu (ft/s), míle za hodinu (mph) a uzly (kt.).

Mo�nost smazání senzoru
Nad funk�ním tla�ítkem �F3� je zobrazen po�et telemetrických 
údaj� ze senzor� (vysíla�e mohou detekovat a� 32 parametr�). Je 
mo�né smazat jakýkoli nepot�ebný údaj pomocí tla�ítka �F4". 
Pokud v�ak máte nadále p�ipojen senzor, u n�ho� byl daný parametr 
smazán, dojde pozd�ji k jeho op�tovnému na�tení. 

9.4.6   Údaje na hlavní obrazovce
Konfigurace u�ivatelských blok� zobrazených na hlavní obrazovce 
vysíla�e. Jak ji� bylo zmín�no v úvodu, hlavní obrazovka je 
primárním zobrazením vysíla�e. V hlavní obrazovce jsou 
srozumiteln� zobrazeny ve�keré provozní informace od názvu 
modelu p�es sílu signálu a� po stav akumulátoru vysíla�e. Nejv�t�í 
rozsah hlavní obrazovky je prostor pro u�ivatelské bloky. 

P�ehled u�ivatelských blok�:

�Letový re�im� - Název aktuálního letového re�imu

�Nap�tí RX� - Nap�tí p�ijíma�e
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�Baterie TX� - Status vysíla�ového akumulátoru

�  Aktuální nabíjecí/vybíjecí proud.

�  Nap�tí akumulátoru vysíla�e.

�  Odebraná kapacita z akumulátoru. P�i akumulátorovém 
provozu se hodnota kapacity zvy�uje. Nabíjením se odebraná  
kapacita sni�uje a� do nuly. 

�Anténa� - Informace o síle signálu

�Jméno u�ivatele� - U�ivatelské jméno

�Jetibox� - Aktuální obrazovka emulace JETIBOXu
Po stisku klávesy ESC lze pou�ívat 
standardní ovládací prvky Jetiboxu.
Emulátor Jetiboxu umí rovn�� 
zobrazit informace z obou Tx 
modul�, resp. p�ijíma��. Okno 
Jetiboxu m��ete v re�imu Double 
Pa t h  s p e c i f i k o v a t  v ý b � r e m  
mo�nosti JB1 nebo JB2.

��as.� - �asova�
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�Telem� - Telemetrie podle p�ipojených senzor�

�Trim� -  Trimy jsou voliteln� zobrazitelné do telemetrického okna 
na hlavní obrazovce. Pokud jsou trimy takto zobrazené, obrazovka 
se nep�epíná do speciálního okna p�i stisku trimovacích tla�ítek.

U�ivatelské bloky mohou mít standardní nebo zdvojenou velikost. 
P�i zdvojené velikosti zabírají bloky více místa z hlavní obrazovky, ale 
n�které mohou zobrazovat více údaj� a jiné zobrazí sice stejné 
údaje, zato v�t�ím písmem.
Definici (rozlo�ení) u�ivatelských blok� je mo�né navázat na letové 
re�imy. Ka�dý letový re�im m��e mít r�zné nastavení u�ivatelských 
blok� -> jiné zobrazení hlavní obrazovky.

1.  Vytvo�ení nového u�ivatelského bloku
Tla�ítkem �F3(Nový)� zalo�íte nový prázdný u�ivatelský blok. 
Editací první polo�ky zvolíte typ u�ivatelského bloku, viz. vý�e 
zmín�né typy. Druhou polo�kou na �ádku je definice velikosti 
u�ivatelského bloku.
2.  Zm�na po�adí bloku
U�ivatelské bloky m��ete snadno p�eskupovat. Ozna�ením bloku 
kurzorem a tla�ítky �F1()� a �F2()� m�níte po�adí ozna�eného 
u�ivatelského bloku.
3.  Smazání bloku
Ozna�ením bloku kurzorem a stisknutím tla�ítka �F4()� sma�ete 
u�ivatelský blok.
4.  Rozsah platnosti
V prvním �ádku menu je konfigurace rozsahu platnosti. Stisknutím 
�3D tla�ítka� provedete zm�nu nastavení. Nabývá-li polo�ka 
hodnotu �G (symbol zem�koule)�, je konfigurace u�ivatelských 
blok� platná pro v�echny letové re�imy, tzn. zm�nou letového 
re�imu se zobrazení hlavní obrazovky nezm�ní. Je-li hodnota 
polo�ky rozsahu platnosti �S (symbol seznamu)�, je konfigurace 
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bloku platná pro aktuální letový re�im, tzn. zm�nou letového re�imu 
docílíte zm�nu zobrazení hlavní obrazovky. 

9.4.7   Detaily hlavní obrazovky
Tato nabídka zobrazuje dodate�né parametry hlavní obrazovky.

Libovolné p�epína�e mohou být pou�ity pro p�epínání mezi 
stránkami na hlavní obrazovce. Zde m��ete p�i�adit dva nezávislé 
p�epína�e � jeden bude slou�it k p�epnutí na p�edcházející stranu a 
druhý v�dy p�epne na následující stranu hlavní obrazovky. P�epnutí 
je signalizováno pípnutím. M��ete pou�ít i t�ípolohový p�epína� 
nebo gesta integrovaného akcelerometru (pouze u DS-16).

Telemetrie zobrazená na panelu hodin
Zde si m��ete zvolit jeden telemetrický údaj, jen� se bude objevovat 
v míst� digitálních hodin na horní li�t� displeje. Tímto si nap�. 
m��ete navolit zobrazení okam�itého proudu z p�ijíma�ových 
baterií, jen� velmi pom��e p�i vyrovnávání rozdíl� dráhy serv (viz 
kapitola Servobalancer).

Nastavení zobrazeného telemetrického údaje na 
horní li�t� displeje se ukládá jako sou�ást 
konfigurace modelu a po zapnutí vysíla�e se op�t 
zobrazí. Je mo�né zvolit jakýkoliv jednoduchý 
�íselný údaj, nikoli v�ak nap�. GPS sou�adnice.

Upozorn�ní:
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9.5  Aplikace

V této nabídce se nacházejí r�zné aplikace vyvinuté speciáln� 
pro DC/DS.  (*dle výbavy)

9.5.1  Analýza dat (*dle výbavy)

Tato funkce umo��uje pohodln� zobrazit a analyzovat 
zaznamenanou telemetrii po ka�dém letu. Ji� není t�eba si nosit sv�j 
PC na leti�t� a telemetrii pracn� stahovat. Aplikace je schopná 
zobrazit a� t�i prom�nné nezávisle na sob�, p�i�em� aktuáln� je 
zobrazen pr�b�h jedné telemetrické veli�iny. Po stisku tla�ítka �F5" 
1/2/3 se jednotlivé veli�iny budou st�ídat mezi sebou.

C h c e t e - l i  zo b r a z i t  p r � b � h  
telemetrických dat, je t�eba 
otev�ít hlavní okno aplikace 
analyzátoru, je� se nachází v 
nabídce Aplikace (viz. obrázek 
a)). Zvýrazn�te �ádek pod textem 
�Vyberte soubor se záznamem� 
a stisknete �3D tla�ítko�. Vyberte 

� Pomocí tla�ítek �F1" a �F2" lze rychle procházet mezi celými 
�asovými úseky v daném souboru. Ka�dý stisk tla�ítka posune graf o 
celou obrazovku v �ase dop�edu nebo dozadu.
� M��ete si zobrazit p�esné hodnoty v konkrétních místech 
grafu. Sta�í pooto�it rota�ním enkodérem doleva nebo doprava a 

4. 4.

p o � a d o v a n ý  s o u b o r  s e  
záznamem, jen� se nachází na SD 
kart� (obrázky a ). V�echny b) c)
soubory jsou se�azené podle data 
a �asu, tak�e je jednoduché 
vyhledat nejnov�j�í záznam. 
Jakmile soubor vyberete, budete 
p�esm�rováni zp�t na obrazovku 
a). Zde m��ete zvolit a� t�i 
veli�iny, mezi nimi� se budete 
moci v grafu p�epínat.
Stiskem tla�ítka "F3 Sma�" p�i 
sou�asném prohlí�ení obsahu 
slo�ek s telemetrickými záznamy 
lze snadno vymazat jakýkoli 
telemetrický záznam a dokonce i 
celou slo�ku se záznamy bez 
nutnosti p�ipojení k PC.

a.

b.

c.
Nyní, po stisku tla�ítka �F4", se zobrazí výsledný graf. Osa X 
reprezentuje �asovou doménu v sekundách a za�íná v�dy od nuly. 
Osa Y zobrazuje hodnoty m��ených veli�in v rozsahu od jejich 
zm��eného minima a� do známého maxima. Osa Y má dynamický 
rozsah, jen� v�dy zále�í na aktuálních hodnotách. Následuje p�ehled 
funkcí ovládacích prvk� grafu:
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Není mo�né zobrazit obsah souboru, do n�ho� je 
práv� zapisováno. Pro otev�ení nejaktuáln�j�ího 
souboru se záznamem zastavte nahrávání 
telemetrie a vyma�te letová data za pou�ití tla�ítka 
�F5 Vyma�� na hlavní obrazovce. Pak m��ete 
soubor otev�ít v aplikaci Analýza dat.

Upozorn�ní:

9.5.2   Audio p�ehráva� (*dle výbavy)

Sou�ástí p�ehráva�e je pr�zkumník adresá�� ulo�ených v pam�ti. 
P�es pr�zkumníka se dostanete do adresá�e, ve kterém chcete 

p�ehrát zvukový soubor. �3D tla�ítkem� se pohybujete po 
adresá�ích/souborech. Stisknutím �3D tla�ítka� vstoupíte do 
adresá�e nebo spustíte p�ehrávání zvukového souboru. Postupn� se 
p�ehrávají v�echny soubory v adresá�i. P�ehrávání se automaticky 
ukon�í po p�ehrávání posledního souboru v adresá�i. Manuáln� 
m��ete p�ehrávání ukon�it tla�ítkem �F3()�. Soubory se p�ehrávají i 
po opu�t�ní menu.

Podporovaný formát zvukových soubor� je (Waveform audio file 
format) *.wav.

9.5.3   JETIBOX
Z d�vod� maximální kompatibility se systémem DUPLEX I. 
generace, je vysíla� vybaven funkcí emulace JETIBOXu. Ve dvou 
�ádcích se zobrazuje menu vysíla�ového modulu DUPLEX 2,4GHz.  
Funk�ními tla�ítky se pohybujete v menu nebo m�níte parametry 
podle instrukcí na displeji. P�es menu vysíla�ového modulu m��ete 
p�istupovat bezdrátov� k menu p�ijíma�e nebo telemetrických 
senzor�. P�es emulovaný JETIBOX je umo�n�no zobrazovat 
telemetrii I. generace, konfigurovat p�ijíma�e atd.

4. 4.

�asová osa se za�ne pohybovat. Sou�asn� bude v�dy zobrazena 
aktuální nam��ená hodnota v daném bod�. Po stisku tla�ítka 
�Menu� (nebo �3D tla�ítka�) se �asová osa bude pohybovat se 
zv�t�eným krokem.
� Tla�ítka �F3 Zoom In� a  �F4  Zoom Out� p�ibli�ují resp. 
oddalují graf vzhledem k �asové ose.
� Tla�ítko �F5 1/2/3� p�epíná mezi jednotlivými veli�inami, je� 
byly vybrány v základní obrazovce . a)
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9.5.4   Hry
Zde naleznete n�kolik jednoduchých her, je� jsou ur�eny pro relaxaci 
a zábavu.
- Had (Snake)
- Tetris
- Pi�kvorky (Gomoku)
- �achy (Chess)

9.6      Systém
- konfigurace a systémové funkce vysíla�e. Ve�keré nastavení v 
tomto menu jsou globální- nezávislé na volb� modelu.

9.6.1   Konfigurace
Základní konfigurace vysíla�e.

1
2

3
4

5

6

8
9

10

7

11
12

4. 4.

13
14
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1.  Jazyk vysíla�e
 Editací polo�ky �Jazyk� volíte jazyk vysíla�e. Ve�keré popisy 

menu a systémové zvuky se automatický p�epnout do 
vybraného jazyka. 

4. 4.

Zm�níte-li jazyk vysíla�e, m�li byste vysíla� vypnout a 
znovu zapnout, aby se konfigurace projevila. 

Upozorn�ní:

2.  U�ivatelské jméno
 �Jméno u�ivatele� pozice pro vlo�ení u�ivatelského jména, 

které je nap�. mo�né zobrazit na hlavní obrazovce.
3.  Mód vysíla�e
 Údaj �MÓD 1-4� vyjad�uje nastavení módu vysíla�e. Zm�nu 

provedete editací polo�ky nebo stisknutí tla�ítka �F3()�. Zm�na 
módu vysíla�e se projeví a� p�i vytvá�ení nového modelu. 
Stávající modely ulo�ené v pam�ti vysíla�e ji� konfiguraci módu 
nezm�ní.

4.  Zvukový profil
 Polo�kou �Zvukový profil� vybíráte zvukový profil vysíla�e. 

P�i�azení, kterým akcím je povoleno p�ehrát zvuky.
5.  Datum a �as
 Nastavení aktuálního data �Datum� a �asu ��as�. Vysíla� 

automaticky posouvá �as podle letního a zimního �asu. Údaj o 
�ase a datu se vyu�ívá p�i ukládání telemetrie a vytvá�ení 
nového modelu.

6.  Jednotky délky
 Výb�r výchozích jednotek délky. Podle této konfigurace se  

telemetrická  data  automaticky  p�evedou  do po�adovaných  
jednotek. 

7.  Jednotky teploty
 Výb�r jednotek teploty. Je mo�né nastavit stupn� Celsia a 

Fahrenheita. Teplota bude dále zobrazována v t�chto 
jednotkách.

8.  Vysílací frekvence
 Mo�nost nastavit obnovovací frekvenci vysílání na 10ms (volba 

100Hz). Prosím m�jte v�ak na pam�ti, �e pro pou�ití 
obnovovací frekvence 10ms musíte rovn�� nastavit ur�ité 
parametry v p�ijíma�i. Jedná se o výstupní periodu p�ijíma�e, 
která by m�la mít hodnotu "Auto" nebo "Dle vysíla�e". 
Sou�asn� je nutno pou�ít skupiny výstup� serv pouze v rozmezí 
A a� C. Toto nastavení by m�lo mít za následek velmi jemné a 
rychlé reakce va�ich digitálních serv. Obnovovací frekvenci 
10ms jsou schopny zpracovat v�echny p�ijíma�e, i ty s verzí 
firmware men�í ne� 3.10.

9.  Potvrzení zapnutí
 Polo�ka menu �Rychlé zapínání� aktivuje/deaktivuje potvrzení 

zapnutí vysíla�e (viz. kapitola 6) Zapnutí a vypnutí DC/DS.
10.  Reverz navigace v menu
 Tato polo�ka umo��uje zm�nit sm�r navigace v hlavním menu, 

jestli�e otá�íte 3D rota�ním enkodérem.
11.   Rolovací menu (nahoru a dol�)
 Mo�nost úpravy chování rota�ního enkodéru p�i navigaci 

strukturami menu. Pokud zde nastavíte  hodnotu Ne, nebude 
docházet p�i procházení strukturou menu k p�eskakování z 
poslední polo�ky na první a naopak.

12.   Spína� pro ulo�ení obrazovky
 Volba pro generování screenshot�. Jakmile p�i�adíte a 126
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aktivujete tento spína�, sejme se grafická podoba displeje a 
následn� se ulo�í do ko�enového adresá�e na SD kartu jako 
soubor typu BMP. Takto je mo�né vytvo�it a� 1000 screenshot�.

13. Typ výstupu PPM
 Tato polo�ka p�edstavuje mo�nosti nastavení interního 

konektoru ozna�eného jako PPM výstup (viz kapitola 3.7 
Konektor PPM Vstup/Výstup): 

- Vypnuto � na výstupu konektoru (pin �. 4) se nebude generovat 
�ádný signál.
- PPM Pozitivní � na výstupu konektoru (pin �. 4) se bude generovat 
standardní osmikanálový signál PPM s kladnými pulzy.
- PPM Negativní � na výstupu konektoru (pin �. 4) se bude 
generovat invertovaný osmikanálový signál PPM se zápornými 
pulzy (úrove� 0V).
- Telemetrie EX � na výstupu konektoru (pin �. 4) se bude generovat 
digitální signál, obsahující data telemetrie EX. P�ená�ejí se údaje 
senzor� a p�ijíma�e ve formátu specifikovaném v dokumentu 
Telemetrický komunika�ní protokol JETI. P�enos je pouze 
jednosm�rný. Jestli�e p�ipojujete za�ízení RCDroidBox k vysíla�i, je 
pot�eba zvolit tuto mo�nost.
  Kontrola signálu p�ed letem14.  
Mo�nost kontroly síly signálu po zapnutí modelu. Jestli�e zvolíte 
mo�nost Ano, bude p�i zapnutí modelu kontrolována síla signálu 
p�ijíma�ových antén, a v okam�iku, kdy její hodnota bude men�í ne� 
8, zobrazí se varovné hlá�ení. Pro správné pou�ití této funkce se 
p�edpokládá, �e vysíla� bude v okam�iku zapnutí modelu od 
p�ijíma�e vzdálen v rámci maximáln� n�kolika metr�. Jestli�e se i 
p�esto varovná hlá�ka objeví, prove�te prosím test dosahu, 
p�ípadn� zkontrolujte instalaci elektroniky v modelu.

9.6.2   Test serv
Menu testování serv a spou�t�ní testu dosahu. Pro testování výstup� 
p�ijíma�e a serv disponuje vysíla� funkcí, která postupn� nastavuje 
výstupní kanály. Servo p�ipojené k testovanému kanálu p�ejí�dí z 
jedné krajní polohy do druhé polohy s konfigurovatelnou rychlostí 
p�eb�hu. Omezení výchylek je definované v konfiguraci modelu. 
Vyberete, které výstupní kanály chcete testovat a definujete rychlost 
p�eb�hu. Testovat lze pouze ty výstupní kanály, které mají 
p�i�azenou výstupní funkci v konfiguraci modelu.

1
2

3 4

5

6

1.  Rychlost p�eb�hu
Na �ádku menu s ozna�ením �Rychlost serva� je definice rychlosti 
p�eb�hu serva. Rychlost serva je vyjád�ena �asem p�eb�hu serva z 
jedné krajní polohy do druhé krajní polohy.
2.  Výb�r testovaných výstup�
Poslední dva �ádky menu vyjad�ují seznam výstupních kanál�. 
K�í�kem je ozna�en neaktivní výstup. Zatr�ením se ozna�uje aktivní 
výstup. Vyberte výstupní kanály, jejich� funkci chcete otestovat.
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3.  Spu�t�ní servo testeru
Tla�ítkem �F3(Start)� spustíte servo tester na aktivních výstupech. 
Servo tester probíhá neustále, i kdy� opustíte toto menu. Zm�na 
parametru p�i spu�t�ném servo testeru není mo�ná. Pro zm�nu 
parametru (rychlost, výstupní kanál) je nezbytné, aby servo tester 
byl zastavený.
4.  Zastavení servo testeru
Tla�ítkem �F4(Stop)� zastavíte servo tester.
5.  Zobrazení výstup� p�ijíma�e
Tla�ítkem �F2()� zobrazíte výstupy p�ijíma�e.
6.  Test dosahu
První polo�ka v menu aktivuje test dosahu. Viz. kapitola P�ijíma� Test 
dosahu.

9.6.3   Zobrazení vstup�
Zobrazení vyhodnocené polohy proporcionálních ovlada�� a stavy 
p�epína�� na ukazatelích. Menu nabízí spu�t�ní pr�vodce kalibrace 
proporcionálních ovlada��. Kalibraci proporcionálních ovlada�� 
provád�jte z t�chto d�vod�:

 �  Zm�na módu 1-2 nebo 3-4 (prohození k�í�ových ovlada��)

 �  P�i maximální výchylce proporcionálního ovlada�e   
 vyhodnocovaná výchylka nedosahuje maxima rozsahu na  
 ukazatelích.

1.  Kalibrace proporcionálních ovlada��
Stiskn�te tla�ítko �F1(Kalib)�. Jste dotázáni, jestli opravdu chcete 
provést kalibraci. Potvr�te volbu �F5 (Ano)�. Nyní se provádí 
kalibrace. Pokra�ujte tak, �e postupn� v�emi proporcionální mi 
kanály pohybujte n�kolikrát z jedné krajní polohy do druhé krajní 
polohy. Ovlada�e, které nemají mechanicky jasný st�ed, nechte v 
krajní poloze. Ty ovlada�e, je� mají mechanický st�ed, nechte ve 
st�ední poloze. A� projdete v�echny proporcionální kanály, stiskn�te 
tla�ítko �F1(Kalib)�. Tím dokon�íte kalibraci a p�ejdete zp�t do 
menu �Zobrazení vstup� (1/2)�.

2.  Zobrazení stavu proporcionálních ovlada��
V menu �Zobrazení vstup� (1/2)� je graficky znázorn�na 
vyhodnocená poloha jednotlivých proporcionálních ovlada��.
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3.  Zobrazení stavu p�epína��
Tla�ítkem �F3()� p�ejdete do menu �Zobrazení vstup� (2/2)� 
zobrazení vyhodnocené polohy p�epína��.
Výb�rem a editací jednoho z p�epína�� p�ejdete do menu 
�Nastavení knipl�/spína���. P�epína�e Sk a Sj jsou rezervovány pro 
ovlada�e instalované do pák k�í�ových ovlada��. 

9.6.4   Výstup p�ijíma�e
Zobrazení jednotlivých výstup� p�ijíma�e tak, jak vysíla� generuje 
jednotlivé kanály. Toto menu m��ete vyvolat i p�es funk�ní tla�ítko v 
konfigura�ních menu, kde je na spodní li�t� zobrazen symbol 
zobrazení výstupu p�ijíma�e. V n�kterých p�ípadech se mohou 
výstupy z p�ijíma�e li�it. To zejména, jestli konfigurace p�ijíma�e 
n�jakým zp�sobem pozm��uje výstupy. Ve výchozím re�imu jsou 
p�ijíma�e nastaveny, aby neovliv�ovaly výstupy. 

4. 4.

9.6.5   Systémové zvuky 
Systémové události, k nim� lze p�i�adit libovolný zvuk ulo�ený v 
pam�ti vysíla�e v adresá�i /Audio/. 

-Zapnutí - p�i�azený soubor je p�ehrán po zapnutí vysíla�e.
-P�ijíma� spárován - p�i�azený soubor je p�ehrán po zapnutí 
p�ijíma�e a zahájení komunikace s vysíla�em.
-Nízké nap�tí Tx - volitelný soubor s varováním p�i nízkém nap�tí 
vysíla�e. Nastavitelná je i nap��ová úrove�, kdy  alarm za�ne být 
aktivní.
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-Slabý signál - volitelný soubor s varováním p�i nízké úrovni signálu. 
Soubor je p�ehrán v okam�iku, kdy úrove� na obou anténách klesne 
pod konstantu zadanou v parametru "Hodnota".

-�ádný signál - p�i�azený soubor je p�ehrán po ztrát� signálu z 
p�ijíma�e.
-Test dosahu - p�i�azený soubor je p�ehráván opakovan� v re�imu 
"Test dosahu".
-Autotrim aktivní - p�i�azený soubor je p�ehráván opakovan� v 
re�imu Autotrim.

9.6.6   Hlasitost  audia
Zde m��ete nastavit hlasitosti pro r�zné �ásti audio systému 
nezávisle. M��ete rovn�� p�i�adit jakýkoliv ovládací prvek (nap�. 
oto�ný potenciometr) pro rychlé dynamické nastavování hlasitosti. 
První �ádek, "Hlasitost", p�edstavuje hlavní nastavení zvukové 
hladiny pro celý vysíla� (p�evzato z menu Opt. na hlavní obrazovce). 
Ostatní polo�ky nastavují hlasitost v�dy relativn� k této hlavní 
hodnot�.
� Hlasitost pípání � Nastavení hlasitosti pro ve�keré pípání 

v�etn� indikace p�i trimování. 
� Hlasitost varia � Intenzita signalizace tónu variometru.
� Hlasitost soubor� WAV � nastavení p�i p�ehrávání v�ech audio 

soubor� (menu Alarmy, Audio P�ehráva� a Zvuky na událost).
� Spína� pro zru�ení p�ehrávání � Po aktivaci p�i�azeného 

spína�e (Sj na obrázku) jsou zastaveny v�echny WAV soubory, 
které jsou práv� p�ehrávány. Tato volba nemá vliv na �ádné 
budoucí p�ehrávání.

9.6.7  Instalované moduly
Tato p�ehledová tabulka slou�í pro rychlé zobrazení v�ech modul� 

dostupných ve vysíla�i. Je mo�né zjistit, zda 
je daná funkce povolena �i zakázána 
(indikace za�krtnutím, resp. k�í�kem). Dále 
zde naleznete vyu�itelný po�et prvk� u 
aktivních modul� a také maximální 
hodnoty,  které jsou dostupné po 
zakoupení p�íslu�ných roz�i�ujících 
balí�k�.

Vysíla�e DC-16 a DS-16 mají v základu 
v�echny moduly akt ivované a na 
maximálních dostupných hodnotách. U 
vysíla�e DS-14 je mo�né vyu�ít systém 
dokupování softwarových modul� na 
stránkách:
�http: swshop.jetimodel.com�.

4. 4.
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9.6.10   Info
Menu s informacemi o ozna�ení výrobku, verzi firmwaru vysíla�e, 
výrobní �íslo a dostupné místo v pam�ti.

P�i opu�t�ní této obrazovky  se automaticky 
deaktivuje USB spojení.

Upozorn�ní:

9.6.8   Omezení p�i kopírování model� mezi vysíla�i 
P�i kopírování model� z jednoho vysíla�e na jiný je nutné mít na 
z�eteli, �e vysíla�e nemusí mít stejnou softwarovou výbavu, tak�e je 
mo�né, �e konfigurace aktivovaných modul� si vzájemn� nebudou 
odpovídat. V tomto p�ípad� je pot�eba zkontrolovat jednotlivé 
funkce modelu. Na�tení pam�ti modelu v jiném vysíla�i s rozdílnými 
aktivovanými moduly m��e prob�hnout, ale podle vyu�ití 
jednotlivých modul� m��e vysíla� zobrazit varování nebo nepovolí 
na�tení daného modelu. Tabulka (9.6.8) ukazuje, za jaké podmínky 
se zobrazí varovná hlá�ka indikující, �e model bude na�ten v 
omezené podob�, p�ípadn� nebude na�ten v�bec. 

9.6.9   USB
Chcete-li navázat komunikaci mezi PC a vysíla�em, m�li byste 
propojit za�ízení USB kabelem a ve vysíla�i aktivovat propojení. 
Aktivace lze provést:

�  Manuáln� é - p�ejdete do menu �Syst m->USB". 
 Opu�t�ním menu deaktivujete spojení 

�  Na dotaz  hlavní obrazovky - nacházíte-li se v hlavní obrazovce z
vysíla�e a propojíte-li USB kabelem vysíla� s PC, zobrazí se dotaz 
na navázání spojení. Potvrzením p�ejdete do menu �Systém-
>USB". Opu�t�ním menu deaktivujete spojení.
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4. 4.

9.7  Zámek plynu

Funkce zámek plynu je bezpe�nostní funkce vysíla�e. Aktivujete-li 
funkci zámku plynu, nebude �ádná výstupní funkce p�i�azená plynu 
reagovat na ovlada� plynu. Aktivace/deaktivace se provádí p�es 
�Hlavní menu� tla�ítkem �F1()�. V horní li�t� je zobrazen stav zámku 
plynu. Je-li funkce aktivní , je ve stavové li�t� zobrazena ikona zámku.  

 Funkci zámku plynu pou�ívejte v�dy, kdy� manipulujete s 
modelem, u kterého hrozí, �e by se motor mohl rozto�it,  
nap�.  p�i necht�ném posunutí ovlada�e plynu.

Rada:

Menu pro výb�r �ídicího ovlada�e. Chcete-li n�jakou funkci vysíla�e- 
letový re�im zapínat/vypínat nebo proporcionáln� ovládat, m�li 
byste vybrat ovlada�, který toto budete realizovat. V n�kterých 
konfigura�ních menu vysíla�e naleznete polo�ku definice 
p�epína�e/ovlada�e, p�i její� editaci se dostanete do tohoto menu. 

9.8   Vyberte ovládací vstup

F2 F4

F1 F5

F3

F1.  Stiskem p�ejdete k výb�ru logických spína��.
F2.  P�ejdete k výb�ru vstup� z vestav�ného akcelerometru/gyra  
 (nedostupné u DC-16).
F3.  P�ejdete k výb�ru sekvencer�, kanálových vstup� PPM a trim�.
F4.  P�ejdete k výb�ru telemetrických vstup�.
F5. Potvrzovací tla�ítko.
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1.  P�i�azení ovlada�e
Po zobrazení menu bu� vyberete tla�ítkem �F1(Log.)� ze seznamu 
logických p�epína�� nebo pohybem/p�epnutím jakéhokoliv 
ovlada�e vyberete ovlada� vysíla�e. P�i detekci ovlada�e zárove� 
vyberete i pozici, ve které bude ovlada� zapnutý/aktivní. Název 
vybraného ovlada�e a stav se zobrazí v menu. Tla�ítky spodní li�ty 
m��ete p�epína� konfigurovat.

Rozmyslete si p�ed p�i�azením ovlada�e, ve které pozici 
chcete, aby byl ovlada� aktivní, a p�i detekci ovlada� 
p�esu�te do po�adované aktivní polohy. 

Rada:

2.  Proporcionální vyhodnocení
Tla�ítkem �F2(Prop.)� provedete zm�nu vyhodnocení ovlada�e 
(proporcionáln�, neproporcionáln�). V n�kterých menu toto 
nastavení není dostupné. 
Vyhodnocení p�i ovládání aerodynamických brzd:

�   neproporcionální  - brzda m��e nabývat pouze dvou poloh

�   proporcionální - brzda m��e nabývat více poloh, podle 
      zvoleného ovlada�e 

3.  Nastavení obraceného smyslu vyhodnocení
Tla�ítkem �F3(Rev.)� zm�níte smysl vyhodnocení ovlada�e. 
Poloha ovláda�e bude vyhodnocována v opa�ném smyslu. Dojde k 
prohození koncových hodnot. 

4.  Zru�ení p�i�azení ovlada�e
Tla�ítkem �F4(Vyma�)� zru�íte výb�r ovlada�e a m��ete provést 
novou detekci.
Nastavení potvrdíte tla�ítkem �F5(Ok)� nebo stisknutím �3D 
tla�ítka�.

5.  Dialog pro výb�r ovládacího vstupu
Tento dialog je zobrazen v�dy, kdy� pot�ebujete n�které funkci 
p�i�adit ovlada�, aktiva�ní spína� apod. Dialog byl modifikován tak, 
aby reflektoval nov� vytvo�ené ovládací prvky � nap�. trimy jako 
obecn� pou�itelné ovlada�e �i telemetrické vstupy jako ovlada�e.

4. 4.
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4. 4.

Pro výb�r  jsou dostupné tyto typy ovládacích prvk�:

  P1 � P8  - Fyzické proporcionální (k�í�ové ovlada�e a oto�né  �
 ovlada�e).

1) � Sa � Sl  - Fyzické konfigurovatelné a vym�nitelné spína�e. 

  L1 � L16 - Logické spína�e. 2)�
 � MAX - Logické maximum, lze brát jako spína�, který je  

 v�dy sepnut.

  GX, GY, GZ  - Jednotlivé nezávislé osy vestav�ného �
  akcelerometru (nedostupné u DC-16). 2)

 � G/L, G/R  - Virtuální ovlada�e spínané p�i posunu vysíla�e

   doleva, resp. doprava (nedostupné u DC-16). 2)

  GXL, GXR  - Virtuální ovlada�e spínané p�i naklon�ní vysíla�e�
   doleva, resp. doprava (nedostupné u DC-16). 2)

  Q1 � Q6  - Jednotlivé sekvencery. 2)�
  Tr1 � Tr6  - Digitální trimy jako nezávislé ovlada�e.�
� CH1 � CH8  - Kanálové vstupy PPM signálu, který je p�iveden k  

 internímu konektoru.
2)� MX1� MX8  - Telemetrické vstupy jako ovlada�. 

1) Konfigurace spína�� závisí na typu vysíla�e a také na tom, které 

spína�e máte osazeny.
2) Ovlada�e jsou dostupné podle výbavy vysíla�e.

Náhledy jednotlivých obrazovek dialogu pro výb�r
ovládacího vstupu c)

d)

a)

b)
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4. 4.

6.  PPM vstup
Vysíla� doká�e zpracovat a� 8 kanál� vstupního signálu PPM na 
servisním konektoru, pin �. 1 (viz kapitola 3.7 Konektor PPM 
vstup/výstup) Je nutné pou�ít 3V logiku s p�ed�adnými 
ochrannými prvky. Kanál PPM vstupu je mo�no p�i�adit k libovolné 
funkci pomocí standardního dialogu pro výb�r ovládacího prvku. 
PPM vstup není svázán se systémem u�itel-�ák. Je mo�né pou�ít 
se systémy typu head-tracking apod.
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Zobrazení hodnot trimu letových funkcí p�i�azeným k�í�ovým 
ovlada��m. Menu zobrazíte stiskem �3D tla�ítka� v hlavní 
obrazovce nebo stisknutím libovolného tla�ítka trimu. Funk�ním 
tla�ítkem �F5(Auto)� v menu �Trim� dojde k aktivaci funkce 
automatického trimování.

9.9   Menu trim

Po zapnutí automatického trimování se nastavuje trim podle 
aktuální výchylky k�í�ových ovlada��. �ím v�t�í výchylka k�í�ového 
ovlada�e, tím rychleji se hodnota trimu nastavuje v daném sm�ru. 
Samoz�ejm�, �e sou�asn� s funkcí auto-trimu nastavujete k�í�ovými 
ovlada�i i letové funkce, tzn. normáln� ovládáte model, jen se 
zárove� nastavují i hodnoty trim�.

Vysíla� podle p�esn� definovaných 
pravidel sestavuje výstupní funkce pro 
ov l á d á n í  s e r v.  Z p � s o b  s e s t ave n í  
výstupních letových funkcí je popsán 
obrázkem.

9.10   Zp�sob zpracování a vyhodnocení
             výstupních funkcí vysíla�e

Prvním blokem v �et�zci zpracování jsou 
pozice ovlada��, jejich� vyhodnocená 
poloha se pat�i�n� upraví podle k�ivek 
letových funkcí (�Jemné lad�ní /let. 
re�imy->K�ivky funkcí�). Zárove� se 
aplikuje v tomto kroku i zpo�d�ní letové 
funkce definovatelné ve stejném menu. 
Následuje aplikace exponenciální korekce 
a uplatn�ní dvojích výchylek. Dal�í krok 
upraví výchylky o mixy p�ednastavené a 
volné. Poslední krok je p�izp�sobení 
výchylek výstup�m-serv�m s uplatn�ním 
trim� a trim� letových re�im�. V bloku 
servo setup se vykonává reverzace, 
p�i�tení trim�, uplatn�ní subtrim�, 
zpo�d�ní p�ejezdu serva, omezení 
výchylek.  

Ovlada�e

K�ivky letových funkcí

Dual Rate - Exponen.

Mixy

Servo setup

Kanály

Dual Rate - rozsah

Trimy
Trimy

 letových 
re�im�

4. 4.
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10   P�ipojení vysíla�e k PC

Vysíla� je vybaven komunika�ním konektorem mini USB, p�es který 
lze jednodu�e p�ipojit k PC. Vysíla� je kompatibilní s PC s opera�ním 
systémem Microsoft® Windows XP® a nov�j�í. Po p�ipojení vysíla�e k 
PC se vysíla� dotá�e, zdali chcete navázat komunikaci s PC. 
Potvrdíte-li navázaní komunikace, vysíla� se bude identifikovat v 
opera�ním systému jako velkokapacitní za�ízení a herní za�ízení 
standardu HID. Po celou dobu spojení vysíla�e s PC se vysíla� napájí a 
akumulátor se nabíjí.

Vysíla� se v tomto re�imu chová jako externí disk. V opera�ním 
systému p�ibude disková jednotka. Po otev�ení  diskové jednotky 
pr�zkumníkem se zobrazí adresá�ová struktura interní pam�ti 
vysíla�e. V tomto okam�iku bu�te obez�etní, jaké úpravy a zm�ny 
provádíte, proto�e procházíte interní data vysíla�e, jako ulo�ené 
modely, telemetrii a konfigurace.
Popis adresá�ové struktury:
Audio - adresá� vyhrazený pro zvukové soubory vysíla�e
Config - konfigurace vysíla�e
Lang - jazykové lokalizace
Log - telemetrické záznamy, adresá� obsahuje podadresá�e s 
názvem vyjad�ující rok/m�síc/den vytvo�ení záznamu
Model - soubory obsa�ené v tomto adresá�i jsou modely vysíla�e
Update - adresá� vyhrazený pro aktualizaci firmwaru vysíla�e
Manual - Návod k obsluze 
Voice - vzorky audionahrávek pro syntézu �e�i
Devices - definice popisující konfiguraci inteligentních za�ízení, je� 
b��í na protokolu EX Bus.

Vysíla� podporuje aktualizaci firmwaru. Takto m��ete mít ve svém 
vysíla�i v�dy poslední vylep�ení. 
Postup aktualizace firmwaru:
1.  P�ipojte vysíla� p�es USB k PC.
2.  Na vysíla�i potvr�te navázání komunikace s PC.
3.  Na PC otev�ete diskový oddíl vysíla�e a do ko�enového adresá�e 

rozbalte obsah aktualiza�ního souboru *.zip. Potvr�te p�epsání 
existujících soubor� v p�ípad�, �e k tomu budete vyzváni.

4.  Vypn�te vysíla� a zapn�te vysíla�. P�i zapnutí se aktualizuje  
firmware vysíla�e.

Updatem nep�ijdete o ulo�ené modely ani konfiguraci. Po 
aktualizaci firmwaru vysíla�e p�ekontrolujte konfigurace model� a 
pou�ité mixy a funkce, jestli se aktualizací nepozm�nila funkce. 
Samoz�ejm�,�e ve�keré zm�ny budou zve�ejn�ny k aktualizaci 
firmwaru.

Jak ji� bylo zmín�no, vysíla� podporuje p�ehrávání zvukových 
soubor� typu *.wav. A� u� p�i vzniku n�jaké konkrétní události 
(alarm, p�epnutí p�epína�e) nebo spu�t�ní v audio p�ehráva�i. Do 
interní pam�ti vysíla�e m��ete nahrát zvukový soubor ve vý�e 
zmín�ném formátu. Prostor pro u�ivatelské zvuky je v adresá�i 
/Music/.

10.1    Velkokapacitní za�ízení

10.2    Update firmware

10.3    Nahrávání u�ivatelských zvukových soubor� 

5. 5.
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10.6    Vy�ítání telemetrie

10.4    Záloha konfigurace vysíla�e
P�ekopírováním obsahu celé diskové jednotky vysíla�e na úlo�i�t� 
(HDD nebo CD) provedete zálohu sou�asného nastavení vysíla�e s 
kompletní pam�tí model� a nastavení.
Obnovení provedete opa�ným postupem. Ze zálohy p�ekopírujete a 
p�epí�ete ve�keré soubory na diskové jednotce vysíla�e.

Po propojení vysíla�e s po�íta�em USB kabelem a navázání 
komunikace se v opera�ním systému vysíla� identifikuje jako herní 
za�ízení standardu HID. V nastavení simulátoru vyberte pro �ízení 
�Joystick�. Postupujte podle pr�vodce v simulátoru. Vysíla� v 
simulátoru kalibrujte a p�i�a�te letové funkce simulátoru ke 
kanál�m vysíla�e. P�i ovládání simulátoru vysíla�em se neuplat�ují 
�ádné nastavení modelu (mixy, dvojí výchylky atd.). 

V adresá�i /Log/ v interní pam�ti vysíla�e jsou ulo�ené telemetrické 
záznamy. Telemetrický záznam je soubor s p�íponou *.log. Z d�vodu 
p�ehlednosti jsou záznamy strukturovány do adresá�� podle data 
vytvo�ení (rok,m�síc,den). Samotný záznam má jméno, které 
odpovídá �asu vytvo�ení. Spole�n� s vysíla�em je distribuován 
program, který telemetrický záznam z vysíla�e na�te do programu 
Flight monitor.

10.5    Propojení vysíla�e a simulátoru na PC

5. 5.

10.7   Kopírování model� mezi vysíla�i
Konfigurace v�ech model� ve vysíla�i jsou ulo�eny na interní SD 
kart� v adresá�i /Model/. 
P�i kopírování vybraného modelu z jednoho vysíla�e na jiný sta�í 
p�ekopírovat p�íslu�ný soubor  *.jsn op�t do adresá�e /Model/.

 Je nutné mít na z�eteli, �e vysíla�e nemusí mít 
stejnou softwarovou výbavu, tak�e je mo�né, �e 
konfigurace aktivovaných modul� si vzájemn� 
nebudou odpovídat. V tomto p�ípad� je pot�eba 
zkontrolovat jednotlivé funkce modelu, nebo� 
pokus o na�tení v jiném vysíla�i m��e skon�it 
chybovou hlá�kou. 

Upozorn�ní:
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11   Bezpe�nostní zásady

11.1   Akumulátor
1.  Nabíjejte akumulátor výhradn� ve vysíla�i s vyu�itím  

 dodávaného adaptéru. Adaptéry dodávané s vysíla�em se  
mohou li�it podle zemí, ve kterých se distribuují. 

 EU: SYS1428-2412-W2E 
 UK: SYS1428-2412-W3U
 US: SYS1428-2412-W2
 Nevym��ujte akumulátor za jiný ne� výrobcem schválený typ  

Power Ion 3200 DC.
2.  P�i p�ipojování akumulátoru k vysíla�i dbejte na správnou  

polaritu akumulátoru. �ervený vodi� je kladný pól (+) a �erný  
vodi� je záporný pól (-). 

3.  Akumulátory neskartujte; nepropojujte kladný pól (�ervený) se 
 záporným (�erným vodi�em).

4.  Nenechávejte nabíjet vysíla� bez dohledu.
5.  Nenabíjejte vysíla� p�i teplot� okolí vy��í ne� 70°C.
6.  P�i nízkých teplotách pod 0°C se sni�uje kapacita akumulátoru 

 a indikátor akumulátoru nemusí být objektivní.
7.  Neprovozujte vysíla� p�i velmi malé úrovni energie v  

 akumulátoru. V�dy rad�ji nabíjejte akumulátor v p�edstihu.
8.  Nevystavujte akumulátor vod�, ohni, dosahu tepelného  

zdroje.

2.  V�dy p�i manipulaci s vysíla�em bez zadního krytu odpojujte  
konektor akumulátoru od vysíla�e.

3.  Provoz ve vysokých nebo nízkých teplotách m��e mít za  
následek zkrácení �ivotnosti vysíla�e. Pokud vysíla� p�ená�íte z 
chladného prost�edí do tepla, m��e dojít ke sra�ení vlhkosti ve 
vysíla�i. Dojde-li k tomu, p�ed zapnutím nechte vysíla� vysu�it.    

4.  Dbejte na to, abyste vysíla� provozovali v suchu. Vlhkost ve  
vysíla�i m��e zp�sobit korozi elektroniky. Jakmile dojde k 
vniknutí kapaliny/vlhkosti do vysíla�e, vypn�te jej a nechte  
vysu�it.

5.  Sna�te se vyhnout provozu vysíla�e v pra�ném prost�edí. 
6.  Neprovád�jte neschválené úpravy ve vysíla�i. M��e to mít za  

následek poru�ení právních p�edpis� radiových za�ízení.   
7.  Nevystavujte vysíla� velkým ot�es�m nebo pád�m na zem.  

M��e se po�kodit elektronika nebo mechanické �ásti vysíla�e.
8.  Vyhn�te se manipulaci s magnetem v blízkosti vysíla�e nebo  

p�sobení silných magnetických polí.
9.  Udr�ujte v�echny pohyblivé mechanické �ásti vysíla�e v 

�istot�.
10.  Antény vysíla�e nezasti�ujte �ádným kovovým p�edm�tem 

nebo �ástmi lidského t�la. Mohlo by to mít za následek sní�ení 

1.  P�i jakémkoliv montá�ním zásahu do  
 vysíla�e dbejte zvý�ené opatrnosti a pracujte 
 s elektronikou vysíla�e podle obecných  
 ustanovení pro práci s elektrostaticky- 
 citlivým za�ízením.

11.2   Obecné informace

5. 5.
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dosahu (citlivosti) vysíla�e. 
11.  Pam��ová karta umíst�ná ve vysíla�i je klasifikována jako 

interní pam�� vysíla�e. Nevytahujte, nevym��ujte ji za jiný typ. 
12.  Nevystavujte pam��ovou kartu p�ímému slune�nímu zá�ení, 

silnému magnetickému poli.  
13.  P�ed �ízením modelu provád�jte  p�edletovou  
          kontrolu.

11.3    P�edletová kontrola

1.  Zapínejte nejprve vysíla� a pak p�ijíma�. Vysíla� disponuje  
funkcí �Model checking". Ta funguje tak, �e v pam�ti modelu se 
 uchovává sériové �íslo p�ijíma�e, které bylo modelu p�i�azeno  
u�ivatelem. Navá�e-li vysíla� komunikaci s p�ijíma�em, jeho� 
sériové �íslo neodpovídá �íslu ulo�enému v aktuálním modelu, 
vysíla� neza�ne s p�ijíma�em komunikovat a zobrazí se  
upozorn�ní na neznámý p�ijíma�. U�ivatel se v tomto okam�iku 
rozhodne, jestli potvrdí zm�nu nebo odmítne. Potvrdí-li 
zm�nu, vysíla� do pam�ti modelu ulo�í nové sériové �íslo 
p�ijíma�e a za�ne vysílat. Nepotvrdí-li zm�nu, vysíla� neza�ne s 
p�ijíma�em komunikovat a u�ivateli bude umo�n�no bu� zvolit 
jiný model z pam�ti vysíla�e, nebo zapnout p�ijíma� p�i�azený k 
modelu.       

2.  Test dosahu - p�i za�átku ka�dého letového dne je doporu�eno 
 provést test dosahu. Tím ov��íte správnou funkci VF díl�.

3.  Kontrola stavu akumulátoru ve vysíla�i a v modelu - p�ed letem 
 se ujist�te, �e akumulátory ve vysíla�i a v modelu jsou nabité.

5. 5.

Vysíla� je výhradn� ur�en k dálkovému �ízeniímodel� z pozemního 
stanovi�t�, ur�ených pro rekrea�ní a sportovní ú�ely.

11.4   Aplikace a oblast pou�ití

4.  Test v�ech letových funkcí a jejich smysl� ve v�ech letových  
re�imech.

5.  Test pohonu.
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5. 5.

12   Speciální mixy - LETADLO

Funkce aerodynamické brzdy je p�ednastavená v menu �Jemné 
lad�ní /let. re�imy� p�i konfiguraci k�ídla 2 Aileron a vy��í. 
P�ejd�te do menu �Jemné lad�ní /let. re�imy->Aero. brzda-
Butterfly�

12.1    Aerodynamické brzdy

a.  Volba ovlada�e, kterým se bude mix aerodynamické brzdy  
ovládat.
b.  Zpo�d�ný nástup/uvoln�ní brzdy
c.  Konfigurace mixu podle letových re�im�
d.  Výchylka k�idélek/klapek
e.  Výchylka vý�kovky
f.  Jemné dolad�ní brzdy
Podle r�zných osazení k�ídla lze zvolit r�zné druhy konfigurace 
brzdy. Nap�íklad má-li model osazení k�ídla �2 K�ID.� a ocasní 
plocha modelu má vý�kovku, lze aerodynamickou brzdu realizovat 
negativními k�idélky (sm�r nahoru) a pozitivní vý�kovkou (sm�r 
dol�).     

Funkce diferenciace k�idélek je p�ednastavená v menu �Jemné 
lad�ní /let. re�imy� p�i konfiguraci k�ídla 2 Aileron a vy��í.
P�ejd�te do menu �Jemné lad�ní /let. re�imy->Diferenciace 
k�idélek�

12.2    Diferenciace výchylek k�idélek

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Negativní výchylka k�idélek (sm�r nahoru) 
c.  Pozitivní výchylka k�idélek (sm�r dol�) 

U n�kterých profil� k�ídel se více projevuje jev, �e v zatá�ce se model 
vychýlí. Tento efekt lze kompenzovat diferenciací k�idélek - pozitivní 
výchylka (sm�r dol�) je men�í ne� negativní (sm�r mahor�) výchylka 
k�idélek.

a b

d

f
e

c c

b

a
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Funkce sdru�eného ovládaní vý�kovky je p�ednastavená v menu 
�Jemné lad�ní /let. re�imy� p�i konfiguraci ocasní plochy Ailevator 
(vý�kovka tvo�ená ze 2 serv).
P�ejd�te do menu  �Jemné lad�ní /let. re�imy->Airlevator�

12.3    Ailevator

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Výchylka pro mixovanou letovou funkci vý�kovky 
c.  Výchylka pro mixovanou letovou funkci k�idélek 

Citlivost klon�ní modelu je výrazn� vy��í s pou�itím tohoto mixu. 
Chcete-li tento mix deaktivovat, p�i osazení ocasní plochy �Ailvator 
2H1V� nastavte polo�ku �Aileron� na nulovou hodnotu. Potom se  
vý�kovka bude pohybovat souhlasn� v závislosti na poloze ovlada�e 
vý�kovky.   

Funkce sdru�eného ovládaní vý�kovky a sm�rovky je p�ednastavená 
v menu �Jemné lad�ní /let. re�imy� p�i konfiguraci ocasní plochy 
�Motýlek�.
P�ejd�te do menu �Fine Tuning->V-tail�

12.4    Motýlkové ocasní plochy

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Výchylka pro mixovanou letovou funkci vý�kovky 
c.  Výchylka pro mixovanou letovou funkci sm�rovky

5. 5.

c
b

a

c
b

a
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Funkce sdru�eného ovládaní k�idélek a vý�kovky je p�ednastavená v 
menu �Jemné lad�ní /let. re�imy� p�i konfiguraci ocasní plochy 
��ádný-Delta/Elevon�.
P�ejd�te do menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-> Mix Delta/Elevon�

12.5    Mix Delta/Elevon pro samok�ídlo a delty

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Výchylka pro mixovanou letovou funkci vý�kovky 
c.  Výchylka pro mixovanou letovou funkci k�idélek   

Je-li k�ídlo modelu vybavené aerodynamickými spoilery a ocasní 
plocha vý�kovkou, �asto se vyu�ívá vý�kovky pro kompenzaci 
klopivého momentu vzniklého vysunutím aerodynamických 
spoiler�. Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysíla�e.

12.6    Mix aerodynamických spoiler� do vý�kovky

1. V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-
>Volné mixy� tla�ítkem �F2(Nový)� 
vytvo�te nový mix. 

2. První polo�ku �Master�- vstup mixu 
vypl�te letovou funkcí �Aer. brzda� a 
polo�ku �Slave�-výstup mixu vypl�te 
letovou funkcí �Vý�kovka�. �Hlavní 
hodnota� je váha do jaké míry bude 
aerodynamická brzda ovliv�ovat vý�kovku. 
Tla�ítkem �F5(Ok)� se volný mix ulo�í.

3. Ozna�te vytvo�ený ze seznamu volných 
mix�. Tla�ítkem �F4(Uprav)� p�ejdete do 
roz�í�eného nastavení, viz. kapitola �Volné 
mixy�.

5. 5.

c
b

a
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4. Tla�ítkem �F4()� p�ejd�te do editace 
k�ivky mixu.

5.  Vyberte z p�ednastavených k�ivek 
�x>0� a editujte k�ivku tak, �e druhý bod 
p�esunete na st�ed (sou�adnice In 0% a 
Out 50%).

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Definice k�ivky p�enosu aero-spoiler� do vý�kovky
c.  Aktivace/deaktivace mixu ovlada�em vysíla�e (plynulé  
nastavení váhy mixu)
d.  P�i aktivaci/deaktivaci zpo�d�ná reakce

Je-li k�ídlo modelu osazené k�idélky a ocasní plocha vý�kovkou 
(m��e být i sdru�enou letovou funkcí), m��e tento mix u n�kterých 
model� (velkých v�tro��, maket) zlep�it pr�let zatá�kou (nap�. 
pokud se model v zatá�ce �propadá�). Tento mix se realizuje jedním 
volným mixem vysíla�e. 

12.7    Mix k�idélek do sm�rovky

1. V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-
>Volné mixy� tla�ítkem �F2(Nový)� 
vytvo�te nový mix.

2. První polo�ku �Master�-vstup mixu 
vypl�te letovou funkcí �K�idélka� a 
polo�ku �Slave�-výstup mixu vypl�te 
letovou funkcí �Sm�rovka�. �Hlavní 
hodnota� je váha do jaké míry bude funkce 
k�idélek ovliv�ovat sm�rovku. Tla�ítkem 
�F5(Dal�í)� se volný mix ulo�í.

3. Ozna�te vytvo�ený mix ze seznamu 
volných mix�. Tla�ítkem �F4(Uprav)� 
p�ejdete do roz�í�eného nastavení, viz. 
kapitola �Volné mixy�.

5. 5.

a
b

c
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a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Definice k�ivky p�enosu k�idélek do sm�rovky
c.  Aktivace/deaktivace mixu ovlada�em vysíla�e (plynulé  
nastavení váhy mixu)
d.  P�i aktivaci/deaktivaci zpo�d�ná reakce

Je-li k�ídlo modelu osazené k�idélky a ocasní plocha vý�kovkou 
(m��e být i sdru�enou letovou funkcí), m��e tento mix vyu�ít u 
n�kterých akrobatických prvk� (no�ový let), nebo u 3D akrobacie. 
Mix se realizuje jedním volným mixem vysíla�e.

12.8    Mix sm�rovky do k�idélek

1. V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-
>Volné mixy� tla�ítkem �F2(Nový)� 
vytvo�te nový mix.

2.  První polo�ku �Master�-vstup mixu 
vypl�te letovou funkcí �Sm�rovka� a 
polo�ku �Slave�-výstup mixu vypl�te 
letovou funkcí �K�idélka�. �Hlavní 
hodnota� je váha do jaké míry bude funkce 
k�idélek ovliv�ovat sm�rovku. Tla�ítkem 
�F5(Dal�í)� se volný mix ulo�í.

5. 5.

a
b
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d
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3. Ozna�te vytvo�ený mix ze seznamu 
volných mix�. Tla�ítkem �F4(Uprav)� 
p�ejdete do roz�í�eného nastavení, viz. 
kapitola �Volné mixy�.

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Definice k�ivky p�enosu sm�rovky do k�idélek
c.  Aktivace/deaktivace mixu ovlada�em vysíla�e (plynulé  
nastavení váhy mixu)
d.  P�i aktivaci/deaktivaci zpo�d�ná reakce

Velice ú�inná aerodynamická brzda pro modely v�tro��. K�idélka 
mají negativní výchylky (sm�r nahoru) a klapky spole�n� s 
vý�kovkou pozitivní výchylku (sm�r dol�). Pozitivní výchylka 
vý�kovky kompenzuje klopivý moment. Ovládání mixu butterfly se 
b��n� pou�ívá na proporcionálním ovlada�i, aby se intenzita brzdy 
dob�e regulovala.
P�ejd�te do menu  �Jemné lad�ní /let. re�imy->Aero. brzda-
Butterfly� 

12.9    Mix Butterfly

a.  Volba ovlada�e, kterým se bude mix butterfly ovládat
b.  Zpo�d�ný nástup/uvoln�ní mixu
c.  Konfigurace mixu podle letových re�im�
d.  Výchylka k�idélek/klapek
e.  Výchylka vý�kovky
f.  Jemné dolad�ní brzdy

5. 5.
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Je-li ocasní plocha modelu osazená vý�kovkou (m��e být i 
sdru�enou letovou funkcí) a sm�rovkou, m��e tento mix vyu�ít u 
n�kterých akrobatických prvk� (no�ový let), nebo u 3D akrobacie.  
Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysíla�e. 

12.10    Mix sm�rovka do vý�kovky

1. V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-
>Volné mixy� tla�ítkem �F2(Nový)� 
vytvo�te nový mix. 

2.  První polo�ku �Master�-vstup mixu 
vypl�te letovou funkcí �Sm�rovka� a 
polo�ku �Slave�-výstup mixu vypl�te 
letovou funkcí �Vý�kovka�. �Hlavní 
hodnota� je váha do jaké míry bude funkce 
sm�rovky ovliv�ovat vý�kovku. Tla�ítkem 
�F5(Dal�í)� se volný mix ulo�í.

3. Ozna�te vytvo�ený mix ze seznamu 
volných mix�. Tla�ítkem �F4(Uprav)� 
p�ejdete do roz�í�eného nastavení, viz. 
kapitola �Volné mixy�.

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im�
b.  Definice k�ivky p�enosu sm�rovky do vý�kovky
c.  Aktivace/deaktivace mixu ovlada�em vysíla�e (plynulé  
nastavení váhy mixu)
d.  P�i aktivaci/deaktivaci zpo�d�ná reakce

5. 5.

a
b

c
d
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Je-li k�ídlo modelu osazené k�idélky a klapkami (alespo� �2 Flap�), 
m��e tento mix vyu�ít pro zvý�ení citlivosti k�idélek. Tento mix se 
realizuje jedním volným mixem vysíla�e. 

12.11   Mix k�idélka do klapek camber

1. V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-
>Volné mixy� tla�ítkem �F2(Nový)� 
vytvo�te nový mix. 

2.  První polo�ku �Master�-vstup mixu 
vypl�te letovou funkcí �K�idélka� a 
polo�ku �Slave�-výstup mixu vypl�te 
letovou funkcí  �Vztlaky� .  �Hlavní 
hodnota� je váha do jaké míry bude funkce 
k�idélek ovliv�ovat klapku camber. 
Tla�ítkem �F5(Dal�í)� se volný mix ulo�í.

3. Ozna�te vytvo�ený mix ze seznamu 
volných mix�. Tla�ítkem �F4(Uprav)� 
p�ejdete do roz�í�eného nastavení, viz. 
kapitola �Volné mixy�.

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im�
b.  Definice k�ivky p�enosu k�idélek do klapky camber
c.  Aktivace/deaktivace mixu ovlada�em vysíla�e (plynulé  
nastavení váhy mixu)
d.  P�i aktivaci/deaktivaci zpo�d�ná reakce
e.  Váhou mixu pro jednotlivé výstupy 

Pro konfiguraci k�ídla �4KLAP.� by se p�i popsané konfiguraci s 
k�idélky vychylovaly sou�asn� ob� klapky. Aby bylo dosa�eno mixu 
k�idélek pouze do klapek �camber� (dále od trupu modelu), je nutné 
v roz�í�ené konfiguraci editovat polo�ku �Výstup mixu� a sloupec S2 
a S3 zm�nit na hodnotu 0%. Touto úpravou serva klapek S2 a S3 
nebudou ovlivn�ny mixem.   

5. 5.
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Je-li k�ídlo modelu osazené k�idélky a klapkami (alespo� �4 KLAP.�), 
m��e tento mix vyu�ít pro zvý�ení citlivosti k�idélek. Tento mix se 
realizuje jedním volným mixem vysíla�e. 
Postup sestavení mixu je toto�ný s mixem p�edcházejícím, a� na 
poslední fázi.

12.12    Mix k�idélka do klapek break

Vý�e zmín�ný postup by se choval tak, �e s pohybem k�idélek by se 
vychylovaly sou�asn� i ob� klapky. Aby bylo dosa�eno mixu k�idélek 
pouze do klapek �break� (blí�e trupu modelu), je nutné v roz�í�ené 
konfiguraci editovat polo�ku �Výstup mixu� a sloupec S1 a S4 
zm�nit na hodnotu 0%. Touto úpravou serva klapek S1 a S4 
nebudou ovlivn�ny mixem.

Je-li k�ídlo modelu osazené k�idélky a klapkami (alespo� �2 KLAP.�), 
m��e tento mix vyu�ít pro zvý�ení citlivosti vý�kovky. Tento mix se 
realizuje jedním volným mixem vysíla�e. 

12.13    Mix vý�kovka do klapek camber

1. V menu �Jemné lad�ní /let. re�imy-
>Volné mixy� tla�ítkem �F2(Nový)� 
vytvo�te nový mix.

2.  První polo�ku �Master�-vstup mixu 
vypl�te letovou funkcí �Vý�kovka� a 
polo�ku �Slave�-výstup mixu vypl�te 
letovou funkcí  �Vz tlaky�.  �Hlavní 
hodnota� je váha do jaké míry bude funkce 
vý�kovky ovliv�ovat klapku camber. 
Tla�ítkem �F5(Dal�í)� se volný mix ulo�í.

5. 5.

150



computer radio control system CZ

3.  Ozna�te vytvo�ený mix ze seznamu 
volných mix�. Tla�ítkem �F4(Uprav)� 
p�ejdete do roz�í�eného nastavení, viz. 
kapitola �Volné mixy �.

a.  Konfigurace mixu podle letových re�im� 
b.  Definice k�ivky p�enosu vý�kovky do klapek camber
c.  Aktivace/deaktivace mixu ovlada�em vysíla�e (plynulé  
 nastavení váhy mixu)
d.  P�i aktivaci/deaktivaci zpo�d�ná reakce
e.  Váhou mixu pro jednotlivé výstupy 

Pro konfiguraci k�ídla �4KLAP.� by se p�i popsané konfiguraci s 
k�idélky vychylovaly sou�asn� ob� klapky. Aby bylo dosa�eno mixu 
k�idélek pouze do klapek camber (dále od trupu modelu), je nutné v 
roz�í�ené konfiguraci editovat polo�ku �Výstup mixu� a sloupec S2 a 
S3 zm�nit na hodnotu 0%. Touto úpravou serva klapek S2 a S3 
nebudou ovlivn�ny mixem.  

Funkce dolad�ní profilu k�ídla klapkami a k�idélky napomáhá k 
p�izp�sobení k�ídla letovým podmínkám. P�i létání v termice, nebo 
p�i p�istání je výhodn�j�í mít zvý�ený vztlak na k�ídle (mírné 
vychýlení k�idélek a klapek dol�). Mix se konfiguruje v menu �Jemné 
lad�ní /let. re�imy� (k�ídlo 2 K�ID. a vy��í). P�ejd�te do menu 
�Jemné lad�ní /let. re�imy->Aero. brzda-Butterfly�

12.14     Mix vztlakových klapek - ovládání
                 zak�ivení profilu k�ídla

5. 5.
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a.  Výchylka k�idélek
b.  Konfigurace  mixu podle  letových  re�im�
c.  Úprava diferenciace k�idélek
d.  Výchylka klapek
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Funkci zhasínání motoru vyu�ijete p�edev�ím u model� 
pohán�ných spalovacím motorem pro bezpe�né vypnutí motoru, 
ale m��ete ji stejn� dob�e pou�ít i u model� pohán�ných 
elektromotorem jako odji�t�ní/zaji�t�ní plynu. Konfigurace funkce 
zhá�ení motoru je dostupná v menu �Pokro�ilá nastavení->Dal�í 
mo�nosti modelu�. Polo�kou �Spína� zastavení motoru� 
p�i�azujete spou�� zhasínaní motoru, tzn. funkce plynu bude 
nabývat po aktivaci hodnotu definovanou v polo�ce �Pozice plynu 
pro zastavení�.

12.15    Zhasínání motoru

Funkce volnob�hu upraví minimální hodnotu letové funkce plynu. 
Konfigurace funkce volnob�hu motoru je dostupná v menu 
�Pokro�ilá nastavení->Dal�í mo�nosti modelu�. Polo�kou �Spína� 
volnob�hu� p�i�azujete spou�� zhasínaní motoru. Po aktivaci 
volnob�hu se k minimální hodnot� plynu p�i�te offset volnob�hu 
�Posun volnob�hu�. Plyn dále reaguje na ovlada� vysíla�e.

12.16     Volnob�h motoru

5. 5.
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Elektrická za�ízení opat�ená symbolem 
p � e � k r t n u t é  p o p e l n i c e  n e s m � j í  b ý t  
vyhazována do b��ného domácího odpadu, 
namísto toho  je nutno  je odevzdat ve 
specializovaném za�ízení pro sb�r a 
recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) 
nesm�jí být elektrická za�ízení vyhazována 
do b��ného domácího odpadu  (WEEE  - 
Waste of Electrical and Electronic Equipment  
- Likvidace elektrických a elektronických 
za�ízení, sm�rnice 2002/96/EG). 
Ne�ádoucí za�ízení m��ete dopravit do 
n e j b l i � � í h o  z a � í z e n í  p r o  s b � r  n e b o  
recykla�ního st�ediska. Za�ízení poté budou 
likvidována nebo recyklována bezpe�ným 
z p � s o b e m  z d a r m a .  O d e v z d á n í m  
ne�ádoucího za�ízení m��ete u�init d�le�itý 
p�ísp�vek k ochran� �ivotního prost�edí.
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13   Dopl�ky pro vysíla�e 

13.1   Pulty 

DC Modrý

DC �erný

DC Uhlíkový Design
(PCD-3)

Dr�ák pro
DC-16/DS-14/DS-16

Podlo�ka pod ruce
pro Pult PCD-2/3

DS Modrý DS �erný

13.2 Ovládací prvky pro montá� do k�í�ových ovlada�� DC/DS

2-polohový p�epína�3-polohový p�epína� Tla�ítko

Potenciometr Náhradní koncovky154
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13.3 Vym�nitelné p�epína�e

Klí� pro vým�nu 
p�epína��

 - pro DC-16

- pro DS-14/DS-16

13.4 Popruhy pro DC/DS

Popruh pro DS-14/16

Poruh pro DC-16
- jednoduchý

K�í�ový popruh pro DC-16

13.5 Nabíjení
Nabíje� do automobilu
DC/DS

Nabíje�ky
DC/DS

UK

US

EU
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13.6 Ostatní

Hliníkový kufr

Náhradní akumulátor
pro DC/DS

Záslepky pro DC-16

USB-miniUSB kabel

USB adapter
pro update p�ijíma��

i ostatních výrobk� JETI model
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13.7 Mo�nosti roz�í�ení vysíla�e DS-14  (porovnání vybavenosti jednotlivých vysíla��)
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