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Bezpečnostní pokynyT10J
BEZPODMíNEčNě DBEJTE BEZPEčNOSTNíCH POKyNů.
Před prvním uvedením do provozu si důkladně přečtěte Návod 
k obsluze, zvláště pak naše bezpečnostní pokyny. Pokud s 
řízením modelů letadel nebo vrtulníků začínáte, doporučujeme 
Vám obrátit se na zkušeného modeláře.

Toto dálkové ovládání je určeno a povoleno výhradně k řízení 
dálkově ovládaných modelů. Robbe Modellsport nepřebírá 
žádnou odpovědnost v případě jiného použití.

BEZPEčNOSTNí POKyNy
Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu 
a nesmějí být používány a provozovány dětmi mladšími 14 let 
bez dozoru dospělých. Jejich stavba i provoz vyžadují určité 
technických znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování 
vzhledem k bezpečnosti. Chyby nebo nedbalosti během stavby 
nebo létání mohou vést k vážným škodám nebo i k úrazům.

Výrobce ani prodejci nemohou v žádném případě převzít 
zodpovědnost za chyby vzniklé při stavbě nebo provozování 
modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňujeme a 
vylučujeme jakékoli záruky.    

Technické chyby elektronického i mechanického rázu mohou 
vést např. k nechtěnému spuštění motoru, kdy může dojít k 
uvolnění dílů a jejich odlétnutí vysokou rychlostí. Ke stejným 
důsledkům může vést i provoz přijímače bez zapnutého 
vysílače.

Tím vzniká značné nebezpečí zranění. Vrtule, roto-
ry vrtulníků a všeobecně otáčející se díly, poháněné 
motorem, představují neustále hrozící nebezpečí zranění. 
Vyhýbejte se jakémukoli kontaktu s těmito díly.  Točící se 
vrtule může na př. i useknout prst!!

Nikdy se nezdržujte v nebezpečné blízkosti vrtulí nebo rotu-
jících části elektromotorů s připojenými bateriemi. Dávejte 
pozor také na to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu 
jakékoli jiné předměty.

Chraňte váš vysílač před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy 
nevystavujte přístroje horku, chladu a vibracím. RC soupravu 
lze provozovat pouze v teplotním rozsahu -15°C až + 55°C.

K nabíjení používejte jen doporučených nabíječů a články 
nabíjejte pouze v mezích stanovené nabíjecí doby. Dbejte 
doporučení výrobců akumulátorů. Přebíjení nebo chybné 
nabíjení může vést i k explozi akumulátorů. Dbejte na 
správnou polaritu.

Vyvarujte se nárazům a nikdy nepokládejte na vysílač těžké 
předměty. Překontrolujte i obal vysílače a kabeláž. Přístroje 
poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už 
neměly používat! Buďto je nechejte přezkoušet v robbe servisu 
nebo si opatřte nové.

Pádem nebo vlhkem může dojít ke skrytým poškozením, která 
mohou vést k výpadkům funkcí po krátkodobém provozu. 
Pro vysílač lze používat jen námi doporučené komponenty a 
příslušenství. Používejte vždy pouze originální robbe-Futaba 
konektory.

UPOZORNěNí:
Během letu se antény nikdy nedotýkejte, citelně to snižuje 
vysílací signál.

RUTINNí TESTy PřED STARTEM
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Dříve než zapnete přijímač se ujistěte, že je ovladač plynu na 
vysílači v poloze Stop/volnoběh. 

•	 Zapínejte	vždy	nejdříve	vysílač	a	potom	přijímač.
•	 Při	vypínání	 je	pořadí	opačné,	nejdříve	vypněte	přijímač	a	

poté vysílač.
•	 	 Před	startem	proveďte	test	dosahu
 Popis na str. 68.
•	 Zvolili	jste	správný	typ	paměti	modelu?	
•	 Proveďte	 zkoušku	 funkcí.	 Zkontrolujte	 smysl	 a	 velikost	

výchylek kormidel modelu.
•	 Jsou	funkce	mixů	a	přepínačů	správně	nastaveny?			
•	 Jsou	akumulátory	dostatečně	nabité?	
•	 Pokud	máte	jakékoli	pochybnosti,	nikdy	s	modelem	nestar-

tujte!

PROVOZ MODELU
•	 Nikdy	nepřelétávejte	nad	přihlížejícími	nebo	ostatními	piloty.
•	 Neohrožujte	nikdy	ostatní	osoby	nebo	zvířata.
•	 Nikdy	nelétejte	v	blízkosti	drátů	vysokého	napětí	nebo	obyt-

ných oblastí.
Neprovozujte svůj model ani v blízkosti splavů a veřejné lodní 

dopravy.
•	 	 Neprovozujte	model	na	veřejných	komunikacích,	dál-

nicích, cestách a náměstích apod.
Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu.

Během řízení a startu modelu musí být anténa úplně 
vytažená a neměla by směřovat na model. V tomto směru 
má vysílač nejslabší signál. 
Nejlepší je, když anténa míří na model ze strany.

POJIšTěNí

Modely, provozované na zemi (RC auta, lodě) jsou většinou 
pojištěny v rámci soukromého pojištění povinného ručení. Pro 
letecké modely je nutné dodatečné připojištění nebo rozšíření 
pojistky. Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým jste 
dostatečně krytí i při provozu leteckých modelů.

Případně uzavřete dodatečné připojištění nebo speciální 
pojištění, jako napž u Německého modelářského klubu 
(DMFV). Informace najdete na www.DMFV.aero.

VyLOUčENí ZÁRUKy
Na dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obs-
luze, jako i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení 
RC komponent nemůže robbe-Modellsport dohlížet. Proto 
nepřejímáme jakékoliv ručení za ztráty, škody anebo náklady, 
které vyplývají z chybného použití a provozu anebo jakýmkoliv 
způsobem s tímto souvisí.
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1. OBSAH BALENí

T10J-R3008SB čís. F 4109
1x vysílač T10J 2,4 GHz T/S-FHSS
1x přijímač R3008SB 2,4 GHz T-FHSS
1x vysílačový aku 5NiMH 2000 mAh
1x síťový nabíječ Tx-Rx 150 mA
1x vypínač s nabíjecím konektorem
1x Návod k obsluze

2. VšEOBECNý POPIS
2.1 VySíLAč T10J

Ideální aparatura pro pokročilé k ovládání leteckých modelů, 
vrtulníků a modelů multikoptér, kteří si zakládají na pocitu 
přesného řízení..

Souprava T10J umožňuje díky velmi rozsáhlému spektru funkcí 
i náročná použití a v záležitostech programovatelnosti splňuje 
téměř veškerá přání. Ergonomicky utvářená skřínka vysílače ve 
známé kvalitě zpracování Futaby spočívá pohodlně v rukou a 
vyznačuje se dobře dosažitelnými elementy pro ovládání..
LC-displej s podsvitem velikosti 128 x 64 pixlů a velkými zobra-
zovacími body zajišťuje dobrou čitelnost při všech podmínkách 
osvětlení.

Graficky podporovaná uživatelská plocha s obvykle jednodu-
chou strukturou menu Futaba zajišťuje lehkou obsluhu - dopro-
vodné menu lze zvolit v 7 jazycích. Intuitivně ovládatelný systém 
s aktivační klávesou 3D dovoluje rychlou a jednoduchou navigaci 
ve struktuře menu a jednoduché nastavení všech parametrů.

Pozoruhodné vlastností
•		 Technologie	T-FHSS®	2,4	GHz
 Vysoká odolnost vůčí rušení díky rychlému přeskoku frek-

vencí 
 modulace (100 x za vteřinu.)
•		 S	jistotou	pro	budoucnost	(odpovídá	již	nyní	nové	normě	EU	

2015)
•		 Integrovaný	32-kanálový	telemetrický	systém	s	velkým	dosa-

hem
•		 Indikace	telemetrie	v	reálném	čase	ve	velkém	displeji.
•		 Jako	opce	hovorový	výstup	na	sluchátka	s	telefonní	zástrčkou	

3,5 mm
•		 Výstup	melodie	a	tónů	(volitelný	na	interním	bzučáku	anebo	

ajko opce na sluchátkách)
•		 Vibrační	alarm
•		 velký,	podsvícený	displej	65	x	34	mm	(128	x	64	bodů)
•		 Technologie	sběrnice	S-BUS	pro	uskutečnění	plně	digitálního	

zapojení serv S.BUS, regulátorů S.BUS a senzorů S.BUS.
•		 Díky	podpoře	sběrnice	S.BUS	ideální	pro	vrtulníky	s	bezpád-

lovými systémy S.BUS
•		 Integrovaná	 modulární	 anténa	 zajišťuje	 vždy	 optimální	

vyzařování antény
•		 Plně	vybavený	10-kanálový	vysílač	s	19	ovládacími	elementy
•		 Precizní	 ovládací	 kniply	 bez	 vůle	 s	 otevřenou	 kniplovou	

mechanikou
•		 Mechanika	 řídicích	 kniplů	 je	 konstruována	 pro	 univerzální	

mód (mód 1 a 2) a uživatel ji může sám přestavět.
•		 Balení	obsahuje	výkonný	aku	NiMH	pro	provozní	dobu	až	10	

hodin a nabíječ.



3. TECHNICKÁ DATA
3.1 VySíLAč T10J
Ovládací kanály: ............................................. 20/ 10 serv
Frekvenční pásma:.................................2,404...2,4475 GHz
Systém přenosu: .................................. T-FHSS / S-FHSS
Rozestup kanálů: ................................................2000kHz
Zdroj proudu: ..................................................... 4,8-7,4 V
Odběr proudu: ...................... ca. 150mA (při VF-vysílání)
 Rozměry: .......................................... 185 x 200 x 80 mm
Hmotnost (s aku):  ............................................. ca. 740 g
Teplotní rozsah ........................................... -15C°-+55C°

3.2 PřIJíMAč R 3008 SB HV
Počet kanálů: ...........................................................8 / 10
Frekvenční pásma: ............................2,404...2,4475 GHz
Systém přenosu: .................................................. T-FHSS
Rozestup kanálů: ...............................................2000 kHz
Provozní napětí: ..  4,8 - 7,4 V (4-5 článků NiMH/ 2 LiPo)
 Odběr proudu: 50 mA
Rozměry: ............................................ 47 x 25 x 14,3 mm
Hmotnost:  ........................................................... ca. 11 g
Teplotní rozsah ........................................... -15C°-+55C°

ÚvodT10J
2.2  PřIJíMAč

PřIJíMAč R3008 SB

K o m p a k t n í  a  l e h k ý 
1 0 - k a n á l o v ý  p ř i j í m a č 
R3008SB	2,4	GHz,	T-FHSS®,	
s integrovaným vysílačem 
telemetrie. Navzdor malým 
rozměrům 47,3 x 24,9 x 14,3 
mm a hmotností pouhých 11 
g je přijímač R 3008 SB multi-
talentem. Je vybaven integro-

vaným telemetrickým vysílačem a může při dosahu do 1000 m 
vysílat k zemi až 32 telemetrických datových sad.

Přijímač je samozřejmě vybaven 8 výstupy PWM pro normální 
serva. Kanál 8 je přepínatelný na provoz S.BUS(1), takže lze 
k tomuto výstupu připojit až 10 serv anebo zařízení S.BUS(1).

Spínací kanály 9 a 10 jsou dosažitelné přes výstupy S.BUS 
1 nebo 2 a vyžadují odpovídající kompatibilní zařízení / serva 
S-BUS. K separátnímu bidirekcionálnímu přípoji S.BUS2 lze 
připojit jak serva S-BUS2, tak i senzory a přenášet až 32 tele-
metrických kanálů. Integrovaný vysílač vysílá k připoji S.BUS2 
připojena	telemetrická	data	k	vysílači	T-FHSS®,	kde	se	tato	
zobrazují v displeji anebo vydávají akusticky (hovor, vibrační 
alarm, tón anebo bzučák).

Tento přijímač spolupracuje "pouze" s novými vysílači 
T-FHSS®, schopnými přenášet telemetrii. Není kompati-
bilní s vysílači FASST, FASSTest® nebo S-FHSS anebo s 
těmito druhy modulací.

• Extra VoltagE (napětí)
Přijímač vysílá automaticky napětí přijímačového aku a kvalitu 
příjmu k vysílači.
Dodatečně je přijímač vybaven přípojkou k napájení pohonných 
aku. 

Přes připojovací zásuvku EXTRA 
VOLTAGE se přenáší aktuální napětí 
pohonných aku k vysílači. 

K tomu je zapotřebí připojovací kabel č. 
F1001100. 
K přípojce lze zapojit napětí maximálně 70 V DC.  Pro jistotu je 
v připojovacím kabelu zabudovaná pojistka.
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         BEZPEčNOSTNí POKyN:

-   Ačkoliv měřicí rozsah senzoru obnáší 70 volt DC, smí se 
připojovat a měřit napětí od nanejvýš 60 volt DC (maximálně 14S 
LiPo). Napětí nad 60V DC podléhají Směrnici pro nízká napětí a 
vyžadují zvláštních ochranných opatření a znalostí.

pohonný aku 

K regulátoru

pojistka

!



ÚvodT10J
4. VySíLAč T10J

4.1 OVLÁDACí PRVKy
Vysílač T10J je kompletně  vybaven všemi ovládacími ele-
menty. Vedle čtyř kniplových ovladačů je ječtě k dispozici pro-
porcionální ovladač (VR). Mimoto je instalováno celkem osm 
přepínačů anebo tlačítek (‘A’ až ‘H’).

Kontrolní LED dioda signalizuje, že je vysílač zapnutý a bli-
káním upozorňuje, že je zapnutý jiný letový režim než “Nor-
mal”. Modrá LED dioda signalizuje VF-vysílání.

Velký grafický LC displej poskytuje uživateli veškeré nezbytné 
informace. Komunikace mezi uživatelem a vysílačem probíhá 
pomocí kurzoru a tlačítek + , - a „END“, kterým lze provést 
nastavení dat modelů.

Na následujícím obrázku je znázorněn vysílač T10J s 

rozložením kniplů ‘mód 2’, tak jak je dodáván. Mnoho funkcí 
a poloh přepínačů, stejně jako i přiřazení proporcionálního 
VR ovladače lze pomocí menu "GEBERWAHL" individuálně 
přizpůsobovat Vašim osobním požadavkům.
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4.2 VýMěNA A INSTALACE VySíLAčOVýCH AKU 

Vysílač T10J je standardně vybaven akumulátory 6 V 2000 
mAh . 

Vysílačový aku se musí zabudovat. S vysílačem je aku propo-
jen konektorem chráněným proti přepólování. 
Kabel musí být veden po okraji, aby západka krytu dobře 
zaskočila.

Při výměně akumulátorů netáhněte při uvolňování konektoru 
za kabel! Uchopte konektor vhodným nářadím a opatrně jej 
vytáhněte z kontaktů.

4.3 NASTAVENí říDICíCH OVLADAčů
Změna nastavení délky
Délku kniplů lze plynule nastavit tak, aby byla optimálně 
přizpůsobena pilotovým zvyklostem (viz obrázek). 
• povolte díl a a B 
• nastavte držák na 
   požadovanou délku
• zakontrujte díl a a B
   Tuhost pružiny

Na obou ovládacích kniplech 
je možno nastavit tvrdost pružiny dle individuálních zvyklostí 
pilota. Za tímto účelem sejměte zadní kryt. Malým šroubovákem 
nastavte sílu pružiny pro každou řidicí funkci zvlášť.
•   otáčením ve směru hodinových ručiček způsobí tvrdší 

vratnou sílu.
•  otáčením proti směru hodinových ručiček způsobí 

měkčí vratnou sílu.

4.4 ODEJMUTí ZADNíHO VíKA
Otevření zadního víka
•		 Vyjměte	vysílačový	aku	a	odpojte	konektor	kabelu	aku.
•		 Uvolněte	 šroubovákem	 čtyři	 šrouby	 s	 křížovou	 hlavou,	

kterými je zadní víko přichyceno ke skřínce vysílače. 
Zadní víko sejměte směrem dozadu.
Uzavření zadního víka
•		 Nasaďte	 zadní	 víko	 opatrně	 zpět	 na	 skřínku	 vysílače.	

Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kontaktů konek-
toru kabelu aku! 

•		 Připevněte	zadní	stvíko	zpět	pomocí	čtyř	šroubů.	
•		 Zabudujte	aku	a	uzavřete	kryt	pouzdra	aku.
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Díl A Díl B

PřESTAVBA BRZDíCí/ARETAčNí PRUžINy
Vysílač je sériově dodáván v módu 2, levý řídicí knipl má 
aretační funkci, pravý řídicí knipl autoneutralizační funkci.  
Volitelně lze jeden z nich přebudovat na plynule nastavi-
telnou aretační funkci pro funkci motoru/plynu, která není 
autoneutralizační.

1.  Odejměte Zadní panel, jak již bylo popsáno.

2. Odšroubujte destičku řídicího kniplu vpravo..

3. Otočte destičku řídicího kniplu o 180°.

4. Přišroubujte destičku řídicího kniplu vlevo.

(Údaje směru vpravo/vlevo = z pohledu zezadu)
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4.5 MóD říDICíCH OVLADAčů / NASTAVENí JAZyKA

Vedle mechanické přestavby plynu disponuje vysílač 
přiřazením funkcí řídicích ovladačů. Software vysílače má 
kromě předvoleného ‘módu 2’ ještě tři další módy řídících 
ovladačů. Díky této možnosti můžete systém optimalizovat dle 
svých zvyklostí řízení. 
Protože přiřazení řídících funkcí na odpovídajících výstupech 
serv na přijímači zůstává stále stejné, musí se pouze určit, 
kterým uspořádáním řídících ovladačů bude pilot model ovlá-
dat. 

Za účelem přestavení módu řídicích kniplů se musí obě tlačítka 
‘+’ a ’-’ během zapnutí vysílače současně stisknout. 

Na displeji se pak zobrazí aktuální mód řídícího ovladače. 
Tlačítkem  “+“ nebo „-“ lze nastavit požadovaný mód. 

Při dalším zapnutí je pak nový mód aktivován.  

Přiřazení řídících ovladačů (mód 1-4): 
Mód 1:
křidélka vpravo
výškové kormidlo vlevo 
plyn/ovládání motoru 
vpravo 
směrové kormidlo vlevo 

Mód 2:
křidélka vpravo
výškové kormidlo vpravo 
plyn/ovládání motoru 
vlevo 
směrové kormidlo vlevo 

Mód 3:
křidélka vlevo 
výškové kormidlo vlevo 
plyn/ovládání motoru 
vpravo směrové kor-
midlo vpravo 

Mód 4:
křidélka vlevo 
výškové kormidlo vpravo 
plyn/ovládání motoru 
vlevo směrové kormidlo 
vpravo 

KALIBRACE říDICíCH OVLADAčů (STK-ADJ)
V tomto menu lze provést kalibraci pro řídicí ovladače.  Díky 
tomu je pak vždy realizována optimální nulová poloha ze strany 
ovladače.

Otevřete menu „STK-ADJ“ jak je výše popsáno. Displej se 
zobrazí následovně:
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VOP

4 1

3 2

Plyn

KřidSOP

VOP

4 1

3 2

Plyn

KřidSOP

VOP

1

3 2

Plyn
Křid SOP

4

Plyn

1

3 2

VOP
Křid SOP

4

Nyní lze zvolit ovládací knipl, pro který má být provedena kali-
brace (např. STK 1 KŘID.).

Zvolte kurzorem funkci „ADJ“ a přesuňte ovladač do nulové 
polohy. Hodnota se převezme stisknutím kurzoru. Poté musíte 
ovladač přesunout úplně doprava a doleva. Hodnoty jsou 
převzaty stisknutím kurzoru. Nastavení ostatních řídicích 
ovladačů provedete stejným způsobem.

REVERS FUNKCE PLyNU (THR-REV)
Ve stejném menu se rovněž reverzuje funkce plynu. Toho je 
zapotřebí, aby bylo možno u mixů se společným ovladačem 
(plyn/pitch u vrtulníků) nezávisle reverzovat směr plynu. Zvolte 
kurzorem řádek THR-REV a změňte tlačítkem „+“ nebo „-“ mód 
pro reverzovaný směr běhu. Při příštím zapnutí se aktivuje nový 
mód.
Důležité upozornění:
Pokud byla poloha Failsafe naprogramována např. na 20% 
plynu a pak se naprogramuje Servo-Reverse, neběží servo 
plynu nebo připojený regulátor na 20% plynu, nýbrž na 80%! 
Tato nastavení pečlivě zkontrolujte. Při programování Throttle-
Reverse k tomuto efektu nedochází.

VOLBA JAZyKA
Ve stejném menu lze zvolit i jazyk, ve kterém se budou 
zobrazovat údaje na displeji. Vysílač je dodáván s nastave-
nou angličtinou. Přejděte kurzorem na řádek LANGUAGE a 
zvolte tlačítkem „+“ nebo. „-“ angličtinu, holandštinu, itálštinu, 
španělštinu, francouzštinu nebo němčinu. 

4.6 UKAZATEL NAPěTí
Aktuální napětí vysílače se 
zobrazuje přes velký LC 
displej ve voltech.

4.7 ALARM PODPěTí
Jakmile provozní napětí 
vysílačových aku dosáhne 
hodnoty 5,0 V při nasta-
vení "NiMH5"“ a 4,2 
V nastavení „DRY 4,“ 
bude uživatel na vybitý 
vysílačový aku upozorněn 
vizuálně i akusticky. Na 

displeji bliká symbol akumulátoru a zazní varovný signál. V tako-
vém případě s modelem okamžitě přistaňte a dobijte vysílačový 
aku.

4.8 NABíJENí AKU
Před uvedením vysílače do provozu nabíjejte akumulátory po 
dobu 24 hodin přiloženým nabíječem. Po použití nebo po delším 
skladování nabíjejte všechny aku soupravy před dalším pro-
vozem 14-16 hodin nezávisle na předchozí době používání. Tím 
se vyrovná samovybíjení článků a akumulátory se zformátují.

Samovybíjení článků NiMH obnáší ca. 1,5 % za den. To zna-
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mená, že asi po 75 dnech je předtím plně nabitý aku plně vybit, 
aniž by byl během této doby zatížený.
Vysílačové akumulátory je možné nabíjet bez jejich vyjmuti. 
Zásuvka pro nabíjení se nachází na levé straně vysílače (viz 
obr. str. 7).

Doporučujeme následující nabíječe:
1. Pro jednoduché normální nabíjení přiložený síťový nabíječ. 

2. Pro rychlonabíjení a údržbu aku doporučujeme Power Peak 
B7 č. 8566 nebo Power Peak C8 180W EQ-BID č. 8124.

Obzvláště při použití NiMH článků je automatické odpojení 
jistější, neboť tyto typy článků jsou velmi citlivé na přebíjení. 

Při nabíjení aku musí být vysílač i přijímací zařízení 
bezpodmínečně vypnuté. 

Obvod nabíjecího proudu ve vysílači je vybaven elektronickou 
pojistkou (polyfuse), která chrání vysílač i akumulátory při příliš 
vysokém nabíjecím proudu a zkratu nabíjecího kabelu. Odezva 
pojistky je závislá na nabíjecím proudu a typu akumulátorů. 
Vyvarujte se zkratu nabíjecího kabelu.
Přes Polyfuse lze vysílačový aku jak nabíjet, tak i vybíjet. Maxi-
mální nabíjecí proud = 2A.

Nejdříve připojte vždy banánky nabíjecího kabelu k 
nabíječi. Dbejte na správnou polaritu nabíjecího kabelu, 
pojiska nechrání před přepólováním. Vysílač není vybaven 
ochrannou diodou proti přepólování.
Přijímačový aku se může při nabíjení ponechat v modelu. Aby 
se aku a kabel spínače při nabíjení nemusel rozpojit, použíjte 
kabel se spínačem vybavený nabíjecí zdířkou ( čís. F 1407).
Po delší době uskladnění (zimní přestávka) by se měly aku 
před používáním 3 krát vybít a nabít. Teprve po tomto zformo-
vání dosáhnete plné kapacity a doby provozu článků.

V žádném případě nevhazujte akumulátory do domovního 
odpadu. Odevzdejte v rámci ochrany životního prostředí 
poškozené nebo použité aku pouze ve vybitém stavu na 
sběrných místech k tomu určených. V tomto případě to jsou 
prodejny baterií a akumulátorů anebo komunální sběrny 
zvláštního odpadu. Aby se zamezilo zkratům, přelepte prosím 
případně obnažené kontakty lepicími páskami.

4.9 REžIM UčITEL-žÁK 

Režim učitel-žák (Trainer) umožňuje začátečníkům nácvik 
létání za pomoci zkušeného instruktora. To zn. že učitel 
řídí model během fáze startu a přistání a může stisknutím 
tlačítka učitel-žák předat řízení modelu žákovi, je-li model v 
bezpečné pozici. Pokud se vyskytne kritická letová poloha 
anebo situace, pustí instruktor tlačítko L/S a převezme 
opět řízení modelu.

Tímto způsobem je možné naučit žáka krok po kroku bezpečné 
pilotáži bez event. škod a ztráty modelu. 
Vysílač T10J je standardně vybaen zásuvkou 
U/Ž, pomoci které lze uskutečnit provoz
učitel/žák. Zásuvka
na zadní straně vysílače.
Vysílače T10J lze použít jako učitelského, tak i žákovského 
vysílače.

Prosím, dbejte následujících pokynů: 
•		 Během režimu učitel/žák je nezbytné, aby měl žákovský 

vysílač vlastní zdroj napětí.
•		 Vypněte	v	žákovském	vysílači	VF-modul,	aby	nedocházelo	k	

vysokofrekvenčnímu vysílání. (viz kap. 11.1).
•	 Pokud	 nemají	 oba	 vysílače	 stejné	 osazení	 funkcí	 (plyn	

vpravo/vlevo), musí se na žákově vysílači provést příslušná 
změna (mód 1-4).

•	 Propojte	vysílače	učitele	a	žáka	kabelem	Trainer.	
•	 Zapněte	oba	vysílače.	
•	 Proveďte	test	 funkcí	učitelského	vysílače,	sepněte	spínač	

U/Ž a překontrolujte řídící funkce žákovského vysílače. 
•		 Po	 uvolnění	 spínače	 musí	 být	 řízení	 opět	 ovládáno	

učitelským vysílačem.
•	 Po	 odstartování	 modelu	 učitelem	 a	 dosažení	 bezpečné	

výšky lze žákovi předat řízení. Pokud se vyskytne nějaká kri-
tická situace, může učitel zpět převzít řízení modelu. 

Přes software lze zvolit, jestli žákův vysílač disponuje vlast-
ními funkcemi mixů řízení modelu, nebo zda se bude používat 
funkcí učitelova vysílače (viz kapitola 7.18, str. 30 Trainer). 

Vysílač T10J lze provozovat jako učitelský i žákovský vysílač v 
kombinaci s jinými vysílači z nabídky sortimentu robbe/Futaba. 
Přitom se nabízí následující možnosti kombinací a požadavků 
na kabel U/Ž: 

Vysílač T10J jako učitelský v kombinaci a následujícími 
žákovskými vysílači: 
 FF-8 Super, FF-9, T12Z, T12FG, T14SG, T14MZ, FX-20, 

FX-22, FX-30, FX-32, FX-40 a T18MZ. Kabel u/ž čís. F 1591

Vysílač T10J jako žákovský v kombinaci a následujícími 
učitelskými vysílači: 
Skysport T4YF, T4EX, T6EXP, T6EXP 2,4G, FF-6, T7 CP, 

T8FG, T12FG, T12Z, T14MZ, T14SG, FX-20, FX-22, FX-30, 
FX-32, T18-MZ, FX-40 kabel u/ž čís. F1591
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Nabíjecí zásuvka
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4.10 PROVOZ DSC / PROVOZ NA LETECKéM SIMULÁTORU

DSC provoz ve spojení s přijímači 2,4 GHz není možný! 
PROVOZ NA LETECKéM SIMULÁTORU 
Pokud chcete přes vysílač T10J obsluhovat letecký simulátor, 
musíte použít příslušný adaptér kabel č. 8239. 
Při provozu na leteckém simulátoru vypněte VF, abyste šetřili 
proud. Abyste zabránili VF-vysílání, postupujte jako v kapitole 
11.1 strana 69 (test dosahu).
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4.11  PÁROVÁNí PřIJíMAčE

UPOZORNěNí:
Během letu se antény nikdy nedotýkejte, citelně to snižuje 
vysílací signál.

SPÁROVÁNí PřIJíMAčE T-FHSS (LINK)
Aby bylo možné přijímat a převádět kódované signály vysílače, 
musí se přijímač s vysílačm 'spárovat'. 

•	 	Zapněte	vysílač	a	navigujte	do	menu
    „MDL-WAHL“.

•		Zvolte	si	požadovanou	pozici	v	modelové	paměti..

•	 	Ujistěte	se,	že	v	podmenu	„RX“	je	nastaven	druh	modulace	
  „T-FHSS“.

•	 	Navigujte	pomoci	kurzoru	k	podmenu
  „LINK“.

•	 	Vysílač	a	přijímač	umístěte	poblíž	sebe	
  (ca. 50 cm anebo blíže).

•			Stiskněte	tlačítko	„LINK“

•	 	Zapněte	napájecí	napětí	přijímače,	ten--
  to nastartuje proces párování a vyšle indivi-
  duální číslo kódu přijímače k vysílači.

•	 	Číslo	kódu	přijímače	se	zobrazí	v	displeji.

•	 	Jakmile	je	spárování	provedeno,	rozsvítí	se	na	přijímači
  zelená LED.

Při párování by v okolí neměl být zapnutý žádný další systém 
T-FHSS®.

SPÁROVÁNí PřIJíMAčE S-FHSS

•	 	Zapněte	vysílač	a	navigujte	do	menu
    „MDL-WAHL“.

•			Zvolte	si	požadovanou	pozici	v	modelové	paměti..

•	 	Ujistěte	se,	že	v	podmenu	„RX“	je	nastaven	druh	modulace	
  „S-FHSS“.

•		Zapněte	napájení	přijímače

•	Stiskněte	na	přijímači	tlačítko	„SW“
   a podržte je 
   min 1 vteřinu.

•	Jakmile	je	spárování	provedeno,	
  rozsvítí se na přijímači zelená
  LED. 

• Změnit osaZEní Výstupů přijímačE

1. Zapněte napětí pro přijímač.

2.	Červená	LED	blikne	třikrát	a	
    a svítí pak konstantně.

3. Potom stiskněte tlačítko „LINK/
MODE“
     a podržte je po dobu ca. 5 vteřin. 

•	zelená	a	červená	LED	svítí	společně
	•	Uvolněte	tlačítko	„LINK/MODE“.	
	•	Poté	se	objeví	blikající	sekvence	červených	LED	diod.
	•	V	základním	nastavení	(programovací	mód)	blikne	červená			 			
LED 2 x (přednastavený mód B)

4. Stisknutím tlačítka Link/Mode-Taste zvolíte jiný 
     mód
• Zvolený mód je signalizován blikáním
 Mód A: červená LED blikne 1x
 Mód B: červená LED blikne 2x
 Mód C: červená LED blikne 3x
 Mód D: červená LED blikne 4x

5. Za účelem uložení módu do paměti,
	 •	podržte	min	2s	stisknuté	tlačítko	„LINK/MODE“.	
	 •	zelená	a	červená	LED	blikají	současně
	 •	poté	dojde	ke	změně	indikace	na	červenou	LED
 
6. Vypnout přijímač.

4.12 PřEPíNÁNí VýSTUPů PřIJíMAčE

Jak je zřejmé z následující tabulky, lze přijímač provozovat v 
různých módech. Přitom musíte odpovídajícím způsobem změnit 
pořadí kanálů na přijímači.

Přijímač
Přípojka

Výstupy kanálů

Mód A
CH 1-8

Mód B
CH 1-7

Mód C
CH 9-10

Mód D
CH 9-10

1 1 1 9 9

2 2 2 10 10

3 3 3 - -

4 4 4 - -

5 5 5 - -

6 6 6 - -

7/B 7 7 - -

8/SB 8 S.BUS - S.BUS

červená LED 
bliká

1 x 2 x 3 x 4 x
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U systému S.BUS se jedná o digitální 
sběrnici (BUS), která převádí veškerá 
data jako řídicí povely anebo teleme-
trické informace přes jediné vedení 
mezi komponentami.
Z tohoto centrálního, všechna data 
obsahujícího vedení S.BUS, vyčítávají komponenty S.BUS na 
ně adresované informace.

Upozornění:
S.BUS napájí přímo veškeré komponenty proudem a aku lze 
připojit k libovolnému místu sběrnice S.BUS. Tím se zjednodušuje 
optimální rozmístění všech komponent. Přijímač a aku lze umístit 
zcela na sobě nezávisle v modelu a současně se snížují nároky 
ny kabeláž.
U systému S-BUS se proto doporučuje zavádět napájecí napětí 
přes HUB-kabel (do uzlu).
Aby bylo možno využít výstupu S-BUS, připojte příslušná S-BUS 
serva anebo senzory k S-BUS přípojce na přijímači přes S-BUS 
HUB-2, 30 cm č. 88820030 nebo S-BUS HUB-3, 30 cm.

Upozornění: Jednotlivá S-BUS serva lze zapojit i přímo.

ZAPOJENí NA VýSTUP S-BUS 1+2

S.BUS Hub S.BUS Hub

S.BUS Ausgang
S.BUS

Akku

4ch

5ch

Sensor

Sensor

KOMBINOVANé ZAPOJENí

Signály serva na normálním výstupu serva (kanál 1 ... 7) a na 
výstupu S-BUS jsou k dispozici současně. Aby se na př. nahradil 
V-kabel, lze 1 servo připojit k normálnímu výstupu a druhé servo 
k výstupu S-BUS.

Upozornění:
Maximální počet kanálů S-BUS je 8+2. Avšak k dispozici je pouze 
tolik kanálů, kolika vysílač disponuje (momentálně 10).

Pozor:
Přívod akumulátoru přímo na přijímači může poskytnout na jed-
né zástrčce trvale proud 3A a krátkodobě 6A (černá zástrčka), 
anebo trvale 6A nebo krátkodobě 12A (modrá zástrčka¨). Při 
vyšší spotřebě proudu lze použít kabelu HUB4 s vysokoproudou 
zástrčkou čís. 8884. Proudová zatížitelnost pak stoupne na 8A 
trvale a 16A ktátkodobě.

Další příslušenství k S-BUS najdete v našem hlavním katalogu 
nebo speciálním prospektu o S-BUS.
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Úvod

S.BUS2
Port

S.BUS
Port
(8/SB)

Hub

Hub Hub Hub

Seitenruder Servo

S.BUS2 ServoS.BUS Servo
S.BUS2 Servo

Anschluss ist möglich

S.BUS2 Kreisel
Anschluss ist möglich

S.BUS Servo
Anschluss nicht möglich

Telemetry Sensor
Anschluss nicht möglich

S.BUS2
Kreisel

Kanal Mode B einstellen. 

＋

Telemetry 
Sensor

PříKLAD ZAPOJENí NA SySTéM S-BUS2

Serva S-BUS, S-BUS2 a gyra se musí připojovat a používat na 
správných výstupech přijímače.
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5. ZAPOJENí SERV

Pořadí zapojení serv na přijímači je 
předem dané, protože spousta funkcí 
mixů je předprogramována. 
Pokud chcete maximálně využít 
programovacích možností vysílače, 
musí být pořadí serv zapojených na 
výstupech přijímače vždy zachováno.  

U kanálů funkcí 5 - 9 je zapojení 
závislé na příslušném programu 
mixu. 

Zapojení a funkce jsou zobrazeny na 
schématu a v tabulce.

Uvedené schéma zobrazuje zapojení 
pro model ‘ACRO. 

V níže uvedené tabulce je 
znázorněno osazení kanálů pro 
všechny typy modelů. 
U některých kanálů je funkce zapo-
jených serv závislá na příslušném 
programování.
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Přijímač

Nabíjecí zásuvka Vypínač VYP/ZAP

kanál 1
křídélko

vlevo  

kanál 6
přistávací

klapky

kanál 2
výškové kor-

midlo

kanál 4
směrové 
kormidlo 

kanál 5
zatahovací 

podv.

kanál 7
křídélko
vpravo  

kanál 3
plyn 

kanál 8
volně

osaditelné

kanál Akrobatické modely (motorové) Multikoptery Vrtulníky 

1
křidélko vlevo, 

(kombinace křidelka
a levé klapky)

klonění klonění

2 Výškové kormidlo klopení klopení

3 plyn plyn plyn

4 směrové kormidlo záď záď

5 zatahovací podvozek mód zisk gyra

6 přistávací klapky volně osaditelné / 
zisk gyra pitch

7
křidélko vpravo

(kombinace křidelka
a pravé klapky)

volně osaditelné volně osaditelné

8
volně osaditelné,

popř. nastavení jehly trysky 
VOP 2

volně osaditelné
volně osaditelné,

popř. nastavení jehly trysky 
klopení 2

9 volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné

10 volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné

Upozornění:
Připojení serv u větroňů se líší dle volby nosných ploch. Přečtěte 
si ktomu tabulku připojení serv v menu větroňů (s.45).

Upozornění:
Kanály 9 + 10 jsou výhradně spínacími kanály a jsou využitelné 
pouze na výstupu S.BUS1. Buďto prostřednictvím adaptéru (ad-
aptér PWM čís.F1695 nebo čís.8885) nebo serv S.BUS.
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Během zapínání vysílače krátce zazní jako potvrzení zabudovaný bzučák a na displeji se objeví výše uvedené zobrazení.
Před každým letem, popř. každým startem, musí být zajištěno, že model zobrazený na displeji souhlasí s modelem, se kterým se má 
létat. Za tímto účelem se na základním displeji ukáže název a číslo modelu, jakož i typ modelu. Chybným směrem chodu serv a 
neupraveným nastavením trimů, jakož i chybným propojením mixů může dojít k pádu modelu.

Kromě toho by se před každým startem mělo překontrolovat napětí aku. S modelem můžete odstartovat pouze tehdy, když má aku 
dostatečnou kapacitu, což je signalizováno odpovídající úrovní napětí.

Jednotlivé ovládací prvky mají následující význam. 

Tlačítko End: 
Stisknutím tlačítka ‘End’se dostanete od každého zobrazení funkce zpět na startovací displej.

Kurzor:
Kurzor slouží k volbě popř. změně různých opcí. Stisknutím tlačítka se provádí volba jedné opce. Kurzorem se vrací zpět celková 
indikace. K tomu musíte napřed kurzorem vyhledat odpovídající indikaci(MDL, SYS). Poté bliká příslušný displej stopek. Stopky se 
nulují tak, že stisknete kurzor na 1s.

Tlač. „+“ a „-“:
Těmito tlačítky lze měnit hodnoty nastavení, jakož i vypínat nebo zapínat funkci. 
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Kurzor

Tlač. End

Směrové kor-
midlo

Indikace trimu

Výškové kormidlo
Indikace trimu

Název a čislo 
modelu

Ukazatel celk. 
času (hod./min)

Balanční křídélka
Indikace trimu

Symbol pro
typ modelu

plyn 
Indikace trimu

Typ modulace

Indikátor napětíStopky 1 + 2
(Min./s./1/10s.)

6. UVEDENí VySíLAčE DO PROVOZU 

6.1 DISPLEJ A KLÁVESNICE

tlač. „+“ a „-“

přepínač/ 
ovladač Akrobáty Větroně Vrtulníky Multikoptery

přepínač A VOP / Dual Rate / ka.9 VOP / Dual Rate / ka.9 klop./ Dual Rate klop./ Dual Rate

přepínač B SOP / Dual Rate SOP / Dual Rate záď/ Dual Rate záď/ Dual Rate

přepínač C
nahoru= VOP-Flap vys.

střed= volnoběh 2
dolů= brzd. klap. vys

- Regulátor otáček / ka. 7 kanál 6

přepínač D křid.dif./ Dual Rate / ka. 10 křid.dif./ Dual Rate / ka. 10 klonění/ Dual Rate / ka. 10 klonění/ Dual Rate / 
ka. 10

přepínač E volný volný předvolba plynu 1 a 2 kanál 5

přepínač F volný volný předvolba plynu 3/ gyro/
ka.5 -

přepínač G podvozek / kanál 5 kanál 6 autorotace -

přepínač H snap roll/ trenér trenér trenér/ motor vyp. trenér

ovladač VR
klapky/ kanál 6

(trim klapek, při zapnutých 
Flaperonech)

kanál 10 pitch visení / kanál 8 kanál 7

DT 5 kanál 7 kanál 5 - -

DT 6 kanál 8 kanál 8 - kanál 8

6.2 OSAZENí PřEPíNAčů A OVLADAčů

Upozornění:
Původní přiřazení lze individuálně změnit.
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6.3 VýSTRAžNÁ UPOZORNěNí
Alarm nebo chybová hlášení se na displeji vysílače objevují z 
obzvláště důležitých důvodů. Každé chybové hlášení je dopro-
vázeno i akustickým signálem. Varování na displeji je tím ještě 
zdůrazněno, takže by měl pilot chybu zaregistrovat i během 
letu.

LOW BATTERy: (PODPěTí AKU) 

Jakmile dosáhne napětí 
vysílačových aku během 
provozu hodnoty 5,0 V při 
nastavení „NiMH5“ a 4,2 
V při nastavení „DRY 4“, 
upozorní se uživatel na 
vybitý aku tímto hlášením 
a signálním tónem (sviz 

str. 8).

mix Warning: (mix-VaroVání)

Toto varování se objeví, 
když jsou při zapínání 
vysílače aktivní funkce 
mixů. Dodatečně pak ještě 
5x zazní varovný tón a 
LED parametrů bliká. 

U následujících aktivních mixů se objeví hlášení: 
ACRO: Motor Off, Volnoběh 2, Snap-Roll, Brzdící klapky
 Butterfly, Nastavení trimu 1 + 2 
HELI: Motor Off, Autorotace, Křivka plynu 1...3 

Kromě toho je vydáno varování „GASSTK“ i v případě, kdy 
není řídicí knipl plynu během zapínání vysílače v poloze Stop. 
Mělo by to zabránit nechtěnému spuštění motoru.

Přesuňte odpovídající přepínač popř. ovladač do polohy AUS/
OFF (vypnuto) nebo stiskněte kurzor, abyste varovnou signa-
lizaci vypli.

BACKUP ERROR: (ZTRÁTA PAMěTI MODELU) 

Toto hlášení se objeví, 
když se ztratil obsah 
paměti vysílače. Když 
došlo k této chybě, rese-
tují se při příštím zap-
nutí veškerá data a jsou 
nevratně ztracena. V 
tomto případě se nesmí 

vysílač provozovat. Uživatel jej musí zaslat servisu robbe-
Futaba. Hášení je podporováno trvalým výstražným tónem.

6.4 PROGRAMOVÁNí

Pro lepší přehlednost je software rozdělen na čtyři části ACRO 
, MULTICOPTER, GLIDER a HELI. 

Vysílač T 10J je vybaven osvědčenými rotačními menu. U 
tohoto systému jsou všechny funkce uspořádány za sebou v 
nekonečné smyčce. Jednotlivá menu se aktivují kurzorem a 
jeho krátkým stisknutím.

Přitom lze požadovanou funkci z příslušné polohy zvolit  
tlačítkem „+“ dopředu nebo tlačítkem „-“ zpět.  

Je-li zvolená funkce aktivována, následuje vlastní progra-
mování. Nastavenou hodnotu lze změnit, aby byl vysílač 
přízpůsoben konfiguraci modelu anebo aby byly optimali-
zovány jeho letové vlastnosti. U vysílače T10J lze hodnoty 
pohodlně měnit tlačítky „+“ anebo „-“.

Všechna nastavení a změny se týkají vždy pouze právě 
aktivní paměti modelu a jsou okamžitě bez dalšího potvr-
zování uložena.  

Ze základního zobrazení se dostanete do menu stisknutím 
tlačítka ‘+ na min. 1s. Menu opustíte stisknutím tlačítka 
‘End’. 

Řada funkcí má mnoho dalších submenu, se kterými je možné 
provádět speciální nastavení. Toto platí na př. pro funkci ‚MDL-
WAHL‘. V submenu této opce lze na př. provést volbu modelu, 
kopírovat modelovou paměť anebo zavést název modelu.
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7. PROGRAM PRO MOTOROVé MODELy 
(ACROBATIC)

Program ACRO je standardní program pro všechny 
modely s pohonem, ale také pro jednoduché větroně.  

Obrázek ukazuje kompletní ovládací panel vysílače 
T10J. Třemi tlačítky a kurzorem lze pohodlně zvo-
lit všechny opce a nastavit všechny hodnoty. Díky 
grafickému displeji je zaručen jednoduchý dialog s 
vysílačem.

Tlač. End

+ a- tlač.

Kurzor

(Základní displej)

(1s)

Abychom se dostali do menu, 
musí se tlačítko ‘’+“ tisknout po 
dobu nejméně 1 s

Pokud se chcete vrátit zpět na základní 
displej, musíte stisknout tlačítko ‘End’.

MENU　　　　               1 2 3

▶MDL-WAHL
▶MDL-NAME
▶FAILSAFE
▶SERVO-UMP
▶STOPP-UHR
▶SERVO

▶END  PUNKT
▶TRIMMUNG
▶SERVO-MIT
▶P.MIX1-6
▶GEBERWAHL
▶PARAMETER

Pro volbu jednotlivých 
funkcí základního menu 
veďte kurzor doprava a 
doleva, nahoru a dolů. 
Pro akt ivaci funkce 
stiskněte kurzor. 

Dalším zatlačením kur-
zoru přes poslední funkci 
menu se dostanete do 
dalšího menu.

7.1 STRUKTURA MENU ACRO

MENU　　　　               1 2 3

▶TELEMETRI
▶SENSOR
▶SBUS  LINK
▶MDL-TRANS
▶TRAINER
▶QUER-DIFF

▶QUER→SEIT
▶V-LEITWRK
▶KREISEL
▶DELTA-MIX
▶QUER-HOEH
▶GAS→NADEL

MENU　　　　               1 2 3

▶D/R,EXPO
▶FLAPERON
▶BREMSKLPN
▶FLAP→HOEH
▶HOEH→FLAP
▶FLAP -TRIM

▶MOTOR-AUS
▶LEERLAUF2
▶SNAP  ROLL
▶GAS-KURVE
▶PIT-KURVE
▶GAS-VERZO

MDLWAHL Funkce modelu
	 	 •	Volba	modelu
		 	 •		Kopírování	paměti	modelu
MDL-NAME 	 •	Název	modelu
D/r, Expo  Dual-Rate / funkce Expo
  Nastavení
END PUNKT  Nastavení dráhy serva
SERVO-MIT  Nastavení nulové polohy serva
PARAMETRy  Menu parametrů
	 	 •	Mazání	paměti	modelu
	 	 •	Volba	typu	modelu
	 	 •	Změna	typu	modulace
	 	 •	Trimování	volnoběhu
MDL-TRANS  Přenos dat modelu
SERVO-UMP  Revers serv
MOTOR-AUS  Vypnutí motoru
LEERLAUF2  Předvolitelné nastav. plynu
TRIMMUNG  Nastavení trimů
	 	 •	Mazání	paměti	trimu
	 	 •	Účinnost	trimů
FLAPERON  Flaperon mix
FLAP-TRIM  Trimování Flap 
QUER-DIFF  diferenciace křidélek
V_LEITWRK  Nastavení kormidel V-výškovky
DElta-mix  Delta mix
 QUER-HOEH  Mix křidélka-výškovka
SNAP ROLL  Snap Roll
HOEH-FLAP  Mix výškovka-Flap
BREMSKLPN Brzdící klapky
QUER-SEIT  Mix křidélka-směrovka
FLAP-HOEH  Mix Flap-výškovka
KREISEL  Zisk gyra
p.mix1-6  Program. mix 1-6
GAS-KURVE  Programování křivek plynu
PIT-KURVE  Programování křivky Pitch
GAS-VERZO  Funkce zpoždění plynu
PLyN>JEHLA Autom. nastavení směsi
GEBERWAHL  Předvolba ovladačů vysílače
SERVO  Test a indikace výchylek serv
STOPP-UHR  Stopky
TRAINER  Režim učitel/žák
FAILSAFE  Nastavení Fail-Safe
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7.2 FUNKCE MENU ACRO 

Ze základního zobrazení do menu se dostanete stisknutí 
tlačítka „+“ na min. 1s. Volba v rámci menu se provádí kurzo-
rem. Menu se aktivuje stisknutím kurzoru. 

Funkce modelů (MODELWAHL)
V tomto menu lze nastavit 
různé parametry pro pro-
voz modelu. Pokud chcete 
využít všech možností, 
které má vysílač k dispo-
zici a přehledně progra-
movat, má tato funkce cel-
kem tři podmenu.

•	 Select volba modelu
•	 Copy	 	 kopírování	paměti	modelu
•	 Reset		 reset	paměti	modelu
•	 RX	 	 Volba	modulace
•	 LINK	 	 Spárovat	přijímač	(pouze	u	T-FHSS)

Podmenu lze zvolit kurzorem. Tlačítkem ‘End’ se přesunete 
zpět do menu.

MODELLWAHL  (VOLBA MODELU)
Vysílač je sériově vybaven 30 paměťovými pozicemi. Všechna 
předprogramovaná nastavení jsou zde ukládána.  Pro různé 
modely a použití lze tak velmi pohodlně uložit individální nasta-
vení a podle potřeby je rychle aktivovat. Za účelem lepšího 
přehledu jsou paměťová místa modelů očíslována. 

Poté, co toto podmenu zvolíte kurzorem, můžete tlačítkem  “+“ 
nebo „-“ navolit požadovanou paměť a stisknutím tlačítka na 
1s ji aktivovat. Nejdříve ale musíte potvrdit bezpečnostní dotaz 
ano?	(‘sure’	)	opětovným	stisknutím	kurzoru.

Potom	je	model	nahrán.	Číslo	modelu	se	změnilo	a	nové	jméno	
se objeví v displeji. Pokud během bezpečnostní dotazu sti-
sknete tlačítko 'END', bude funkce přerušena.

PODMENU KOPíROVÁNí PAMěTI MODELU (COPy)
Tato funkce umožňuje kopírování paměti modelu. Jedná se 
o velmi užitečnou funkci, pokud chcete naprogramovat další, 
podobný model. Zkopírujete zvolenou paměť modelu do jiné 
paměti, změníte název modelu a upravíte nastavení na nový 
model. Tím si ušetříte nové nastavování základních funkcí a 
podstatně zkrátíte dobu nastavování nového modelu. Před 
změnou dat modelu lze tato nakopírovat do volné paměti. V 
případě potřeby je odtamtud vždy můžete překopírovat zpět.

Po volbě řádku ‘COPY’ kurzorem zvolte tlačítky „+“ nebo 
„-“ číslo modelu, do kterého se má nakopíroavt aktivované 
paměťové místo. Potom potvrďte volbu stisknutím tlačítka kur-
zoru pod obu nejméně 1 s. Musíte ještě potvrdit bezpečnostní 
dotaz ’sure’, pak počné pochod kopírování. Pochod je vizuálně 

i akusticky signalizován. 
Hlášení „Complete“ Vám 
ukazuje konec přenosu. 
Data byla překopírována 
na zvolené paměťové 
místo.

PODMENU RESET PAMěTI MODELU (RESET)
Funkcí „RESET“ lze paměť modelu nastavit zpět na původní 
nastavení z výroby. Přitom jsou vymazána všechna nastavení, 
s výjimkou modulace a módu ovladačů.

Kurzorem zvolte pole „RESET“. Stiskněte nyní kurzor na min. 
1s.	Objeví	se	bezpečnostní	dotaz	„Sure?“,	opět	stiskněte	kur-
zor na min. 1s. Modelová paměť se nyní vymaže.

suBmEnu Druh moDulacE (rx)
Této funkce je zapotřebí, abyste mohli nastavit požadovaný typ 
VF-modulace. Můžete se rozhodnout mezi dvěma parametry, 
“S-FHSS“ pro rychlejší přenos bez telemetrie a “T-FHSS“ pro 
rychlý přenos včetně  telemetrických dat.

•	 	Zvolte	kurzorem	podmenu	‘RX.
•	 Zvolte	 tlačítky	 „+“	 nebo	 „-“	 požadovaný	 proces	 modu-

lace.	Objeví	se	blikající	upozornění	“sure?”.	Pro	potvrzení	
stiskněte kurzor.

Poté by měl být bezpodmínečně překontrolován typ modu-
lace na hlavním displeji, abyste měli jistotu, že byl aktivován 
správný mód.

SUBMENU SPÁROVÁNí PřIJíMAčE T-FHSS (LINK)
Aby bylo možné přijímat a převádět kódované signály vysílače, 
musí se přijímač s vysílačm 'spárovat'. 
•		Zvolte	si	požadovanou	pozici	v	modelové	paměti..
•	 	Při	párování	by	v	okolí	neměl	být	zapnutý
  žádný další systém T-FHSS®.
•	 	Vysílač	a	přijímač	umístěte	poblíž	sebe	
  (ca. 50 cm anebo blíže).
•			Stiskněte	tlačítko	„LINK“
•	 	Zapněte	napájecí	napětí	přijímače,	ten--
  to nastartuje proces párování a vyšle indivi-
  duální číslo kódu přijímače k vysílači.
•	 	Číslo	kódu	přijímače	se	zobrazí	v	displeji.
•	 	Jakmile	je	spárování	provedeno,	rozsvítí	se	na	přijímači
  zelená LED.
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MDL-WAHL

SELE▶   1  MODEL-0001
COPY▶   1  MODEL-0001
REST▶      Execute

RX▶      T-FHSS  Air
LINK▶  ID=   XXXXXXXXX

MDL-WAHL

SELE▶   1  MODEL-0001
COPY▶   1  MODEL-0001
REST▶      Execute

RX▶      T-FHSS  Air
LINK▶  ID=   XXXXXXXXX
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Menu ACRO

7.3 NÁZEV MODELU / JMéNO UžIVATELE

Submenu Název modelu  (NAME) 
Pomoci této funkce dáme modelové paměti název, čímž se 
pozdější volba zjednoduší. Kurzorem přejdeme do řádku (MDL 
NAME). V tomto řádku je uvedeno jméno aktuální paměti. U 
dosud nepoužité modelové paměti je přednastaven název 
‘MODEL-0001’.

Název modelu lze zadat pomocí 10 znaků. K dispozici jsou pís-
mena, číslice a symboly.
•	 Nejdříve	 je	tmavě	podsvíceno	první	písmeno,	kurzorem	lze	

pro zadání názvu modelu zvolit písmena, číslice nebo zvláštní 
znaky z pravé tabulky.

•	Stisknutím	kurzoru	dojde	k	převzetí	zvoleného	písmena	z	pravé	
tabulky a dostanete se k dalšímu písmenu. 

•	 Postup	opakujte	tak	dlouho,	dokud	není	název	modelu	kom-
pletní. Celkem můžete zadat 10 znaků.

•	 Stisknutím	 tlačítka	 „+“se	dostanete	zpět	k	poslednímu	pís-
menu, tlačítkem „-“ k dalšímu písmenu.

•	 Stisknutím	tlačítka	‘End’	se	přesunete	zpět	do	menu.

Podmenu Uživatelské jméno (USR NAME)

Pokud chcete nastavit uživatelské jméno, musíte se nejdříve 
přesunout tlačítkem  „-“ do řádku USR NAME. Poté lze nastavit 
uživatelské jméno stejně jako výše popsaný název modelu.

7.4 FAILSAFE  (NASTAVENí FAIL-SAFE))

V menu Fail-Safe můžete naprogramovat následující nastavení 
pro kanály 1...8:

1. ‚NOR‘ (Hold mód). V přijímači se uloží poslední 
bezchybně vysílané signály, které budou v případě rušení 
dále předávány servům. S těmi bude přijímač pracovat 
tak dlouho, dokud nepřijdou z vysílače nové bezchybné 
signály.

2. (F/S) poloha Fail-Safe. Serva se přesunují do pozice, 
která je naprogramovaná přes vysílač a je dočasně uložena 
i v přijímači.

Vysílač má přednastavenou hodnotu 20 %, pro servo plynu, 
kterou však lze přepsat.
•	 Krátkým	stisknutím	kurzoru	se	dostanete	do	menu	nasta-

vení. 
•	 Zvolte	kurzorem	kanály,	které	mají	pracovat	v	F/S	módu.	
•	 Tlačítkem	„+“	popř.	„-“	aktivujete funkci Fail-Safe. Na displeji 

se objeví ‘F/S’.  
•	 Poté přesuňte ovladače F/S kanálů popořadě do 

požadovaných poloh ‘Fail-Safe’ a uložte je stisknutím kur-
zoru na min. 1s.

Doporučení pro F/S: U motorových modelů: Motor do polohy 
volnoběhu a nastavení zatáčky, u větroňů: vysunout vztlakové, 
přistávací nebo brzdící klapky. 

U modelů vrtulníků si je třeba přesně uvědomit, zda a která 
poloha F/S plynu je nastavená. Nastavení 80% plynu se jeví 
jako rozumné, abyste udrželi vrtulník ve visu. Existuje však 
nebezpečí, že se elektrovrtulník, když vypnete vysílač dříve 
než přijímač, sám vznese. Nastavení na ca. 20% zamezí odlé-
tnutí při poruchách, vrtulník však spadne.
Protože je provoz 2,4 GHz téměř bez rušení, jeví se Hold 
mód v heli módu jako nejlepší alternativa! 

Důležité upozornění:
Pokud chcete nastavení Fail-Safe přezkoušet na kanálu 
plynu, odstraňte vrtuli nebo rotorové listy (z motoru), aby-
ste předešli zranění nechtěným spuštěním motoru. Funkci 
můžete přezkoušet na kanálu plynu bez rizika pouze s 
připojeným servem.
Teprve potom vypněte vysílač za účelem testu funkce Fail-
safe. 

Zadání pro Fail-Safe jsou automaticky každých 60 s předávána 
přijímači. 

Aby se mohla data v přijímači i uložit, měla by být mezi zap-
nutím vysílače a provozem modelu minimálně 60s prodleva.

Důležité upozornění:
Pokud byla poloha Failsafe naprogramována např. na 20% 
plynu a pak se naprogramuje Servo-Reverse, neběží servo 
plynu nebo připojený regulátor na 20% plynu, nýbrž na 80%! 
Tato nastavení pečlivě zkontrolujte. Při programování Plyn-
Reverse k tomuto efektu nedochází.

FAILSAFE         1 2 3  TFHSS

 

MODE.  POSI    B-F/S

  20%    ACT

1: AIL
2: ELE
3: THR
4: RUD
5: GER

▶NOR
▶NOR
▶F/S
▶NOR
▶NOR
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Navíc je ještě k dispozici funkce “Baterie-Fail-Safe”.
Jakmile klesne napětí přijímačového aku pod nastavenou hod-
notu, přesune se servo plynu do volnoběžné poloy a ukazuje 
tak pilotovi, že aku modelu je vybitý. Musí se okamžitě přistát.

Napětí Fail-Safu aku se musí pro daný typ použitého aku 
nastavit na straně 3 menu. Rozsah nastavení se pohybuje 
v mezích 3,8 V - 7,4 V.

Doporučujeme následující nastavení:
4-článkový aku NiMH = 4,4V
4-článkový aku NiCD = 4,0V
5-článkový aku NiMH = 5,6V
5-článkový aku NiCD = 5,0V
2-článkový aku LiPo = 6,8V
2-článkový aku LiFe = 5,6V
2-článkový aku LiIo = 6,8V

Funkci Fail-Safe aku lze na dobu 30 vteřin uvést do původního 
stavu krátkým přesunutím kniplu plynu do polohy volnoběhu. 
Potom servo opět zaběhne do polohy ovladače a může se 
znova na 30 vteřin uvést do původního stavu. 

7.5 SERVO-REV(REVERS SERV)

Touto funkcí lze elektronicky přepólovat směr otáčení všech 
serv. Díky tomu není nutné během montáže serv brát ohled na 
směr jejich otáčení. Dříve než začnete programovat další data 
byste měli touto funkcí nastavit požadovaný směr otáčení serv.

Volba 10 kanálů probíhá 
kurzorem (doprava nebo 
doleva). Tlačítkem‘End’ se 
přesunete zpět do menu.  

Kurzorem (nahoru nebo dolů) lze u zvoleného kanálu změnit 
smysl otáčení serv z normálního (NOR) na reverzovaný chod 
(REV). 

Pro lepší přehlednost je příslušný zvolený kanál se svým 
označením funkce a aktuálním nastavením zobrazen ještě jed-
nou na displeji. 

SERVO-UMP

REV
NOR

A
I
L

1

E
L
E

2

T
H
R

3

R
U
D

4

G
E
R

5

F
L
P

6

A
U
X

7

A
U
X

8

A
U
X

9

A
U
X

10
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7.6 STOPKy

Pomocí menu Stopky lze provést nastavení třech elektro-
nických hodin. 2 menu hodin se zobrazí na displeji. 

Díky tomu máte stále přístup k údajům např. o celkové době 
letu a u elektromotoru o délce chodu motoru. Hodiny lze nasta-
vit individuálně pro každý model. Při změně modelu se hodnoty 
automaticky zavedou. U stopek lze přednastavit maximální čas 
99 min a 59 s.

 U prvních dvou typů hodin můžete volit mezi 3 možnostmi 
provozu – odpočítávání (count-down), počítání od nuly (count-
up) nebo odpočítávání-stop (DN-STP). Při count-down, tedy 
odpočítávání, lze pro každý model zadat maximální dobu 
letu, např. v závislosti na objemu nádrže nebo kapacitě 
pohonných akumulátorů. Jakmile jsou stopky zapnuty, začne 
se odpočítávat čas směrem dolů od zadané hodnoty. Na dis-
pleji se zobrazuje zbývající čas. Tento mód počítá dále přes „0“ 
a další dobu provozu udává s minusovým znaménkem.
Při počítání count-up se začíná na 0 a zobrazuje se doba, která 
uplynula od aktivace přepínačem. U obou typů hodin zazní po 
každé uplynulé minutě akustický signál. Během posledních 
20s pípá akustický signál co 2s, v posledních 10 sekundách 
naprogramovaného času každou sekundu. V posledních 10 
vteřinách naprogramovaného času akustický signál se hlásí 
každou vteřinu..
Třetí mód hodin (DN-STP) funguje současně i jako odpočítavací 
mód (DOWN). Až na tu zvláštnost, že v tomto módu hodiny 
neměří dále do mínusu a na „0“ se zastaví.

Hodiny lze přepínačem nejen spustit, ale kdykoli i zastavit. 
Pokud chcete hodiny vynulovat, musíte stisknout na 1s 
kurzor, poté co jste kurzorem v hlavním displeji zvolili 
odpovídající funkci hodin.  

K aktivaci hodin lze naprogramovat všech 8 přepínačů (‘A' 
až ’H') nebo ovládací knipl plynu (KNP-BRK). Existuje však 
i možnost aktivovat hodiny přímo během zapnutí (PRW SP). 
Přitom lze vždy zadat, ve které poloze přepínače mají být 
stopky aktivní. Pokud použijete ovladač plynu, má to tu výhodu, 
že jsou hodiny aktivní jen tehdy, když je např. u modelu s elek-
tropohonem zapnutý motor.

•	 Po	volbě	a	aktivaci	tohoto	menu	kurzorem	se	nastaví	časové	
zadání hodin. Nejdříve se zadají minuty, k tomu použijte 
tlačítko „+“ a  „-“ .

•	 Nyní	 musíte	 posunout	 kurzor	 doprava.	 Poté	 lze	 provést	
nastavení sekund.

•	 Dále	 můžete	 nastavit	 typ	 provozu	 -	 počítání	 nahoru,	
odpočítávání (UP, DOWN nebo DN-STP). Opět 

musíte jednou pohnout kurzorem. Vlastní volba probíhá 
tlačítkem „+“ nebo „-“.

•	 Nyní	můžete	 zvolit	 přepínač,	 kterým	 lze	 stopky	 spouštět	
nebo zastavovat (ON-SW). Navolení probíhá kurzorem, 
vlastní volba pak tlačítkem „+“ nebo „-“.

•	 Přednastavení	 směru	 účinku	 je	 pro	 všechny	 přepínače	
nastaven na ‘NULL’. Musíte proto pro zvolený přepínač 
zadat požadovaný směr účinku. Navolte kurzorem tento bod 
a proveďte nastavení tlačítkem „+“ nebo „-“. Přitom platí ‘UP’ 
pro start hodin přepnutím přepínače dozadu, ‘DOWN’ pro 
přepínač dopředu a ‘CENTER’ pro střední polohu. Dle volby 
přepínače existují i jiné možností. Pro případ ‘NULL’ jsou 
všechny přepínací roviny neúčinné.

•	 Chcete-li	použít	knipl	plynu	(ST-BRK)	pro	start	hodn,	musíte	
stanovit správný spínací bod. Za tím účelem uveďte knipl 
plynu do odpovídající polohy a stiskněte kurzor na dobu min, 
1s, aby se nastavení uložilo do paměti. Poté zkontrolujte, 
zda hodiny startují a zastavují při správné poůoze kniplu.

Provozní doba vysílače se zobrazuje na hlavním displeji
(TIMER). 

Pokud chcete hodiny vynulovat, musíte poté, co jste 
v hlavním displeji zvolili kurzorem odpovídající funkci
hodin, stisknout na 1s 
kurzor. 

Menu ACRO
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7.7 SERVO  (TEST A INDIKÁTOR VýCHyLEK SERV)

Toto menu má dvě různé opce. Jednak lze spustit testovací 
funkci, při které se všechna přípojená serva pomalu pohybují z 
jedné do druhé koncové polohy. Mimoto existuje možnost gra-
ficky znázornit polohy jednotlivých serv v závislosti na poloze 
ovladače.

Testovací funkce serv je velmi užitečná pro rychlé a pohodlné 
rozpoznání vadných serv. Za pomoci indikace prostřednictvím 
sloupcových diagramů výchylek serv lze zhruba bez modelu a 
serv provést nastavení, poněvadž účinky lze příbližně odhád-
nout. I komplikované funkce mixů lze pomoci této funkce 
pohodlně přezkoušet.

Obrázek znázorňuje sloup-
cový graf výchylek serv. 
Obě strany výchylky serva 
jsou znázorněny odděleně. 

Po aktivaci tohoto menu se zobrazí sloupcový diagram, aniž by 
se serva pohybovala. Teprve po pohnutí příslušných ovladačů 
se pohnou i serva a výchylky se zobrazi jako sloupcové dia-
gramy. 

Dalším stisknutím kurzoru doprava se dostanete na druhou 
stranu. Odtud lze nastavit parametry pro test serv:

TyP: v tomto menu lze zvolit typ servotestu. Servo lze
  testovat buďto lineárně (LNR), 
  anebo servo se má vychýlit pouze do koncových  

 poloh doleva a doprava (JMP).

CyCLE: Zde můžete nastavit délku cyklu pro jednu výchylku 
  serva. Rozsah nastavení lze měnit 
  od 1 do 100, přičemž 100 znamená nejdelší cyklus.

SPD: Touto funkcí lze nastavit rychlost serva.
  Rozsah nastavení je možný od 
  1 (pomalé) až 100 (rychlé).

TEST: Zde lze stisknutím tlačítka “+“ nebo „-“ 
  aktivovat servotest.

CH: V tomto řádku lze zvolit každý jednotlivý kanál.
  Následkem  toho je na př. možné
  testovat při testu serv každý kanál, až 
  na kanál plynu (3).

SERVO　 　          1 2 TEST▶
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

SERVO　 　          1 2 GRPH▶

1   2   3   4   5   6   7   8－10
 (■ACT   □INH) 

■ □ □ □ □ □ □ □

TYPE▶ LNR 
CYCL▶   10 
SPD▶     7 

CH▶ 

 TEST ▶ OFF  

7.8 KONCOVý BOD (NASTAVENí VýCHyLKy SERVA)

Tato funkce umožňuje nastavení 
výchylky serva odděleně pro každou 
stranu v rozsahu 0 až 140 % celkové 
výchylky serva včetně trimu.. Toho je 
zapotřebí k zamezení možnosti, kdy 
servo by mělo větší výchylku, než 
připouští mechanické omezení, na př. 
ovládání komidla. Funkce působí na 
příslušný kanál serva a redukuje i na 
tento kanál přimísené funkce.

Nezapomeňte na to, že se změněné nastavení proporcionálně 
projeví taktéž na dráze trimu a případně nastaveném podílu 
Dual Rate.   

Volba mezi 10 kanály se provádí kurzorem.  
T l a č í t k e m ‘ E n d ’  s e 
přesunete zpět do menu. 

Jednotlivé údaje o funk-
cích na displeji, které platí 
i pro mnohá jiná menu, 
mají následující přiřazení:   

Akrobatické modely:
1:  AIL  =  křidélka
2:  ELE  =  výškové kormidlo
3:  THR  =  funkce plynu
4:  RUD  =  směrové kormidlo
5:  GER  =  zatahovací podvozek
6:  FLP   =  funkce klapek
7:  aux  =  přídavná funkce 1
8:  aux  =  přídavná funkce 2
9:  aux  =  přídavná funkce 3
10:  aux  =  přídavná funkce 4

Poté, co je zvolen požadovaný kanál, musíte přesunout 
příslušný ovladač jedním směrem. Pro tento směr lze tlačítkem  
“+“ nebo „-“ zmenšovat nebo zvětšovat výchylku serva. Na dis-
pleji  je přitom zobrazena hodnota v %. Následně zopakujte 
tento postup pro druhý směr výchylek. 

Pro lepší přehlednost je příslušný zvolený kanál se svým 
označením funkce a aktuálním nastavením zobrazen ještě jed-
nou v dolní části displeje vpravo. 

Současným stisknutím tlačítka  “+“ a „-“ na 1s se údaj nastaví 
zpět na výchozí hodnotu 100%.

0-140%
vlevo  

0-140%
vpravo  

END  PUNKT         1 2

 

CH1 : AIL

1: AIL
2: ELE
3: THR
4: RUD
5: GER

100 /100
100 /100
100 /100
100 /100
100 /100100 100

← →

→
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7.10 SERVO-STřED (SERVO-STř.)

Při zástavbě serv do modelu je v podstatě nejlepší, když jsou 
páky serv při nulové poloze trimování na vysílači také v nulové 
poloze. 

Pokud by nebylo možno zabránit odchylce nebo by se při 
použití jiných serv nebo již zabudovaných serv nulová poloha 
odchylovala, je možné pomocí této funkce uvést serva kanálů  
1 ... 8 do přesné nulové polohy.  

Touto funkcí by se měly kompenzovat jen drobné odchylky, 
jinak bude chod serva omezený a asymetrický.  
Rozsah nastavení je -120 % až +120 %, což odpovídá +/- 20 
° dráhy serva. 

Doporučujeme postupovat následovně: 
Nejdříve byste měli nastavit za letu vyzkoušené hodnoty 
trimů pokud možno co nejpřesnější montáží ramének serv a 
seřízením táhel kormidel.

Paměť trimu (TRIMMUNG) a nastavení v tomto menu by měly 
být nastaveny na 0%. Poté by se tohoto menu mělo využít pro 
přesné nastavení nulové polohy.

Volba v rámci menu ‘SERVO-MIT’se provádí kurzorem. 
Tlačítkem‘End’ se přesunete zpět do menu.

Poté volbě odpovídajícího 
kanálu následuje změna 
nastavení % hodnoty sti-
sknutím tlačítka  “+“ nebo 
„-“. Předprogramovaná 
hodnota je 0 %.

Pro lepší přehlednost je příslušný zvolený kanál se svým 
označením funkce a aktuálním nastavením zobrazen ještě jed-

nou v dolní části displeje vpravo. 

Právě aktivované nastavení lze stisknutím 
tlačítka „+“ a „-“ na min. 1s nastavit zpět 
na výchozí hodnotu 0%.  
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SERVO-MIT         1 2

 

1: AIL
2: ELE
3: THR
4: RUD
5: GER

CH1 : AIL
0

0

0
0
0
0

→

7.9 DIGITÁLNí TRIMOVÁNí  

Trimování ovládacích kniplů je zapotřebí k tomu, aby při 
neutrální poloze kniplu i model letěl rovně. Malé dynamické 
korekce střední polohy se provádí trmováním.

Za tímto účelem je vysílač pro každou řídicí funkci vybaven 
funkcí digitálního trimování. Tento způsob trimování má tu 
výhodu, že i po opětovném uvedení do provozu popř. změně 
paměťové pozice zůstávají stále zachovány dříve nastavené 
hodnoty trimu. Hodnoty trimů jsou uloženy v příslušné paměti 
modelu. Hodnoty trimování modelu jsou uloženy v příslušné 
modelové paměti.

Poloha trimu je zobrazena na displeji černými značkami na 
symbolizovaném smy-
kadle, které se pohy-
bují ze střední polohy 
ve směru trimování. Při 
každé manipulaci jedním 
ze čtyř digitálních trimo-
vacích tlačítek zazní tón, 
takže změna nastavení je 
signalizována i akusticky.

Pokud dosáhnete nulové polohy, změní akustický hlásič tón a 
kurzor se na chvíli zastaví. Tak lze velice jednoduše najít nulo-
vou polohu, aniž byste se museli dívat.

NASTAVENí TRIMOVÁNí (TRIMOVÁNí) 
V tomto menu se nastavují parametry pro digitální trimování. 
• rEsEt = vymazání paměti trimu (Execute = provést)
• stEp   = rozsah kroku trimu 

Podmenu lze zvolit kur-
zorem. Tlačítkem ‘End’ 
se přesunete zpět do 
menu.

VyMAZÁNí PAMěTI TRIMU (RESET) 
Touto funkcí se nastaví hodnoty trimů čtyř funkcí kniplů, které 
jsou uloženy v paměti trimu, automaticky do středové polohy. 
Paměť trimu vymažete tak, že po volbě tohoto podmenu sti-
sknete min. na 1s kurzor.

ROZSAH KROKU TRIMU (KROK) 
V tomto podmenu lze zadat délku kroku trimování. K dispozici 
je celkem 120 trimovacích kroků, což příbližně odpovídá +/- 20 
° výchylky serva. Délku trimovacích kroků lze nastavit v mezích 
1 až 40. Při každém stisknutí tlačítka se trim změní v souh-
lase s nastavenou délkou kroku. Při délce kroku 1 obdržíme 
120 velmi jemných trimovacích kroků (ca. 0,16°). Nastaví-li 
se délka kroku 40, jsou výsledkem pouze 3 velmi hrubé kroky. 
Délky kroků můžete přízpůsobit dle Vaších zvyklostí.
 Rozsah kroku 4-10 můžete považovat za orientační hod-
notu.    
Stisknutím tlačítka  “+“ a „-“ na min. 1s nastavíte vysílač zpět na 
původní hodnotu (4). 

polohy trimování
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7.11 p.mix1-6 (programoVatElné mixy 1- 6)

Vysílač T 10J disponuje kromě pevně naprogramovaných 
funkcí mixů ještě pěti volně programovatelnými lineárními 
mixy. Pro optimální ovládání modelu letadla, např. při akroba-
tickém létání, lze tyto mixy použít ke kompenzaci vzájemného 
ovlivnění jednotlivých funkcí. Díky tomu je ovládání jednodušší 
a pohodlnější.

Mixy propojují libovolné funkce a kanály.  Individuálně lze zvolit 
přepínače nebo ovladače, kterými mají být různé mixy aktivo-
vány.
Postup je vysvětlen pro první mixér (PROG.MIX1). Mixy 2-4 se 
programují identicky. U obou mixů 5 a 6 máte navíc možnost 
nastavit 5-bodovou křivku. Popis těchto dvou mixů následuje v 
následujícím odstavci.

Funkce volba trimu určuje, jestli má trimování Master kanálu 

působit i na Slave kanál.
Funkce Offset umožňuje přizpůsobení přimixovaného kanálu 
na hlavní funkci, aby nenásledovala výchylka kormidla v nulové 
poloze.

Aktivaci mixů lze uskutečnit osmi přepínači ‚A‘ sž ‚H‘. Rovněž 
řídicím kniplem plynu (kan, 3) lze provést zapnutí a vypnutí 
mixu.

PROGRAMOVACí POSTUP:

Zvolte kurzorem odpovídající mix.

1. (mix) aktiVacE mixu
Kurzorem zvolit bod menu „MIX“ a aktivovat tlačítkem„+“ nebo 
„-“. Dle polohy příslušného přepínače mixu se v displeji  zobrazí 
‘ON’ nebo ‘OFF’. Bei einem deaktivierten Mischer wird im Dis-
play ‘INH’ angezeigt.

2. (MASTR) VOLBA MASTER-KANÁLU 
V tomto bodu menu zvolte řidicí ovládač, kterým se bude ovlá-
dat funkce mixu. To může být jak řídicí knipl jakož i některý z 
ovladačů anebo proporcionální ovládač VR. Volby se vykoná 
tlačítkem „+“ nebo „-“. Zvolíte-li ‘OFST’ jako Master-kanál, 
přimísí pevná procentuální hodnota ke Slave-kanálu.

Master

Slave

3. (SLAVE) VOLBA SLAVE-KANÁLU 
Zde nastavíte požadovaný Slave-kanál, tedy funkci serva, na 
kterou bude Masterkanál přimixovávat. Také zde probíhá volba 
tlačítkem „+“ nebo „-“ .

4. (TRM) NASTAVENí FUNKCE TRIMU
Poté musíte určit, jaký má mít trimování obou kanálů účinek. 
V odpovídajícím řádku menu ‘TRIM’ existuje možnost nasta-
vit ‘OFF‘ nebo ON‘. V režimu ‚ON‘ má trimování Master-kanálu 
vliv i na Slave-kanál. V opačném případě jsou oba kanály 
nezávislé.

5. (SP) VOLBA PřEPíNAčE
Po navolení tohoto řádku kurzorem lze tlačítkem „+“ nebo „-“ 
vyhledat individuální přepínač pro mix, která je právě progra-
mován. Přitom jsou k dispozici přepínače ‘A’ až ‘H’ a ovládací 
knipl plynu ‘STK-THR’.

6. (POSI) SMěR účINKU PřEPíNAčE

Po dosažení nápisu řádku ‘POSI’ (‘POLO’) v menu mixů lze 
tlačítkem „+“ nebo „-“ zvolit úroveň přepínání: 

Přitom jsou k dispozici následující možnosti:
• null trvalý provoz mixu bez ovlivňování přepí-
   načem
• up  mix se aktivuje přesunutím směrem
   dolů
• cEntEr u 3-polohového přepínače se mix  akti-
   vuje ve střední poloze   
• DoWn mix se aktivuje přesunutím směrem 
   dolů
• up&Dn mix se aktivuje spodní a
   horní pozicí 3-polohového 
   přepínače
• ct&Dn mix se aktivuje střední a 
   spodní pozici 3-polohového 
    přepínače
• up&ct mix se aktivuje horní 
   a střední pozicí 3-polohového 
   přepínače

Byl-li pro aktivaci mixu zvolen knipl plynu, musí se zadat 
spínací bod a směr. Za tím účelem se knipl uvede do přepínací 
polhy a stiskne kurzor na dobu min. 1 s. Spínací bod se zobrazí 
jako procentuální hodnota v displejiy. Při 2. stisknutí se napro-
gramuje NULL, t. zn. že mix je permanentně zapnut.

7. nastaVEní hoDnot mixů
Zde se zadávají hodnoty mixů a sice samostatně pro každou 
stranu řídicího ovladače. Díky tomu jsou možné i přimixování 
asymetrických nebo V- křivek. 

Přesuňte ovladač Masterkanálu tím směrem, pro který chcete 
hodnotu mixu naprogramovat. 
Na displeji se směr účinku Masterkanálu zobrazí inverzně

Poté je možné tlačítkem „+“ nebo „-“nastavit hodnotu mixu. 
Nezapomeňte na to, že musíte nastavit poměr mixu i pro dru-
hou stranu Masterkanálu. 
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Na předvolbu 0 % se dostanete zpět tak, že stiskněte na min. 
1s tlačítko „+“ nebo „-“. Při hodnotě mixu 0 % je mix neúčinný.

8. (OFFST) OFFSET-KOMPENZACE
Běžně působí přiměšování ze střední polohy řídicího ovládače. 
Pro některé funkce, na př. přiměšování přiístávacích klapek, 
může být zapotřebí nastavit přiměšování od určité polohy 
anebo koncové polohy.

V takovém případě přesuňte řídicí ovladač do požadované 
polohy a stiskněte na 1s kurzor. Tím novou polohu Offsetu 
uložíte a přiměšování začne účinkovat od této polohy.

Nastavenou hodnotu Offsetu lze vymazat tak, že ovladač nasta-
víte na 0% a stisknete min. na 1s kurzor.

7.12 VOLBA OVLADAčE (PřEDVOLBA 
KANÁLů VySíLAčE)

Touto funkcí lze definovat vztah mezi ovladači přídavných 
kanálů a výstupy na přijímači.  

Díky této funkci lze vysílač T10J dobře přizpůsobit Vašim 
požadavkům. 

•	 Po	výběru	lze	zvolit	přídavné	kanály	5-10,	Vámi	požadovaný	
ovladač (VR), přepínač (SWP ‘A’ až ‘H) nebo digitální tlačítko 
trimu (DT5 a 6). Při nastavení ‘NULL’, není žádný z ovladačů 
aktivní.

•	 Volbu	provedete	tlačítkem	„+“	nebo	„-“.

GEBERWAHL

 CH5   ▶  SwG
 CH6   ▶  VR
 CH7   ▶  DT5
 CH8   ▶  DT6
 CH9   ▶  SwA
 CH10 ▶  SwD
 

p.mix 5 a 6

Nastavení programovatelných mixů křivek 5 a 6 je principiálně 
shodné, avšak namísto 2 hodnot mixů lze nastavit 5-ti bodovou 
křivku. To nabízí podstatně více možností při mixování kom-
plexních funkcí.  

Zvolte kurzorem napřed řádek pro 1. bod křivky a zaveďte 
polohu tohotu jako hidnotu 
v % mezi -100 % a +100 
% prostřednictvím tlačítek 
„+“ nebo „-“  Stejným 
způsobem se musí zadat 
i hodnoty pro ostatní 
body křivky. Stisknutím 

tlačíteker „+“ a „-“ po ddobu min. 1 s můžete hodnotu jednoho 
bodu křivky opět smazat a vrátit se k přednastavené hodnotě 
0 %.

Každá křivka mixu se zobrazí v displeji. Zobrazení ukazuje 
příklad nelineární křivky mixu. 

Listováním kurzorem se zobrazí 2. displej křivkového mixu. 
Tam lze, jak již bylo popsáno, provést nutná nastavení, jako na 

př. Master- a Slavekaná, 
ale i volba aktivačního 
přepínače.

Programovatelné křivky 
mixů 5 a 6 se programují 
úplně stejně.
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vysílač T 10J možnost volby předprogramovaných programů 
pro různé typy modelů.

Celkem jsou k dispozici následující programy: 
• acroBatic  motorové modely letadel
• multi copt = modely multikopter
• gliDEr =  Větroně
• hElicoptEr = modely vrtulníků

Při volbě typu modelu postupujte, prosím, následovně:
•	 	Zvolte	kurzorem	podmenu	‘TYPE’.
•	 Zvolte	tlačítky	„+“	nebo	„-“	odpovídající	typ	modelu	pro	Váš	

model a volbu potvrďte stisknutím kurzoru na min. 1s.
•	 Pokud	chcete	opravdu	změnit	 typ	modelu,	musíte	potvrdit	

dotaz		‘sure?’	stisknutím	kurzoru.	Tím	je	aktivován	nastavený	
typ modelu. Změna je vizuálně i akusticky signalizována.

•	 Akustickým	 signálem	 budete	 informování,	 že	 byla	
akce úspěšně ukončena.

Nezapomeňte, že se při změně typu modelu vymažou 
všechna uložená data dané paměťové pozice. 

ATL  (PODMENU TRIMOVÁNí VOLNOBěHU) 
 
Touto funkcí lze naprogramovat účinek trimu funkce plynu tak, 
že je trimování účinné pouze na straně volnoběhu výchylky 
kniplu. Volnoběh lze potom nastavit trimováním, aniž by došlo 
k ovlivnění polohy plného plynu.

•	 	Zvolte	kurzorem	podmenu	‘ATL’.
•	 Nastavte	tlačítkem	„+“	nebo	„-“	trimování	volnoběhu	zapnuto	

(ON) nebo vypnulo (OFF). V předvolbě je tato funkce zap-
nutá.

KONTRAST
Tato funkce slouží k nastavení kontrastu displeje.
Rozsah nastavení je -10 až +10 
a díky tomu vhodný pro všechny světelné podmínky.
Pro rychlou změnu nastavení kontrastu stiskněte a 
a držte tlačítko „END“ ve startovním displeji, nyní lze pomoci
tlačítek „+“ nebo „-“ kontrast rychle změnit. 

BACK-LIT
Touto funkcí lze nastavit podsvícení kurzoru. Rozsah nasta-
vení je od „AUS“ (vypnuto) přes „Always“ (stále zapnuto) až po 
„KEY ON“, tedy pouze pokud stisknete klávesu. 

LIT-TIME
Tato funkce umožňuje vypnutí podsvícení displeje po určitém 
nastaveném čase. Podsvícení musíte buď vypnout („AUS“) 
nebo lze vypnutí nastavit po 30s.
LIT-ADJS
Tato funkce reguluje světlost podsvícení. Rozsah nastavení je 
od 1 do 30. Standardní hodnota je 15. 

HOME-DSP
Pomocí této funkce se na startovacím displeji mohou zobrazo-
vat následující data:
- FUTABA= logo Futaba 
- THR/PIT= zobrazení hodnoty plynu a Pitch
- RX BATT= Indikace napětí přijímače
- DT5/DT6=  zobrazení digitálního trimu 5 a 6

7.13 PARAMETRy (PARAMETER)

V tomto menu lze nastavit různé parametry pro provoz modelu 
letadla. Pokud chcete využít všech možností, které má vysílač 
T 10J k dispozici a přehledně programovat, má tato funkce cel-
kem 15 submenu.

Jednotlivě jsou k dispozici tato submenu:
• RESET Smazat modelovou paměť
• TyPE  Zvolit typ modelu
• rx  Změnit typ modulace
• ATL  Programování trimu volnoběhu
• CONTRAST Nastavení kontrastu LC displeje
• BACK-LIT Podsvícení displeje
• LIT-TIME Doba trvání podsvícení displeje
• lit-aDjs Síla podsvícení displeje
• HOME-DSP Zobrazení startovacího displeje
• BATT ALM Počet článků aku/alarm při podpětí
• BATT VIB Vibrační alarm při podpětí
• BUZ TONE Nastavení tónů kláves
• JOG-NAVI Blikání volby kurzoru
• JOG-LIT  nastavení podsvícení 
   kurzoru
• JOG-TIME Nastavení doby trvání podsvícení
   kurzoru
• MODE Přenos telemetrie ZAP / VYP
• UNIT  Měrná jednotka metr / yard
• LANGUAGE Jazyk hovorového výstupu
• VOLUME Hlasitost hovorového výstupu
• MODE zapínání/vypínání alarmu polohy kniplu
• SW  Přepínsč pro alarm polohy kniplu
• POSI  Směr účinku přepínače
• STICK Volba rozsahu alarmu polohy kniplu

Submenu mazání paměti modelu  (RESET)
Pokud chcete zadat data nového modelu, je často nutné 
vymazat nepoužívanou paměť. V tomto menu lze smazat data 
modelu aktivní paměti. Všechny hodnoty kromě “Typu modu-
lace” (‘RX) a “Typu modelu”  jsou vráceny zpět na původní 
nastavení z výroby. 

•	 Zvolte	kurzorem	podmenu	‘RESET’.
•	 Proces	mazání	dat	se	spouští	stisknutím	kurzoru	na	min.	1s.	
•	 Poté	se	objeví	bezpečnostní	dotaz	‘sure?’	(jistě?).
•	 Pokud	chcete	opravdu	smazat	modelovou	paměť,	musíte	

potvrdit	 dotaz	 	 ‘sure?’	 stisknutím	 kurzoru.	 Tím	 se	 spustí	
pochod mazání. Pochod je vizuálně i akusticky signalizován.

•	 Pokud	se	proces	mazání	nemá	uskutečnit,	můžete	jej	zrušit	
stisknutím tlačítka „END“.

•	 Akustickým	 signálem	 budete	 informování,	 že	 byl	 proces	
mazání zrušen.

TyPE  (PODMENU VOLBA TyPU MODELU)
Pro řízení náročných leteckých modelů je zapotřebí mnohých 
automatických spojení řídicích pohybů. Aby se využilo všech 
možností počítačové soupravy vzniká určitá námaha s pro-
gramováním. Aby se uživateli ušetřila tato námaha, poskytuje 

PARAMETER             1 2 3 4 5

TYPE▶   ACROBATIC

ATL▶   ON     (MDL)

RESET▶     Execute

Menu ACRO
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MóD
Alarm  zapnout nebo vypnout

SW
Určit spínač pro zapnutí anebo vypnutí.

POSI
Určení spínací polohy přepínače (UP (nahoru), DOWN (dolů), 
NULL.

KNIPL
Stanovení polohy alarmu. K tomu uvést knipl plynu do odpoví-
dající polohy a stisknout kurzor.

- USR-NAME=  zobrazení uživatelského jména

BATT ALM
V tomto menu lze určit použitý typ aku. Pokud se použije 4 
suché články, musí se nastavit "DRY4". Pokud se má použít 
5-ti článkový NiMH aku nebo 2 články LiFe, zvolte nastavení 
„NiMH5" nebo "LiFe2". Podle nastavení se přizpůsobí i alarm 
podpětí baterie 

BATT VIB
Navíc k alarmu podpětí lze zapnout vibrační alarm.

BUZ-TóNy
Touto funkcí lze nastavit pípání tlačítek. Toto se uskuteční 
pomoci tlačítek "+" a "-".Nastavení lze zvolit mezi "VYP" a 
"100".

JOG-NAVI
Funkci Jof-Navi lze použít jako pomoc při navigaci. Jakmile je 
nějaká funkce v menu zvolena nebo opuštěna, bliká LED kur-
zoru. Tak lze signalizovat i při vypnutí tónu kláves volbu.

JOG-LIT
Touto funkcí lze nastavit podsvícení kurzoru. Rozsah nasta-
vení je od „AUS“ (vypnuto) přes „Always“ (stále zapnuto) až po 
„KEY ON“, tedy pouze pokud stiskněte klávesu.

JOG-TIME
Tato funkce umožňuje vypnutí podsvícení kurzoru po určitém 
nastaveném čase. Doba podsvícení je nastavitelná od 1 do 
30s.

TELEMETRy MODE
Touto funkcí lze funkci telemetrických dat zapnout nebo vyp-
nout.

TELEMETRy UNIT
V odstavci „UNIT“ lze stanovit jednotku měření systému teleme-
trie. Lze vybrat ze dvou jednotek.:
- METRICKÉ (METR)
- YARD

SPEECH LANGUAGE
Zde lze nastavit jazyk pro hovorový výstup:
Můžete volit mezi němčinou, angličtinou a japonštinou.

SPEECH VOLUME
Nastavení hlasitosti hovorového výstupu.
Rozsah nastavení: LOW (potichu)
  HIGH (hlasitě)

ALARM POLOHy KNIPLU
Zde lze zapnout pro knipl plynu tón alarmu. Tento alarm zazní, 
bylo li dosaženo předem nastavené polohy.

Menu ACRO
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7.14  TELEMETRIE

V tomto menu se zobrazí přihlášené senzory a určují se hodnoty 
alarmů a mezní hodnoty. 
Rovněž se zde provádí nastavení a správa vibračního alarmu a 
hovorového výstupu.

• Volba menu „TELEMETRIE“

Zvolte kurzorem senzor a stiskněte kurzor, čímž se dostanete do 
nastavovacího menu.

Oba údaje napětí „rx-Batt“ a „Ext-Volt“  jakož i sloupková 
indikace dosahu jsou základními funkcemi senzoru přijímače a 
nevyžadují separátního senzoru.

Ostatní senzory se musí napřed přihlásit v menu „SENSOR“. 
Stisknutím pole telemetrických dat se otevře nastavovací menu 
odpovídajícího senzoru.
Pak se zobrazí následující displej::

Jsou možná následující nastavení:

indikace (min/max):
Indikace minimálního a maximálního napětí. Po volbě kurzorem 
a stisknutím kurzoru na min. 1s se tato indikace resetuje.

ALARM:
Zde se alarm senzoru zapíná anebo vypíná.

Všeobecné vysvětlení „UP“ nebo „DN“:
Značky "UP" a "DOWN" udávají, zda se jedná o maximální (UP) 
anebo minimální (DOWN) hodnotu alarmu. Tyto honoty lze u 
různých senzorů nastavovat nezávisle na sobě.

VIBRA:
Zde lze nastavit vibrační alarm, který jako doplněk akustického 
alarmu upozorní uživatele na alarm.
Lze nastavit různé druhy vibrací:
Typ 1:  1 x dlouze
Typ 2:  2 x krátce
Typ 3:  4 x krátce
OFF:  Vypnuto

TELEMETRY  1 2 3

 RECEIVER

 

------

 RECEIVER

EXT-VOLT
------

RX-BATT

RX-BATT

  (ALARM)     (VIB)       (LIMIT)
 DN▶INH     ▶OFF         ▶    6.0V
 
 SPEECH▶  INH        SW▶ NULL 

0.0V
MIN/MAX= 0.0V /      0.0V

LIMIT:
Pomoci funkce "LIMIT" se nastaví minimální a maximální hod-
nota, která vybudí alarm při podkročení anebo překročení. 
Volbou pole lze hodnotu alarmu měnit.
Při dosažení nastavené hodnoty zazní ve vysílači akustický nebo 
vibrační alarm.

REFERENCE
Tlačítkem „Referenz“ (reference) se sdělí systému 
prostřednictvím stisknutí tlačítka „SET“ aktuální výška.  Toto je 
zapotřebí, aby i při proměnných výškách letišť a výkyvech tlaku 
vzduchu mohla být indikována správná výška.

SPEECH (HOVOROVý VýSTUP NA TELEFONICKé ZDířCE):
Pomoci funkce „SPEECH“ (hovor) lze zapnout anebo vypnout 
hovorové hlášení telemetrické hodnoty. K tomu účelu lze přidělit 
přepínač.

MóD:
Pomoci funkce „mód“ lze přepínat mezi dvěma módy vzdáleno-
sti. K volbě jsou k dispozici, „SLANT“ a „SURFACE“.
„SLANT“ (Direkt):
U módu „Slant“ se měří přímo vzdálenost od vysílače až po 
přijímač v modelu.

„SURFACE“ (Horizontálně):
V módu „Surface“ se vypočítává vzdálenost z horizontální vzdá-
lenosti plus měřené výšky senzoru..

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Horizontal (Surface)

HöheDire
kt

Slan
t
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7.15    SENZOR

V menu „Sensor“ se provede přihlášení senzorů, přiřazení typu 
senzoru a časového úseku (slotu). 
Senzorer pro napětí přijímačového aku je ustanoven jako senzor 
0, navíc lze konfigurovat dalších 31 senzorů, vcelku tedy 32.

AUTOMATICKé PřIHLÁšENí SENZORU

Im Menüpunkt „REGISTER“ se k systému přidá automaticky 
nový senzor a přidělí se optimální slot.

K tomuto ůčelu připojte senzor ke zdířce S.I/F vysílače.

      Upozornění:
      Sensory se musí
      p r o s t ř e d n i c t v í m 
V-kabelu 
      se separátním 
      přijímačovým aku 
      (4 NX -2S 4,8-7,4V)
      připojit ke zdířce 
„S.BUS“
      na zad-
      ní
      straně.

Zvolit „REGISTER“, potom potvrdit bezpečnostní dotaz 
slovemt „Ja“. 

Po provedeném přihlášení se objeví v displeji oznámení "COM-
PLETE".

Upozornění:
Senzory se konfigurují a vedou individuálně v příslušné 
modelové paměti vysílače a musí se proto  pro každou 
modelovou paměť znova přihlášovat.

Pomoci funkce kopie modelové paměti lze lehce pořizovat 
duplikáty modelů a malými změnami vytvářet nové modelové 
paměti.

Tím se ušetří kompletní nové přihlášení senzorů v nové mode-
lové paměti.

SENSOR   SLOT          1 2 3 4 5 6

 

31     INHBIT 

▶  REGISTER
▶  SENS  SLOT
▶  INITIALIZE
▶  ALL CLEAR

SENSOR   SLOT          1 2 3 4 5 6

 

1▶  SBS-01T               *****

3▶  SBS-01A               *****
4     SBS-01A              
5     SBS-01A              
6▶  SBS-01V               ***** 

2▶  SBS-01RM/O        *****

Menu ACRO

V menu „SET SLOT“ lze pro již přihlášené senzory manuálně 
zadat jiné číslo slotu. 

Stiskněte kurzor. Zobrazí se následující displej:

Jakmile byl senzor připojen k vysílači, jak již bylo popsáno v 
odstavci „REGISTER“, musí se stisknout kurzor. Zobrazí se nás-
ledující displej:

V poli „START SLOT“ se nyní zobrazí aktuálně programovaný 
slot, v poli za nim lze nyní jako obvykle změnit číslo. Ukážou se 
ovšem pouze volné sloty, na které lze senzor nastavit.
V polích „TYPE“ a „ID“ se zobrazí typ senzoru a jeho ID-číslo

Aby se změna uložila do paměti, stiskněte tlačítko „WRITE“ a 
odpovězte dotaz slovíčkem „Ja“.

Upozornění:
Za startovním slotem musí být i dostatek volných slotů k dispozici.

MANUÁLNí NASTAVENí číSLA SLOTU (SENS SLOT)

Obvykle se vysílač pokouší o optimální pozicionování senzorů 
při přihlašování tak, aby od slotu 1 naplnil co nejvíce časových 
úseků (slotů).
V případě, že automatickou konfigurací senzorů-slotů nedocílí 
optimálního výsledku, lze slot senzoru změnit i manuálně.

SENSOR    SLOT     SETTING

 

READ 

START   SLOT   =  ＊＊  →　　　1
SLOT   LENGTH =  ＊＊

ID =  ＊＊＊＊＊
TYPE= 　　　　 －－－－

SENSOR   SLOT          1 2 3 4 5 6

 

31     INHBIT 

▶  REGISTER
▶  SENS  SLOT
▶  INITIALIZE
▶  ALL CLEAR

SENSOR    SLOT     SETTING

 

READ 

START   SLOT   =  ＊＊  →　　　1
SLOT   LENGTH =  ＊＊

ID =  ＊＊＊＊＊
TYPE= 　　　　 －－－－

SENSOR    SLOT     SETTING

 

READ  -WRITE 

START   SLOT   =  8  →　　　8
SLOT   LENGTH =    8

ID =  00412
TYPE= 　　　　 GPS-1675
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VySVěTLENí čASOVéHO úSEKU/ SLOT

Přenos dat senzorů probíhá ve 32 časových úsecích/ slotech, 
rozdělených na 4 bloky a 8 slotů.
Přitom je důležité, aby senzory s více daty měření byly konfi-
gurovány tak, aby všechna data měření byla konfigurována a 
přenášena v jednom z 8-členných bloků.

Bloky časových úseků
Blok 1 =    0....7
Blok 2 =   8...15
Blok 3 = 16...23
Blok 4 = 24...31

Většina typů senzorů má pouze jednu měřicí hodnotu a obsazují 
proto jen jeden slot (teplota, otáčky atd.)

Vysílač Vás podporuje při tomto výběru a nenabízí u časových 
úseků, které leží na konci 8-členného bloku již žádné senzory, 
které by počtem měřicích dat přesahovaly přes 8-členný blok.

Menu ACRO

Senzor
nutné 

časové 
úseky

časové úseky, 
kterých lze použít jako 

startovních úseků

TEPL (SBS-01T) 1 úsek 1-31

Otáčky 
(SBS01RM,SBS-01RO) 1 úsek 1-31

Napětí (SBS-01V) 2 úseky
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,1
2,13,14,16,17,18,19,20
,21,22,24,25,26,27,28

,29,30

Výška (SBS-01A) 3 úseky
1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,
13,16,17,18,19,20,21,2

4,25,26,27,28,29

GPS (SBS-01G) 8 úseků 8 ,1 6 , 2 4

PROUD-F1678 3 úseky
1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,
13,16,17,18,19,20,21,2

4,25,26,27,28,29

TEPL125-F1713 1 úsek 1-31

VARIO-F1712 2 úseky
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,1
2,13,14,16,17,18,19,20
,21,22,24,25,26,27,28

,29,30

VARIO-F1672 2 úseky
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,1
2,13,14,16,17,18,19,20
,21,22,24,25,26,27,28

,29,30

GPS-F1675 8 úseků 8 ,1 6 , 2 4

MANUÁLNí PřIřAZENí SENZORů

Toto se provede zvolením tlačítkem „INHIBIT“. Po zvolení se 
otevře následující menu, ve kterém se zvolenému slotu přidělí 
funkce senzoru. 

Jakmile jste zvolili odpovídající funkci, musí se tato ještě uložit 
do paměti. Za tímto účelem stiskněte kurzor a potvrďte dotaz 
„SURE?“	(zajisté?).

SENSOR   SLOT          1 2 3 4 5 6

 

13     SBS-01G

15     SBS-01G
16     INHIBIT              
17     INHIBIT              
18     INHIBIT

14     SBS-01G

TABULKA SLOTů

OBNOVENí NASTAVENí Z VýROBy (INITIALIZE)

Pomoci této funkce lze obnovit nastavení z výroby. Tato funkce 
je velmi užitečná, když při přihlášovování senzorů dojde k chy-
bám.

Displej se zobrazí následovně:

Zolte kurzorem funkci „INITIALIZE“. Stiskněte kurzor a min. 1 
s.	Potvrďte	bezpečnostní	dotaz	„SURE?“	opětným	stisknutím	
kurzoru.
Systém je nyní resetován na výrobní nastavení, t- zn., že 
všechna nastavení senzoru, hodnot alarmů a mezních hodnot 
se nacházív původním stavu.

SENSOR   SLOT          1 2 3 4 5 6

 

31     INHBIT 

▶  REGISTER
▶  SENS  SLOT
▶  INITIALIZE
▶  ALL CLEAR

SMAZÁNí PřEDNASTAVENýCH HODNOT (ALL CLEAR)

Pomoci této funkce lze ve výrobě již naprogramované senzory 
vymazat. Tato funkce je velmi užitečná při novém přihlášování 
senzorů.

Displej se zobrazí následovně:

Zvolte kurzorem funkci „ALL CLEAR“. Stiskněte kurzor na min. 
1	s.	Potvrďte	nyní	bezpečnostní	dotaz	„SURE?“	opětným	sti-
sknutím kurzoru.
Předprogramované senzory a případná nastavení alarmů a 
mezních hodnot jsou jsou nyní vymazána.

SENSOR   SLOT          1 2 3 4 5 6

 

31     INHBIT 

▶  REGISTER
▶  SENS  SLOT
▶  INITIALIZE
▶  ALL CLEAR
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Standardní hodnota:   0,16°
- Reverse (REVE): 
Stanoví smysl otáčení serva. 
Standardní nastavení: Normál (NORM)

- Přídržná síla (STRE):
Definuje přídržnou sílu, kterou se servo snaží polohu
udržet, čím vyšší je přídržná síla, tím vyšší je spotřeba proudu.

- Startovací síla (BOST):
Nastavení rozdílu šířek impulzů (minimální hodnoty proudu), při 
ktrém se motor serva ještě má rozběhnout. Tím servo reaguje i 
na nejmenší řídicí signály, čímž se cílová pozice přesnějí ustaví.

- Tlumení (DAMP):
Zejména při ovládání velkých kormidel u modelů letadel může 
dojít následkem setrvačnosti hmoty k 
rozkmitání (flutter).
Změnou tohoto parametru tlumení lze tento efekt redukovat 
anebo potlačit.
Čím	vyšší	je	tato	hodnota,	tím	větší	je	tlumení	a	potlačení	
tohoto účinku.

- Speed (nastavení rychlosti):
Napřed se musí aktivovat funkce kliknutím na čtvereček „aktiv“.
Pak se musí nastavit požadovaná hodnota zpoždění.
Rozsah nastavení 0,07 až 9 vteřin / 45° výchylka serva.
Standardní hodnota: deaktivováno

- Měkký běh serva (STAR):
Díky této funkci se běh serva v závislosti na velikosti změny 
signálu jeví jako "měkčí", tedy poněkud zpožděný. Vyžaduje-li se 
superrychlá akce serva, lze tuto funkci vypnout (AUS).

- Měkký rozběh (SMOT):
První pohyb serva z pozice stop po obdržení řídicího povelu je 
díky této funkci měkčí (pomalejší). 
Standardní nastavení: vypnuto

Po nastavení všech parametrů musí se tyto na servo přepsát. Za 
tím účelem zvolíme funkci „WRITE“ (psát) a potvrdíme kurzore-
mit. Po ca. 2 vteřinách jsou parametry převedeny. 

Pro zpětné převedení parametrů na výrobní nastavení, musí se 
stisknout tlačítko „RESET“.

7.16 S-BUS LINK

V tomto menu lze servo S.BUS programovat přímo na vysílači. 

Upozornění:
Za tímto účelem se musí připojit servo přes V-kabel a separátní 
přijímačový aku (4NX- 2S 3,8V-7,4V) ke zdířce „S.BUS“ na zadní 
straně vysílače. 

Displeje se zobrazí následovně:

Připojte servo a stiskněte kurzor na min. 1s.

Zvolte tlačítko „READ“kurzorem a podržte ca. 1s. Tím se načtou 
a zobrazí data serva.
Následující parametry lze nastavit:

- Kanál (CHAN): Nastavení čísla S.BUS-kanálu 1-16.

- Neutral (NEUT):
Posouvá střední polohu serva o +/- 30 stupňů.
Standardní hodnota : 0°

- Nastavení výchylky serva (EPA):
Oddělené nastavení výchylky serva doleva a doprava. Rozsah 
nastavení -55% až 172 %. 
To odpovídá výchylce serva ca. 25° až ca. 70° na každou 
stranu. Standardní nastavení: 100%

- Mrtvý chod (DEAD):
Stanoví oblast, ve které se servo bez řídicího povelu přestane 
pohybovat.	Čím	menší	je	hodnota,	tím	menší	je	i	tato	oblast.
Upozornění:
Příliš malá "oblast zastavení" může vést k tomu, že servou 
neustále pracuje a předčasně se opotřebí. 
Rozsah nastavení: 0,03° až 3,98°

S.BUS   SX

PLEASE DO NOT YET
CONNECT A SERVO

  MODE  IN

S.BUS    SX

 

(NO   LINK) 
READ 

Menu ACRO
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7.17 PřEDÁNí PAMěTI MODELU (MDL-TRANS)

Vysílač T10J je vybaven programem k přenosu paměti modelu. 
Díky tomu je možné mezi dvěma vysílači T10J zprostředkovat 
popř. přijmout paměť modelu přes VF-přenos.

Upozornění:
Vysílače	od	sebe	nesmí	být	vzdáleny	více	než	2m.	Čím	menší	
vzdálenost mezi nimi je, tím lepší je přenos.

Vysílání/Přijímání paměti modelu

- Zapněte vysílač a nastavte paměť modelu, která má být 
přenesena.

- Nyní zvolte menu MDL-TRANS.

- Nastavte pod „MODE“ mód „TRANSFER“ (PŘENOS).

- Ve vysílači, na který má být přenos uskutečněn, musí být 
nastaveno „RECEIVE“(přijmout).

- U obou vysílačů zvolte funkci „EXECUTE“ a proces spusťte 
podržením kurzoru po dobu 1s.

- Vysílač, který je nastaven na příjem „RECEIVE“ bude nyní 
10s přijímat data. Poté by měla být data přenesena, což je 
potvrzeno hlášením „COMPLETE“. 

V případě, že data přijata nebyla, se objeví hlášení „FAILURE“. 
Přezkoušejte nastavení na obou vysílačích a pokuste se o 
přenos znovu. 
Stejně tak je možné docílit úspěšného přenosu dat zmenšením 
vzdálenosti mezi oběma vysílači.

směr antény
směr antény

max. 2 m odstup

7.18 TRAINER  (REžIM UčITEL/žÁK)

Režim učitel-žák umožňuje začátečníkům nácvik létání za 
pomoci zkušeného instruktora. To zn, že učitel řídí model 
během fáze startu a přistání a může stisknutím tlačítka učitel-
žák předat řízení modelu žákovi, je-li model v bezpečné pozici.

Vyskytne-li se kritická letová poloha anebo situace, pustí účitel 
přepínač L/S (přepínač H) a převezme opět řízení modelu. 
Tímto způsobem je možné naučit žáka krok po kroku bezpečné 
pilotáži bez event. škod a ztráty modelu. 

Vysílač T10J je standardně dodáván se zásuvkou pro provoz 
U/Ž. 
V kapitole 4.9 na straně 9 je znázorněno, se kterými jinými 
robbe/Futaba vysílači lze vysílač T10 J kombinovat, a to jako 
učitelský, tak žákovský vysílač. Najdete zde také odpovídající 
doporučení k propojovacím kabelům a modulům. V režimu 
učitel-žák není využitelná funkce Snap-Roll.

Vysílač T10J má čtyři různé oblasti funkcí, ‘FUNC’; ‘OFF’, 
‘norm’ a  mix. Každému kanálu lze přiřadit jednu z těchto 
funkcí.

V módu ‘FUNC’ může kanál ovládat žák, pokud stiskne spínač 
H (U/Ž). Přitom jsou používány naprogramované funkce mixů 

učitelova vysílače. Žák 
tak potřebuje v podstatě 
i k řízení komplexnějších 
modelů, jako jsou např. 
vrtulníky, pouze jedno-
duchý vysílač.
Upozornění:
4 funkce řídicích kniplů se 

nachází při aktivaci trenérského menu již v poloze „FUNC“.

V módu ‘OFF’ nemúže žák i při aktivovaném spínači U/Ž kanál 
sám ovládat, lze jej ovládat pouze z učitelova vysílače. 

V módu „NORM“ se VF-díl prkakticky přepne mezi učitelem a 
žákem. Každý řídí funkcemi, které jsou v daném vysílači nas-
taveny.
V tomto módu je odpovídající funkce rovněž dále předávána 
vysílači žáka. Přitom používá žák nastavení mixů vysílače 
žáka a potřebuje k řízení modelu požadované směšovací 
funkce. Při přepnutí na vysílač učitele se využívají k řízení 
modelu jeho směšovací funkce. Učitel a žák model řídí 
alternativně, v závislosti na poloze přepínače režimu U-Ž. 

IJe-li zvolen mód „mix“ a přepínač u/ž v poloze “EIN” (zap-
nutý), mají učitel i žák společný přístup k řízení modelu. Učitele 
i žák řídí model pomocí nastavení a směšovacích funkcí, 
které jsou nastaveny ve vysílači učitele.

Při režimu učitel/žák musíte bezpodmínečně dbát určitých 
bezpečnostních pokynů.
•		 Vypněte	VF-vysílání	na	žákově	vysílači	(viz	kap.	11.1).
•		 Ujistěte	se,	že	má	žákovský	vysílač	shodné	osazení	řídicích	

ovladačů a funkci trimů.
•		 Překontrolujte	tuto	skutečnost	opravdu	důkladně,	a	to	tak,	že	

při vypnutém pohonu přepnete z jednoho vysílače na druhý 
a přitom zkontrolujete funkce ovladačů včetně trimování. 
Při přepnutí nesmí dojít k žádnému pohybu kormidla nebo 
změně polohy plynu.

Přepínač učitel/žák nelze měnit. Přepínač „H“ je tlačítkový a 
tedy obzvláště dobrý při přepínání mezi provozem učitele a 
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žáka.

•	 Po	aktivaci	 tohoto	menu	tlačítky	„+“	nebo	„-“	se	zobrazí v 
displeji dle polohy přepínačeje ‘H’ ‘ON’ nebo ‘OFF’.

•	 Poté	určete	pro	kanál	1	AIL	(křidélka)	mód	funkcí	 ‘FUNC’;	
‘OFF’ nebo ‘NORM’. Toto se vykoná tlačítkem „+“ nebo „-“.

•	 Tento	krok	zopakujte	pro	všechny	kanály,	u	kterých	chcete	
změnit původní nastavení.

7.19 KřID-DIFF  (DIFERENCIACE KřIDéLEK)

Obecně slouží u leteckých modelů potřebná diferenciace 
křidélek ke kompenzaci negativního vratného momentu. Při 
zatáčce se vnější křídlo pohybuje vzduchem rychleji, má větší 
vztlak, ale současně také větší odpor. Proto i u křidélka tohoto 
křídla, které je vychýleno dolů, dochází k většímu odporu než 
u křidélka, které je vychýleno nahoru. V zatáčce pak vzniká 
opačný točivý moment kolem svislé osy letadla.

Diferenciace křidélek způsobuje, že výchylka křidélek dolů 
je menší, než vychýlka nahoru, což pomáhá vyrovnat odpor 
obou půlek křídel. Tím se zamezí vzniku negativního vrátného 
momentu.

Touto funkcí jsou navzájem mixována dvě samostatná  
křidélka, přičemž lze nastavit velikost výchylek „křidélka 

nahoru“ a „křidélka dolů“, a to samostatně pro každé křidélko. 

Pro každou klapku kormidla je nutné použít samostatného 
serva, přičemž servo pro pravé křidélko se zapojí na přijímači 
do výstupu 7, levé křidélko na kanál 1, jak je znázorněno v 

příkladu. 

V rámci menu KŘID-DIF 
se volba provádí kurzo-
rem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do 
menu.

Tlačítkem “+“ nebo „-“ se 
opce aktivuje. V displeji se 

zobrazí ‘ACT’. Pokud je funkce diferenciace křidélek deaktivo-
vaná, objeví se v odpovídajícím řádku nápis ‘INH’.

Pamatujte prosím, že ze tří funkcí diferenciace křidélek, 
'FlapEron' nebo 'DElta mix' může být současně 

používána vždy pouze 
jedna. Naposledy akti-
vovaná funkce dominuje 
a ostatní funkce blokuje 
(Indikované upozornění: 
Other wing mix „ON“ - 
Jiný mix křídel “ON).

Po stisknutí kurzoru lze tlačítkem  “+“ a „-“ nastavit pro levé 
servo křidélka (KŘI1) vždy pravou a levou výchylku jako 
%-hodnotu. 

Za tím účelem se musí přesunout knipl křidélek do odpo-
vídajícího směru. Rozsah přitom leží mezi -120 % a +120 %. 

kanál 7
KŘI 2

bez diferenciace

 diferenciace 50%

 diferenciace 100% (Split)

kanál 1
KŘI 1
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Stisknutím tlačítka “+“ a „-“ na min. 1s se dostaneme zpět k 
původní hodnotě 100 %.

Po dalším stisknutí kurzoru lze tlačítkem  “+“ a „-“ nastavit pro 
pravé servo křidélka (KŘI2) vždy pravou a levou výchylku jako 
%-hodnotu.  

7.20 QUER/SEIT QUER-SEIT  
(mix křiDélka-směroVka)

V tomto menu lze nastavit zadání pro mix, který při pohybu 
pákou křidélek vychýlí s těmito kormidly souhlasně směrovku.

Aktivací této funkce jsou křidélka a směrovka propojeny, takže 
při zatáčce stačí pohnout pouze kniplem směrovky. Tato funkce 
je velmi užitečná obzvláště u velkých modelů, neboť potlačuje 
negativní zatáčivý moment modelu.

Poměr mixu lze přesně nastavit. K tomu aktivujte mix pod „MIX“. 
Poté lze pod „RATE“ nastavit požadovanou % hodnotu.

hlavní
křid.
(KŘI2)

hlavní
křid.
(KŘI)

Strana 
2
V-kormidlo             kříž.-kormidlo

Směrové kormidlo
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7.21 V-kormiDla (V-mix ocasních ploch)

Tato funkce js určená pro modely s V-výškovkou. U modelů 
tohoto druhu se musí smísit signály ovládače směrového a 
výškového kormidla.

Dráhy pro funkci směrovky (nesouhlasně) a výškovky 
(souhlasně) lze však nastavit nezávisle na sobě. Serva se v 
přijímači zapojují na výstupy 2 a 4.   
V-mix není možné provozovat současně s funkcemi "DELTA 

mix" nebo "QuEr-hoEh" (KŘID-VOP), tyto funkce se 
vzájemně vylučují. Displeje jsou uzamčené, objeví se nápis 
“Other WING mix “ON” (jiný mix křídla “ON”).

Zvolte v menu kurzorem menu ‘V-LETWRK’ a volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka. 

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

Tlačítkem “+“ nebo „-“ mix 
aktivujete. V displeji se 
zobrazí ‘ACT’. Pokud je 
mix deaktivovaný, objeví 
se v řádku "MIX" menu 
nápis ‘INH’. 

Nejdříve zvolte řádek menu pro nastavení 1. serva výškovky 
(CH2) a nastavte tlačítkem  “+“ a „-“ výchylku jako %-hodnotu v 
rozsahu -100 % až +100 %. Poté postup zopakujte i pro servo 
na kanálu 4 (VOP2). Nakonec musíte naprogramovat výchylky 
směrovky pro obě serva (SOP2 a SOP1).

Tento náčrtek zobrazuje přiřazení kanálů u V-kormidla. Hod-
noty předvolby tohoto mixu jsou +50 %, u 2. serva výškovky 
(CH4) -50 %. 

Stisknutím tlačítka “+“ a „-“ na min. 1s se dostanete zpět na 
základní nastavení.   

Po zadání dat se ujistěte, 
že V-mix opravdu funguje 
a všechna nastavení jsou 
v pořádku. Ujistěte se, 
že není celková výchylka 
příliš velká a dráha serva 
tak není mechanicky ome-
zována.

SOP VOP

kanál 2

kanál 4

Menu ACRO

7.22 GyRO (NASTAVENí ZISKU GyRA)

Touto funkcí lze pomocí vysílače nastavit zisk gyra. Přitom musí 
být odpovídající vstup gyra propojen s 5. kanálem na přijímači. 
Přes libovolný přepínač je možné vyvolat různé předvolené hod-
noty.

Nejdříve musíte funkci aktivovat tlačítkem „+“ nebo „-“. Aktivace 
se zobrazí, nápis se změní z ‘INH’ na “ON”.

K dispozici jsou dva různé módy, pro běžná (STD) a AVCS gyra 
(GY). Pro oba módy lze vždy provést nastavení  pro ‘UP’, ‘CNTR’ 
a ‘DOWN’. Byl-li odpovídající řádek zvolen kurzorem, lze pomoci 
tlačíteker „+“ nebo „-“  programovat hodnotu pro mód AVCS (GY) 
a pro normální mód (STD). Rozsah nastavení je 0-100%.

V řádku ‘CH’  lze určit kanál, kterým lze změnit nastavení zisku 
gyra. Tlačítkem „+“ nebo „-“ lze zvolit kanál ‘5’ (CH5), kanál 7 
(CH7) a kanál 8 (CH8).

Po navolení posledního řádku menu (SW)  lze pomocí tlačítka 
„+“ nebo „-“ zvolit aktivační přepínač. Předvolbou je určený 
přepínač „G“. V závislosti na zvoleném přepínači lze nastavit a 
vyvolat 2 nebo 3 hodnoty (RATE) zadání (UP a DOWN nebo UP; 
CNTR a DOWN).
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7.23 DElta-mix (DElta-mix)

Tento mix kombinuje signály křidélek a výškovky pro řízení 
modelů typu Delta nebo samokřídla.  Přitom jsou pro 2 kom-
binovaná kormidla použita dvě serva, mix je ovládá podle pilo-
tova zadání..

Při pohybu kniplem výškovky se serva pohybují souhlasně, 
při pohybu kniplem křidélek nesouhlasně. Serva se v přijímači 
zapojují na výstupy 1 a 2.  

Podíly mixu (drah) lze pro funkci 
křidélek a výškovky nastavit 
odděleně. 

Servo levého křidélka musíte 
v přijímači propojit s výstupem 
1 (KŘI) a pravé s kanálem 2 
(VOP). 

Delta mix nelze provozovat současně s V-mixem, popř. mixem 
flaperonů, diferenciací křidélek nebo mixem KŘI-VOP, neboť 
tyto funkce se navzájem vylučují. Displeje jsou uzamčeny a 
objeví se upozornění “Other WING mix “ON” (Jiný mix křídel 
“ON“). Naposledy zvolená funkce má přednost

Zvolte v menu kurzorem menu ‘DELTA-MIX’ a volbu potvrďte 
stisknutím kurzoru. 

Volba v rámci menu se provádí kurzorem a kniplem. Stisknutím 
tlačítka ‘End’ se dostanete zpět do menu.

Tlačítkem “+“ nebo „-“ mix 
aktivujete. V displeji se 
zobrazí ‘ACT’. Pokud je 
opce deaktivovaná, objeví 
se v odpovídajícím řádku 
menu nápis ‘INH’.

Poté přesuňte knipl křidélek doprava a tlačítkem “+“ nebo „-“ 
zadejte dráhu pro výchylku pravého křidélka jako %-hodnotu. 
Poté zopakujte celý postup pro výchylku levého křidélka.  

Nato zadejte hodnoty pro výškové kormidlo. Toto se rovněž 
provede po volbě kurzorem. Rozsah nastavení leží pro všechny 
výchylky mezi -120 % a +120 %. Předprogramovaná hodnota 
je -100 %. U serva výškového kormidla na kanálu 2 obnáší 
+100 %. Stisknutím tlačítka “+“ a „-“ na min. 1s se dostanete 
zpět na základní nastavení.
Také tuto funkci byste měli po naprogramování překontrolovat. 
Přitom byste měli dávat pozor především na to, aby nebyla 
výchylka serva mechanicky omezována, neboť řídicí funkce 
serv jsou mixovány na 1 servo.

výchylka výškovky výchylka křidélek

Kanál 1
KŘI 1
VOP 2

Kanál 2
KŘI 2
VOP 1

7.24 mix křiD-VýškoVka (křiD-Vop)

Tato funkce směšuje jednak 2 oddělené výškovky na jednu 
funkci, jednak při pohybu pákou křidélek souhlasně i vychyluje 
výškovku, což zpřesní výkruty modelu. 

Prosím nezapomeňte, že k řízení všech 4 serv jako křidélek 

musíte dodatečně aktivovat jeden z mixů KřID-DIF nebo 
FLAPERON. Tento mix nelze provozovat současně s 
mixem “PLy ->JEHLA”, protože jsou používány stejné 
kanály, příp. výstupy na přijímači. Funkce mixu “V-KOR-
miDl”, “DElta-mix” a “křiD-Vop” se navzájem vylučují, 
takže může být vždy aktivní pouze jeden z nich. Naposledy 
aktivovaná funkce dominuje a deaktivuje ostatní funkce 
(Upozornění: Other Wing mix “ON” - Jiný mix křídla “ON”). 

Nezávisle na sobě lze nastavovat výchylky křidélek a 
výškového kormidla. Obě serva výškovky musí být zapojena 

v přijímači na výstupech 2 
a 8. 

Také tuto funkci musíte po 
volbě nejdříve aktivovat.  
Zvolte si 1. řádek menu 
KŘID-VOP a potvrďte 
funkci kurzorem. Na dis-
pleji se místo nápisu ‘INH’ 
zobrazí ‘AKT’, mix je akti-
vován

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

Potom se nastaví tlačítky 
“+“ a „-“ výchylky 3. 
křidélka (AIL3), t. zn. pro 
levou klapku výškového 
kormidla. Posléze se tento 
pochod zopakuje pro 4. 
křidélko (AIL4), t. zn. pro 
pravou klapku výškového 

kormidla. Možný rozsah nastavení leží mezi -100 % a +100 
%. Přednastavení obnáší vžy -50 %. Potom se musí rovněž 
pomoci tlačítek “+“ a „-“ naprogramovat požadované výchylky 
výškových kormidel (ELE2 a ELE1). Rozsah nastavení obnáší 
pro obě klapky výškového kormidla -100 % až +100 %. 
Přednastavení ELE2 obnáší -100 % a ELE1 +100 %.

Pokud chcete vrátit nastavení zpět na původní hodnoty, 
stiskněte min. na 1s tlačítko “+“ a „-“. Také tato funkce by se 
měla před prvním startem bezpodmínečně překontrolovat. 
Přitom musí být zajištěno, aby nebyla výchylka serva mecha-
nicky omezena.

kanál 1 kanál 7 (6)

kanál 8
KŘI 4
VOP 2

kanál 2
KŘI 3
VOP 1

Menu ACRO
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7.25 PLy>JEHLA (AUTOMATICKé
NASTAVENí SMěSI

Touto funkcí lze přes samostatné servo provést změnu poměru 
směsi karburátoru. Toto servo jehly trysky musí být provozo-
váno na výstupu 8. 

Obzvláště velkou výhodou je skutečnost, že je vytvořena sou-
vislost s normální funkcí klapky karburátoru. Pokud je tato 
funkce aktivovaná, je při pohybu plynu jehla následována tak, 
aby motor lépe běžel. Propojení probíhá přes 5-ti bodovou 
křivku.

Dodatečná funkce zrychlení zajišťuje, aby motor při otevření 
karburátoru lépe přidával plyn.

Automatické nastavení jehly trysky nelze provozovat 
současně s funkcemi ‚QUER-HOEH‘ (KřID-VOP). Pokud 
má být tento mix aktivní, nelze funkci „Automatické nasta-
vení směsi) zapnout. Na displeji se zobrazí hlášení ‘AILVA-
TOR mix “ON”’.

Nejdříve musíte funkci aktivovat v 1. řádku tlačítkem „+“ nebo 
„-“. Poté se na displeji zobrazí ‘ACT’ . Poté musíte naprogra-
movat 5-ti bodovou křivku.  Kniplem plynu lze vyvolat jakýkoli 
bod křivky a poté tlačítkem „+“ nebo „-“. zadat požadovanou 
příslušnou % - hodnotu dráhy serva.

Rozsah nastavení pro všechny body je 0 – 100%. 
Předprogramovaná je lineární křivka. Stisknutím tlačítek „+“ 
nebo „-“ na min. 1s lze tyto hodnoty opět obnovit. 

Tuto křivku lze přizpůsobit příslušným požadavkům, a to 
tak, že změníte jednotlivé %-hodnoty pro každý z pěti bodů. 
Čárkována	přímka	znázorňuje	příklad	nastavení.

Nakonec naprogramujte 
kurzorem funkci zrychlení 
(ACC). Rozsah nastavení je 
0 % až 100 %. Během pro-
cesu otevírání klapky plynu 
najede servo do nastavené 
pozice. Při nastavení 0% 
najede servo synchronně se 
servem plynu, při nastavení 
100% „předbíhá “Slave-
servo o přibližně 10-15° a 
pak najede do nastavené 

polohy. Předvolba této funkce je 0%.

Tato zadání je nutné přezkoušet v praxi! 

NÍZKÝ knipl plynu
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7.26 D/r, Expo  (Dual-ratE/ExponEnciální)

Dual-Rate D/R
Změna výchylky serva neboli Dual Rate umožňuje změnu 
řídicí výchylky serva kormidla na jinou nastavenou hodnotu.
Tuto funkci lze využít k tomu, abyste v určitých letových fázích 
(start, přistání) přizpůsobili výchylky řídících ovladačů danému 
modelu.

Graf ukazuje charakte-
ristiky různých vychýlek 
řízení. Průběh je v obou 
případech lineární. Po 
přepnutí obnáší výchylka 
serva při plné výchylce 
kniplu pouze 60%.

Pro 3 funkce kormidel jsou 
předvoleny následující 
přepínače:  

•	 křidélka	 přepínač	D
•	 	výškovka	 přepínač	A
•	 směrovka	 přepínač	B

Pro ovládání funkce lze volně zvolit přepínače A...H. Pro 
přepnutí DualRate lze rovněž zvolit volně volitelný přepínací 
bod jedné z funkcí řídicích kniplů.

Volba v rámci menu 
Dual-Rate-Exponenciál 
se provádí kurzorem. 
Tlačítkem ‘End’ se vrátíte 
zpět k menu.

PROGRAMOVÁNí DRÁHy říZENí
Přesuňte kurzor do řádku CH 1...4 a pohybem kurzoru doprava 
zvolte kanál, pro který mají být nastaveny Dual-Rate. 

CH 1  = QUER (KŘID)= křidélka 
CH 2  =  HOEH (VOP) = výškovka 
CH  3  =  GAS (PLY)  =  klapka/plyn (pouze EXPO, bez D/R) 
CH 4  =  SEIT (SOP) =  směrovka

•		 Přeskočte	kurzorem	na	zadání	%-hodnoty	D/R	a	nastavte	
tlačítkem  “+“ nebo „-“ požadovanou hodnotu. 

•		 Rozsah	nastavení	přepínání	Dual-Rate	leží	mezi	0	a	140	%.	
Přednastavení pro všechna kormidla obnáší 100 %.

•		 Pohybem	příslušného	řídicího	kniplu	můžete	přepínat	mezi	
oběmi možnostmi nastavení tam a zpět.  

•		 Pokud	přesunete	pouze	zvolený	přepínač,	bude	na	displeji	
přeskakovat ukazatel hodnoty v % a graf mezi oběmi hod-
notami nastavení tam a zpět.   

•		 Pro	 volbu	 D/R	 přepínače	 přesuňte	 kurzor	 na	
řádek ”SW” a zvolte tlačítkem  “+“ nebo „-“ 
přepínač A...H nebo řídicí funkci KŘID, VOP, PLYN, popř. 
SOP (řídící kniply 1...4). Přepínačem lze zapnout 2 nebo i 
všechny 3 D/R funkce!  

Z bezpečnostních důvodů by se neměla hodnota funkce 
Dual-Rate snížit až na 0%, poněvadž tím se zruší řídicí 
funkce. Minimální hodnota by měla být 20%. Jedině, 

dráha řízení
vý
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když se tomuto ovladači vědomě nepřidělí žádná funkce, 
poněvadž chcete tento řídicí kanál využít k přenosu Vámi 
vytvořené funkce mixu (prog.mix).

7.27 FlapEron  (mix FlapEronů)

Flaperon, umělé slovo z Flaps (klapek) a Aileron (křidélek). 
Znamená, že 2 serva kžidélek jsou elektronicky navzájem 
směšovány, aby se docílilo 2 rozdílných funkcí.

Pro účinnost křidélek se obě kormidla pohybují protiběžně.  
Naproti tomu pro účinnost vztlakových klapek (FLAP) lze 
křidélka symetricky vysunout nahoru i dolů.

Předpokladem využití mixu flaperonů je použití dvou serv 
křidélek. Pokud používáte mix flaperonů, musí být servo levého 
křidélka zapojeno v přijímači na kanálu 1 a pravé křidélko na 
kanálu 6. 

Díky tomu, že lze podíly mixu nastavit pro každou klapku pro 
oba směry odděleně, jsou křidélka multifunkční a jejich funkce 
se mění podle výchylky.   
•	 úplně	vysunuty	nahoru	 ->	brzdící	klapky	(Spoiler)
	•	 lehce	vysunuty	nahoru		 ->	rychlostní	klapky	pro	rychlý	let	
•	 lehce	vysunuty	dolů	 ->	vztlakové	klapky	pro	termický	let
•	 úplně	vysunuty	dolů		 ->	přistávací	klapky	

Zvolte v menu kurzorem funkci Flaperon a aktivujte ji stisknutím 
kurzoru. 

Prostřednictvímt kurzoru 
se volba provádí v rámci 
menu Flaperon-mixeru. 
Tlačítkem ‘End’ se vrátíte 
zpět k menu.

Prosím, mějte na paměti, že ze tří funkcí mixů Flaperon, dife-
renciace křidélek nebo Delta mix lze použít vždy pouze 
jedné. Naposledy aktivovaná funkce dominuje a ostatní funkce 
blokuje (Indikované upozornění: Other wing mix „ON“ - 
Jiný mix křídel “ON).

1. (mix) aktiVacE mixu
Tlačítkem “+“ nebo „-“ mix aktivujete. V displeji se zobrazí 
‘ACT’. Tlačítkem “+“ nebo „-“ mix aktivujete. Poté se na dis-
pleji zobrazí ‘ACT’. Pokud je mix deaktivovaný, zobrazí se v 
příslušném řádku nápis ‘INH’.

Důležité upozornění:
Zapnutím mixu flaperonů se automaticky zapne i další 
funkce FLAP-TRIM a hodnota se nastaví 0%. Pokud chcete 
docílit účinku flaperonů ovladačem VR, musí se poměr 
změnit, např. na 100 %.   

Q Q
1 6

 Expo (ExponEnciální FunkcE)

Funkce ‘EXPO’ ovlivňuje charakteristiku řídicího kniplu, 
lineární souvislost mezi dráhou řídicího ovladače a dráhou 
serva se mění na nelineární (exponenciální) dráhu.  Díky tomu 
je umožněno precizní řízení kolem nulové polohy

Exponenciální křivku lze měnit v obou smě rech. 
Rozsah nastavení je -100 a 100%, předvolby pro všechna kor-
midla 0%.

• Kladné znaménko
Silný vliv řídicího ovla da če 
kolem  nulové polohy, ke 
konci se zmírňuje (křivka 1)
• Záporné znaménko
Slabý v l i v  ř íd ic ího 
ovláada če kolem nlové  
polohy, ke konci se 
zvyšuje (křivka 2)
• rovná přímka 
představuje normální, 
lineární průběh dráhy 
ovladače řízení (hodnota 
0 %).

•	 V	každém	zůstane	celková	výchylka	zachována.

Přiřazením přepínače lze exponenciální funkci přepínat stejně 
jako nastavení Dual-Rate během letu.

Na rozdíl od funkce D/R je exponenciální funkce k dispozici i 
pro plyn.

Postup při programování exponenciálních hodnot odpovídá 
přesně nastavení zadání Dual-Rate.

dráha řízení

křivka 1

křivka 2

dr
áh

a 
se

rv
a



T10J

37

7.28 BREMSKLPN (FUNKCE BRZDíCíCH KLAPEK)

Funkcí brzdicích klapek lze současně nastavit křidélka nahoru 
jakož i pohybovat brzdicí klapky nebo oddělené přístávací klapky 
a výškové kormidlo. Této opce se používá k provádění utlu-
meným sestupů modelů. Stejnou současnou výchylkou křidélek 
nahoru se zvýší odpor nosné plochy a model zpomalí. Současně 
vznikne moment okolo příčné osy, čímž se potlačí nos letadla 
směrem dolů. V závislosti na modelu se tento moment musí více 
nebo méně kompenzovat výškovým kormidlem.

Funkci BREMSKLPN lze aktivovat v lineární závislosti na poloze 
kniplu plynu. Pak se musí zadat poloha kniplu, od které ,Brzda' 

počne učinkovat.

Abyste zabránili náhlé 
změně letové polohy 
modelu, jakmile je funkce 
brzdících klapek aktivo-
vaná, lze pro výškovku 
naprogramovat zpoždění 

(ZPOŽĎ-VOP). Díky tomu se výškovka přesune pomaleji do 
požadované polohy. Přechody jsou plynulé, nedochází k prud-
kým pohybům kolem příčné osy modelu.

MENU NASTAVENí ZAHRNUJE 9 BODů:

1. aktivace funkce brzdících klapek (mix)
Tlačítkem “+“ nebo „-“ mix aktivujete. Na displeji se zobrazí ,ON 

nebo ¨,OFF. Pokud je opce deaktivovaná, objeví se v odpo-
vídajícím řádku menu nápis ‘INH’. ¨Při aktivované a zapnuté 
funkci brzdicích klapek blika červená LED alarmu.

2.  Nastavení dráhy levého křidélka (Rate-KřI1)
 Výchylku levého křidélka nastavíte tlačítkem „+“ nebo „-“ . 

Nastavte požadovanou %-hodnotu. Rozsah nastavení je -100 
% až +100 %. Předprogramovaná hodnota je 50 %. Pokud se 
chcete vrátit zpět na původní nastavení, stiskněte min. na 1s 
tlačítko „RTN“.

3. Nastavení dráhy výškovky (ELEV)
 Dráhu výškovky nastavíte tlačítkem „+“ nebo „-“.. Nastavte 

požadovanou %-hodnotu. Rozsah nastavení je -100 % až 
+100 %. Předvolená hodnota je -10 %. 

4. Nastavení dráhy brzdících klapek (FLAP)
 Dráhu pro brzdící a přistávací klapky nastavíte tlačítkem 

„+“ nebo „-“. Nastavte požadovanou %-hodnotu. Rozsah 
nastavení je -100 % až +100 %. Předvolená hodnota je 50 %. 

5.  Nastavení dráhy pravého křidélka (Rate-KřI2)
 Výchylku pravého křidélka nastavíte tlačítkem „+“ nebo „-“. 

Nastavte požadovanou %-hodnotu. Rozsah nastavení je -100 
% až +100 %. Předvolená hodnota je 50 %. 

6. Nastavení zpoždění pro výškovku (Delay ELEV)
 Model reaguje na výškovku spontánněji než na brzdící klapky, 

proto je smysluplnější nastavit zpoždění pro výškovku. Roz-
sah nastavení je 0 % až +100 %. Předvolená hodnota je 0 %. 

 Při nastavení 100% potřebuje výškovka pro zadanou výchylku 
1s. 

7. Volba přepínače (SP)
 Pokud chcete funkci vyvolat, lze nastavit přepínač a odpovída-

jící pozici přepínače. Pozor! Nezapomeňte, že podle polohy 
přepínače se mohou nastavit i ostatní pozice.

Menu ACRO

2. NASTAVENí KřIDéLEK
Dráhu pravého a levého křidélka lze nezávisle a individuálně 
nastavit, takže získáte diferenciovaný účinek.  

Přesuňte řídící ovladač křidélek doprava a tlačítkem  “+“ a „-“ 
nastavte požadovanou %- hodnotu. Rozsah nastavení je 
-120% a +120%. Předvolená hodnota je 100 %.

Stejným způsobem pak musíte postupovat u levého křidélka 
(AIL- 2). Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí nastavení, 
stiskněte min. na 1s tlačítko “+“ a „-“.   

3. NASTAVENí FLAP
Nastavte pomocí VR ovladače požadovanou dráhu přistávacích 
klapek, a to individuálně pro pravé a levé kormidlo (FLP 2 + 
FLP 1). Nezapomeňte, že celková dráha serva nesmí být příliš 
velká a pohyby serv nesmí být mechanicky omezovány.

Při nastavování dráhy přistávacích klapek použijte pro obě 
serva společně funkci FLAP-TRIM. 
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7.29 FLAP-HOEH  (VZTLAKOVé KLAPKy - VýšKOVKA)

Při vysunutí klapek (FLAPS) dochází u mnoha modelů ke změně 
rozložení vztlaku kolem příčné osy. Pilot musí tento moment 
kompenzovat výchylkou výškového kormidla. Software vysílače 
dává k dispozici mixer, který provádí toto vyrovnání automa-
ticky. Byla-li u Hotlineru křidélka programována tak, 
že jako pomůcka pro přístání se vychýlí 45° nahoru, vyžaduje to 
zpravidla přimísení potlačení kormidla výškovky ca. -10%.

Nastavení aktivace mixu:
Nejdříve musíte funkci aktivovat tlačítkem „+“ nebo „-“. Aktivace 
se zobrazí, nápis se změní z ‘INH’ na “ON”.

Nastavení dráhy výškovky (poměr):
•	 Přesuňte	 kurzor	 do	 řádku	 „Rate“.	 Nastavení	 provedete	
tlačítkem „+“ nebo „-“.
•	Znaménko	“+”	a	“-”	udává	směr	přimixování	
na výškovku. Funkci musíte nastavit tak, aby při klapkách 
vysunutých nahoru šlo výškové kormidlo mírně dolů. Rozsah 
nastavení je -100% až  +100%. Předvolba je 0%. 

Nastavení nulového bodu (OFFSET):
Také pro toto menu existuje možnost nulové kompenzace (Off-
set) mezi polohou řídicího ovladače a polohou serva. V tomto 
menu se navzájem přizpůsobují nulové body vztlakových klapek 
a výškového kormidla. 
•	Uveďte	otočný	ovladač	VR	do	polohy	„klapky	zasunuty“.
•	Přesuňte	kurzor	do	posledního	řádku	„OFFSET“.
•	Stiskněte	kurzor	na	1s.
•	Výškové	kormidlo	se	přesune	do	nulové	polohy.

v z t l a k o v á 
klapka
vlevo (VZKL)

vztlaková klapka
vpravo (VZK2)

SOP
VOP2

V-kormidlo                       výškovka

8. Volba módu (MóD)
 V tomto řádku lze zadat, jak má být nastavována funkce brz-

dících klapek. V manuálním provozu ‘Offset’ se funkce akti-
vuje přepínačem “C”.  

 V lineárním módu ‘Linear’ se funkce brzdících klapek aktivuje 
v závislosti na poloze ovládacího kniplu plynu, přičemž poloha 
přepínače je naprogramovaná. 

9. Určení polohy přepínače
 V lineárním módu se musí určit, při které poloze  kniplu plynu 

má být funkce brzdících klapek spuštěna. Přesuňte ovladač 
plynu do požadované polohy a stiskněte kurzor min. na 1s. 
Tím se poloha uloží. 
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7.30 VOP>FLAP 
 (mix VýškoVka-VZtlakoVé klapky)

Pomocí tohoto mixu je možné paralelně s výchylkou výškovky 
podpořit řízení klapkami, příp. vztlakovými klapkami. Této 
funkce je zapotřebí, když chcete létat úzké zatáčky nebo pra-
voúhlé letové figury. 

Tlačítkem “+“ nebo „-“ se funkce aktivuje pod položkou "MIX". 
Na displeji se zobrazí ,ON nebo ¨,OFF. 

Poté musíte nastavit dráhu vztlakových klapek samostatně pro 
oba směry. K tomu musíte přesunout ovládací knipl výškovky 
jedním směrem. Pro tento směr lze pak tlačítky „+“ nebo „-“ 
nastavit dráhu jako %-hodnotu v rozsahu -100 % až +100 %. 
Původní hodnota nastavení je +50 %. 

Poté zopakujte celý postup i pro druhý směr výchylky 
výškového kormidla. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ na min. 1s 
se dostanete zpět na původní nastavení.  

Nakonec lze v obou spodních řádcích menu zvolit přepínač 
mixu a jeho úroveň obsluhy

7.31 TRIMOVÁNí FLAP (NASTAVENí
  VýCHyLKy VZTLAKOVýCH KLAPEK)

Touto funkcí lze nastavit velikost výchylky vztlakových kla-
pek pro obě serva. Pokud je mix flaperonů zapnutý, je funkce 
FLAP-TRIM automaticky aktivována, předprogramovaná hod-
nota je 0%.

V menu Volba ovladače lze pod bodem CH6 změnit ovladač 
klapek na libovolný přepínač nebo otočný potenciometr. 

V tomto menu lze nastavit 
dráhu řídícího ovladače, 
tedy výchylku vztlakových 
klapek pro nastavený 
ovladač, samostatně pro 
každou stranu. V příkladu 
je jako ovladač nastaven 
potenciometr ‘VR.

'Dráha ,prohnutí' kla-
pek velmi silně závisí na 

daném modelu. U větroně by měla být nastavena jen malá 
dráha mezi 10 - 20%. Příliš velkým zakřivením vzniká příliš 
velký odpor.

Zvolte kurzorem v menu funkci FLAP-TRIM a volbu potvrďte 
kurzorem. 

Volba v rámci menu FLAP-TRIM se provádí kurzorem. Sti-
sknutím tlačítka ‘End’ se dostanete zpět do menu.

Nejdříve musíte funkci aktivovat. K tomu si musíte kurzorem 
navolit řádek ‘MIX’. Tlačítkem “+“ nebo „-“ mix aktivujete (AKT).

Potom se musí zadat výchylka klapek jako hodnota v %. Roz-
sah nastavení je -100 % až +100 %. Předvolená hodnota je 0 
%. Stisknutím tlačítek "+" a "-" na min. 1s se vrátíte k základ-
nímu nastavení.

otočný ovladač VR(A)
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7.32 MOTOR-AUS  (VyPNUTí MOTORU)

Touto funkcí lze pomocí přepínače 
vypnout motor, aniž byste změnili 
trimování volnoběhu.

 Rozsah nastavení je -30 až +30%. Hodnota +30% odpovídá 
asi 15   dráhy serva a tím i polovině maximální dráhy trimu 
volnoběhu (ca 30 ).
•	 Přesuňte	se	do	menu	volby	‘MOTOR-OFF’
•	 Nastavte	pod	„MÓD“	typ	pohonu	(„NOR“	=	spalovací	motor,	

„ESC“= elektronický regulátor).
•	 Aktivujte	tlačítkem		“+“	nebo	„-“	pod	„MIX“	funkci	„MOTOR-

VYP“.  Podle polohy přepínače se na displeji zobrazí ‘ON’ 
nebo ‘OFF’. 

•	 Zvolte	 kurzorem	 bod	 menu	 (RATE-POMĚR),	 ve	 kterém	
zadáte polohu serva pro vypnutí motoru. 

•	 Poku	 je	v	modelu	použit	 jízdní	 regulátor,	 lze	 tento	spínat	
kniplem plynu. K tomu účelu se musí pod „THR“ nastavit 
požadovaná hodnota v %, při které se má motor vypnout. 
Knipl plynu se nastaví na odpovídající hodnotu a kurzor se 
stiskne na min. 1s.

•	 Tlačítkem  “+“ nebo „-“ změníte %-hodnotu, nastavte 
orientační hodnotu -20%. Stisknutím tlačítka  “+“ a „-“ na 
min. 1s nastavíte zpět původní hodnotu (0 %).

Zvolte kurzorem bod menu volba přepínače (SP).
•	 Zvolte	tlačítkem		“+“	nebo	„-“	jeden	z	8	přepínačů	‘A’	až	‘H’. 

Při změně přepínače se směr účinku automaticky nastaví na  
‘NULL’.

•	 V	posledním	řádku	menu	(POL)	určíte	tlačítkem		“+“	nebo	„-“	
směr přepínání. 

Volba se mění podle volby přepínače:
 NULA:  přepínač není aktivní
 UP:   nahoře
 UP & Down:  nahoře a dole
 UP & Cntr:  nahoře a ve středu
 Center: ve středu
 C & Dn: ve středu a dole
 Down: dole

Prosím, dodržujte během nastavování následující pokyny: 
•	 Při	 startování	motoru	musí	 být	 funkce	 vypnutí	motoru	 v	

poloze ‘OFF’ . 
•	 Nastavte	%-hodnotu	 tak,	 aby	byl	 karburátor	 zavřený,	 ale	

táhlo nenajíždělo na doraz.  
•	 Pokud	 je	během	zapnutí	 vysílače	 funkce	 vypnutí	motoru	

ještě zapnutá, spustí software alarm. Alarm vypnete přes 
externí přepínač mixů.

•	 Funkce	alarmu	by	měla	uživatele	upozornit	na	skutečnost,	
že je karburátor ještě úplně zavřený a motor nelze startovat.  

dráha 
serva
plynu

dráha 
vyp-
nutí 

plynu

7.33 VOLNOBěH2 (VOLITELNé
 NASTAVENí PLyNU)

Funkcí ‘Volnoběh2’ lze pomocí spínače rychle nastavit 
předvolenou polohu plynu v nízkých otáčkách, např. při nalé-
távání na přistání.   

•	 Přesuňte	se	do	menu	volby	‘VOLNOBĚH	2’.
•	 V řádku „MIX“ aktivujte funkci ‘Volnoběh 2’. Podle polohy 

přepínače se na displeji zobrazí ‘ON’ nebo ‘OFF’.
•	 Tlačítkem		“+“	nebo	„-“	tuto	funkci	deaktivujete	(INA).		
•	 Zvolte	pomocí	kurzoru	bod	menu,	ve	kterém	můžete	zadat	

polohu serva pro polohu plynu (RATE-POMĚR). 
•	 Tlačítky „+“ a „-“ měníme procentuální hordnotyt. Rozsah 

nastavení je 0 až 40%. Stisknutím tlačítka  “+“ a „-“ na min. 
1s nastavíte zpět původní hodnotu (0 %).

•	 Normálně	 leží	 optimální	 hodnota	 mezi	 15	 %	 a	 20	 %. 
Nastavte pro Váš model odpovídající polohu několikerým 
stisknutím přepínače a zkontrolujte volnoběh

•	 Zvolte	 kurzorem	 bod	 menu	 Volba	 přepínače	 (SP). 
Předvolbou je určen přepínač ‘C’.

•	 Poté	musíte	pro	zvolený	přepínač	nastavit	spínací	bod.
Volba se mění podle volby přepínače:
 NULA:  přepínač není aktivní
 UP:   nahoře
 UP & Down:  nahoře a dole
 UP & Cntr:  nahoře a ve středu
 Center: ve středu
 C & Dn: ve středu a dole
 Down: dole
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7.34 FUNKCE SNAP-ROLL (SNAP ROLL)

Funkce Snap Roll neboli „kopaný výkrut“. Touto funkcí lze určit 
polohu ovládacích kniplů, které vedou k určité letové figuře.

Tento manévr se pak provádí příslušným tlačítkem 'H'. Tento 
přepínač ovládá i funkci Trainer. V provozu učitel/žák nejsou 
proto tyto mixy k dispozici.

Proto se ujistěte, že je přepínač pro provoz Snap-Roll 
funkce Trainer vypnutý.   

Nastavení zahrnuje čtyři kroky.

1. aktivace funkce snap-roll (mix)
 Za tím účelem přejděte do 1. řádku a stiskněte tlačítko „-“. 

V displeji se zobrazí ‘OFF’. Pokud je opce deaktivovaná, 
objeví se v odpovídajícím řádku menu nápis ‘INH’.

2. Nastavení dráhy výchylek kormidel  
 (RATE : AIL-ELE-RUD)
 Tlačítky „+“ nebo „-“ lze po sobě naprogramovat 

požadovanou výchylku křidélek, výškového kormidla a 
směrového kormidla. Oblast nastavení leží mezi -120 % und 
+120 %. Předvolená hodnota je 100 %. Stisknutím tlačítka 
"+" nebo "-" na dobu nejméně 1 vteř. se předvolba opět akti-
vuje.

3. Volba bezpečnostního přepínače (SAFE-MóD)
 Přepínačem (G) zatahovacího podvozku lze tuto funkci 

zablokovat, aby při přistání nebyla omylem aktivována 
funkce Snap-Roll. Volbou ON/OFF se stanoví směr přepnutí 
funkce v souvislosti s přepínačem (G). Toto bezpečnostní 
opatření lze i deaktivovat (FREE-mód). Pak funkce ‚Snap-
Roll‘ funguje kdykoliv, nezávisle na poloze přepínače zat. 
podvozku.

4. Nastavení směru figury Snap-Roll (SMěR)
 Zvolte mezi ‘SP1’ a SP2’ dva přepínače, kterými se budou 

volit 4 nastavitelné Snap-Rolls:

•	R/U	=	Right	+	up	snap	roll	 (vpravo	a	nahoru)	
•	R/D	=	Right	+	down	snap	roll	 (vpravo	a	dolů)
•	L/U  = Left + up snap roll         (vlevo a nahoru)  
•	L/D  = Left + down snap roll  (vlevo a dolů) 

Přepínačem (H) se aktivuje zvolený obrat Snap-Roll. Tyto 
funkce pak nelze překrýt jiným povelem.  

7.35    KřIVKA PLyNU

K individuálnímu sladění mezi kniplem plynu aservem plynu lze 
funkci plynu přiřadit křivku, pro kterou je k dispozici až 5 nastavi-
telných bodů. 
Označte si kurzorem funkci „GAS KURVE“ (křivka plynu) v menu 
modelů a volbu potvrďte stisknutím kurzoru.

Naprogramujte křivku tak, aby otáčky motoru při povelu kniplem 
plynu odpovídaly Vaším požádavkůmv.

1 2 3 4 5



Menu ACROT10J

42

7.36  KřIVKA PITCH
PROMěNNé STOUPÁNí VRTULE

Proměnné stoupání vrtule slouží k předem určenému nastavení 
hodnoty stoupání dle nastavení plynu. Následkem toho lze dle 
letové situace využít optimálního účinku vrtule. K dispozici jsou tři 
křivky (letové režimy), které lze vyvolat pomoci přepínače. 
Upozornění:
Proměnné stoupání vrtule (VPP) se musí přiřadit některému z 
kanálů (pole "CH").

Navigujte pomoci na dotyk citlivého pole „Cap Touch“ k položcei 
„MIX“ a zapněte mixer.
Pak navigujte k poli „SW“ za účelem volby přapínače, kterým se 
bude křivka přepínat. 

Navigujte pomoci na dotyk citlivého pole „Cap Touch“ k položcei 
„1“ a změňte první hodnotu 5-bodové křivky. Ke změně hodnoty 
využíjte tlačítek + nebo -.

Pro návrat ke standartní hodnotě stiskněte tlačítka + a - na min. 
1s.

7.37 GAS-VERZO  (ZPOžDěNí PLyNU)

Různé pohony modelů, jako turbíny nebo velkoobsahové 
motory, vyžadují pomalé řízení. Touto funkcí lze servo plynu 
zpozdit. Zpoždění 40 % způsobí, že přidávání anebo ubírání 
plynu trvá několik vteřin. Při 100 % vznikne doba zpoždění asi 
8 vteřin.

Také tuto funkci musíte po volbě nejdříve aktivovat tlačítky "+" 
nebo "-". V displeji se pak zobrazí ‘ACT’ namísto 'INH'. Pak lze 
naprogramovat dobu zoždění jako hodnotu v %. Rozsah nasta-
vení je 0 % až 100 %. Předvolená hodnota je 0 %.
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8. STRUKTURA MENU MULTIKOPTERy

Menu multikoptery

MENU　　　　               1 2 

▶MDL-WAHL
▶MDL-NAME
▶FAILSAFE
▶SERVO-UMP
▶STOPP-UHR
▶SERVO

▶END  PUNKT
▶TRIMMUNG
▶SERVO-MIT
▶P.MIX1-6
▶GEBERWAHL
▶PARAMETER

MENU　　　　               1 2 

▶TELEMETRI
▶SENSOR
▶SBUS  LINK
▶MDL-TRANS
▶TRAINER

▶CNTR  ALRM
▶D/R,EXPO

▶KREISEL

Pro volbu jednotlivých funkcí 
základního menu veďte kurzor 
doprava a doleva, nahoru a dolů. 
Pro aktivaci funkce stiskněte kur-
zor. 

Dalším zatlačením kurzoru přes 
poslední funkci menu se dosta-
nete do dalšího menu.

(Výchozí displej)

(1s)

Pro vyvolání menu musíte 1s 
podržet stisknuté tlačítko "+".

Pokud se chcete vrátit zpět na základní 
displej, musíte stisknout tlačítko ‘End’.

PROGRAM MULTIKOPTERy (MULTI COPT)

Software vysílače T10J poskytuje předběžné nastavení menu, ve kterém jsou obsaženy a nastavovány veškeré mixy pro provoz 
multikoptery.

Upozornění:
V tomto menu jsou vysvětlena pouze speciální menu  typu modelu, na veškerá ostatní menu se nebere ohled.

MDL-VOLBA  viz.str. 16
MDL-NÁZEV  viz.str. 17
FAILSAFE  viz. str. 17
SERVO-REV  viz. str.. 18
STOPKy  viz. str.19
SERVO viz. str. 20
KONC.BOD viz. str. 20
TRIMOVÁNí  viz. str. 21
SERVO-STřED  viz. str. 21
p.mix1-6    viz str. 22 
VOLBA OVLADAčE   viz. str. 23
PARAMETRy  viz str. 24
TELEMETRIE  viz str.26
SENZOR  viz str.27
LINK SBUS  viz str.29
MDL-TRANS  viz. str. 30
TRAINER  viz. str. 30
GyRO  viz str.33
D/r, Expo  viz. str. 35
CNTR ALARM Alarm polohy kniplu

Zkratky:
AIL  =  klonění
ELE  =  klopení
RUD  =  řízení
THR  =  plyn (klapka)
PIT  =  PITCH (úhel nastavení)
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8.1 CENTER ALARM (CNTR ALRM)

ALARM POLOHy KNIPLU
Zde lze zapnout pro knipl plynu tón alarmu. Tento alarm zazní, 
bylo li dosaženo předem nastavené polohy visení.

MóD
Alarm  zapnout nebo vypnout

SW
Určit spínač pro zapnutí anebo vypnutí.

POSI
Určení polohy přepínání

Volba se mění podle volby přepínače:
NUL:  přepínač není aktivní
UP:   nahoře
UP & Down:  nahoře a dole
UP & Cntr:  nahoře a ve středu
Center: ve středu
Cntr & Dn: ve středu a dole
Down: dole

KNIPL
Stanovení polohy alarmu. K tomu uvést knipl plynu do odpovída-
jící polohy a stisknout kurzor.

CNTR  ALRM

STK  POSI   ALRM 
MODE▶   ON
 SW  ▶  SwA

 POSI  ▶  DOWN
 STICK  ▶     50%   (    50%)
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9. STRUKTURA MENU VěTRONě

Menu větroně

MENU　　　　AF4         1 2 3

▶MDL-WAHL
▶MDL-NAME
▶FAILSAFE
▶SERVO-UMP
▶STOPP-UHR
▶SERVO

▶END  PUNKT
▶TRIMMUNG
▶SERVO-MIT
▶P.MIX1-6
▶GEBERWAHL
▶PARAMETER

Pro volbu jednotlivých funkcí 
základního menu veďte 
kurzor doprava a doleva, 
nahoru a dolů. Pro aktivaci 
funkce stiskněte kurzor. 

Dalším zatlačením kurzoru 
přes poslední funkci menu 
se dostanete do dalšího 
menu.

MENU　　　　AF4         1 2 3

▶D/R,EXPO
▶MOTOR SW
▶CONDITION
▶SEIT→QUE
▶WOELB　FLP
▶WOELB-TRM

▶BUTTERFLY
▶WOELB→HOE
▶HOE→WOELB
▶QUE→WOELB
▶QUE→BRKFL
▶TRIM  MIX

(Základní displej)

(1s)

Pro vyvolání menu musíte 1s 
podržet stisknuté tlačítko "+".

Pokud se chcete vrátit zpět na základní 
displej, musíte stisknout tlačítko ‘End’.

PROGRAM VěTRONě (GLIDER))

Software vysílače T10J poskytuje předběžné nastavení menu větroňů, ve kterém jsou obsaženy a nastavovány veškeré mixy pro 
provoz větroně.

Upozornění:
V tomto menu jsou vysvětlena pouze speciální menu  typu modelu, na veškerá ostatní menu se nebere ohled.

MDL-VOLBA  viz.str. 16
MDL-NÁZEV  viz.str. 17
FAILSAFE  viz. str. 17
SERVO-REV  viz. str.. 18
STOPKy  viz. str.19
SERVO   viz. str. 20
KONC.BOD  viz. str. 20
TRIMOVÁNí  viz. str. 21
SERVO-STřED viz. str. 21
p.mix1-6    viz str. 22 
VOLBA OVLADAčE   viz. str. 23
PARAMETRy  viz str. 24
TELEMETRIE  viz str.26
SENZOR  viz str.27
LINK SBUS  viz str.29
MDL-TRANS  viz. str. 30
TRAINER  viz. str. 30
GyRO  viz str.33
D/r, Expo  viz. str. 35
MOTOR SW  Nastavení elektromotorů
CONDITION  Volba letového režimu
SEIT-QUE  Mix směrového kormidla-
křidélek
WOELB FLP  Nastavení vztl. klapek
WOELB-TRM  Mix vztl. klapek
BUTTERFLy  Mix Butterfly
WOELB-HOE  Mix vztl. klapky-výškové kor-
midlo
HOE-WOELB  Mix výškové kormidlo-spoiler
QUE-WOELB  Mix křidélek-vztl. klapek
QUE-BRKFL  Mix křidélekr-brzdicích klapek
trim mix  Nastavení trimu

Zkratky:
AIL  =  křidélka
ELE  =  výškové kormidlo
THR  =  funkce plynu
RUD  =  směrové kormidlo

Menu větroňů

MENU　　　　AF4         1 2 3

▶TELEMETRI
▶SENSOR
▶SBUS  LINK
▶MDL-TRANS
▶TRAINER
▶QUER-DIFF

▶QUER→SEIT
▶V-LEITWERK
▶KREISEL
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kanál 1AIL (A-1)
1 křidélko

2AIL (A-2)
2 křidélka

2A+1F (AF1)
2 křidélka
1 klapka

2A+2F (AF2)
2 křidélka
2 klapky

2A+4F (AF4)
2 křidélka
4 klapky

1 Balanční křídélka Balanční křídélka Balanční křídélka Balanční křídélka Balanční křídélka

2 Výškové kormidlo Výškové kormidlo Výškové kormidlo Výškové kormidlo Výškové kormidlo

3 Motor Motor Motor Motor Motor

4 směrové kormidlo směrové kormidlo směrové kormidlo směrové kormidlo směrové kormidlo

5 volně osaditelné volně osaditelné klapka klapka klapka

6 volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné klapka 2 klapka 2

7 volně osaditelné křidélko 2 křidélko 2 křidélko 2 křidélko 2

8 volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné klapka 3

9 volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné volně osaditelné klapka 4

10 volně osaditelné - - - -

ZAPOJENí SERV

výškové kormidlo 1
Směrové kormidlo 
2 (KA2)

výškové 
kormidlo
(KA2)

balanční křídélka
(KA1)  

křidélko 1
(KA1) křidélko 2

(KA7)

klapka 
(KA5)

křidélko 1
(KA1) 

klap-
ka 1

(KA5)

klapka 3
(KA8) klapka 4

(KA9)
klapka 2
(KA6)

křidélko 2
(KA7)

Typ křídel

1AIL (A-1)     AIL+1FLP (AF1)2AIL (A-2)

2AIL+2FLP (AF2) 2AIL+4FLP (AF4)

Typ ocasních ploch

Normál                                   V-výškovka

křidélko 1
(KA1)

křidélko 2
(KA7)

balanční 
křídélka
(KA1)

klapka 1
(KA5) klapka 2

(KA6)
křidélko 2
(KA7)

výškové kormidlo 2
Směrové kormidlo 
1 (KA4)
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9.1 NASTAVENí ELEKTROMOTORů (MOTOR SW)

V tomto menu lze naprogramovat zadání pro spuštění elektromo-
toru spínačem. Toto se doporučuje, když je aktivní mix Butterfly, 
poněvadž tato funkce se ovládá kniplem plynu. Lze naprogramo-
vat rychlost přechodu ze spinacího bodu 1 ke spínacímu bodu 
2. Přitom se doporučuje použití spínače se dvěma spínacími 
úrovněmi.

Označte si kurzorem funkci „MOTOR SW“ v menu a volbu 
potvrďte stisknutím kurzoru. 
Displej se zobrazí následovně:

V řádku 'MODE' se funkce musí aktivovat (INH /ON nebo OFF).

V řádku "SAFE SW" lze zvolit přepínač, který zabrání spuštění 
motoru. 

Funkce „START SW“ slouží k dvojnásobnému zajištění vůčí 
neúmyslnému rozběhu motoru. Motor se rozběhne až tehdy, 
když se oba spínače (SAFE SW a START SW) přepnou na EIN 
(ZAP) (propojení AND). Má-li se motor vypnout, funguje to jen 
prostřednictvím pínače „SAFE SW“ nebo „START SW“. 

Funkcí „POSI“ se předurčí hodnota pro min. a max. hodnotu 
plynu. Přitom platí levá hodnota pro minimum, pravá hodnota pro 
maximum.

Na závěr je možné zadat funkcí "SPEED" odděleně zpoždění’. 
K tomu označte odpovídající pole a nastavte tlačítky "+" a "-" 
hodnotu v %.
Přitom zde existuje možnost nastavit pro každý směr přepínání 
(‘Hin’/tam a ‘Zur’/zpět ) odděleně dobu zpoždění. Oblast leží 
mezi OFF (žádné zpoždění) a 10 kroky (nejvyšší zpoždění).

Základní nastavení zpoždění je (OFF).

MOTOR SW

 MODE ▶ OFF   (     0%) 

 SPEED▶ OFF      ▶ OFF 

(OFF)        (ON) 

 SAFE  SW▶ SWA  ▶ DOWN 
 STRT  SW▶ SWD  ▶ DOWN 

 POSI▶    0%   ▶  100%

9.2 LETOVý REžIM

Software vysílače T10J má pro každou jednotlivou modelovou 
paměti k dispozici vždy tři režimů letu. Pro různé letové úlohy 
se tak dají uložit odpovídající optimální nastavení, která lze v 
případě potřeby vyvolat přepínačem.

Pomoci této opce lze na př. naprogramovat pro model větroně 
optimální nastavení kormidel pro fázi startu. 

Pro následující funkce lze provést na režimu letu závislá přepnutí:
- KŘID-SMĚR
- SMĚR-KŘID
- VZTL.KL
- VZTL.KL-TRM
- BUTTERLY
- VZTL.KL-VYŠ
- VYŠ-VZTL.KL
- KŘID-VZTL.KL
- KŘID-BRZD KL
- TRIM MIX

Upozornění:
Jsou-li letové režimy 1 a 2 současně aktivní, má letový režim 2 
prioritu.

Označte si kurzorem funkci „Condition“ v menu a volbu potvrďte 
stisknutím kurzoru. 

Programovací postup zahrnuje následující kroky: 

Aby bylo možné využít letového režimu 1, navigujte pomoci kur-
zoru k poli „INH“ a aktivujte letový režim pomocí tlačítek „+“ nebo 
„-“.

Pak se musí v poli ve středu zvolit přepínač, kterým se letový 
režim zapne.

V poli zcela vpravo v displeji se nastaví směr přepnutí přepínače.

Upozornění:
Při aktivním režimu letu se ve startovním displeji zobrazí „MIX“.

CONDITION

 1 ▶ INH  ▶ SWA ▶ DOWN 
 2 ▶ INH  ▶ SWA ▶ DOWN 
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9.3 mix směroVé kormiDlo -> křiDélka

V tomto menu 
l z e  n a s t a v i t
zadání pro mix, 
který současně 
se směrovkou 
vychýlí i křidélka. 

T a t o  f u n k c e 
s e  p o u ž í v á 
především u vel-
k ý c h  m o d e l ů 
při řízení, které 
m á  o d p o v í -
da t  reá lnému 
řízení modelů. 
Kromě toho je 

mix velmi nápomocný pro určité letové obraty při 3-D akrobacii.

Displej má jednu úroveň, která se zobrazí následovně: 

Také tuto funkci mixu musíte nejdříve aktivovat v řádku ‘MIX'. 
Podle polohy přepínače se zobrazí "EIN" nebo ‘AUS. 

Přes tyto body křivky se zadává stupeň mixování a tím určuje, o 
jakou % hodnotu se křidélka souhlasně vychýlí při povelu knip-
lem směrovky.

V poli „NORM“ zobrazí momentálně používaný letový režim.

V řádku „SW“ lze určit přepínač a jeho směr účinku. 

hlavní
křidélko
(KŘI2)
Chip-

křidélko
( K Ř I 4 )

C h i p -
křidélko
(KŘI3)hlav.

křidélko
(KŘID)

VOP

V-výškovka Normální ocasní plochy

SOP

SEI→QUE

 MIX    ▶ INH 

 RATE  ▶      0%  (NORM)

 POSI▶  DOWN
 SW ▶ SWA 

9.4 NASTAVENí KLAPEK VZTL.KL)

V tomto menu 
je možno pro-
vést pro všechny 
klapky křídel a 
výškovky nas-
tavení tak, aby 
byla omezena 
rychlost letadla 
a současně ale 
díky geometrie 
kř ídel  vznikal 
dostatečný vztlak 
pro pomalý let. 
Přitom se klapky 
kormidel křídel 
vychýlí dolů. 
Pro až 6 klapek, 

jako na př. 2A+4F lze individuálně provést nastavení OFFSETu.

Displej má dvě úrovně, které se zobrazí následovně:

V prvním menu se provádí prakticky shodná nastavení. Rozdíl 
je jen v tom, že se v prvním displeji provádí zadání pro vztla-
kové, ve druhém pro brzdící a ve třetím pro brzdící na vztlakové 
klapky.

V poslední úrovni se v řádku ‘MIX’ aktivuje mix brzdících-vztlako-
vých klapek. V řádku „SW“ lze určit přepínač a jeho směr účinku. 

Nakonec je nutno upozornit na skutečnost, že jsou programo-
vací možnosti a zobrazení displeje odlišné podle zvoleného typu 
modelu, příp. křídel.  

WOELB  FLP                          1 2
CAMBER  FLAP

 (UP)          (DN)       (OFS)
 F1 ▶   +100  ▶    +100  ▶     +0
 F2 ▶   +100  ▶    +100  ▶     +0
 F3 ▶   +100  ▶    +100  ▶     +0
 F4 ▶   +100  ▶    +100  ▶     +0

1 2
BRAKE  FLAP   →　　CAMBER

 (UP)          (DN)       (OFS)
 FL ▶   +100  ▶    +100  ▶     +0

 MIX ▶   INH
 SW ▶   SwA  ▶    DOWN

 WOELB  FLP      (NORM)

h l a v n í 
křidélka
(KŘI1)

Vztlaková 
klapka
(vztl)

Vztlaková 
klapka
(VK2)

Brzdicí klapky
(BRKL a BRK2)

h l a v n í 
křidélka
(KŘI2)

V-výškovka            Ailvator

VOP
VOPSOP VOP2
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Všechny klapky se mohou vychýlit nahoru i dolů, aby byla pro 
všechny letové úlohy k dispozici optimální geometrie křídel. 
Dráhy serv a směr výchylek lze přesně zadat pomocí hodnoty 
mixu. Naprogramovat lze i spouštěcí přepínač.

Displej má dvě úrovně, které se zobrazí následovně:

Také tuto funkci mixu musíte nejdříve aktivovat v prvním displeji  
v řádku ‘MIX’. V textovém poli se pak podle polohy přepínače 
zobrazí 'ON' nebo 'OFF'.

V řádku „SW“ lze určit přepínač a jeho směr.
Základní nastavení je 'SWA'.

Hodnoty mixů a zadání drah serv lze zadávat jednotlivě 
individuálně pro křidélka, vztlakové a brzdící klapky i pro 
výškovku. 
K tomu účelu se musí v poli „RATE“nastavit odpovídající dráha 
tlačítky „+“ nebo „-“. 

Nakonec je nutno upozornit na skutečnost, že se mohou pro-
gramovací možnosti a zobrazení displeje mírně odlišovat podle 
zvoleného typu modelu, příp. křídel.

V tomto menu lze 
nastavit zadání 
pro mix, kterým 
lze zakřivit profil 
křídla tak, aby byl 
max ima l i zován 
vztlak. 
Podle velikosti 
a  n a s t a v e n í 
výchy lky  jsou 
funkce vztlaků, 
brzd a termických 
a rychlostních 
klapek nastavi-
telné kompen-
zací výškovky. 

h l a v n í 
křidélka
(KŘI1)

K lapka 
spoileru
(BRKL)

K lapka 
spoileru
(BKL2)

h l a v n í 
křidélka
(KŘI2)

V-výškovka           Ailvator

VOP
VOPSOP VOP2

WOELB-TRM    (NORM)        1 2

 (RATE1)     (RATE2) 
 AIL1     ▶       0     ▶        0  
 AIL2     ▶       0     ▶        0  
 MIX     ▶   INH 

 SW    ▶   SwA  ▶    DOWN

WOELB-TRM    (NORM)        1 2

 (RATE1)     (RATE2) 
 FLP1  ▶         0  ▶           0
 FLP2  ▶         0  ▶           0
 FLP3  ▶         0  ▶           0
 FLP4  ▶         0  ▶           0
 ELE    ▶         0  ▶           0

9.5 WoElB-trm (mix VZtl. klapEk) 9.6 mix ButtErFly

V tomto menu 
lze nastavit za-
dání pro mix, díky 
kterému docílíte 
velmi vysokého 
brzdícího účinku 
modelu při souh-
lasném vysunutí 
křidélek nahoru a 
vztlakových (brz-
dících) klapek 
dolů. Tato funkce 
je velmi užitečná 
při přistávání 
r y c h l e j š í c h 
modelů na menší 
ploše. Zadání pro 

modely s 6-ti klapkovým křídlem lze provést tak, že se na brz-
dícím účinku podílí všechny klapky.
Upozornění:
Při aktivovaném mixu Butterfly je automaticky jako ovladač nas-
taven knipl plynu. Munkci motoru lze pak realizovat přepínačem 
(menu MOTOR SW).

Displej se zobrazí následovně:

h l a v n í 
křidélka
(KŘID)

Vztlaková 
klapka
(vztl)

Vztlaková 
klapka
(VK2)

Brzdicí 
klapky

(FLP3 a 4)

h l a v n í 
křidélka
(KŘI2)

V-výškovka           Ailvator

SOP
VOPVOP VOP2

V řádku „MIX“ se musí napřed aktivovat mix Butterfly. 
Upozornění:
Byl-li mix aktivován, neřídí knipl plynu již kanál 3, ale funkci But-
terfly.

V řádku „SW“ lze určit přepínač a jeho směr účinku. Tímto 
přepínačem lze funkci Butterfly vypnout nebo zapnout. 

V řádku „OFST“ lze zadat jako % hodnotu referenční bod, od 
kterého najedou do pozice Butterfly. Mechanická dráha kniplu až 
po bod offsetu je přitom v mrtvém rozsahu, kde není k dispozici 
žádná výchylka serva.
Tento bod offsetu má účinek i na kompenzaci výškovky. 

Navolte  referenční bod pro tento mix přes požadovanou pozici 
kniplu plynu a potvrďtestisknutím kurzoru. Poté je hodnota 
převzata a zobrazena na displeji.

V poli 'ELE' se nastavuje podíl mixu kompenzace výškovky. 
Poměr 100% odpovídá ca. 25° výchylky serva. Jako směrnou 
hodnot doporučujeme 50% = 12,5° výchylky serva.
Nastavení výchylky vztlakových a brzdících klapek pro funkci 
Butterfly se provede v odpovídajících polích "AIL1, AIL2, FLP1-4.

Nakonec je nutno upozornit na skutečnost, že jsou programo-
vací možnosti a zobrazení displeje odlišné podle zvoleného typu 
modelu, příp. typu křídel.

BUTTERFLY　　　  (NORM)        1 
 AIL1     ▶       0  FLP1     ▶       0  

FLP2     ▶       0  
FLP3     ▶       0  
FLP4     ▶       0  

 AIL2     ▶       0  
 ELE       ▶       0  

 MIX     ▶   INH 
 SW    ▶   SwA  ▶  DOWN
 OFST ▶      0%  (  50%)    
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9.7 mix VZtlakoVých klapEk -> VýšKOVéHO KOR-
MIDLA

V tomto menu lze naprogramovat zadání mixu, který při řízení 
klapek Spoileru současně vychýlí i výškovku.  Tím je podporo-
vána účinnost Spoilerů / vztlakových klapek.

Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem (MIX). Označte 
si kurzorem funkci 'WÖLB->HÖHE" v menu a volbu potvrďte 
stisknutím kurzoru. 
Displej má jednu úroveň, která se zobrazí následovně:

Také tuto funkci mixu musíte nejdříve aktivovat v v řádku ‘MIX'. 
Nejdříve si označte textové pole a proveďte nastavení tlačítky 
"+" a "-".
V textovém poli se pak podle polohy přepínače zobrazí "EIN", 
popř. "AUS".

V řádku 'SW' lze přes menu volby přepínače určit přepínač a 
jeho směr účinku. 

Pro každé servo lze pro každou stranu výchylky zadat výchylku 
serva jako hodnotu v %. Nastavení probíhá již známým 
způsobem. Označte si a potvrďte textové pole a zadejte tlačítky 
"+" a "-" hodnotu.

Nakonec je nutno upozornit na skutečnost, že jsou programo-
vací možnosti a zobrazení displeje odlišné podle zvoleného typu 
modelu, příp. křídel.  

vztlaková klapka
vlevo (VZKL)

vztlaková klapka
vpravo (VZK2)

SOP
VOP VOP2VOP2

V-výškovka                       Ailevator

WOELB→HOE           (NORM)

 (RATE1)     (RATE2) 
 ELE  ▶         0  ▶           0

 MIX  ▶  INH
 SW  ▶  SwA  ▶ DOWN

9.8 mix VýškoVé kormiDlo -> VZTL.KL

V tomto menu lze nastavit zadání pro mix, který při pohybu kni-
plem výškového kormidla současně ovládá protichůdně i vztla-
kové klapky k podpoře výškového kormidla. Tím se podporuje 
účinnost výškového kormidla a umožňují se prudké zatáčky a 
pravoúhlé obraty.

Označte kurzorem v menu opci 'HOE-WOELB’, potvrďte volbu a 
potvrďte volbu stisknutím kurzoru. Displej má dvě úrovně, které 
se zobrazí následovně:

Také tuto funkci mixu musíte nejdříve aktivovat v řádku ‘MIX'. 
V textovém poli se pak podle polohy přepínače zobrazí "EIN", 
popř. "AUS".

V řádku „SW“ lze určit přepínač a jeho směr účinku. 

Pokud chcete nastavit mrtvý rozsah, od kterého má být funkce 
mixu aktivní, musíte zvolit řádek „RANGE“. Pokud chcete nas-
tavit nějakou hodnotu,  proveďte volbu odpovídajícím řídicím 
ovladačem (zobrazuje se v textovém poli (0%)) a stiskněte kur-
zor na ca. 1s.

Vlastní nastavení výchylek až 2
křidélek, 2 vztlakových klapek a 2 brzdicích klapek se postupně 
vykoná v oddělených podmenu. Pro každé servo lze pro každou 
stranu výchylky zadat výchylku serva jako hodnotu v %. Nasta-
vení probíhá již známým způsobem. Označte si a potvrďte tex-
tové pole a zadejte tlačítky "+" nebo "-" hodnotu.

Nakonec je nutno upozornit na skutečnost, že jsou programo-
vací možnosti a zobrazení displeje odlišné podle zvoleného typu 
modelu, příp. křídel.  

vztlaková klapka
vlevo (VZKL)

vztlaková klapka
vpravo (VZK2)

SOP
VOP VOP2VOP2

V-výškovka                       Ailevator

HOE→WOELB    (NORM)     1 2

 (RATE1)     (RATE2) 
 AIL1  ▶         0  ▶           0
 AIL2  ▶         0  ▶           0
 MIX  ▶  INH
 SW  ▶  SwA  ▶  DOWN

 RANGE▶      0%  (   0%)

HOE→WOELB    (NORM)     1 2

 (RATE1)     (RATE2) 
 FLP1  ▶         0  ▶           0
 FLP2  ▶         0  ▶           0
 FLP3  ▶         0  ▶           0
 FLP4  ▶         0  ▶           0
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Menu větroňů

9.9 mix křiDélEk -> VZtl kl

V tomto menu lze 
nastavit zadání 
pro mix, který při 
pohybu pákou 
křidélek vychýlí 
souh lasně  s 
křidélky vztla-
kové k lapky. 
Tímto mixem se 
docílí zvýšení 

rychlosti výkrutu, poněvadž se současně s křidélky vychýlí i 
vztlakové klapky. Současně se sníží indukovaný odpor křídel v 
zatáčkách.

Označte si kurzorem funkci „Křid-Vztl.kl“ v menu a volbu potvrďte 
stisknutím kurzoru. Displej má jednu úroveň, která se zobrazí 
následovně: 

Po aktivaci tohoto mixu v řádku ‘MIX’ a přidělení aktivačního 
přepínače, lze pro obě vztlakové klapky, vždy pro výchylku 
křidélka vpravo a vlevo, dle známeho schematu nastavit hodnoty 
mixu v % pomoci kurzoru a tlačítky "+" nebo "-". Znaménkem +/- 
se určí požadovaný směr účinku.  

v z t l a -
ková
klapka
(VK2)

křidélko
(kř2 a
kř4)

křidélko
(kř a
kř3)

v z t l a -
ková
klapka
(vztl)

QUE→WOELB             (NORM)

 (LEFT)     (RIGHT) 
 FLP1  ▶         0  ▶           0
 FLP2  ▶         0  ▶           0
 MIX  ▶  INH
 SW  ▶  SwA  ▶ DOWN

9.10 mix křiDélka -> BrZDící klapky

V tomto menu lze nastavit zadání pro mix, který při pohybu 
pákou křidélek vychýlí současně s křidélky brzdicí klapky. Tímto 
mixem se rovněž zvyšuje ovladatelnost modelu kolem podélné 
osy, protože kromě křidélek mají účinek jako křidélka i brzdící 
klapky. 

Poměrem mixu 
lze nastavit
p ř e s n é 
p ř í z ú ů s o b e n í 
výchylky klapek. 
Funkci lze akti-
vovat libovolným 
přepínačem.

Vyvolejte kurzorem mix. Displej se zobrazí následovně:

K tomu aktivujte mix v řádku „MIX“. 

V řádku „SW“ lze určit přepínač a jeho směr účinku.

Nyní můžete pro obě brzdicí klapky, vždy pro pravou a levou 
výchylku křidélek, nastavit hodnoty mixu v %. Pomocí znamének 
se nastaví správný směr účinku.

brzdicí
klapka
(BRKL2)

křidélko
(kř2 a
kř4)

křidélko
(kř a
kř3)

brzdicí
klapka
(BRKL)

QUE→BRKFL            (NORM)

 (LEFT)     (RIGHT) 
 FLP3  ▶         0  ▶           0
 FLP4  ▶         0  ▶           0
 MIX  ▶  INH
 SW  ▶  SwA  ▶ DOWN
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9.11 mix trimů

V tomto menu lze 
zadávat nasta-
vení pro všechny 
klapky křídel a 
výškovky, vždy 
n a s t a v e n ý c h 
pro určitou leto-
vou fázi. Soft-
ware vysílače T 
10J poskytuje 
m ix  le tových 
fází (TRIM MIX) 
(CONDITION viz 
str. 47). 

Tak lze např. 
z a d á v a t  p r o 
modely větroňů 

mixem optimální výchylky kormidel při startu přes gumicuk. 
Přitom se vychýlí obě křidélka a klapky mírně dolů, aby měl 
model maximální možný vztlak. Pro zajištění stabilní letové 
pozice je zde možnost naprogramovat výškovkou kompenzaci 
momentů kolem příčné osy.

Tato funkce zajišťuje, že se během této letové fáze nastaví 
vždy stejné požadované účinky kormidel. Nastavení lze vyvolat 
jakýmkoli přepínačem.

Nastavit je lze na všech kormidlech dostupných na křídlech i 
výškovku. Jsou závislé na volbě typu modelu.

Jak pro serva křidélek, tak i pro serva vztlakových klapek 
a výškovky lze individuálně zadávat rychlost, kterou budou 
najíždět vždy do příslušné pozice. 

Displej má dvě úrovně, které se zobrazí následovně:

V prvním menu se programují zadání pro křidélka, vztlakové a
brzdící klapky a kompenzaci výškovky. 
Přitom se zadává příslušná hodnota Offsetu, a to tak, že si 
označíte textové pole a tlačítky "+" a "-" provedete nastavení. 

Ve druhé úrovni se v řádku ‘MIX’ aktivuje mix. V textovém poli se 
pak  zobrazí "EIN" nebo "AUS".

Stejně tak lze  určit, zda se má "TRIM MIX" aktivovat manuálně 

h l a v n í 
křidélka
(KŘID)

V z t l a -
k o v á 
klapka
(vztl1)

Vztlaková 
klapka
(vztl2)

Brzdicí 
klapky

(BKL3 a 4)

h l a v n í 
křidélka
(KŘI2)

V-výškovka           Ailvator

SOP
VOPVOP VOP2

přes zvolený přepínač nebo přes řídicí knipl. 

Pro všechny tři typy klapek (křidélka, vztlakové klapky a výškové 
kormidlo), lze v druhé úrovni menu naprogramovat rychlost serv 
(DELAY). 

TRIM  MIX       (NORM)     1 2

 FLP1  ▶         0 
 FLP2  ▶         0 
 FLP3  ▶         0 
 FLP4  ▶         0  

 AIL1  ▶         0 
 AIL2  ▶         0 
 ELE    ▶         0  

TRIM   MIX                     1 2

 MIX▶    INH 
 SW▶ SwA  ▶  DOWN

 AIL   ▶ OFF 
 FLP   ▶ OFF 
 ELE   ▶ OFF 

 DELAY 

Menu větroňů
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10. STRUKTURA MENU VRTULNíKU

HELI menu

MENU　　　　               1 2 3

▶MDL-WAHL
▶MDL-NAME
▶FAILSAFE
▶SERVO-UMP
▶STOPP-UHR
▶SERVO

▶END  PUNKT
▶TRIMMUNG
▶SERVO-MIT
▶P.MIX1-6
▶GEBERWAHL
▶PARAMETER

MENU　　　　               1 2 3

▶TELEMETRI
▶SENSOR
▶SBUS  LINK
▶MDL-TRANS
▶TRAINER
▶CONDITION

▶TAUM.  MIX
▶TAUMELSCH

▶TAUM.RING
▶OFFSET
▶VERZOEGER
▶MOTOR-AUS

Pro volbu jednotlivých funkcí 
základního menu veďte 
kurzor doprava a doleva, 
nahoru a dolů. Pro aktivaci 
funkce stiskněte kurzor. 

Dalším zatlačením kurzoru 
přes poslední funkci menu 
se dostanete do dalšího 
menu.

MENU　　　　               1 2 3

▶KREISEL
▶D/R,EXPO
▶GAS-CURVE
▶PIT-CURVE
▶HECK-MIX
▶AUTOROTAT

▶DREHZAHL
▶SCHWE-GAS
▶SCHWE-PIT
▶PITCH-WEG
▶GAS-MIX
▶GAS→NADEL

(Základní displej)

(1s)

Pro vyvolání menu musíte 1s 
podržet stisknuté tlačítko "+".

Pokud se chcete vrátit zpět na základní 
displej, musíte stisknout tlačítko ‘End’.

PROGRAMOVÁNí VRTULNíKů (HELI)

Software vysílače T10J má k dispozici celkem osm 
různých mixů desky cykliky, které lze aktivovat v pod-
menu Parametry ‘Volba typu modelu’ (TYP) (viz. str. 
38). Díky tomu máte možnost vysílačem pohodlně 
řídit všechny běžné typy modelů vrtulníků. Na násle-
dujících stránkách jsou vysvětleny funkce programů 
vrtulníků (H-1, H4X, H-4, H-2, HN3, HE3, H-3, HR3). 
Typ 1 je používán nejčastějí. O jmenovaných typech 
desek cykliky a jejích ovládání se můžete informo-

vat v submenu 'volba typu modelu' (TYPE). Obrázek ukazuje kompletní 
ovládací panel vysílače T10J. Tlačítky „+“ a „-“ a kurzorem lze pohodlně 
zvolit všechny opce a nastavit veškeré hodnoty. Díky grafickému displeji je 
zaručen bezpečný dialog s vysílačem.

Upozornění:
V tomto menu jsou vysvětlena pouze speciální menu  typu modelu, na 
veškerá ostatní menu se nebere ohled.

MDL-VOLBA  viz.str. 16
MDL-NÁZEV  viz.str. 17
FAILSAFE  viz. str. 17
SERVO-REV  viz. str.. 18
STOPKy  viz. str.19
SERVO viz. str. 20
KONC.BOD viz. str. 20
TRIMOVÁNí  viz. str. 21
SERVO-STřED  viz. str. 21
p.mix1-6    viz str. 22 
VOLBA OVLADAčE   viz. str. 23
PARAMETRy  Menu parametrů viz str. 24
TELEMETRIE  viz str.26
SENZOR  viz str.27
LINK SBUS  viz str.29
MDL-TRANS  viz. str. 30
TRAINER  viz. str. 30
CONDITION  Volba letového režimu
TAUMELSCH  Mix desky cykliky (není 
  u H-1)
taum. mix  Mix desky cykliky
TAUM. RING  Kruhový mix cykliky
OFFSET  Offset-kompenzace
VERZÖGERUNG Funkce zpoždění
MOTOR AUS  motor vypnutý viz str. 40
KREISEL  Zisk gyra
D/r, Expo  viz. str. 35
GAS-KURVE  Programování křivek plynu
PIT-KURVE  Programování křivky Pitch
hEck-mix  Mix Pitch - vyrovnávací rotor
AUTOROTATION  Nastavení autorotace
DREHZAHL  Nastavení regulátoru
SCHWE-GAS  Nastavení plynu při visení
SCHWE-PIT  Nastavení Pitch při visení 
PITCH-WEG Nastavení dráhy Pitch
gas mix  Mix plynu
GAS>NADEL  Autom. nastavení směsi

Zkratky:
AIL  =  klonění
ELE  =  klopení
RUD  =  řízení
THR  =  plyn (klapka)
PIT  =  PITCH (úhel nastavení)
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10.1 PARAMETRy  (MENU PARAMETRů)

V tomto menu lze nastavit různé parametry pro provoz modelu 
letadla. Pokud chcete využít všech možností, které má vysílač 
T 10J k dispozici a přehledně programovat, má tato funkce cel-
kem 23 submenu.

Jednotlivě jsou k dispozici tato submenu:
• RESET Smazat modelovou paměť
• TyPE  Zvolit typ modelu
• rx  Změnit typ modulace
• ATL  Programování trimu volnoběhu
• CONTRAST Nastavení kontrastu LC displeje
• BACK-LIT Podsvícení displeje
• LIT-TIME Doba trvání podsvícení displeje
• lit-aDjs Síla podsvícení displeje
• HOME-DSP Zobrazení startovacího displeje
• BATT ALM Počet článků aku/alarm při podpětí
• BATT VIB Vibrační alarm při podpětí
• BUZ TONE Nastavení tónů kláves
• JOG-NAVI Blikání volby kurzoru
• JOG-LIT  nastavení podsvícení 
   kurzoru
• JOG-TIME Nastavení doby trvání podsvícení
   kurzoru
• MODE Přenos telemetrie ZAP / VYP
• UNIT  Měrná jednotka metr / yard
• LANGUAGE Jazyk hovorového výstupu
• VOLUME Hlasitost hovorového výstupu
• MODE zapínání/vypínání alarmu polohy kniplu
• SW  Přepínsč pro alarm polohy kniplu
• POSI  Směr účinku přepínače
• STICK Volba rozsahu alarmu polohy kniplu

Volba jednotlivých submenu, která jsou k dispozici, se provádí 
kurzorem. Tlačítkem ‘End’ se dostanete zpět do menu.  

Submenu mazání paměti modelu  (RESET)  viz str. 24
TyPE  (SUBMENU VOLBA TyPU MODELU) viz str. 24

VysVětliVky mixu DEsky cykliky (sWash)
HELI (H-1)
Řízení je uskutečněno pomocí separát-
níchi serv pro klonění, klopení a pitch. Pro 
ovládání klonění se deska cykliky naklání 
doprava a doleva. Pro řízení klopení je 
nakláněna dopředu a dozadu. Pro ovládání 
stoupání (pitch) pohybuje servo (kanál 6) 
deskou cykilky nahoru a dolů. Tyto funkce 

nejsou navzájem smíšeny.

HELI (H-2)
Ovládání vrtulníků “systému Heim". 
Řízení je uskutečněno u tohoto typu 
prostřednictvím serva klonění a pitch 
(kanál 1 a 6). Ovládáním pitch a klonění 
se deska cykliky naklání doleva a doprava. 
Při pohybu kniplem Pitch se začne cyklika 

pohybovat pomocí obou serv nahoru a dolů. Řízení klopení 
se provádí jedním servem na kanálu 2. K řízení klopení je 
zapotřebí u vrtulníku můstku, poněvadž je smíšeno pouze 
servo pitch a servo klonění.

HELI (H-4)
Vrtulník je ovládán 2 servy klopení a 2 servy 
klonění (knaál 2/8 a 1/6). Protichůdným 
řízením serv jsou ovládána jak serva klo-
pení, tak i serva klonění. Při pohybu knip-
lem Pitch se začne cyklika pohybovat 
pomocí všech 4 serv nahoru a dolů. 

HELI (HN-3)
Typ desky cykliky ‘HN-3’ vyžaduje ovládání jedním servem pitch, 
jedním servem klonění a jedním servem klopení dle schematu 

zapojení. Přitom ovládají tři serva desku 
cykliky vždy pod úhlem 120°. Protiběžným 
řízením obou serv 1 a 6 se deska cykliky 
naklání doprava a doleva. Řízením klopení 
se pomocí všech serv naklání dopředu a 
dozadu. Při pohybu kniplu řízení pitch se 
pohybuje deska cykliky působením všech 
tři serv nahoru a dolů.

HELI (HR-3CCPM-2NICK 120°)
Tento typ desky cykliky odpovídá ve velké 
míře typu HN-3. Používají se zde dvě 
serva klopení a jedno servo klonění. Tento 
typ desky cykliky je proto otočené ovládání 
HR-3.

HELI (H-3 CCPM 2ROLL 140°)
Tento nový typ ovládání desky cykliky je 
rovněž nazýván ovládáním CCPM 140°. 
Prodloužením ovládacích bodů obou serv 
klonění na stejnou vzdálenost od středu 
desky cykliky vznikne mezi servem klo-
pení a servem klonění úhel 140°. Výhoda 
tohoto ovládání záleží v tom, že při řízení 
klopení urazí všechna serva stejnou dráhu 

a přitom nedojde k překrytí s nežádoucím podílem stoupání 
(pitch). Řízení desky cykliky tím získá na přesnosti.

2 61

H1

2

16

H2

H-3

2

16

2

6 1
HR3

2

1

8

6

H4

2

6

1

HN3
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hEli (h4x)
V H-4X módu je ovládání cykliky narozdíl 
od módu H4 posunuto o 45°. Vrtulník je 
ovládán 2 servy klopení a 2 servy klonění 
(knaál 2/8 a 1/6). Protichůdným řízením 
serv jsou ovládána jak serva klopení, tak 
i serva klonění. Při pohybu kniplem Pitch 
se začne cyklika pohybovat pomocí všech 
4 serv nahoru a dolů. Díky tomu, že není 

servo připojeno na kanál 8, lze realizovat i 3-bodové ovládání 
(90°), jak je zapotřebí např, u modelu ECO.

HELI (HE3)
U tohoto typu desky cykliky je řízení rea-
lizováno prostřednictvím 1 serva klopení 
a 2 serv klonění. Ovládání probíhá díky 
uspořádání serv na 90°. Pro modely Eco-
Heli CCPM 2 Roll 90° 

Při volbě typu cykliky postupujte, prosím, následovně: 
•	 	Zvolte	kurzorem	podmenu	‘SWASH.

•	 Zvolte	tlačítky	„+“	nebo	„-“	odpovídající	typ	modelu	pro	Váš	
model a volbu potvrďte stisknutím kurzoru na min. 1s.

•	 Pokud	chcete	opravdu	změnit	 typ	cykliky,	musíte	potvrdit	
dotaz	‘sure?’	stisknutím	kurzoru.	Tím	je	aktivován	nastavený	
typ cykliky. Změna je vizuálně i akusticky signalizována.

•	 Akustickým	 signálem	 budete	 informování,	 že	 byla	
akce úspěšně ukončena.

Nezapomeňte, že se při změně typu modelu vymažou 
všechna uložená data dané paměťové pozice. 

26

8 1

H4X

2

6 1

HE3
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10.2 CONDITION  (LETOVý REžIM/ PřEDVOLBA PLyNU)

V tomto menu lze určit přepínač k aktivaci předvoleb plynu 
(IDLE-UP 1...3) a autorotace (THR-HOLD).

V menu musíte zvolit menu ‘CONDITION’ a volbu potvrdit sti-
sknutím kurzoru.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

V prvním sloupci lze kurzorem a tlačítky „+“ nebo „-„ zvolit 
jeden z letových režimů. 

Ve druhém sloupci lze nastavit přepínač pro aktivaci letových 
režimů. Pokud je jako předvolba zadáno ‘NULL’, není zvolen 
žádný přepínač. 

Podle aktivovaného přepínače lze změnit ve vedlejším řádku 
„POS“ pozici přepínače i při aktivovaných letových režimech.

“UP” = pozice zapnuto nahoře
“UP & DOWN” = pozice zapnuto nahoře a dole
“UP & CNTR” =  pozice zapnuto nahoře a uprostřed
“DOWN” =  pozice zapnuto dole
“CNTR & DN” =  pozice zapnuto uprostřed a dole
“NULL” = žádná pozice zapnuto

Menu VRTULNÍKUT10J
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10.3 CyKLIKA (NASTAVENí DRÁHy DESKy
 CyKLIKy)

Tato funkce není v Heli programu (H-1) k dispozici. Pokud jste 
aktivovali vrtulník s typem cykliky H-2, HR-3, H-3, HE-3, HN-3, 
H-4 nebo H-4X, můžete v tomto menu nastavit dráhy řídicích 
kniplů funkce klonění (AIL), klopení (ELE) a Pitch. V programu 
HELI (H2) lze nastavit hodnoty pouze pro funkce ‘ROLL’ a ‘PIT’.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

Poté nastavte znaménky + nebo – odpovídající směr letu pro 
funkce klonění a klopení.

Nastavte pokud možno velký rozsah dráhy serv, ale dávejte 
pozor, aby serva nebo táhla nezajela na doraz. Otestujte si 
přesně maximální výchylky serv, když jsou funkce Roll, Nick a 
Pitch v extrémních polohách výchylek.

Podle typu řízení a typu rotorové hlavy lze u příliš velké dráhy 
serva desky cykliky omezit.

Pro typ desky cykliky H-1 tato funkce není zapotřebí, protože 
funkce Pitch není mixována a dráha se nastavuje v menu 
Pitch. Pro typ desky cykliky H-2 lze nastavit pouze funkci ROLL 
(AIL) a PIT.

Rozsah nastavení je -100 % až +100 %. Předvolená hodnota 
je 50 %. Stisknutím otočného tlačítka na min. 1s se vrátíte zpět 
na původní hodnotu nastavení.
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10.6 OFFSET (OFFSET-KOMPENZACE)

Kvůli proudění vzduchu rotorových listů a stabilizačních pádel 
je pro visení zapotřebí jiného trimování než pro kruhový let.    

V tomto menu lze provést nastavení různých hodnot trimů pro 
funkce klonění (Roll), klopení /Nick) a vyrovnávacího rotoru  
(Heck) letových režimů Předvolba plynu 1 a 2.  

mix -> on

Po volbě a potvrzení menu 'OFFSET’ kurzorem se tato funkce 
musí aktivovat tlačítky "+" nebo "-". Podle polohy přepínače se 
na displeji zobrazí ‘ON’ nebo ‘OFF’.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

SP
Tlačítkem  “+“ nebo „-“ zvolte poměr paměti Offsetu HOLD, 1,2 
nebo 3.

POMěR
Zadejte požadované hodnoty pro funkci klonění, klopení a 
vyrovnávacího rotoru v požadované paměti.   

SP
3-polohový přepínač 'E' je předprogramován pro spuštění 
funkce, takže 2 funkce Offsetu jsou paralelně zapínány a 
vypínány k 'Plyn-Up1' a 'Plyn-Up2'. 

Avšak můžete zvolit i jiný z přepínačů A...H, potom lze hodnoty 
Offsetu ovládat nezávisle na přepnutí letového režimu, ale v 
závislosti na typu přepínače pouze 1 nebo 2 hodnoty Offsetu. 

Pokud zvolíte přepínače letových režimů, budou hodnoty Off-
setu přepínány paralelně s přepnutím letového režimu a k dis-
pozici jsou celkem 3 hodnoty Offsetu, PLY 1 ... 3.  

Díky následující funkci zpoždění lze naprogramovat časovou 
prodlevu pro dynamické přechody při přepínání mezi jednot-
livými letovými režimy.  

V o l b a  p a m ě t i 
poměru, pro kterou 
se nastavení pro-
vádí kurzorem.

Indikace stavu
INH  = vypnuto
OFF = zapnuto ale 
           neaktivní
ON  =  zapnuto
           a aktivní

Zobrazení poměru offsetu, 
které je právě zapnuto, 
ovládání přes přepínač E.

10.4 mix cykliky

Tato funkce umožňuje pro každou předvolbu plynu (režim letu) 
perfektní nastavení cykliky přes celkovou dráhu.  Navzájem lze 
mixovat veškeré funkce (Roll / Nick a Pitch). K tomu je zapotřebí 
čtyř mixů, aktivovaných vždy pro dvě hodnoty mixu a určit jeden 
spouštěcí přepínač. 

Ve druhém displeji nejdříve musíte akivovat každý mix, který 
chcete používat. V textovém poli se pak podle polohy přepínače 
zobrazí 'ON'.

Vlastní nastavení funkce mixu probíhá na základě hodnot v prv-
ním displeji. Programování hodnot probíhá dle několikrát popiso-
vaného schématu. 

Virtuální otáčení desky cykliky (nastavitelné0-45°)
Pokud chcete dosáhnout virtuálního nastavení otáčení cykliky o 
45°, musíte aktivovat oba první mixy AIL-ELE a ELE-AIL pomocí 
MIX „ON“, vždy s poměrem mixu 100%. 
Pro přesné nastavení případných rozdílů řízení cykliky je možné 
upravit udržování přímého směru letu vrtulníku pomocí mírně 
rozdílných nastavení. 
Trvalého virtuálního otáčení desky cykliky o 45 stupňů 
dosáhnete prostřednictvím volby typu modelu h4x. 

8.5 KROUžEK DESKy CyKLIKy

Kruhový mix desky cykliky omezuje dráhy funkcí desky cyk-
liky klonění a klopení na předvolenou hodnotu.
Při ovládání dvou funkcí (klonění  a klopení) se automaticky 
omezí maximální dráha, aby nedošlo k mechanickému blokování 
serv. To je velmi užitečné především u vrtulníků pro 3-D akroba-
cii, neboť se zde pracuje s extrémními výchylkami serv. Rozsah 
nastavení leží v mezich 0 - 200%. Když po nastavení má být opět 
nastavena původní hodnota 100%, musí se stisknout tlačítka "+" 
a "-" a podržet na dobu min. 2s.



10.7 VERZOEGERUNG  (FUNKCE ZPOžDěNí)

Tato funkce umožňuje plynulý přechod mezi jednotlivými 
nastavenými hodnotami trimu v menu Offset. Přitom lze 
zadávat různé časové prodlevy pro funkce klopení (Nick) i 
klonění (Roll), jakož i pro funkci ovládání vyrovnávacího rotoru 
a ovládání plynu a pitch.

Nastavené zpoždění má na všechna přepnutí letových režimů 
stejný účinek.   

Nastaví-li se hodnota 50 %, docílí se doby zpoždění asi 0,5 
vteřin. To znamená, že servo potřebuje tento čas, aby zaujalo 
novou polohu. Je to relativně dlouhá doba, v praxi postačuje 
běžně hodnota 20 % - 25 %.

Volba v rámci menu 'Verzögerung' (prodléva) se provádí kur-
zorem. Stisknutím tlačítka ‘End’ se dostanete zpět do menu.

Tato funkce se automaticky zapne, když je aktivována funkce 
OFFSET nebo HECK-MIX. Proto se nepočítá se samostatnou 
aktivací tohoto menu. Pro každou funkci, pro kterou má být 
nastaveno zpoždění, se v příslušném řádku zobrazí informace 
o aktuálním stavu (ON) nebo (OFF)..

Tlačítkem "+" nebo "-" lze pak po sobě zavádět procentuální 
hodnoty pro časy zpoždění. Rozsah nastavení je 0 % až 100 
%. Předvolená hodnota je 0 %. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" 
na min. 1s se vrátíte zpět na původní hodnotu nastavení.
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10.8 GyRO (ZISK GyRA)

Touto funkcí lze pomocí vysílače nastavit zisk gyra. Přitom 
musí být odpovídající vstup gyra propojen s 5. kanálem na 
přijímači. Přes libovolný přepínač je možné vyvolat různé 
předvolené hodnoty. 

 V menu musíte zvolte kurzorem menu ‘GYRO’ a potvrdit volbu 
stisknutím otočného tlačítka. 

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

Nejdříve musíte tuto funkci aktivovat tlačítkem „+“ nebo „-“. 
Aktivace se zobrazí, nápis se změní z ‘INH’ na “ACT”. 

Nastavení módu (MóD)  
K dispozici jsou 2 různé módy.

Mód > STD
Mód pro běžnější typy gyr, u kterých je zisk rozdělen 
přes celou dráhu tahového/otočného potenciometru 
(0 -100 %). 

Mód > Gy 
Druhý mód je určen pro gyra, která lze přepínat mezi 
normálním a AVCS (Heading Hold) módem. 

Hodnoty nastavení:  AVC 0.....100%, NOR 0.....100% 

Po navolení posledního řádku menu (SP) lze tlačítkem „+“ nebo 
„-“ zvolit aktivační přepínač. Předvolbou je určený přepínač „F“.

V závislosti na zvoleném přepínači lze nastavit a vyvolat 2 
nebo 3 hodnoty (RATE) zadání. 
Pokud je zvolen přepínač “Cond” (letový režim), je možné 
nastavit pro každý letový režim  individuální poměr (RATE), 
který bude automaticky přepínačem letových režimů přepnut.  
Díky tomu máte možnost nastavit pro každý letový režim 
optimální zisk gyra. 
Jako orientační hodnota by měl být zvolen poměr ca. 70%.  
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Letový režim/
Condition

Křivka plynu
(GAS-KURVE)

Křivka Pitch
(PIT-KURVE)

Mix Pitch> zadní
rotor

(hEck-mix)

Zisk gyra
(KREISEL)

Automatické nas-
tavení směsi

(GAS>NADEL)

Normal
Přepínač ‘E’ vzadu

Křivka plynu
Normal

Křivka Pitch
Normal

Křivka Heck
Normal

Gyro
Normal / AVCS

Křivka
Normal

IDL 1-předvolba 
plynu 1

Přepínač ‘E’ střed

Křivka plynu
Visení

Křivka Pitch
Visení

Křivka Heck
Kruhový let

Gyro
Normal / AVCS

Křivka
Visení/

Kruhový let

IDL 2-předvolba 
plynu 2

Přepínač ‘E’ vepředu

Křivka plynu
Kruhový let

Křivka Pitch
Kruhový let

Křivka Heck
Kruhový let

Gyro
Normal / AVCS

Křivka
Visení/

Kruhový let

IDL 3-předvolba 
plynu 3

Přepínač ‘F’ vepředu
také kanál 5!

Křivka plynu
Akrobacie

Křivka Pitch
Akrobacie

Křivka Heck
Akrobacie

Gyro
Normal / AVCS

Křivka
Akrobacie

Autorotace
Přepínač ‘G’ 

vepředu

Bod plyn
Autorotace

Křivka Pitch
Autorotace

Křivka Heck
vypnuto

Gyro
Normal / AVCS

10.9 PROGRAMOVÁNí KřIVKy PLyNU  (GAS-KURVE) 
 

Kniplem pro ovládání plynu není ovládáno pouze servo plynu, 
ale automaticky také servo úhlu nastavení (Pitch). Pro indivi-
duální sladění mezi řízením úhlu nastavení a motoru je možno 
funkci Pitch přiřadit křivku, pro kterou je vždy k dispozici až 5 
nastavitelných bodů.

Kromě toho je vysílač T10J vybaven přepínatelnými letovými 
režimy, které umožňují naprogramovat optimální nastavení 
modelu pro jednotlivé letové režimy.  

Nastavit a vyvolat lze následující letové režimy: 

• normal (nor):  pro startování a vypínání motoru
   Motory

• předvolba plynu 1 (iD 1): pro visení 

• předvolba plynu 2 (iD 2): pro kruhový let

• předvolba plynu 3 (iD 3):  pro 3-D lety a kruhové 
lety

            s vyšším nastavením plynu 

• autorotace(hlD): autorotační přistání   

Spolu s letovými režimy se nenastavují pouze rozdílné křivky 
plynu, změna letového režimu má vliv i na následující funkce:   

křivka kolektiva (Pitch), mix kolektiv-vyrovnávací rotor (HECK-
MIX), zisk gyra (GYRO) a nastavení směsi (GAS>NADEL)

Viz také následující tabulka. 
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Aktivace letových režimů 
IDLE 1...3 probíhá v menu 
křivky plynu. 

K tomu přesuňte kurzor 
na textové pole „CND“ a 
stiskněte tlačítko  “+“ nebo 
„-“. Postupně se objeví 

letové režimy IDLE 1..3 (Předvolba plynu 1-3).

Zvolte letový režim, v textovém poli MIX se zobrazí aktuální 
stav.  
 INH = vypnuto
 ON = zapnuto a aktivní
 OFF = zapnuto, ale neaktivní
    (aktivní je jiný let. režim)

Přesuňte kurzor do řádku MIX, tlačítkem  “+“ nebo „-“ zapněte 
letový režim. Tento postup musíte individuálně zopakovat pro 
každý letový režim. Letový režim Autorotace se zapíná v menu 
AUTOROTACE.

Přepínač pro přepínání letových režimů je předprogramován, 
viz tabulka na str. 60.

Letový režim NORMAL
Křivku plynu a kolektiva (Pitch) lze zpravidla ponechat na 
hodnotě 0-25-50-75-100%, neboť jsou používány jako základní 
nastavení dráhy plynu a kolektiva, představují tedy maximální 
hodnotu. 
Nezapomeňte, že u příslušné volby typu cykliky musí být také 
v menu CYKLIKA nastavena dráha kolektiva (Pitch) na maxi-
mální hodnotu. 

Při maximální výchylce pitch by se na vrtulníku měl ustavit úhel 
nastavení pitch ca. + 12°. Ve střední poloze kniplu úhel nasta-
vení asi +4° a při minimální výchylce pitch úhel nastavení -5°. 
Pro 3D v rozsahu od +12°do -12°.

Letový režim  PLy1 (Předvolba plynu 1)  
Následující grafy znázorňují vždy kombinovanou křivku plynu a 
Pitch pro jmenované letové režimy.   
Přitom je vždy zobrazena dráha serva nad dráhou řídícího 
ovladače. Protože se ke každé křivce plynu musí nastavit 
křivka Pitch (viz. další kapitola (PIT-KŘIVK), jsou obě křivky 
vždy sdruženy.  

Zvolte kurzorem příslušný bod křivky a “+“ nebo „-“ nastavte 
hodnotu. 

Zobrazení ukazuje křivku plynu a pitch pro letový režim 
‘předvolba plynu 1 (visení). Spodní hodnota plynu je 
zvýšená, aby se motor udržel i při nízkém nastavení Pitch v 
určitých minimálních otáčkách. Horní hodnota kolektiva byla 
stažena na ca. +10 .

Zobrazení křivek plynu a pitch prorežim letu ‘předvolba 

plynu 2’ (okružní let). V tomto nastavení je spodní hodnota 
plynu ještě více zvýšena, aby se motor udržel v minimálních 
otáčkách pro letové figury, které vyžadují hodně síly. Spodní 
hodnota Pitch naproti tomu klesla na  -3  , aby se zabránilo 
rychlému klesání.

Křivky plynu a pitch pro letový režim ‘předvolba plynu 3’ pro 
letové nasazení 3D. Předvolbu plynu 3 lze buď nastavit pro 
akrobacii s ještě větším zvýšením plynu oproti Předvolbě plynu 
2 nebo jako zde v příkladu jako 3-D křivku pro “3-D-létání”, 
stejně jako i pro let na zádech.
Přitom nesmíte zapomenout na to, že jsou dráhy kolektiva 
symetrické +/- 12° a ve středové poloze řídících ovladačů se 
nastavuje úhel nastavení kolektiva 0°. 

číselné zobrazení
křivky plynu

volba letového
režimu 
pro nastavení 
prováděné 
kurzorem.

Zobrazení aktivního letového režimu 
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Při přepínání z předvolby plynu 2 na 3 by se měl model nachá-
zet v bezpečné výšce a stoupavém letu, neboť nastavení Pitch 
ve střední poloze bude výrazně ovlivněno a model by se mohl 
začít propadat.  

3-D piloti nastavují také už křivku Předvolby plynu 1 a 2 sym-
etricky a používají přepínání letových režimů k přepnutí zisku 
gyra nebo automatickému nastavení směsi.   

Zobrazení ukazuje křivku pitch pro režim letu ‘Autorotace’. 
Zde se motor vypne nebo uvede na volnoběh, viz menu ’Auto-
rotace’. Spodní hodnota Pitch byla snížena, aby se během 
klesání vrtulníku udržely pokud možno vysoké otáčky rotorové 
hlavy.
Maximální hodnota byla zvýšena na +12°, aby bylo možné 
model udržet a měkce s ním přistát při vysokém úhlu náběhu.  

Zobrazené křivky jsou pouze orientační, na Vašem modelu je 
musíte optimalizovat až na základě zkušebních letů! 

Programování křivky Pitch (PIT-KURVE) 
 
Nastavení křivky Pitch 
probíhá stejným způsobem 
jako nastavení křivky 
plynu. Nastavte hodnoty 
uvedené v diagramu nebo 
hodnoty dle vlastního 
posouzení.  
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10.10  hEck-mix  (mix VyroVnáVacího rotoru)

Touto funkcí jsou kompenzovány kroutící momenty hlavního 
rotoru, a sice změnou plynu a Pitch přes elektronický vyrov-
návací mix k vyrovnávacímu rotoru. 

Dobré nastavení ulehčuje gyru vyrovnávacího rotoru spoustu 
práce. Chybně nastavený Heck mix může dokonce pracovat 
proti funkci gyra.

Proto je přesné nastavení tohoto mixu velmi důležité. Pro 
méně zkušené piloty samozřejmě není jednoduché nastavit 
odpovídající hodnoty mixu vyrovnávacího rotoru pro visení, 
stoupavý let a klesání. 

Moderní gyra s Piezo senzory jsou již relativně citlivé a 
nepotřebují tak perfektní nastavení mixu vyrovnávacího rotoru, 
takže můžete pracovat i s orientačními hodnotami.   

Moderní SMM-gyra s polovodičovými senzory (např. Gyro 
robbe-Futaba GY 701) nevyžaduje ani pro velmi pokročilou 
pilotáž téměř žádnou podporu mixu vyrovnávacího rotoru. Zde 
je možné vyrovnávací mix dokonce vypnout.

Zvláštní případ: 
Pokud jsou Piezo- nebo SMM-gyra provozována v Hea-
ding-Hold/ AVCS módu, nesmí být mix vyrovnávacího 
rotoru v žádném případě aktivní. Protože je tento mix už 
sériově dodáván jako zapnutý, musíte jej bezpodmínečně 
vypnout.

Software vysílače má k dispozici celkem 3 křivky pro mix 
vyrovnávacího rotoru, Normal (NORM), Předvolba plynu 1/2 
(PLY1/2) a Předvolba plynu 3 (PLY3), přičemž následuje 
přepnutí přes spínač letových režimů. 

Předprogramovaná je křivka (NORM). Pro létání s náročnějšími 
modely lze naprogramovat  jiné křivky mixu vyrovnávacího 
rotoru dle vlastního uvážení. Programování probíhá stejným 
způsobem jako programování křivky plynu a Pitch.

10.11  AUTOROTATION  (NASTAVENí 
  AUTOROTACE)

Funkce slouží k takovému nastavení autorotace, aby při leto-
vém režimu Autorotace běžel motor na volnoběh nebo byl vyp-
nutý, a to nezávisle na poloze páky plynu. 

Tato funkce, která je potřebná k autorotaci, se vyvolává 
přepínačem 'G'. 

Po zvolení a potvrzení menu ‘AUTOROTACE’ kurzorem 
musíte funkci v bodě menu mix aktivovat otočným tlačítkem. 
Podle polohy přepínače plynu 'G' se na displeji zobrazí ‘ON’ 
nebo ‘OFF’.   

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

Nastavte dráhu serva volnoběhu pro plyn v rozsahu od -50 do 
+50 %. Podle toho, jaká hodnota je nastavená, přejde motor do 
volnoběhu nebo se vypne.

Mimoto poskytuje tato opce nastavení polohy vyrovnávacího 
rotoru mixu pitch-vyrovnávacího rotoru (HECK-MIX). U 
moderních gyr piezo nebo SMM není aktivace této funkce 
bezpodmínečně nutná. Je však nutná při použití starších gyr a 
při použití tuhého náhonu vyrovnávacího rotoru.

Dosáhnete tím toho, že předprogramovaná kompenzace 
kroutícího momentu vyrovnávacího rotoru bude během fáze 
autorotace neutralizována, protože ve fázi autorotace ke 
kroutícímu momentu nedochází. 

Prosím, nezapomeňte na to, že má funkce ‘AUTOROT’ 
přednost před funkcí ‚Volba plynu (IDL 1...3)‘. Dříve než 
začnete startovat motor se ujistěte, že se přepínač funkce 
autorotace nachází v poloze ‘OFF’.
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10.12 NASTAVENí REGULÁTORU OTÁčEK  (DREHZAHL)

Pouze pro spalovací motory ve spojení s regulátory otáček 
GV-1 (F 1652).

Pomocí této funkce lze 
pohodlně a jednoduše 
změnit nastavení regulace 
počtu otáček v jednot-
livých letových režimech. 

Po volbě a potvrzení menu 
‘Drehzahl’ (počet otáček) kurzorem se tato funkce musí akti-
vovat. 

mix
Volba kanálu 7:
Pokud se k vypnutí regulátoru otáček použije stejný kanál, 
lze nastavit celkem pouze 3 hodnoty počtu otáček, přičemž 
musíte dávat pozor na to, aby nedošlo k příliš vysokému nasta-
vení v letovém režimu normal, protože jinak by při zapnutí 
funkce autorotace motor nemohl být vypnut nebo uveden do 
volnoběhu.

Pokud je zvolen přepínač E, který zároveň přepíná letové 
režimy, musíte dávat pozor na to, aby počet otáček následoval 
vhodně pevně přiřazeným směrům přepínání (viz tabulka).
VOLBA KANÁLU 8 (9):

Výhoda volby odděleného kanálu (8) k vypnutí regulátoru počtu 
otáček spočívá v tom, že pro všechny letové režimy normal a 
Idle 1...3 lze nastavit rozdílné zadání počtu otáček a současně 
může následovat přepínání paralelně s přepínačem letových 
režimů.

K tomu je samozřejmě zapotřebí další volný kanál, který není k 
dispozici, neboť ten je již obsazen jinou funkcí, jako typ desky 
cykliky H4 nebo plyn-> jehla (obojí má vliv na kanál 8 (9)).

Pokud je zvolen kanál 8 (9), objeví se další podmenu SW, ve 
kterém se zvolí přepínač, kterým se vypíná regulátor otáček 
přes kanál 8 (9). Volit lze přepínač A, H.

MóD
Poté je možno zvolit přepínač, kterým se nastavené počty 
otáčky rotoru zruší. Předvolbou je určen přepínač „C“.

Zvolit lze samozřejmě i některý z přepínačů A...H, potom lze 
hodnoty počtu otáček obsluhovat nezávisle na přepínání leto-
vých režimů, ale v závislosti na typu přepínače pouze 1 nebo 2 
zadání počtu otáček.
Pokud zvolíte přepínač E, jehož úrovně přepínání jsou přiřazeny 
letových režimům ‘NORM’, ‘IDL1’ a ‘IDL2’, musíte dávat pozor 
na předvolený směr přepínání a souvislost s přepínáním leto-
vých režimů (viz. tabulka). Šipka vedle čísla v % ukazuje právě 

Přepínač-
pozice E

Funkce 
LR

Funkce 
GV-1

%-hodnota

vzadu Normal GV-1 vyp. 0 %

střed předvolba 
plynu 1

Visení
otáčky

ca. 80 %

vepředu předvolba 
plynu 1

Kruhový let
Otáčky

ca. 100 %

aktivní nastavenou hodnotu.

Pokud zvolíte přepínač Cond. budou se hodnoty offsetu 
přepínat paralelně k přepínání letového režimu. K dispozici 
jsou celkem 4 předvolby počtu otáček, NORM a IDL 1...3.

OFF-CTRL
V  tomto podmenu se určuje, zda má být k vypnutí regulátoru 
otáček použito stejného kanálu 7 (NULL) jako k nastavení 
počtu otáček nebo má být zvolen nějaký samostatný kanál (8).

POS
Přes UP nebo DOWN se určuje směr přepínání funkce, která 
při autorotaci vypíná regulátor otáček. Účinný je jen tehdy, 
pokud byl v předešlém podmenu mix zvolen kanál 7. 
Ověřte si, zda je funkce správně nastavena a regulátor otáček 
vypnutý.
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10.13      SCHWE-GAS (NASTAVENí PLyNU PřI VISENí)

Tato funkce umožňuje trimování křivky stoupání (pitch) pro 
letový stav NORMÁL a IDL v okolí oblasti visení, tedy pro 
oblast bodů nastavení 2...4. Otočení VR (C) doprava způsobí, 
že otáčky motoru stoupnou, při otočení doleva klesnou. Tím se 
dají vykompenzovat vnější vlivy, jako na př. teplota, vlhkost atd. 
kompenzovat.

Po volbě a potvrzení menu 'SCHWE-GAS’ kurzorem se 
tato funkce musí aktivovat tlačítky "+" nebo "-". Dle polohy 
příslušného přepínače Idle-Up se v displeji  zobrazí ‘ON’ nebo 
‘OFF’.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

V bodě menu MIX se zobrazí, zda je funkce ‘SCHWE-GAS’ 
(‘VIS-PLYN’ ) přes přepínač letových režimů zapnutá nebo vyp-
nutá.   

Přepínačem lze seřídit rozsah visu (RATE), rozsah nastavení 
je +/- 100%, což odpovídá asi +/- 10° změně výchylky serva. 
Na displeji se v závorkách zobrazí hodnota potenciometru “C” 
(pravá hodnota).

Potenciometrem lze střední polohu VR přesunout o 10°, pokud 
rozsah trimu nepostačuje. Pokud má být tato změna uložena, 
stiskněte na min. 1s kurzor, pak změna bude uložena. Poté 
přesuňte potenciometr VR do středové polohy.

Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí nastavení, nastavte 
potenciometr na 0% a stiskněte kurzor min. na 1s.

Jako ovládací prvek je předprogramován potenciometr VR, což 
lze ale v bodě menu VR  změnit na tlačítko DT5 a DT6 Pokud 
zvolíte ovladač ‘NULL’, není žádný ovladač aktivní a poměr/
hodnota se bude nastavovat jen tlačítky „+“ nebo „-„. Tlačítky 
+/- se pak přepoluje směr účinku potenciometru.

Ve	spodním	řádku	‘MÓD’	lze	určit,	zda	má	být	nastavení	visení-
plyn aktivní pro letový režim ‘NORM’ nebo pro letové režimy 
‘NORM’ a ‘PLY1’.

10.14     SCHWE-PIT  (NASTAVENí PITCH PřI VISENí)

Tato funkce umožňuje trimování křivky stoupání (pitch) pro 
letový stav NORMÁL a IDL v okolí oblasti visení, tedy pro oblast 
bodů nastavení 2...4. Otočení ovládače VR doprava způsobí 
zvětšení úhlu nastavení (pitch) (více vztlaku), otočením doleva 
dojde ke snížení. Tím se dají vykompenzovat vnější vlivy, jako 
na př. síla větru, velké rozdíly výšek atd.

Po volbě a potvrzení menu ‘SCHW-PIT’ kurzorem se tato 
funkce musí aktivovat. Dle polohy příslušného přepínače Idle-
Up se v displeji  zobrazí ‘ON’ nebo ‘OFF’.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

V bodě menu MIX se zobrazí, zda je funkce ‘SCHWE-PIT’ přes 
přepínač letových režimů zapnutá nebo vypnutá.   

Přepínačem nebo potenciometrem lze seřídit rozsah pitch visu, 
rozsah nastavení je +/- 100%, což odpovídá asi +/- 10° změně 
výchylky serva. Na displeji se v závorkách zobrazí hodnota 
potenciometru “A” (pravá hodnota).

Potenciometrem lze střední polohu VR přesunout o 10 , pokud 
rozsah trimu nepostačuje. Pokud má být tato změna uložena, 
stiskněte na min. 1s kurzor, pak změna bude uložena. Poté 
přesuňte potenciometr VR do středové polohy.

Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí nastavení, nastavte 
potenciometr na 0% a stiskněte kurzor min. na 1s. 

Jako ovládací prvek je předprogramován potenciometr VR, což 
lze ale v bodě menu VR  změnit na tlačítko DT5 a DT6 Pokud 
zvolíte ovladač ‘NULL’, není žádný ovladač aktivní a poměr/
hodnota se bude nastavovat jen tlačítky „+“ nebo „-„. 
Pomocí znamének +/- je možné reversovat směr účinku 
ovladače.  

Ve	spodním	řádku	‘MÓD’	lze	určit,	zda	má	být	nastavení	visení-
kolektiv aktivní pro letový režim ‘NORM’ nebo pro letové režimy 
‘NORM’ a ‘PLY1’.  
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10.16  mix plynu

Touto funkcí lze naprogramovat vždy odděleně mix pro letové 
režimy ‘NORM’, ‘IDL1’, ‘IDL2’ a ‘IDL3’, který při ovládání cykliky 
ovlivňuje polohu serva plynu. Tím je zajištěno, že zůstane počet 
otáček rotoru konstantní.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

V řádku ‘MIX’ aktivujete mix tlačítkem  “+“ nebo „-“, odpovídající 
nápis se změní z ‘INH’ na ‘ON’. 

Nyní lze tlačítkem  “+“ nebo „-“ zvolit letový režim.

Poté lze pro jmenované letové režimy zadávat podíl mixu jako 
%-hodnotu. Rozsah nastavení je 0% až 100%. Pro velmi citlivé 
nastavení použijte rozsah kroku 0,5%.

Aktuálně nastavený letový režim je označen šipkou.

10.15  PITCH-WEG  (NASTAVENí DRÁHy PITCH)

Touto funkcí lze nastavit dráhu kolektiva (Pitch) pro letové 
režimy (NORM, IDL1, IDL2, IDL3 a autorotace). Přitom je 
možné nastavit vždy odděleně horní (HI) a spodní (LO) hod-
notu.

Menu Dráha Pitch zvolíte a aktivujete kurzorem. 

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

•	 Po	navolení	horního	řádku	lze	zvolit	 tlačítkem		“+“	nebo	„-“	
letovou fázi. 

•	 Poté	 je	možné	nastavit	dráhu	pro	horní	hodnotu	kolektiva		
(HI). Rozsah nastavení je 60% až 100%. 

•	 V	řádku	“ADJ”	lze	určit,	zda	má	následovat	změna	nastavení	
manuálně “ON” přes tlačítko “+“ nebo „-“ nebo přes tlačítka 
DT5 a DT6 nebo přes otočný potenciometr VR. Znaménko +/- 
udává směr otáčení. Pokud je jako ovladač zvolena “NULL”, 
není funkci přidělen žádný ovladač a tím pádem nedojde ke 
změně nastavení.

•	 Nastavení	 a	 volba	 pro	 spodní	 hranici	 kolektiva	 probíhá	
stejným způsobem. 

•	 Pokud	 je	 tentýž	 otočný	 ovladač	 zadán	 pro	 změnu	 horní	
a i spodní hodnoty nastavení kolektiva, proběhne změna 
současně. Pokud jsou zvoleny různé otočné ovladače, je 
změna prováděna odděleně.

•	 Tato	 funkce	 umožňuje	 provést	 optimální	 nastavení	 Pitch	
během letu. 

•	 Pro	 jednoduché	převzetí	a	uložení	hodnot	přesuňte	kurzor	
do textového pole a stiskněte min. na 1s kurzor. Poté se 
upravená hodnota Pitch uloží.

•		 Poté	nastavte	otočný	potenciometr	zpět	do	nulové	polohy.
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10.17  GAS>NADEL  (AUTOMAT. NASTAVENí SMěSI)

Touto funkcí lze přes samostatné servo provést změnu poměru 
směsi karburátoru. Toto servo jehly trysky musí být provozo-
váno na výstupu 8. 

Obzvláště velkou výhodou je skutečnost, že je vytvořena sou-
vislost s normální funkcí klapky karburátoru. Pokud je tato 
funkce aktivovaná, je při pohybu plynu jehla následována tak, 
aby motor lépe běžel. Propojení probíhá přes 5-ti bodovou 
křivku. 

Automatické nastavení jehly trysky nelze provozovat 
současně s funkcemi typu desky cykliky H4 a regulátoru 
otáček (při odděleném vypínání).

V menu musíte zvolit menu ‘GAS>NADEL’ a volbu potvrdit sti-
sknutím otočného tlačítka.

Volba v rámci menu se provádí kurzorem. Stisknutím tlačítka 
‘End’ se dostanete zpět do menu.

Nejdříve musíte funkci aktivovat v 1. řádku tlačítkem „+“ nebo 
„-“. Poté se na displeji zobrazí ‘ON’. Poté musíte naprogramo-
vat 5-ti bodovou křivku.

Kniplem plynu lze vyvolat každý bod křivky a poté zadat tlačítky  
„+“ nebo „-„ požadovanou % hodnotu příslušné dráhy serva. 
Rozsah nastavení pro všechny body je 0 – 100%.

Předprogramovaná je lineární křivka.
Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-„ na min. 1s se vrátíte zpět na 
původní hodnotu nastavení.

Tuto křivku lze přizpůsobit 
příslušným požadavkům a 
letovým režimům Normal, 
Idle Up 1-3, a to tak, že 
změníte jednotlivé %-hod-
noty pro každý z pěti 
bodů.	 Čárkována	 přímka	
znázorňuje příklad nasta-
vení.

Tato zadání je nutné 
přezkoušet v praxi ! 
Předprogramovaná hod-
nota této funkce je 0 %.
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11. RADy PRO INSTALACI ANTéN

Technické vybavení modelů se v posledních létech enormně 
změnilo. Když se zmíníme o pohonech střídavými motory a 
příslušnými střídavými regulátory, o litiových pohonných aku-
mulátorech, systémech telemetrie, systémech GPS atd., atd. 
mluvíme jen o několika málo příkladech.

I  mater iá ly  použi té př i  výrobě modelů se s 
p ř íchodem uh l íkových  v láken  ve lmi  změn i l y .  
Aby byly modely lehčí, stabilnější a výkonnější, používá se 
dnes stále více uhlíkových dílů, jakož i lithiových akumulátorů a 
střídavých pohonů. U vrtulníků je pohon vyrovnávacího rotoru s 
ozubeným řemenem téměř standardem.

Při konstrukci se nanejvýš bere ohled na zástavbu serv, motoru 
a pohonného aku. Pro instalaci přijímače se již někde najde 
místo. Dnes se považuje téměř za samozřejmost, že RC-kom-
ponenty každopádně umožní dálkové řízení konečné konfigu-
race pohonu a modelu.

Toto však nemůže být jen tak samozřejmým předpokladem, 
poněvadž kombinace dílů z kovu, plastu anebo uhlíku, a to zej-
ména v kombinaci s pohonem ozubeným řemenem, může v 
celé různorodosti vést k více nebo méně silnému rušení příjmu. 
Dle kombinace materiálů s různou elektrickou vodivostí anebo 
nevodivých materiálů mohou následkem statických nábojů 
na přechodech mezi materiály vzniknout jiskřiště, která silně 
ovlivňují příjem.

Nejen poloha přijímače je rozhodující pro kvalitu příjmu, ale 
obzvláště i uložení antény. Navíc nejsou všechny přijímače 
stejné, podle použití je zájem o malé, lehké a štíhlé typy. U jin-
ých aplikací je zapotřebí množství kanálů, proto též je nabídka 
přijímačů bohatá na varianty. Každý typ přijímače má indivi-
duální vlastnosti ohledně citlivosti na signál vysílače a vůčí 
vlivům rušení (elektrosmogu).

I počet serv jakož i délka a uložení jejích kabelů má vliv na kva-
litu příjmu. Jsou-li velké díly trupu anebo zesílení trupu vyro-
beny z vodivých materiálů (uhlík, hliníková fólie, kov), zastíňují 
tyto signál vysílače, následkem čehož se rovněž výrazně sníží 
kvalita příjmu. Totéž platí i pro silně pigmentované anebo kovy 
obsahující barvy na trup.

Táhla, uhlíkové rovingy nebo servokabely, které jsou uloženy 
souběžně s anténou, posunují elektrické pole kolem antény a 
odčerpávají vysílači energii, čímž je energie vysílacího signálu 
získaná v anténě přijímače značně redukována. 

I počasí má vliv, při suchých periodách hezkého počasí klesá vlh-
kost vzduchu, čímž dochází na modelu častějí k nabití statickou 
elektřinou, než za vlhkých dnů. Za vlhkých dnů narůstá reflexe 
vyzářování vysílače od půdy. Podle úhlu antény a vzdálenosti 
mohou vznikat „díry“ příjmu, poněvadž se vzduchem vyzářené 
a půdou reflektované informace vysílače mohou navzájem zrušit 
anebo zesílit (rozdíly běhu obou vln). Při létání indoor v halách, 
které často sestávají z ocelových konstrukcí nebo železobetonu, 
mohou velmi často následekem vícenásobné reflexe (střecha, 
podlaha, stěna) vznikat „díry příjmu“.
Je nemožné, aby výrobce všechny tyto kombinace modelu, 
materiálu, úhlů a poloh antén vyzkoušel, když ještě navíc několik 
malých "hříchů" může sečtením vytvořit "poruchu". To vše může 
vyzkoušet pouze na místě modelář nebo uživatel.

Dále uvádíme pár doporučení pro co nejlepší provoz 
přijímače:

PřIJíMAčOVÁ ANTéNA
•	 Pokud	možno,	uložte	pod	úhlem	90º,	abyste	minimalizovali	

závislost na poloze.
• Neukládejte paralelně s vodivými materiály jako jsou kabely, 

bovdeny, táhla kormidel, uhlíková táhla apod. nebo uvnitř 
popř. i vně na elektricky vodivý trup.

• Kabely, které jsou do přijímače zapojeny (serva, zdroje 
proudu apod.) by neměly mít stejnou délku jako anténa, popř. 
ani polovinu délky či násobku sudého čísla.

• Co nejdále od
- vodivých kabelů regulátoru a motoru 
- zapalovacích svíček a žhavení
- míst se statickými výboji jako jsou ozubené řemeny, tur-

bíny apod. 
- u trupů se stínícími materiály (uhlík, kov apod.) vést  na 

co možno nejkratším úseku trupu 
- neupevňujte konec antény na vodivý materiál (uhlík)  

PřIJíMAč
• pro umístění přijímače platí v zásadě to, co již bylo uvedeno. 
• pokud je to možné, neumísťujte do bezprostřední blízkostí 

žádné další elektronické součástky
•	 napájení	 zajistěte	 pokud	 možno	 pomocí	 nízkoohmového	

LiPo- nebo NiMH-akumulátoru
• Měli byste se vyvarovat taktovaným BEC systémům, tyto 

„generátory frekvencí“ vyrábí  neustále se měnící frekvenční 
spektrum  s vysokým výkonem. To je pak přímo vedeno přes 
připojovací kabel do přijímače. Díky neustále se měnícímu 
zatížení a úrovni napětí nemohou tyto systémy poskytovat ani 
dostačující zdroj proudu. Obzvláště přijímače se syntézou, 
které mají poměrně vysokou spotřebu proudu, jsou na tuto 
skutečnost citlivé.

• Regulátory pro vyšší počet článků, které nemají BEC 
systém, mají vlastní vnitřní systém pro zásobování prou-
dem. Ten pracuje na stejném principu, pouze s nižším výko-
nem. Zdroj proudu je veden do přijímače přímo přes kabel. 
Doporučujeme použít odrušovací filtr (č. F1413), abyste 
tomuto rušení přijímače zabránili. Na rozdíl od jiných filtrů, 
které mají často jen feritový kroužek, filtruje odrušovací filtr 
Futaba také vstupní impuls. 

• Různé typy přijímačů reagují také různě na připojení elek-
tronických součástek, jako jsou žhavení svíček, řídící jed-
notky turbíny, telemetrické a GPS systémy apod. Také v 
tomto případě doporučujeme za jistých okolností použití 
odrušovacích filtrů (F1413) k neutralizaci.

Model
• Pokud chcete zabránit elektrickým výbojům na modelu, 

musíte učinit potřebná opatření. 
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• Vrtulníky:
 Propojte ocasní rotor a podvozek zemnícím páskem. 

V případě pohonu s ozubeným řemenem připevněte 
eventuelně “měděné kartáčky“, abyste odvedli výboje 
od ozubeného řemenu. U elektrovrtulníků doporučujeme 
spíše propojení ocasního rotoru s pláštěm motoru. U 
elektrovrtulníků většinou doporučujeme propojení vyrov-
návacího rotoru s pláštěm motoru.

• turBíny:
 Propojte stínící kryt s turbínou pomocí zemnícího pásku, 

abyste zabránili statickým výbojům. 

11.1 TEST DOSAHU
•	 Před	uvedením	nového	modelu	resp.	nového	přijímače	
do provozu se doporučuje v každém případě provést test dosahu. 
Přitom by model neměl být na zemi, ale vyvýšen o ca. 1-1,5 m 
nad zemí. Použijte k tomu plastový nebo dřevěný stůl nebo 
bednu, kartón apod. V žádném případě kovový stůl (kempingový 
stolek) atd. Rovněž by neměly být v blízkosti žádné vodivé mate-
riály (ploty atd.). 

•	 Vysílač	T10J	je	pro	test	dosahu	vybaven	speciálním	Power-
Down módem.

 Kromě toho lze úplně vypnout VF-vysílání (OFF), to je výhoda 
při připojení aparatury na letecký simulátor. Pokud má být 
vysílač zapnut s VF-vysíláním, zvolte kurzorem mód „ON“.

•	 Pokud	se	chcete	dostat	do	menu	„POWER“	MODE“,	podržte	
během zapínání vysílače stisknutý kurzor. 

Poté se objeví výše zobrazený displej. Test dosahu lze nyní akti-
vovat stisknutím kurzoru. 

•	 V	tomto	módu	se	pro	test	dosahu	snižuje	vysílací	výkon	VF	
dílu. 

•	 Je-li	 tento	mód	aktivován,	bliká	vepředu	na	vysílači	 fialová	
LED dioda a každé 3 vteřiny zazní akustický signál.

	•	  Nejdříve uveďte model do provozu bez pohonného motoru.
	•	 Pomalu	se	vzdalujte	od	modelu	a	pomalu,	ale	stále	testujte	

funkce kormidel.   
•	 Během odcházení od modelu pozorujte funkci směrového 

kormidla, jestli vysazuje nebo zůstává stát. Případně využijte 
pomocníka, který v určité vzdálenosti pozoruje funkci 
směrového kormidla.

•	 Během	vzdalování	se	od	modelu	natočte	vysílač	mírně	doleva	
a doprava, abyste simulovali jinou pozici antény vůči modelu. 

•	 V	režimu	Power-Down	byste	měli	naměřit	dosah	30-50	metrů	
(kroků).

•	 Pokud	byl	první	test	dosahu	úspěšný,	proveďte	stejný	test	se	
spuštěným motorem (Pozor! Model příp. připevněte). 

•	 Dosah,	který	teď	zjistíte,	může	být	trochu	menší	(cca.	20%).	
Je-li výrazně nižší, je přijímač rušen pohonnou jednotkou. 
Přesvědčte se , zda všechna shorauvedená opatření byla 
dodržena.

•	 Mód	 Power-Down	 zůstane	 tak	 dlouho	 aktivní,	 jak	 bude	
potřeba. Stisknutím tlačítka END lze přepnout na běžný pro-
voz.

•	 Pokud	 chcete	 Power	 Down	 mód	 znovu	 vyvolat,	 vypněte	
vysílač a se stisknutým kurzorem jej opět zapněte.

•	 Mimito	 lze	během	testu	dosahu	provést	 i	 test	serv.	K	 tomu	
navigujte kurzorem k řádku „SERVO TEST“ a tlačítky „+“ nebo 
„-“ přestavte mód „OFF“ na „ON“. Servotest se nyní provede. 
Toto je znázorněno ve sloupečkovém grafu.

POZOR:
Nikdy nestartujte model se zapnutým Power-Down módem!
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11.2 KABEL S VyPíNAčEM
Vypínač kabelu přijímací soupravy musí být obsluhovatelný v 
každém směru bez jakéhokoli mechanického omezení. Výřez 
v trupu musí být dostatečně velký. U modelů se spalovacím 
motorem  musí být spínač připevněn na opačné straně než 
tlumič, aby se do něj nedostal olej a neznečistil kontakty. Při 
použití většího počtu digitálních serv doporučujeme použití 
systémů dvojitých napájecích zdrojů proudu z běžného pro-
deje. 

11.3 SERVOKABELy
Při instalaci kabelů dbejte na to, aby nebyly zatíženy na tah, 
ostře přehnuté anebo přetržené. Ujistěte se, že izolaci kabelů 
nemohou poškodit žádné ostré hrany. Všechny konektory musí 
být pevně spojené. Při rozpojování konektorů dbejte na to, 
abyste nikdy netahali přímo za kabel. Výhodnější je připevnění 
kabelů lepící páskou nebo kabelovými vazáky na boky trupu 
anebo na šasi. Na zařízení se nesmějí provádět žádné změny. 
Nesmí dojít k přepólování a zkratům jakéhokoli druhu, zařízení 
nejsou proti tomu chráněna.

11.4 ODRUšOVACí FILTRy SERV
Při použití dlouhých servokabelů nebo prodlužovacích kabelů 
dochází někdy k rušení.  
Ještě lepší je použítí odrušovacích filtrů (obj. č. F 1413).

11.5 INSTALACE SERV 
K zástavbě serv používejte vždy přiložené gumové průchodkyi 
a mosazné nýty. Při šroubování serv dávejte pozor na to, aby-
ste šrouby nepřitáhli příliš pevně a nezmáčkli mosazné nýty. 
Jinak nebudou gumové průchodky tlumit vibrace.

Následující obrázek znázorňuje montáž serv.  

U dílu A probíhá montáž do dřeva.      V díle B na hliníkovou 
nebo plastovou přepážku.
U RC aut se serva montují do předem připravených otvorů 
montážní desky. U modelů lodí je možné použít rychloupínáků 
robbe. Zástavbě serv věnujte velkou pozornost, neboť serva 
velmi citlivě reagují na otřesy.

Informace

upevňovací 
šroub

táhlo

11.6 VýCHyLKy SERV / RAMéNKA SERV
Raménka s ozubeným věncem umožňují mechanické nastavení 
nulové polohy serv.

Nastavení nulové polohy:
Uvolněte pojistný šroub a páku sejměte. V požadované nulové 
poloze páku zpět nasaďte a připevněte šroubem.

Účinek:
Abyste u čtyřramenných pák dosáhli co nejmenších úprav nasta-
vení (3,6°)  doprava, musí být rameno nasazeno na nejbližší 
možnou pozici základní linie A. Rameno 3 pak udává úpravu 
nastavení 7,2°, rameno 4 10,8°. Pokud chcete dosáhnout co 
nejmenší úpravy nastavení DOLEVA, musí být RAMENO 4 
nasazeno na nejbližší možnou pozici základní linie A.

Rozdělení:
Ozubený hřídel a a ozubený věnec raménka se dělí na 25 
segmentů. Změna nastavení pro jeden segment je tedy 360°: 25 
= 14,4°. Nejmenší možnost nastavení je určována počtem ramen 
páky. U 4-ramenných pák je nejmenší možná změna 360° : (25 
x 4) = 3,6°. U 6-ramenných pák je minimální přestavení 2,4°. 
Rameno 2 lze upravit o 2,4° doprava, rameno 3 o 4,8° doprava, 
rameno 6 o 2,4°  doleva, rameno 5 o 4,8° doleva, rameno 4 o 
7,2° doprava a doleva. Některé jsou zobrazeny na výše uve-
deném obrázku. Kromě toho je zde znázorněna změna pozice 
zubového věnce.

9.7 ZÁSTAVBA TÁHEL
Při instalaci táhel a kormidel obecně platí, že musí mít velmi 
volný chod. Jinak bude zapotřebí hodně proudu a tím se 
podstatně sníží doba provozu. Krom toho se také sníží přesnost 
zpětného nastavení kormidel. A to se zase negativně projeví na 
chování modelu. 

4
5

6

1  matice
2  podložka
3  silentblok
4  vodicí pouzdro
5  Hliníková destička
6  Šroub

1  Vrut
2  podložka
3  silentblok
4  vodicí pouzdro
5  dřevo
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12. POKyNy K PROVOZU

Všechny přijímače robbe-Futaba ještě pracují s napájecím 
napětím 3 V při stejném dosahu. Z toho vyplývá výhoda, že 
i při výpadku bateriového článku (zkrat) nedojde v normálním 
případě k výpadku přijímací soupravy, protože serva robbe-
Futaba pracují ještě při 3,6 V, pouze o něco pomaleji a s menší 
silou. Toto je velmi důležité v zimě při nízkých teplotách okolí, 
aby krátkodobé poklesy napětí neovlivňovaly funkci serv.

Má to ale i svou nevýhodu - poškození jednoho článku není 
vůbec zaznamenáno. Proto byste měli přijímačové baterie čas 
od času zkontrolovat. 
 Zvláště pak doporučujeme použití robbe Akumonitoru (č. 
8049), který prostřednictvím pásku s LED diodami zobrazí 
aktuální napětí přijímačových aku. 

12.1 POřADí PřI ZAPíNÁNí 
Zapínejte vždy nejprve vysílač, poté přijímač. Při vypínání 
postupujte v opačném pořadí. Po zapnutí přijímače naje-
dou serva do nulové polohy. Doporučujeme každou funkci 
přezkoušet. Kromě toho je nutné ověřit správný směr otáčení. 
Pokud se servo pohybuje špatným směrem, je nutno změnit 
smysl otáčení.

12.2 ELEKTRONICKé ZAPALOVÁNí 
I zapalování spalovacích motorů mohou způsobovat rušení, 
které mohou negativně ovlivnit řídicí funkce RC aparatury. 
Napájejte elektrické zapalování vždy ze samostatné baterie. 
Používejte pouze odrušené svíčky a příslušné kabely. Mezi 
zapalováním a přijímačem mějte vždy dostatečný odstup.

12.3  KAPACITA/PROVOZNí DOBA PřIJíMAčOVýCH 
AKU
Pro všechny zdroje proudu platí: Při nízkých teplotách 
kapacita výrazně klesá, proto je v zimě provozní doba 
podstatně kratší.
Provozní doba je silně závislá na počtu připojených serv, leh-
kého chodu táhel a četnosti řídících pohybů. Standardní servo 
má odběr proudu při motoru v chodu mezi 150 mA a 600 mA a 
při zastaveném motoru cca. 8A. Superserva nebo silná digitální 
serva potřebuje při plné přestavné síle až 1300 mA špičkového 
proudu.

Zvolte přijímačový aku, který bude mít dostačující kapa-
citu pro spotřebu proudu a počet serv. 
Dbejte na to, aby se táhla lehce pohybovala a servo nebylo 
omezováno v jeho cestě. Servo narážející neustále na mecha-
nickou překážku spotřebuje nejvíce proudu a trvale se poškodí.

Pokud je přijímačová baterie vybitá, poznáte to na chodu serv. 
V takovém případě okamžitě přistaňte a baterii dobijte. 
Ke kontrole napětí přijímačových aku doporučujeme používat 
během provozu indikátor aku, který Vás bude informovat o 
stavu nabití aku.  
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13. ZÁRUčNí PODMíNKy

Na naše výrobky se samozřejmě vztahuje zákonem předepsaná 
záruka v délce 24 měsíců. V případě uplatňování oprávněných 
záručních nároků se vždy obraťte na svého obchodníka, který je 
nositelem záruky a je odpovědný za její provedení.

V záruční lhůtě Vám bezplatně opravíme vzniklé funkční, 
výrobní a materiálové závady. Dále sáhající nároky, jako na př. 
následné škody, jsou vyloučeny           Další nároky jako např. u 
následných škod, jsou vyloučeny.

Náklady spojené s odesláním do servisu hradí zákazník, zas-
lání zpět od nás je zdarma. Nevyplacené zásilky nemůžeme 
přijmout.

Za škody vzniklé při dopravě nebo ztrátu nemůže firma Robbe 
převzít zodpovědnost. Doporučujeme uzavřít patřičné pojištění.

Přístroje zasílejte vždy příslušnému servisu ve Vaší zemi.

Pro uplatnění záruky musí být splněny následující podmín-
ky: 

•	 Přiložte	k	Vaši	zásilce	doklad	o	koupi	(pokladní	lístek).
•	 Přístroje	byly	používány	dle	návodu	k	obsluze.
•	 Byly	 výhradně	 používány	 doporučené	 zdroje	 proudu	 a	 ori-

ginální příslušenství robbe.
•	 K	poškození	nedošlo	vlhkem,	cizím	zásahem,	přepólováním,	

přetížením nebo mechanickým poškozením.
•	 Pokuste	 se	 uvést	 možné	 důvody	 k	 vyhledání	 chyby	 nebo	

závady.

14. TELEKOMUNIKAčNí USTANOVENí

Směrnice R&TTE (Radio Equipment & Telecommunications 
Terminal Equipment) je nové evropské nařízení pro dálkové 
ovladače a telekomunikační vysílací zařízení a vzájemné 
uznání jejich souhlasu.
Směrnicí R&TTE je určeno mimo jiné také uvedení do oběhu, 
jakož i uvedení dálkových ovladačů do provozu v EU. 

Podstatnou změnou je zrušení povolení.   Výrobce resp. 
dovozce musí před uvedením do oběhu nechat rádiová zařízení 
podrobit řízení na vyhodnocení shody a potom na příslušných 
místech notifikovat (oznámit).

Pro potvrzení splnění norem EU výrobek obdrží značku CE. 
Toto označení je pro všechny země EU stejné. Další země jako 
Švýcarsko, Norsko, Estonsko a Švédsko tuto směrnici rovněž 
převzaly. Ve všech těchto zemích je tato aparatura přihlášena 
(tedy přípustná) a je ji zde možno prodávat i provozovat.

Tento produkt lze provozovat ve všech zemích EU.

Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že za dálkové ovládání 
nese zodpovědnost uživatel.

15. PROHLÁšENí O SHODě
Tímto firma robbe Modellsport prohlašuje, že je tento výrobek 
v souladu se základními nařízeními a ostatními relevantními 
předpisy směrnic CE. Originál prohlášení o shodě najdete na 
internetu na www.robbe.com u příslušných popisů výrobků 
vyvoláním logo-tlačítka "Prohlášení o shodě".

Informace



T10J

72

Power Pack 4NiMH 2000 plochý (6A)  č. 4218

Přjímačový aku s konektorem Futaba 6A.

Kabel učitel-žák FF9
čís. F1591

Jednobodový
závěs. popruh
 č. F1550 
Měkký, délkově nastavitelný 
závěsný popruh s otočně 
uloženou karabinou.

Nabíjecí kabel přijímačových 
aku
 čís. F1416

16. DOPORUčENé PříSLUšENSTVí

Taška na vysílač
 čís. F9906
Praktická, dobře vypolstrovaná 
vysílačová taška k ochraně 
Vašeho vysílače při transportu. 
Vysoce kvalitní provedení, 
voděodolné a odolné proti 
roztržení. Taška je tak univer-
zální a variabilní, že lze do ní 
dávat veškeré typy vysílačů.

Hliníkový vysílačový kufřík 
Aero Team  č. F1556
Hliníkový vysílačový kufřík pro 
všechny běžné vysílače robbe-
Futaba, bez vysílačového 
pultu.
S potiskem Futaba AERO-
TEAM.

Doporučené příslušenství

Nabíjecí kabel vysílače  D 
1,3mm T4yF-T4PK  
 č. F1535 

Zástrčkový nabíječ 150mA čís. 8898 
Levný zástrčkový nabíječ pro nabíjení vysílačových a 
přijímačových NC/NiMH-aku. Pro vysílač Skysport 2,4 GHz 
T4YF, T4PL, T4PKS, T6J, T10J.

Vysílačový aku 5 NiMH 2000mAh 4/5A čís. 4669

Vysílačový aku 5 NiMH 2000 mAh 4/5 A, pro vysílač T4PL, 
T4PKS, T6JG, T10J.

Teplotní senzor 200°C
čís. F1730

Senzorová jednotka se sondou, 
odolnou proti teplotě, pro měření 
teplot aku anebo motorů atd., a to 
během provozu v modelu. 

GPS-Multi-senzor č. F1675

Multifunkční senzor GPS-Vario-
výška-vzdálenost-poloha pro 
telemetrický systém FASSTest®.

Proudový senzor 150A    
čís. F1678

Elektronický palivoměr. Proudový 
senzor 150 A s indikací zbytkové 
kapacity a indikaci napětí, pro 
telemetrický systém FASSTest®.
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BUS2 osvědčeného a robustního serva do křídel S3150. Díky 
nové konstrukci motoru je silnější a o 30% rychlejší. Je upra-
veno tak, že je možno použít u běžných systémů 5,7...6 V 
BEC, jakož i přímo s aku 2S LiPo. Hodnotou 0,15 s / 45° je 
toto servo při provozu 6V BEC dokonce výrazně rychlejší, než 
S3150. Zdařilá kombinace pro použití LV a HV. Servo je vyba-
veno běžnými upevňovacími přírubami pro svislou montáž. 
Připojovací kabel je pevně připájený. Ideální servo do křídel i u 
velkých větroňů a soutěžních modelů, jakož i pro mini- a mikro-
vrtulníky. Standard S.BUS2 lze však provozovat i s normálními 
přijímači..
Programovatelné

Doporučené příslušenství

Vario-senzor č. F1712

Levný, malý a lehký výškový sen-
zor Vario pro telemetrický systém 
FASSTest®.	 Díky	 individuální	
ID senzoru robbe-Futaba se při 
přihlášení senzoru (u vysílače 
anebo u telemetrického boxu) 
automaticky konfiguruje pořadí a 
indikační jednotka.. 

Teplotní senzor 125  C čís. F1713

Teplotní senzor 125° C, pro FAS-
STest®- telemetrický systém. 
Díky individuální ID senzoru 
robbe-Futaba  se při přihlášení 
senzoru (u vysílače nebo u tele-
metrického boxu) automaticky 
konfiguruje pořadí a jednotka 
zobrazení. 

 Teplotní rozsah: -20…+125° C 

Optický otáčkoměr
čís. F1731
Senzor otáček pro telemetrický 
systém	FASSTest®.	Vhodný	pro	
vysílače T10J, T14SG, FX-32 a 
T18MZ, pozdějí i pro Telemetry-
Box. Vhodný jak pro modely leta-
del, tak i pro vrtulníky.

Magnetický senzor otáček
čís. F1732
Senzor otáček pro telemetrický 
systém	 FASSTest®.	 Vhodný	

pro vysílače T10J,  T14SG, 
FX-32 a T18MZ, pozdějí i pro 
Telemetry-Box. Vhodný jak pro 
modely letadel, tak i pro vrtulníky.

Miniaturní senzor vario a výška            
čís. F1733

Tento senzor o hmotnosti pouhých 
2,6 g je vhodní pro indikaci varia 
a výšky prostřednictvím teleme-
trického systému FASSTest u 
velmi malých modelů. 

GPS+vario+výškový senzor            
čís. F1734

Multifunkční GPS-vario-výškový 
senzor pro telemetrický systém 
FASSTest®.  

USB adaptér CIU 2
 čís. F1405
USB-adaptér k nastavení 
parametrů serv, regulátorů a 
gyr prostřednictvím softwaru 
PC. Pro provozní systémy Win-
dows Vista/XP/2000.

Napěťový senzor čís. F1735

Napěťový senzor pro teleme-
trický systém Futaba s přípojem 
S.BUS2. Vhodný pro vysílače 
T18MZ, FX-32, FX-22, T14SG, 
T10J a T4PLS. Lze stejnou měrou 
používat pro modely letadel, 
vrtulníků, lodi a vozidel. Včetně 
připojovacího kabelu 50 cm a 
posjistky 1A.

Servo-S3073HV-SB  čís. F1807

S.BUS vysokonapěťové prove-
dení (SV) osvědčeného, výkon-
ného univerzálního serva S3151. 
Univerzálně použitelné servo pro 
jednoduchá použití v celé oblasti 

Servo S3174SV  čís. F1820

H V - S - B U S 2 - v a r i a n t a 
osvědčeného digitálního serva 
S3150. Novinka - ještě rychlejší 
a silnější. S pevným připojovacím 
kabelem. Toto provedení HV-S.

modelářství až po jednoduché vrtulníky Nitro. Výstupní osa je 
uložena v jednom kuličkovém ložisku a v jednom dvojitém spe-
ciálním ložisku. Vyrobeno je bezdrátovou montážní technikou a 
tím je odolné vůčí vibracím. Přímý provoz na 2S-LiPo. Speciální 
potenciometr zajišťuje precizní polohování a neutrální polohu.
Programovatelné
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17.  Všeobecné přiřazení
Pro provoz frekvence 2.400...2.483,5 GHz není přihlašovací povinnost a tento provoz není ani zpoplatňován.      Všeobecné přidělení 
frekvencí pro užívání bylo uděleno spolkovou komunikační agenturou.

Všeobecné zařazeníT10J
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robbe modellsport gmbh & co.kg
Metzloser Straße 38
D-36355 Grebenhain
Telefon +49 (0) 6644 / 87-0

robbe Form 40-5796 ACBE

Chyby a technické změny vyhrazeny
Copyright robbe-Modellsport 2014
Kopírování a tisk, jakož i výňatky jsou povoleny 
pouze s písemným souhlasem robbe-Modellsport
GmbH & Co.KG

Uvedený symbol upozorňuje na skutečnost, že 
musí být výrobek na konci své životnosti zlikvi-
dován v místě k tomu určenému a ne v běžném 
domácím odpadu. Zlikvidujte přístroj v místní ko-
munální sběrně nebo recyklačním centru. To platí 

pro všechny země Evropské unie i ostatní evropské země 
s odlišným sběrným systémem.
Vážený zákazníku, zakoupil jste si u nás baterií/přístroj provo-
zovaný na baterie. Životnost baterii je sice velmi dlouhá, přesto 

se však někdy musí zlikvidovat. Použité baterie se 
nesmí vyhazovat do běžného odpadu. 
Uživatelé jsou ze zákona povinni baterie doručit na 
sběrná místa. Staré baterie obsahují cenné suroviny, 
které se dále recyklují. Životní prostředí a robbe Vám 
děkují. 

Symbol koše znamená: 
Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domácího 
odpadu!. 
Symboly pod koši znamenají:
Pb: baterie obsahují olovo
Cd: baterie obsahují kadmium
Hg: baterie obsahují rtuť
Upozornění: (platné pouze pro Německo)
1. října 1998 vstoupilo v platnost nové nařízení pro baterie, které 
nařizuje zpětný odběr a likvidaci starých baterií. Tím vzniká 
povinnost odevzdání, zhodnocení a odstranění všech baterií. 
Tuto povinnost plníme tím, že jsme přistoupili ke Společnému 
zpětnému odběru baterií (GPB baterie), který zajišťuje .
celoplošný zpětný odběr a likvidaci. Vy, Vážený zákazníku, 
můžete Vaše baterie bezplatně odevzdat k likvidaci na následu-
jícím místech.
•	komunální	sběrny	
•	Váš	prodejce	
•	kdekoli,	kde	se	baterie	prodávají,	i	když	jste	je	tam	nekoupili		

20. SERVISNí ADRESy

18.  LIKVIDACE POUžITýCH PříSTROJů 19. LIKVIDACE AKU

Země Firma Ulice Město Telefon Fax E-mail

Dánsko Nordic Hobby A/S Bogensevej 13 DK-8940 Randers SV 0045-86-43 61 00 0045-86-43 77 44 hobby@nordichobby.com

Německo robbe-Service Metzloser Str. 38 D-36355 Grebenhain 0049-6644-87-777 0049-6644-87-779 hotline@robbe.com

Řecko TAG Models Hellas 18,Vriullon Str. GR-14341 New Philadelfia/
Athen 0030-2-102584380 0030-2-102533533 info@tagmodels.gr

Nizozemí/Belg. Jan van Mouwerik Slot de Houvelaan 30 NL-3155  Maasland 0031-10-59 13 594 0031-10-59 13 594 van_Mouwerik@versatel.nl

Rakousko robbe-Service Hauptstraße 127 A-2123 Wolfpassing/Hochleit-
hen 0043-12596652 0043-1258-11-79 office@robbe.at

Slovenská rep. Ivo Marhoun Horova 9 CZ-35201 Aš 00420 351 120 162  ivm2000@seznam.cz

Švýcarsko robbe Futaba Service hinterer Schürmattweg 25 CH-4203 Grellingen 0041 61 741 23 22 info@robbefutaba.ch

Česká	rep. Ivo Marhoun Horova 9 CZ-35201 Aš 00420 351 120 162  ivm2000@seznam.cz

Turecko Formula Modelsports 35060 Pinarbasi-Izmir
0090-232-47 912 
58

0900-232-47 917 
14


