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Úvod    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 
 
Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny telemetrický rádiový systém ACCST Taranis Q X7 FrSky 2,4 GHz. 
Aby ste mohli čo najlepšie využívať váš systém a bezpečne lietať, pozorne si prečítajte túto príručku. Ak 
máte počas používania systému nejaké problémy, prečítajte si manuál, vášho predajcu hobby alebo 
technickú podporu spoločnosti FrSky. 

Z dôvodu nepredvídaných zmien vo výrobe môžu byť informácie obsiahnuté v tejto príručke zmenené bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
 

      Významy špeciálnych značiek 
      
     Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnosti, kde sú označené nasledujúcimi značkami: 
      

             NEBEZPEČENSTVO - Postupy, ktoré môžu viesť k nebezpečným podmienkam a spôsobiť smrť / vážne     
            zranenia, ak sa nevykonajú správne.        
             UPOZORNENIE - Postupy, ktoré môžu viesť k nebezpečným podmienkam alebo spôsobiť smrť alebo vážne  

            zranenie používateľa, ak nie sú vykonané správne, alebo postupy, pri ktorých je pravdepodobnosť vysokého 

            úrazu alebo fyzického poškodenia 

            UPOZORNENIE - Postupy, pri ktorých môže dôjsť k vážnemu zraneniu používateľa, ale hrozí 

            nebezpečenstvo poranenia  

            alebo fyzického poškodenia, ak sa nevykoná správne 

            = Povinné    = Zakázané 
             UPOZORNENIE: Vždy udržiavajte elektrické komponenty mimo dosahu malých detí. 
 

 
 

          Prehľad 

                                                                                                                                                               (Prepnúť predvolené nastavenia) 

          SA:  3 pozičný; Krátka páka 

          SB:  3 pozičný; Dlhá páka 

          SC:  3 pozičný; Dlhá páka 

          SD:  3  pozičný Krátka páka 

          SF:  2 pozičný; Krátka páka 

          SH: 2 pozičný; Momentový; Dlhá páka 

          Môžete vybrať prepínač a definovať jeho  

          pozície v ponuke Mixer 

 

          Nastavenie pák Taranisu Q X7 

          Taranis Q X7 má páky so  4 nastavovateľnými   

          polohami, ktoré nerozlišujú polohu páky plynu  

          medzi ostatnými polohami pák. 

          Môžete meniť režim pák (resp. nastavenie  

          módu 1 až 4) podľa vašej potreby. 

 

          Polarita bateriek 

          Uistite sa, že polarita bateriek je správna pri ich  

          vložení do batériového priestoru, inak sa  

          Taranis Q X7 nemusí zapnúť.  
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      Upozornenia týkajúce sa manipulácie s anténou 
 

 Počas prevádzky sa nedotýkajte antény. Mohlo by to narušiť prenos, čo by spôsobilo haváriu. 

 Neprenášajte  vysielač za anténu. Anténny kábel by sa mohol pretrhnúť a zabrániť prenosu. 

 Nevyťahujte anténu silou. Anténny kábel by sa mohol pretrhnúť a zabrániť prenosu. 

 

 

 

          Otáčanie antény 

          Anténa môže byť otočená o 180 stupňov a  

          zahnutá až do 90 stupňov. Násilné otáčanie a  

          zahnutie antény môže spôsobiť poškodenie  

          antény. Anténa nie je vyberateľná. 

 

 

          Uhlové nastavenie antény 

          Otáčanie a uhol antény je možné nastaviť.  

          Anténa obsahuje priamy rádiový signál v smere  

          dopredu a silný rádiový signál v bočných  

          smeroch. Nastavte uhol antény tak, aby  

          zodpovedal vášmu štýlu lietania. 

 

 

Špecifikácie 

Model: Taranis Q X7 

Počet kanálov: do 16 kanálov 

Rozsah prevádzkového napätia: 6-15V (2S a 3S sú prijateľné) 

Prevádzkový prúd: 210 mA max. (oba RF moduly a podsvietenie sú zapnuté) 

Prevádzková teplota: -10 až 45 °C 

Podsvietený LCD displej: 128 * 64 LCD čitateľný na vonkajšej strane 

Podsvietený LCD displej: 128 * 64 LCD čitateľný na vonkajšej strane 

Počet modelov na pamäť: 60 (rozšíriteľné pomocou MicroSD (TF) karty) 

Kompatibilita: FrSky X séria, D séria a V8-II séria prijímačov (Plus ostatné prijímače, ak sa používa externý modul)  

Verzia Taranis Q X7-EU je kompatibilná iba s verziami EU série X / LR. 

 

Vlastnosti 

• Výstup hovoreného zvuku (hodnoty, alarmy, nastavenia atď.)    • Quad guľôčkové ložiská 

• Zaznamenávanie letových údajov v reálnom čase     • Párovanie prijímača 

• Signály indikátora intenzity signálu prijímača (RSSI)     • Super nízke oneskorenie 

• Nainštalovaný firmware OpenTx je otvorený a sprístupnený    • Upozornenie vibráciou 

• Modelové súbory sú kompatibilné s programom TARANIS X9D / X9D Plus / X9E. 
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          Popis pripojenia 

          1. Inteligentný port (Smart port) vstup pre  

          ďalšie zariadenia 

          2. Vstup pre TF - MicroSD kartu (neobsahuje 

          vysielač, pokiaľ ho predajca neponúka) 

          3. USB Port slúži na modernizáciu,  

          načítanie/zapisovanie MicroSD kariet a  

          vnútornej pamäte rádiového obsahu 

 

       Poznámky a upozornenia pre baterky/batériu (nie je súčasťou balenia) 

Pred použitím pripojte baterky alebo batériu do priestoru pre batérie. 

Rozsah napätia by mal byť DC (jednosmerné) 6-15V. 

Dávajte pozor, aby ste nevybitú batériu neznížili, resp. vybitú batériu nepodbili. 

Neťahajte drôty akumulátora, pretože by to mohlo spôsobiť skrat a mohlo by dôjsť k výbuchu batérie. 

Neodstraňujte batériu z vysielača TARANIS Q X7, kým bliká varovné napätie, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu 

vnútorných nastavení a pamätí. 

Nepoužívajte vysielač, ak nastane výstraha "Backup Error"/"Chyba zálohovania". 

 

Nastavenie modelu Taranis Q X7 pre interný RF modul  

Zadajte v menu NASTAVENIE MODELU "SETAP". 

 

Krok 1: Nastavte na Taranis Q X7 režim interné RF  

Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a nastavte Taranis Q X7 na režim zodpovedajúci vášmu prijímaču (D8, D16 alebo 

LR12). 

Režim Taranisu Q 
X7 

Kompatibilné prijímače Počet výstupných 
kanálov 

D8 V8-II séria v režime "D" (V8FR-II, V8R7-II, V8R4-II, VD5M, atď) 
D séria (D8R-II plus, D8R-XP, D6FR, D4R-II, atď) 

8 kanálov 

D16 X séria (X8R, atď) do 16 kanálov 

LR12 L séria (L9R, atď) 12 kanálov 

 

Režim Taranisu Q  
X7 - EU verzii 

Kompatibilné prijímače Počet výstupných 
kanálov 

D16-EU X séria - EU verzia prijímačov do 16 kanálov 

LR12 L séria (L9R, atď) 12 kanálov 
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Poznámka: 

Staršie prijímače série V8 nie sú podporované interným modulom Taranis Q X7, ale môžu byť použité s externým 

modulom DJT v režime V8. 

Verzia Taranis Q X7-EU má iba režim D16-EU a LR12. 

 

Krok 2: Nastavte rozsah kanálov 

Interný RF modul Taranis Q X7 podporuje až 16 kanálov. Rozsah kanálov je konfigurovateľný a pred použitím je 

potrebná dvojitá kontrola. 

 

Krok 3: Nastavte číslo prijímača 

Keď vytvoríte nový model, systém vám automaticky pridelí číslo prijímača, ale dá sa to ľahko zmeniť. Rozsah čísla 

prijímača je 00-63, pričom predvolené číslo je 01 (použitie 00 sa neodporúča). Keď je prijímač nastavený na 

požadované číslo a je viazaný na Taranis Q X7, postup viazania sa nemusí opakovať, pokiaľ nie je zmenené číslo 

prijímača. V takomto prípade buď nastavte číslo prijímača na predchádzajúci, alebo zopakujte postup párovania. 

 

Krok 5: Nastavte režimu Failsafe  

Existujú 4 režimy failsafe - zabezpečenia: bez impulzu, podržať, vlastné a prijímač (tento režim používa iba  verzie 

firmweru opentx-v2.0.0 a vyššie. 

• Bez impulzu: pri strate signálu prijímač nevytvára žiadny impulz na žiadnom kanáli. Ak chcete používať tento typ, 

vyberte ho v ponuke a počkajte 9 sekúnd, kým sa efektívna ochrana nezobrazí. 

• Podržať: prijímač pokračuje v zobrazovaní posledných pozícií pred stratou signálu. Ak chcete používať tento typ, 

vyberte ho v ponuke a počkajte 9 sekúnd, kým sa efektívna ochrana nezobrazí. 

• Vlastné: prednastavené na požadované pozície pri strate signálu. Presuňte kurzor na hodnotu "Nastaviť" a stlačte 

ENTER. Zobrazí sa obrazovka FAILSAFE SETTING (Nastavenie FAILSAFE/Zabezpečenia). Presuňte kurzor na 

kanál, na ktorý chcete nastaviť funkciu zabezpečenia poruchy, a stlačte tlačidlo ENTER. Pri presúvaní príslušných pák 

alebo prepínačov sa zobrazí panel s kanálmi v pohybe. Posuňte lištu kanálov na miesto, kde chcete, aby sa 

zabezpečila bezpečnosť a dlho stlačte tlačidlo ENTER na dokončenie nastavenia. Počkajte 9 sekúnd predtým, ako sa 

bezpečnostná ochrana prejaví. 

• Prijímač: nastavte bezpečnostnú ochranu na prijímači (viď pokyny prijímača) v režime D16 alebo LR12, vyberte ho v 

ponuke a počkajte 9 sekúnd, kým efektívna ochrana sa nerealizuje. 

 

Poznámka: 

Uvedené pokyny sa nevzťahujú na prijímače série D, ktoré vyžadujú, aby vnútorný RF modul Taranis Q X7 bol v 

režime D8. Pri týchto prijímačoch sa musí na strane prijímača nastaviť bezpečnostná ochrana (viď pokyny prijímača). 

 

 Port SBUS sú vždy výstupy, v tomto prípade funkcia režimu "Bez impulzu" sa nedá správne vykonať. 

Nastavte preto režim "Podržať" alebo "Vlastné" pre port SBUS. 

 

Krok 6: Dosah 

Dosah sa vzťahuje na režim kontroly rozsahu Taranis Q X7. Pred každou letovou sezónou by sa mala vykonať 

predletová kontrola. Presuňte kurzor na "Dosah" a stlačte ENTER. V režime kontroly dosahu sa účinná vzdialenosť 

zníži na 1/30. Stlačením tlačidla Enter alebo EXIT ukončíte. 
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Nastavenie modelu Taranis Q X7 pre externý RF modul  
 

 
 
Externý RF modul môže byť zapnutý alebo vypnutý softvérom. Postup nastavenia je rovnaký ako pri internom RF module. 

Ak používate iný RF modul značky ako FrSky, vyberte režim PPM. 

 

Vyhlásenie FCC 

§ 15.19 Požiadavky na označovanie. 

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto 

zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie 

vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. 

§ 15.21 Informácie pre užívateľa. 

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, 

môžu zrušiť oprávnenie používateľa na obsluhu zariadenia. 

§ 15.105 Informácie pre užívateľa. 

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel 

FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných 

zariadeniach. Toto zariadenie generuje použitie a môže vyžarovať rádio ak nie je inštalovaná a používaná v súlade s 

pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej 

inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo 

sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným 

alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: 

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. 

- Zvýšte rozstup medzi zariadením a prijímačom. 

- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je pripojený prijímač. 

- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika o pomoc. 

* Varovanie RF pre prenosné zariadenie: 

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Zariadenie 

sa môže používať bez obmedzenia v prenosných podmienkach vystavenia. 

 

CE 

Produkt sa môže voľne používať v týchto krajinách: Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Španielsko, Belgicko, 

Holandsko, Portugalsko, Grécko, Írsko, Dánsko, Luxembursko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Francúzsko a 

Island. 

 

 

 



 
 

                                                                                                    ( 6 ) 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY LIETANIA 

      Varovanie: 

Zabezpečte svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. 

Pravidelne vykonávajte údržbu. Hoci váš prístroj TARANIS Q X7 chráni pamäť modelu s energeticky nezávislou  

pamäťou EEPROM (ktorá nevyžaduje pravidelnú výmenu) a batériou, mala by sa pravidelne kontrolovať 

opotrebovaním. Odporúčame, aby ste odoslali svoj systém do servisného strediska FrSky každoročne počas vašej 

neleteckej sezóny na kompletnú prehliadku a servis. 

 

Batéria/baterky 

Používajte úplne nabité baterky/batériu (DC 6-15V). Nízka kapacita bateriek/batérie sa môže skoro vybiť, čo spôsobí 

stratu kontroly a náraz. Keď začnete lietať, resetujte vstavaný časovač vysielača a počas relácie venujte pozornosť 

trvaniu používania. Ak váš model používa samostatnú batériu prijímača, uistite sa, že je pred každým letovým vzletom 

úplne nabitý. 

Z modelom treba pristáť skôr, než sa batéria úplne vybije. Nespoliehajte sa na varovné systémy vášho rádia, ktoré sú 

určené len ako preventívne opatrenia, aby vám oznámili, kedy sa majú nabíjať. Vždy skontrolujte batérie vysielača a 

prijímača pred každým letom. 

 

Kde lietať 

Odporúčame, aby ste lietali na miestach na to určených. Môžete nájsť modelové kluby a miesta na lietanie tým, že 

požiadate svojho najbližšieho predajcu hobby. 

Vždy venujte zvláštnu pozornosť pravidlám miestam určených na lietanie, ako aj prítomnosti a umiestnenie divákov, 

smeru vetra a akýchkoľvek prekážok. Buďte veľmi opatrní pri lietaní v oblastiach blízko elektrických vedení, vysokých 

budov, alebo komunikačných zariadení, pretože v ich blízkosti môže byť rádiové rušenie. 

 

Na letisku (miesta určené na lietanie rc modelov) 

Aby ste predišli možnému poškodeniu rádiového zariadenia ako aj modelu, zapnite a vypnite napájanie v správnom 

poradí (rádia a modelu): 

1. Páku plynu dajte do voľnobehu/nulovej polohy vášho vysielača. 

2. Zapnite napájanie vysielača a nechajte vysielač zapnutý. 

3. Skontrolujte (potvrďte), že bol zvolený správny model z pamäte vysielača, s ktorým idete lietať. 

4. Zapnite napájanie prijímača u vybraného modelu. 

5. Otestujte všetky ovládacie prvky. Ak servo funguje neobvykle, nepokúšajte sa lietať, kým nezistíte príčinu 

problému. (Len pre systémy PCM: Skontrolujte, či sú nastavenia Failsafe správne počkajte minimálne 2 minúty po ich 

nastavení, vypnite vysielač a potvrďte správne pohyby všetkých serv/plynu. 

6. Naštartujte váš motor. 

7. Dokončite kontrolu celého rozsahu. 

8. Po lietaní stiahnite páku plynu do voľnobehu/nulovej polohy vášho vysielača, vypnite motor. 

 

Ak v tomto poradí nezapnete systém (vždy najprv vysielač a až potom vybraný model), môžete poškodiť servopohony 

alebo ovládacie prvky, ako spustiť neočakane motor bez kontroly, čím môže spôsobiť vážne zranenie. 
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Uistite sa, že sa váš vysielač nemôže prevrátiť, spadnúť. Ak sa prevráti, spadne môže dôjsť k náhodnému posunutiu 

páky plynu, čo spôsobí zrýchlenie motora. Môže dôjsť aj k poškodeniu vysielača. 

 

Aby ste udržali úplnú kontrolu nad svojim modelom je dôležité, aby bolo stále viditeľné. Letieť za veľkými predmetmi, 

ako sú budovy, ploty, stromy, atď., sa musíte vyhnúť. Môže to spôsobiť prerušenie rádiového spojenia s modelom, čo 

má za následok stratu kontroly. 

 

Počas letu nechytajte anténu vysielača. Ak tak urobíte, môže dôjsť k zníženiu kvality prenosu rádiových frekvencií a 

mohlo by dôjsť k strate kontroly. 

 

Rovnako ako pri všetkých rádiofrekvenčných prenosoch, najsilnejšia oblasť prenosu signálu je zo strán antény 

vysielača. Ako taká by anténa nemala byť priamo nasmerovaná na model. Ak váš štýl lietania vytvára túto situáciu, 

jednoducho premiestnite anténu, aby ste túto situáciu napravili. 

 

Pred vzletom sa uistite, že vysielačovú anténu dáte na jej celú dĺžku. 

Zlomená anténa zníži váš letový dosah a spôsobí stratu kontroly. Je dobrý nápad vyhnúť sa smerovaniu vysielacej 

antény priamo na model, pretože signál je v tomto smere najslabší. 

 

Nepoužívajte v daždi! Voda alebo vlhkosť môžu vstúpiť do vysielača cez anténu alebo otvory v držiaku a spôsobiť 

nepravidelnú prevádzku alebo stratu ovládania. Ak počas pretekov musíte lietať počas mokrého počasia, nezabudnite 

pokryť vysielač plastovým vreckom alebo vodotesnou bariérou. Nikdy neleťte, ak sa očakáva blýskanie. 

 

Pokyny na zaobchádzanie s pamäťovými kartami Secure Digital (SD) 

 

Karta MicroSD (nie je súčasťou balenia Taranis Q X7) dokáže ukladať rôzne súbory, napríklad údaje modelu, hudbu, 

zvukové súbory, obrázky a text. Karta je zamknutá, keď je úplne zatlačená. Ak chcete kartu vytiahnuť, znova zatlačte 

na kartu a ona sa následne späť povytiahne tak, aby ste ju mohli vybrať. 

 

       Varovanie 

Pred vložením alebo vybratím karty MicroSD vypnite napájanie vysielača. 

Pri vkladaní karty MicroSD nepoužívajte nadmernú silu, je rozmerovo presné. 

Ak sa modelové dáta generované vysielačom s novou verziou softvéru skopírujú na starší softvér, vysielač nemusí 

pracovať správne. Pred kopírovaním modelových dát aktualizujte cieľový vysielač na novú verziu softvéru. 

Nevystavujte kartu MicroSD nečistotám, vlhkosti, vode alebo tekutinám akéhokoľvek druhu. 

Nikdy neodstraňujte kartu MicroSD ani nevypnite napájanie pri zadávaní údajov. 

Pamäťovú kartu MicroSD nikdy neuchovávajte tam, kde môže byť silná statická elektrina alebo magnetické pole. 

Nevystavujte kartu MicroSD priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti ani korozívnemu prostrediu. 

Dbajte na to, aby ste kartu MicroSD vložili správnym smerom. 
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Čítanie dát z počítača 

Hudobné a obrazové súbory upravené počítačom môžu byť prenesené na kartu MicroSD a použité na vašom 

vysielači TARANIS Q X7. Zariadenie na čítanie a zapisovanie kariet MicroSD je k dispozícii vo väčšine obchodov s 

elektronikou. 

 

Uložené dáta (údaje) 

Životnosť karty MicroSD je obmedzená kvôli používaniu pamäte Flash. Ak máte problémy s uložením alebo čítaním 

údajov po dlhšej dobe používania, možno budete musieť zakúpiť novú kartu MicroSD. 

• Nie sme zodpovední za žiadny dôvod zlyhania karty MicroSD a nemôžeme kompenzovať akékoľvek zlyhanie údajov 

uložených na pamäťovej karte. Uistite sa, že máte zálohované modely a dáta/údaje na karte MicroSD. 

• Vysielače TARANIS Q X7 a karty MicroSD používajú energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, takže uložené 

dáta sú zachované aj bez záložnej batérie. Napriek tomu je dobrou praxou zálohovanie dát vo vysielači na kartu 

MicroSD. 

• Hodiny vysielača závisia od internej batérie, ktorá môže byť nahradená podľa potreby. 

 

Aktualizácie 

FrSky neustále pridáva funkcie a vylepšenia našich rádiových systémov. Aktualizácia (cez port USB alebo kartu 

MicroSD) je jednoduchá a bezplatná. Aby ste získali čo najviac z vášho nového vysielača, pozrite sekciu na prevzatie 

webovej stránky FrSky www.frsky-rc.com , kde nájdete najnovší aktualizovaný firmware a návod na nastavenie vašich 

kariet (informácie sú poskytované v anglickom jazyku). 

 

• Momentálne predinštalovaný firmware od FrSky v Taranis Q X7 je upravený firmware z OpenTX, vylepšený a dobre 

otestovaný firmou FrSky. 

• Viac informácií o OpenTX nájdete na: www.openrcforums.com  (informácie sú poskytované v anglickom jazyku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frsky-rc.com/
http://www.openrcforums.com/
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Postupy pri nastavení vysielača Taranis Q X7 
 

Popis a význam tlačidiel 
 

Na vysielači Taranis Q X7 sa nachádzajú štyri tlačidlá, ktoré nám slúžia na nastavovanie, prepínanie, zadávanie, 

potvrdenie parametrov potrebných pre nastavenie vysielača a modelu/ov. 

 

 
 

PAGE (STRANA): Po zapnutí displeja krátkym stlačením sa nám zobrazujú štyri základné obrazovky. V menu nám 

slúži v listovaní (pri krátkom stlačení o jednu stranu dopredu, pri dlhšom stlačení o jednu stranu dozadu). 

       
 

PAGE: Dlhšie stlačenie prepne na obrazovku telemetrie. /obr.01/ 

MENU: Tlačítko s čiarkami. Krátkym stlačením sa nám zobrazí nastavenie modelu (strany 1/13). /obr.02/ 

MENU: Dlhšie stlačenie prepne na obrazovku nastavenie vysielača (strany 1/9). /obr.03/ 

        
    /obr.01/   /obr.02/                      /obr.03/ 

 

EXIT (VÝSTUP): Tlačítko nám slúži na výstup zo zadávaného riadku alebo z podsystémov, resp. obrazoviek ako aj na 

ukončenie režimu úprav, pričom pri dlhšom podržaní tlačítka nás vráti späť do základnej obrazovky. 

ENT (VSTUP/potvrdiť): Otočný ovládač a na vysielači nemá vizuálne označenie, nachádza sa na pravej strane od 

displeja, tlačidlo sa dá stlačiť ako aj otáčať do strán za pomoci, ktorého prejdeme do riadku alebo stĺpca, ktorý je 

zvýraznený. 

ENT: Krátkym stlačením sa nám rozsvieti obrazovka, menu a podmenu po stlačení sa nám rozbliká hodnota, ktorú 

môžeme zadávať. 

ENT: Dlhšie stlačenie prepne na obrazovku pri ktorej nám zobrazí ponuku Inicializácie, Štatistiky (monitor kanálov 1-

16), o nás (o vysielači a jeho sotware). Taktiež v závislosti na situácii ukáže sa menu volieb a tak zjednoduší 

zadávanie. 

 
 

Poznámka: Všetky zadané, zmenené hodnoty, ktoré boli potvrdené sú hneď aj uložené do vnútornej pamäte 

 

 



 
 

                                                                                                    ( 10 ) 

AKO RÝCHLO A JEDNODUCHO NASTAVYŤ VYSIELAČ  A MODEL OVLÁDANÝ ŠTYRMI KANÁLMI. 

1. Zapneme vysielač. Základné nastavenie vysielača nie je potrebné robiť. Vysielač je nastavený už od 

predajcu. Potom odsekom 2. sa nemusíte zapodievať. 

2. Ak nie je vysielač nastavený: podržíme  tlačítko MENU kde sa dostaneme do NASTAVENIA VYSIELAČA  

ktoré má deväť podstránok. Dôležitá je prvá strana 1/9, v ktorej  si vyberieme  otočným ovládačom (ENT, +/-) 

na pravej strane riadok s nápisom MÓD vysielača a stlačením kruhového ovládača aktivujeme výber v danom 

riadku, v našom prípade vyberáme z módu 1-2-3-4 kruhovým ovládačom a potvrdením  stlačením kruhového 

ovládača. To znamená, na ktorej strane vysielača chceme ovládať pákovými ovládačmi plyn ,krídelka,  

výškovku a smerovku. Po zmene módu bude treba mechanicky prestaviť pákové ovládače! Dôležité je 

skontrolovať v menu prvej stránky KÓD REGIÓNU. Je  potrené zadať  EU. Ďalšie riadky ak si netrúfate 

netreba nastavovať. Ďalej dlhším stlačením tlačítka EXIT, dostaneme sa na hlavnú obrazovku.  

3. Stlačíme jedenkrát MENU (tlačítko s čiarkami) na ľavej strane ovládača a zobrazí sa stránka 1/13 s nápisom 

MODEL. Pri čísle 1 je zobrazená hviezdička (*1). Stlačte jedenkrát PAGE a dostanete sa na stránku 2/13 

NASTAVENIE modelu. V tomto kroku si pripravíme prijímač na spárovanie s vysielačom. Otočným ovládačom 

sa dostaneme do riadku s nápisom MÓD. Stlačením otočného ovládača, aktivujeme riadok s nápisom MÓD,  

kde otočným ovládačom (zobrazí sa Vyp, PPM, XJT, DSM2) vyberieme podľa typu prijímača (D, X, LR) 

príslušný mód pre prijímač a stlačením otoč. ovládača potvrdíme. Ďalej sa otoč. ovládačom dostaneme na 

riadok BIND (na displeji [Bnd]). Stlačíme otoč. ovládač., vysielač začne pípať to znamená že ho môžeme 

spárovať s prijímačom. Treba dodržať pokyny párovania vybraného prijímača! Na prijímači stlačíme a 

podržíme  tlačítko a pripojíme k prijímaču zdroj napätia. Ak sa rozsvieti zelená kontrolka a červená bliká 

pustíme tlačítko na prijímači, stlačíme na vysielači otoč. ovládač, prestane pípať. Odpojíme prijímač od zdroja. 

Znovu pripojíme prijímač ku zdroju napätia, rozsvieti sa zelená kontrolka, spárovanie je úspešné.  

4. Stlačíme jedenkrát tlačítko EXIT a dostaneme sa na začiatok stránky NASTAVENIE   2/13. Stláčaním tlačítka 

PAGE sa preklikáme na stránku 5/13 s názvom VSTUPY. Vo vstupoch máme prednastavené prvé štyri 

kanály Smer, Vyšk, Plyn, Krid. Ak máte krídelka ovládané dvoma servami, tak do prijímača zapojíme do 

vstupu pre krídelka V-kábel. Zmenu poradia a vytvorenie ďalších kanálov sa podrobne dočítate v návode na 

použitie. Pre základné nastavenie modelu nám postačia štyri kanále, ktoré sú prednastavené. Servá pripojíme 

do prijímača a prijímač k zdroju napätia. Pri pohone elektromotorom demontujeme vrtuľu z bezpečnostných 

dôvodov! Pohybom pákovými ovládačmi vyskúšame chod servomotorov. Ak máte serva zabudované v 

modely tak opatrne hýbeme pákovými ovládačmi aby nedošlo k poškodeniu serva ktorého veľkosť výchylky je 

obmedzená dĺžkou pohybu ovládanej plochy. Veľkosť výchyliek, reverz servomotorov si nastavíme na strane 

7/13.  

5. Stlačíme jedenkrát tlačítko PAGE a dostaneme sa ďalej na stranu 6/13 s nápisom MIXER. Tu si 

odkontrolujeme priradenie kanálov v našom prípade 1-4 aby súhlasilo s poradím zo stránky 5/13 VSTUPY. 

Ďalšie podrobnosti sa dočítate ďalej v návode na použitie. V základnom nastavení nemusíme nastavovať 

mixi, sú prednastavené. 

6. Ďalej stlačíme jedenkrát PAGE a dostaneme sa na stránku 7/13 s názvom SERVA. Na tejto stránke si 

nastavíme na každom serve samostatne koncové body, dorazy, subtrim, reverzy podľa potreby a možnosti 

modelu. Skontrolujeme pohybom pákových ovládačov smer a správnosť výchyliek. Vypneme a zapneme 

vysielač a hotovo. 

 Poznámka: Tento postup slúži pre jednoduché nastavenie modelu. 
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Rozšírená špecifikácia  
 

Nastavenia vysielača 
Dlhšie stlačenie tlačítka MENU zo základnej obrazovky sa prepne na obrazovku nastavenie vysielača, ktoré má 9 

strán (1/9 až 9/9). Tie sú univerzálne a sú vybrané nezávisle na zvolenom modely.  

 

Ponuka strán: 

1/9 NASTAVENIE RÁDIA - nastavenie základných funkcií vysielača  

2/9 SD-HC - karta MicroSD s podadresármi  

3/9 GLOBÁLNE FUNKCIE - 64 globálnych funkcií, platí pre všetky modely, teda v základnom nastavení vysielača 

4/9 TRÉNER - nastavenie vysielača učiteľ/žiak, k tomu je ale treba podľa spojenia v nastavení modelu 2/13 "Tréner"  

            prepnúť Mód - Učiteľ/Jack, Žiak/Jack, Učiteľ/SBUS, Učiteľ/CPPM 

5/9 VERZIA - aktuálna verzia firmware vysielača 

6/9 DIAG - funkčný test, zobrazuje aktuálny digitálny stav trimrov a zadávacích tlačítok, pri stlačení vypínača/tlačítka  

      sa zobrazí inverzne 

7/9 ANALOGY - test analógových vstupov slúži ku kontrole, sú vypísané hodnoty z AD prevodníku, výpis je v  

   hexadecimalnom tak aj v dekadickom tvare (prepočítaný na % rozsah)  

8/9 HARDWARE - v tomto nastavení môžete meniť mená všetkých ovládačov (3 znaky) a taktiež ovládače vypínačov  

       meniť na dvojpolovové alebo trojpolohové 

9/9 KALIBRACE - kalibrácia ovládačov, ktorú je dobré opakovať po každom nahratí novej verzie firmware 
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Nastavenie rádia - Dlhšie stlačenie tlačítka MENU prepne na uvedenú obrazovku strany 1/9. 

 

     Dátum / Čas: Po nastavení slúži ako informácia, ale tiež dáva správnu 

     časovú pečiatku súborom a záznamom uloženým vo vysielači. 

     Ukazovateľ batérie: Rozsah grafického merače akumulátora vysielača na 

     hlavných obrazovkách. Nastavte podľa typu batérie, ktorú používate 

     Zvuky a vibrácie: nastavenie zvukov a vybrácii podľa potreby užívateľa z  

     uvedených možností vysielača. 

     Variometer: Tóny v závislosti na stúpaní a klesanie. Hlasitosť, najnižší 

     kmitočet pri najväčšom klesaní, najvyšší kmitočet pri najväčšom stúpaní, 

     časy oneskorenia. Hlasitosť - hlasitosť varia, Tón na nule - najnižší kmitočet  

     pri najväčšom klesaní, Pitch at Max najvyšší kmitočet pri max. stúpaní,  

     Opak. na nule - dĺžka pauzy 

     Alarm: nastavenie hodnoty alarmu pre vybitú batériu, dlhú nečinnosť a plnú 

     pamäť. Vypnutý zvuk: ak "alarm" je "tichý", vysielač neupozorní ani na nízke 

     napätie batérie. Na to vás alarm upozorní až pri novom zapnutí vysielača.  

     Podsvietenie: Mód - Ak je nastavené "Páky", "Klávesy" alebo "Kl + Páky", 

     zapne sa podsvietenie, keď pohnete páčkami alebo stlačíte tlačítko s dobou 

     trvania podľa nastavenia.  

     Úvodné logo: Možnosť zobrazenia alebo vypnutia úvodného loga pri zapnutí  

     vysielača (logo si môžete zmeniť za pomoci OpenTX). 

     Kód regiónu: Musí zodpovedať geografickej polohe, v oblasti kde sa vysielač  

     používa aby boli prenosové parametre vysielača nastavené v rámci  

     zákonných požiadaviek. 

     Predvolené poradie kanálov: Definuje poradie usporiadanie 4 štandardných  

     výstupov, ktoré sú priradené kanálom 1-4, keď sa nastavuje nový model a  

     budú sa kopírovať mixy zo šablón. 

     Mód: Je to výber módu pre páky, napr. Mód 1 pre plyn a krídelká na pravej  

     páke, možnosť výberu zo 4 módov. Upozornenie - každá zmena módu v  

     programe musí byť zmenená aj mechanicky priamo vo vysielači.  

 

Karta MicroSD - Stlačením tlačítka PAGE z obrazovky NASTAVENIE RÁDIÁ sa dostaneme do správca karty 

MicroSD, kde môžete súbory a zvuky kopírovať, premenovávať a mazať. Na karte musíte mať minimálne 6-7 

podadresárov. (Podadresáre môžu závisieť od výrobcu, predajcu či užívateľa) 

 

 /EEPROM/ - pre kompletnú pamäť modelov. Základné  

nastavenia vysielača 5/9. Podržaním tlačítka ENT sa uložia 

 všetky modely z EEPROM na SD kartu. 

 /FIRMWARE/ - súbory firmware. 

 /LOGS/ - logovacie súbory, zaznamenané telemetrické 

 údaje letové dáta *.csv. 

 /MODELS/ - uložené jednotlivé modely a ich nastavenia. 

 *.txt s rovnakým menom modelu pre funkciu Display  

Checklist. *.waw s rovnakým menom modelu pre  

automatické ohlásenie modelu pri vyvolaní. 

 /S6R/ - S6R LUA súbory. 

 /SCREENSHOTS/ - Grafický snímok obrazovky, obrázok. 

 /SCRIPTS/ - LUA  adresáre, skriptá funkcií, mixov, telemetrie, modelov (templates). 

 /SOUNDS/* -  (*sk, cz, en..) ľubovoľné slovenské, české, anglické al. iné hlásenia, zvuky, tóny, melódie. 

 /SOUNDS/*/<name_model> (*sk, cz, en..) špeciálne zvuky pre jediný model (žiadne medzery !). Adresár sa 

musí volať presne rovnako ako model! Súbor so zvukom pre príslušný model sa prehrá pri štarte. 
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Nastavenie modelu 
Z hlavnej obrazovky, krátkym stlačením MENU sa dostaneme priamo do výberu a nastavenia modelu, ide o 13 strán 

na model (1/13). Vysielač má pamäť až pre 60 modelov. Tu sa konfiguruje každý model. Krátkym stlačením PAGE sa 

dostaneme o stranu vpred a dlhým stlačením PAGE sa dostaneme nakoniec alebo o jednu stranu dozadu (okrem 

strany 1/13). 

 

Ponuka menu modelu (1/13): 

1/13   MODEL - Voľba modelu 

2/13   NASTAVENÍ - Nastavenie modelu 

3/13   HELI - Základné nastavenie vrtuľníku 

4/13   LETOVÉ REŽIMY 

5/13   VSTUPY - Ako príprava signálu z ovládačov 

6/13   MIXER - Cez neho ide všetko 

7/13   SERVA - Limity, nastavenie dráhy, obmedzenie a reverz serva 

8/13   KRIVKY - Definovanie a zadaní kriviek 

9/13   LOGICKÉ SPÍNAČE - (virtuálne) softvérové spínače  

10/13 ŠPECIÁLNE FUNKCE - vypínače funkcií   

11/13 SKRIPTY LUA 

12/13 TELEMETRIE - nastavenie telemetrie 

13/13 DISPLAY - 4 panely 

 

MODEL (1/13) - voľba modelu 

 

 Krátkym stlačením tlačítka MENU v hlavnej obrazovke prepne do obrazovky výber modelu. Nastavenia 

vykonané v tejto časti sa týkajú vždy jedného konkrétneho modelu a sú vzájomne nezávislé. Tu môžete 

vybrať model, vymazať ho, uložiť alebo nahrať na kartu SD využitím menu dosiahnuteľného dlhým stlačením 

ENT. 

 Modely môžu byť tiež skopírované a presúvané (stlačením ENT vysvieti riadok, otáčavým ovládačom +/- 

vytvorí a umiestni kópiu modelu na požadovanú pozíciu, zatiaľ čo dve krátke stlačenie vytvorí bodkovaný 

obrys, kde +/- jednoducho pohybuje súčasným modelom do iného slotu)  

 Práve aktívny model je označený "*" (hviezdičkou) vľavo od čísla modelu 

  Ako obrázok symbolu modelu je možné použiť súbor BMP, formátu 64 x 32 pixelov 4bity. Na SD karte v 

adresári \BMP\ 
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NASTAVENÍ (2/13) - nastavenie modelu 

 

 Model - tu môžete zadať názov modelu s max. 10 znakmi.  

 Stopky 1: Voľby základných funkcií časovača. Ak je hodnota 00:00, 

časovač pripisuje. Ak nie je hodnota 00:00, časovač čas odpočítava.  

Trigger: Štart časovača, spúšťanie funkcií časovača všetkými možnými 

spínačmi alebo páčkami. S predznačeným "!" Je funkcia opačná. 

Vyp - časovač je vypnutý. 

Zap - časovač je zapnutý vždy. 

Pln> - počítanie (plnou rýchlosťou) je začaté po každom posunutí páky 

plynu z minimálnej výchylky a opäť zastavené pri návrate plynu na 

minimum. Sleduje celkový čas behu motora.  

Pln% - funguje tak, že rýchlosť počítania času je úmerná výchylke plynovej 

páky. 

Pln * odštartuje počítanie pri prvom pridaní plynu a už počítanie nezastavuje. 

Sleduje celkový čas letu. 

Switches - Možné sú všetky fyzické a virtuálne prepínače! Pritom "t" 

znamená, napríklad u Pln * "rýchlospínač" spínač. Tj. raz krátko prepne 

časovač na Zap, a znovu krátko prepne časovač na Vyp. 

Tele - časovač pre telemetriu. 

 Názov: zadať názov s max. 3 znakmi. 

 Trvalé: Doba použitia modelu, celková doba sa sčíta a ukladá. 

 Oznamovať minúty: Po každej minúte sa ozve pípnutie. 

 Odpočet: posledných 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1 sekúnd sa ozve signálny tón, hlas, 

vibrácia. 

 Stopky 2 a 3: Všetko rovnaké ako stopky 1.  

 Limit + 25%: Rozšírené limity umožňujú zväčšiť obmedzenia pohybu serva 

až na 25%, namiesto 100%. 

 Širší trim: Rozšírenie rozsahu trimovanie. Povolí trimuje pokryť celý rozsah 

polohy knipel. 

 Číslo v Trm: nie, zmena, ano. 

 Krok trimu: Nastavuje citlivosť trimov. Pri nastavení Expo je trimovanie 

jemné v okolí stredu a smerom k okrajom sa krok progresívne zväčšuje. 

 Reverz plynu: Plný plyn s joystickom k sebe.  

 Stopa plynu: Definuje, ktorý knipel/páka spúšťa Plnx funkcie časovača. Plyn: 

knipel/páka plynu (normálne). S1, S2, LS, RS: Iný analógový ovládač, 

potenciometer. CH1-CH32: Výstupný kanál. 

 TrimVolnob: Trim len voľnobeh - Trim má pri aktivácii tejto voľby vplyv iba na 

spodnej "doraz" plynu. Umožní nastavenie voľnobehu motora bez 

ovplyvnenia maximálnej hodnoty plynu. 

 Predletová kontrola 

 Zobraziť poznámky: Zobrazenie uložených poznámok na displeji. Áno / Nie. 

Meno súboru s textom musí byť presne rovnaké, ako je meno modelu. 

 *Plyn: Kontrola plynu: Vysielač vydáva varovanie, pokiaľ nie je motor pri 

zapnutí vysielača stiahnutý.  

 *Spínače: Ak je zapnuté, zobrazí sa varovanie, keď pri zapnutí vysielača 

alebo prechodu na nový model nie sú prepínače v požadovanej základnej 

polohe. Nastaví sa tak, že sa všetky prepínače uvedú do  odpovedajúceho 

stavu. Každý prepínač sa zobrazí s jedným z troch symbolov ↓ ▬ ↑ 

.Spínače bez symbolu sa nekontrolujú. Potom sa presunieme na < a 

potvrdíme dlhým stlačením ENT. 
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 *Potenc.: nastavenie ovládače potenciometrov S1, S2. Možnosť vypnutia, man (manuálne) S1,S2, auto 

(atomatcky) S1, S2 

 Stredy: Pípať stredy - nastaví akustickú signalizáciu strednej polohy ovládačov. K nastaveniu stlačte ENT pohnite 

kurzorom a potom stlačte ENT pre potvrdenie. SVPK12LR znamená Sm, Vy, Pln, Kr, potenc. S1, S2, ovládače LS 

RS. Aktívny je zobrazený inverzne. 

 Glob.Funkcie: s pužitým alebo bez použitia globálnej funkcie. 

 Vnitřní RF modul (vnútorný RF modul) 

Vysielač Taranis má vstavaný VF modul typu XJT. Tento modul môže pracovať v 3 druhoch prevádzky a je 

kompatibilný so všetkými novými prijímačmi FrSky. 

Mód - Vysielací mód interného VF modulu D16, D8, 16/8 kanálov s telemetriou LR12 12 kanálov a dlhým dosahom 

bez telemetrie. Môže byť nastavený počet kanálov 1-16 a rozsah kanálov (napr. Kanál 4-8) môže byť nastavený 

ľubovoľne. Číslo prijímača, funkcia párovanie, rozsah a mód Failsafe. 

Kanály - rozsah kanálov, resp. voľba, ktoré z interných kanálov vysielača budú v skutočnosti vysielané. 

RX číslo - Toto číslo je odoslaný na prijímač, ktorý reaguje iba na číslo, ktoré je mu priradené. V predvolenom 

nastavení sa jedná o číslo modelu slotu pri jeho vytvorení. Je však možné ručne zmeniť. 

 Failsafe 

Failsafe režim umožňuje voľbu medzi jednoduchým držaním posledných výchyliek - Držať, vypnutých impulzov - 

Bez pulzov (ako u starých prijímačov PPM) alebo presunutie serv do vlastných preddefinovaných výchyliek - 

Vlastné a ručne Prijímač. Rovnako ako predtým sa do prijímača uloží ručne tlačidlom F/S. 

Stlačením ENT vo funkcii Vlastné je možné naprogramovať, pre každý kanál predvolené Faiisafe. Podržte tlačidlo 

ENT a hodnota je prijatá. 

 Externí VF modul (externý VF modul) 

Do slotu na zadnej strane možno inštalovať modul typu JR. Je to možné vďaka tomu, že sa dá nastaviť protokol. 

Kompatibilita vysielacích režimov a prijímačov (režim, séria prímačov) 

D16: séria X - X8R, X6R, X4R atď. 

D8: séria D - D8R4-II, D4R-II atď. 

LR12: séria L - L9R 

Niektoré prijímače sú viacrežimové, preto je možné ich párovať vo viacerých režimoch. Podrobnosti nájdete u 

konkrétnych prijímačov. 

 

HELI (3/13) - Možnosti základného nastavovanie špecifických funkcií určených pre modely vrtuľníkov. 

 

      
 

LETOVÉ REŽIMY (4/13) 

 

 LR1 má najvyššiu prioritu, LR8 najnižšiu prioritu. 

 Ak je aktívnych súčasne niekoľko fáz, má vyššiu priorita prednosť a nahradí tú s nižšou prioritou. V stavovom 

riadku (prvý riadok) je zobrazené, čo sa má zadať. Po zadaní vybraného riadku sa zobrazí: 

1. Meno: Zadá sa meno dlhé max. 6 znakov 

2. Spínač: Spínač, ktorým sa fáza aktivuje 

3. Trimy: Každá fáza môže mať svoje vlastné trimovanie a byť aktivovaná. Trimovacie hodnoty SVPK môžu 

byť priradené jednotlivým fázam 01235678. 

4. Trimovacie hodnota SVPK znamená, že trim plynu (0 nahradzuje P) vo fáze letu FP0 (Normal) sa zmení na 

FP1 (TakeOff).Tak môžete odovzdávať všetky trimami kúsok po kúsku a fázy po fáze, bez toho aby ste museli 

dotrimovávat. 
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5. Všetky ostatné trimy, ktoré nie sú prenášané, zostávajú nezmenené. 

6. Prechod nábehu (Fade In): Zadanie umožňuje jemný, pomalý prechod z jednej fázy letu do druhej, tiež 

zabráni šklbanie serv. Hodnoty až 25 sekúnd sú možné. 

7. Prechod konca (Fade Out): To isté pre vypnutie letovej fázy. 

8. Globálne premenné 

 

                                               
 

VSTUPY (5/13) 

 

 Toto menu a podmenu vyzerá podobne ako menu mixér a vie aj podobné veci. Všetky ovládače, kanály a 

hodnoty telemetrie môžu, ale nemusia byť predspracované. 

4 krížové ovládače, 4 trimy, 4 potenciometre, 8 spínačov, MAX, všetkých 32 kanálov CH1-CH32, PPM1-

PPM16 a všetky hodnoty telemetria tú možno upraviť. 

Tu sa nastavujú aj krivky Expo a prepínanie DualRate. pozn: Expo a Dualrate sú funkcie knipel, je teda 

praktické je zadať tu. Diferenciácia sú funkcie serv, teda je zadáme v mixoch. 

 Zmena medzi "I Ail" a "Ail", ktorá prišla s OpenTx 2.0 je nesmierne dôležitá. DualRate a Expo by sa mali 

nastavovať vo vstupe. Pri predradenom I sa použijú v Mixoch. Ak by ste použili "Ail" dostali by ste úplne 

odlišný výsledok. Dôvodom je, že "Ail" posiela na Mixer len pozíciu páčky "Ail" bez úprav Expo, DualRate atď. 

 Tučné zobrazenie riadku znamená, že je riadok aktívny, zapnutý. Pri podržaní ENT sa dostaneme do 

podmenu. Aktívny je vždy len jeden riadok. 

 Vstupné hodnoty (pri potvrdení riadka z názvom Upraviť): 

1. Názov: max. 3 znakov 

2. Popis: max. 6 znakov 

3. Zdroj: Vstupný signál, ktorý má byť spracovaný 

4. Váha: Je to násobič, ktorým sa prepočítava zdroj. Môže byť ale tiež nahradený globálnej premennej 

prepínanú s podržaním ENT. 

5. Ofset: Posun hore a dole pozdĺž osi y. Ale môže byť nahradený globálnej premennej, prepínanú pomocou 

podržaním ENT. 

6. Krivka: Voľba medzi exponenciálny, Dualrate, preddef. funkciou a voľnou krivkou. 

7. Diferenciácia: Sú to jednostranné priame linky ich horná a dolná časť môže mať iné stúpania. 

8. Režim: Letový režim 012345678 má pre tento riadok zostať platný. Inverzné zobrazenie je potom aktívna 

napr. 012345678 len v letových režimoch 0 a 1. (predvoľba je 012345678 tj. Všetko aktívny, to je o moc 

praktickejšie). 

9. Spínač: Je to prepínač, ktorým sa aktivuje alebo deaktivuje riadok. Sú povolené všetky druhy spínačov (1, 

2, 3 polohy). Môžu tu byť aj všetky logické spínače LS1-LS32 a inverzné ne-spínač "!" 

10. Strana: vypnutý alebo prepínať medzi vstupmi x›0, x‹0 

11. Trim: Trimovanie s označením ZAP a s možnosťou ďalších volieb. 
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MIXER (6/13) 

                                              
 

 Na tejto stránke je priestor, kde prebehne mapovanie ovládacích prvkov vo vzťahu na serva, definovaných 

pre aktívne model. Nastavenie mixéra je povinná časť prípravy ovládanie akéhokoľvek modelu. V prázdnom 

stave, po nahraní nového firmware alebo po vytvorení nového modelu, neprichádza na výstupy žiadny signál. 

Serva pripojená na prijímač nijako nereagujú na manipuláciu s ovládacími prvkami na vysielači. Výstupné 

kanály dostávajú obsah až vhodným nakonfigurovaním mixov. 

 Je to najdôležitejšie menu, všetko sa robí tu a je odovzdaný do výstupných kanálov CH1- CH32. Usporiadanie 

je úplne ľubovoľné, nie sú tam žiadne obmedzenia alebo pevnej predvoľby ako u iných vysielačov, ale 64 

voľných mixov. 

 Význam stĺpcov v hlavnej obrazovke mixu: 

1. Číslo kanálu (CH1-CH32) alebo operátor (+ = / * = /: =). Znamená to (pripočítanie, násobenie, nahradenie) 

existujúceho riadku k CHX. 

2. Zdroj signálu pre mixer (zobrazí sa tučne, keď je zdroj aktívny). 

 

                            
 

 Podobne ako pri vstup je možné priradiť kanála niekoľko riadkov (mixérov). Ale tu sú všetky aktívne alebo 

nespínajú spínačom a riadené prostredníctvom operátorov pripočítanie + =, násobenie * =, nahradenie: =, 

ktoré prepočítajú riadky pre výstupný kanál. 

 Vstupné hodnoty (pri potvrdení riadka z názvom Upraviť): 

                                                                                       
 

1. Názov: max. 6 znakov 

2. Zdroj: pre mixer, tj. odkiaľ signál prichádza: 

a) Analógové hodnoty, 4 páky (Thr, Ail, Ele, Rud) a 4 potenciometre (Smer, Plyn, Výšk, Krid, S1, S2, L, R) 

b) MAX: Vracia ako hodnotu 1. Max sa používa v spojení s prepínačmi. S váhou (-100% až + 100%). Hodnotu 

je možné prispôsobiť a invertovať.  
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c) CYC1, CYC2, CYC3: To sú 3 trimy pre vrtuľníky. 

d) PPM1-PPM8: PPMx sú vstupné kanály prichádzajúce cez DSC konektor (učiteľský port). Tak sa vysielač 

môže rozšíriť ďalšími vstupnými kanálmi (napr. pre FPV). To nemá nič spoločné s učiteľskú funkcií, takže 

stačí len vymeniť 4 páky v režime učiteľ / žiak! To sa detekuje automaticky, keď signál PPM príde na DSC 

konektor. (Vysielač je zapnutý). 

e) Trimovanie Trma, strmeňa, TrmT, TrmR ako vstupné hodnoty možno použiť aj trimovanie. Trimy poskytujú 

štandardne -25% do + 25%, kto potrebuje viac, musí si vybrať Extended TRIMS! 

f) CH1-CH4: Jedná sa o výstupy z iných mixérov, ktoré môžu byť použité ako vstupy.  

3. Váha: Váhový faktor (násobič) pre výpočet vstupu / zdroja. Sú možné hodnoty od -125% do 125%. Môže 

byť použitá váha aj globálne premenná. 

4. Ofset: Pre porovnanie, tieto ofsetové hodnoty pripočítajú svoju hodnotu k hodnotám vstupu / zdroja od -

125% do 125% sú možné. To zodpovedá posunu. Ako ofset môže byť použitá globálna premenná. 

5. Trim: Pri tejto voľbe ZAP sú prevzaté trimovacie hodnoty pák a odovzdané do mixov. Pri voľbe VYP sú 

ignorované. 

6. Krivka: Tu sú zadávané podmienky, krivky alebo diferenciácie serv. 

7. Režim: Tu sa určí, ktoré letovej fázy LR0-LR8 sú definované ako aktívne. Tak možno v jednom mixe 

zapínať / vypínať viac letových fáz. Aktívny je to, čo sa zobrazí inverzne v reťazci 012345678. 

8. Spínač: Tu nastavte prepínač, ktorý aktivuje riadok mixu. Ak nie je prepínač zvolený, je riadok mixu vždy 

aktívny a je riadený zdrojom. Môže tam byť tiež spínač, potom poskytuje -1 0 +1. 

9. Varovanie: Tu si môžete vybrať jedno až tri krátke pípnutia/tóny pre upozornenie, keď je mixer aktivovaný. 

10. Operácie: Tu sa od druhého riadku v kanáli definuje, ako sa bude počítať ďalšie mix do kanála. 

Sčítať + = Hodnota tohto riadku mixu sa pripočíta k predchádzajúcej riadku a privedie sa na kanál. 

Násobiť * = Hodnota tohto riadku mixu sa vynásobí s predchádzajúcou riadkom a privedie sa na kanál. 

Zameniť: = Tento riadok nahradí riadok predchádzajúce, pokiaľ je aktivovaný spínačom (ON). Potom sa 

priradí tento riadok kanálu. Ak je vypínač na (OFF) je tento riadok ignorovaný. 

11. Zpoždení Zap/Vyp - Zdržať dole / hore: Čas oneskorenie pri zapnutí, oneskorenie pri vypnutí do kanála, 

ktorý je ovládaný, tzn., Kedy začne pohyb. Je zvyčajne aktivovaný pomocou spínača. Reakcia: Až potom 

začne spracovanie riadku mixu. 

12.Zpomalení +/-  Spomaľ dole / hore: Pomalé zmeny v hodnote kanáli. V prípade, že hodnota nie je nulová 

"0", udáva táto hodnota čas (Až do 15 s), pre zmenu prechodu z -100% na +100%. 

 

Pozor: Smer chodu serv sa nastavuje v menu limitov serv. V žiadnom prípade zmiešavacie výpočty "nezabezpečí", 

aby servo pracovalo správne! 

 

Pre základné pochopenie výpočtov mixu 

- Na príklade krídielok: Dáte páku krídeliek doprava. Potom: prichádza z páky kladná hodnota ako zdroj na mix pre 

pravé krídelko, napríklad CH2 a servo by malo ísť hore (to je kladný smer).  

- Súčasne prichádza z páky kladná hodnota ako zdroj na mix pre ľavé krídelko, napríklad CH5 a servo by malo ísť 

dole (čo je záporný smer). 

- Výpočet mixovania teraz musí byť: CH2: páku krídielok počítať s kladnou váhou CH2 = Krid1* (+ váha) 

a CH5: páku krídielok počítať so zápornou váhou CH5 = Krid2 * (- váha) 

- Tak sú dva výpočty mixovania matematicky správne! Skutočné smery otáčania serva budú vykonané len v nastavení 

menu Serva! 

- Ak by sa teraz primiešali na obe krídelka funkciu vztlakových klapiek, nastavíte ďalšie dva mixy a zadáte jednoducho 

u oboch cez prepínač napr. -25%, ako hodnotu a potom je to opäť matematika. Správne vypočítané a obe krídelká idú 

súčasne dole! 

- Ak sa dám na to pozor, nikdy nedostaneme nerovnaké výstupy serv! 

 

Pozor: Zmena medzi "[I] Ail" a "Ail", ktorá prišla s OpenTx 2.0 je nesmierne dôležitá. 

 

- DualRate a Expo by sa mali nastavovať vo vstupe. Pri predradenom I sa uplatňujú takto nastavené vo vstupoch v 

mixéri. Ak by ste použili "Ail" dostali by ste úplne odlišný výsledok. 

- Dôvodom je, že "Ail" posiela na Mixer len surovú pozíciu kniplu "Ail" bez úprav Expo, DualRate atď. 
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SERVA (7/13) 

 

 Toto je druhé najdôležitejšie zobrazenie. Tu sa nastavujú cesty serv, limity serv vľavo / vpravo, stredná polohy 

serv (Subtrim) a chod serva (INV). Slúži na obmedzenie pohybu serva tak, aby neboli prekračované 

mechanické limity. Bez ohľadu na to, čo bolo predtým vypočítané ako hodnota mixu, či už kladné alebo 

záporné hodnota. 

 

                                
 

 Každý kanál CH1 až CH32 možno nastaviť individuálne. 

 Vstupné hodnoty (pri potvrdení riadka z názvom Upraviť): 

  

                                
 

1. Meno: (max. 4 znakov) môže byť ľubovoľné napr. krdP, krdL, plyn, pdvz, klpk. Tento názov sa zobrazí v 

monitore kanálov namiesto čísla kanála CHx. 

2. Subtrim: Stredová poloha serva, resp. hodnota trimu. Stred serva môže nadobúdať hodnoty od -100% do 

+100%. 

3. Min: Rozsah kanála, rozsah dráhy serv, koncové body - (-0,0 až -100,0). 

4. Max: Rozsah kanála, rozsah dráhy serv, koncové body + (0,0 až 100,0). 

Pokiaľ je funkcia "Ext Limits" aktívna, je hranica +25% až -125% pre minimum a -25% až +125% pre 

maximum, inak +25% až -100% a -25% až 100%. Limity obmedzujú maximálnu mechanický chod serva, bez 

ohľadu na to, akú hodnotu výsledné vypočítané mixy majú. Chráni to servo a mechaniku a zabraňuje 

blokovanie serva. 

5. Invertovať - INV: Servo reverz, invertovanie kanála. Slúži na to, aby sa obrátil zmysel otáčania serva a 

zaistil sa tak správny chod kormidla. 

6. Krivka: vypnuté alebo K1-K16, !K1-!K16. Tu môže byť aktivovaná tiež krivka K1 .. K16 ktorá pôsobí na 

pohyb serva bez ohľadu na výpočty v mixéri, napr. ako linearizácia kruhové dráhy páky serva, kompenzácia 

odporu od páky kormidla, nastavenie presnej synchronizácie pri technických chybách. 

7. Stred PPM - centier value: (v mikrosekundách) Tu môžete zadať strednú polohu serva v mikrosekúnd. 

8. Symetrické - spôsob obmedzenia: 

- Klasické ("^") alebo symetrické ("= '"). Klasické, štandardné limity ("^"): Limity Min / Max sú udržiavané 

nezávisle od stredu (subtrim) na -100% až +100%. Dá sa využiť celý rozsah. 

- Symetrické limity ("="): Limity Min / Max sú presunuté symetricky v závislosti na stredu (subtrim). Nedá sa 

použiť na celý rozsah. 

 Prevzatie a uloženie trimovacích hodnôt 

1. V kanáli s podržaním ENT prevezme hodnota trimu len pre tento kanál. 

2. Úplne dole s podržaním ENT sa prevezmú hodnoty všetkých kanálov. 
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KRIVKY (8/13) 

                                              
 

 Krivky sú veľmi užitočné pre nastavenie a prispôsobenie pohybov serv (výstup) v závislosti na 

vstupu (knipel). V openTx možné definovať 32 kriviek. Každá z nich môže byť 2-bodová až 17-bodová  

 Máme 16 ľubovoľných kriviek s 2 - 17 body 

Krivky môžu byť aplikované na 3 miestach, nie sú tam žiadne obmedzenia. 

- VSTUP - predspracovania signálu str. 5/13 

- MIXER - spracovanie kanálu str. 6/13 

- SERVA - prispôsobenie pohybu str. 7/13 

 

                                 
 

 Stlačením ENT na vybranú krivku K1 - K16 sa zobrazia vstupné hodnoty  

1. Názov: max. 3 znakov 

Sú možné všetky typy kriviek: 

2 . Hodnoty: 

Štandardné Raster-X 

premenná hodnota Y a pevná hodnota X s 2-17 bodmi 

Užívateľská Voľná-XY 

premenná hodnota Y a prom. hodnota X s 2-17 bodmi 

3. Krivky s 2 - 17 body 

K dispozícii sú krivky s pevnými hodnotami X (Horizontálne / vodorovná), hodnoty Y (vertikálne / 

zvislá) sú premenné a môžu byť zadávané. 

Krivky s pevnými hodnotami X 

2 bod. krivka má pozície X -100%, + 100%. 

3 bod. krivka má pozície X -100%, 0%, + 100%. 

5 bod. krivka má pozície -100%, -50%, 0%, 50%, 100%. 

9 bod. krivka má pozície -100%, -75%, -50%, -25%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. 

17 bod. krivka má pozície -100%, -88%, -75%, -63%, -50%, -38%, -25%, -13%,  0%, 12%, 25%, 37%, 50%, 

62%, 75%, 87%, 100%. 

 Potom sú ešte krivky Voľná-XY s premenlivými hodnotami X a Y. Tu je možné obe súradnice (X, Y) zadať 

ľubovoľne. 

 U týchto kriviek je uvedený vzadu apostrof " ' " (3pt' 5pt' 9pt' 17pt') 

 Keď ste v zadávaní čísiel bodov a podržíte ENT, objaví sa menu pre šablonu, zrkadlenie a mazanie krivky. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                    ( 21 ) 

LOGICKÉ SPÍNAČE (9/13) 

 

 Ide o logické (virtuálne) programovateľné prepínače, ktoré sa používajú na porovnanie hodnôt a 

kombinovanie rôznych podmienok. Ich "poloha" je výsledkom výpočtu podľa vzťahu definovaného na tejto 

obrazovke, a môžu sa používať ako vstupy prakticky všade, kde sa používajú skutočné prepínača. 

Okrem 6 fyzických prepínačov môžete definovať ešte 64 logických prepínačov (L1-L64). 

 

                                 
 

 Vstupné hodnoty (stlačením ENT na vybraný log. sp. L1-L64 sa zobrazí upraviť a následne pri potvrdení 

riadka z názvom Upraviť): 

 

                                 
 

1. Fce. - K dispozícii sú štyri typy podmienok:  

- Porovnanie premenné a s pevnou hodnotou x a ~ x, a> x, a <x, | a |> x, | a | <X, 

- Porovnanie dvoch premenných a a b a = b, a! = B, a => b, a = <b, a> b, a <b 

- Porovnanie rozdielové hodnoty d s pevnou hodnotou x d> = x, |d> = x 

- Logické operácie s dvoch premenných AND, OR, XOR 

- Ostatné Edge, Tim, Stky,  

2. a 3. V1 a V2 - porovnávacie hodnoty: 

- Obsahuje skutočné porovnanie hodnôt, premenných alebo pevných hodnôt. Premenná a a b môže byť 

čokoľvek: kniple, potenciometre, vstup PPMx, výst. Kanál (CHxx), časovač (TMR1, TMR2) alebo vstupný 

hodnota telemetrie. Pevná hodnota x je číselná hodnota, ktorá sa porovnáva s premennou a. 

4. AND Spínač - obsahuje povolenie spínača alebo iné operácie AND 

- Všetky typy spínačov tú sú možné a vedia samotný programovateľný prepínač povoliť/zakázať. 

5. a 6. Trvání a Zdržet - sú časy 

Minimálna doba pre tento prog. prepínač je aktívny aj v prípade, že je Lx už ne- aktívny, to je ako doba 

predĺženia impulzu. Stĺpec 6: Celkový čas, po ktorý je tento prog. spínač aktívny. Ak je tu hodnota 0,0, nie je 

aktívny kontrola času, tj. Funkcia je aktívna tak dlho, kým sa plnia samotnej podmienky 

 Nové funkcie pre logické spínače 

STICKY je SR FlipFlop s podmienkami. FlipFlop sa spustí krátkym impulzom a ďalším krátkym impulzom sa 

zastaví. spustenie a zastavenie sa môže diať aj rovnakým signálom, a tak sa z neho stane T-FlipFlop 

- L2 Sticky SB ↓ SC ↓, L2 sa cez SB spúšťa a cez SC zastavuje. 

- L3 Sticky SH ↓ trvania 5s 

- L3 sa spustí cez SH a automaticky sa po 5 s vypne. 

- L4 Sticky SH ↓ trvania 3 s, oneskorenie 2 s 

- L4 sa cez SH zapne, ale s oneskorením 2 s a po 3 s sa automaticky vypne. 

 Nahradenie funkcie Toggle "t":  

- Prevedieme cez logický spínač L1 Sticky SA ↓ Sa ↓ 

- L1 sa cez SA spustí aj zastaví. 
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 EDGE 

Vytvorí jediný impulz. Nahrádza napr. Funkciu Short a Long spínače SH. 

Napríklad log. spínač L1: 

- L1 Edge [0,0: 0,7] SA ↓ trvania 5 s Spínač SA stlačíme na max. 0,7 s, potom sa vytvorí jeden pulz v trvaní 5 

sekúnd. 

- L2 Edge [1,0: 1,0] SH ↓ 

Spínač SH musí byť stlačený aspoň 1 s 

- L3 Edge [1,0: 2,5] SH ↓ 

Spínač SH musí byť stlačený po dobu 1 s až 2,5 s. 

- L4 Edge [0,0: 0,6] SH ↓ 

Spínač SH musí byť stlačený maximálne 0,6 s. 

 

SH ↓ l SH ↓ s long a short nahradí: 

- L5 Edge [0,0: 0,4] SH ↓ 

Nahrádza SH ↓ s s max. 0,4 s. 

- L6 Edge [0,8: 0,8] SH ↓ 

Nahrádza SH ↓ s s max. 0,8 s. 

 

 TIMER - Nastaviteľný taktovacia generátor 

- Taktovacia generátor s nastaviteľnými časmi ON a OFF. Takt (predtým TIM) 

- L3 SB ↓ Takt 0,5 0,2 

 

ŠPECIÁLNE FUNKCE (10/13) 

 

 Tu môžete spustiť preddefinované funkcie a procedúry, ktoré sú spúšťané, keď je niektorý prepínač (fyzický 

alebo virtuálny) aktívny. 

      
 

Opäť sú možné všetky typy spínačov: 

1. Fyzické prepínače (SA-SH) vo všetkých variantoch a pozíciách 

2. Prepínač SH (obe pozície) 

3. Logické prepínače (L1-L32, vždy ON, vždy OFF) 

4. Všetkých 8 trimov (TSL, TSR, Thu, THD, TGU, TGD, tQl, tQr), (ako ľavý, pravý, up, down) 

5. Letové režimy (LR0-LR8) 

6. Pri aktivovaní modelu, napr. Oznámenia mená modelu (ONE) 

7. Raz oznámiť, ale nie pri aktivovaní modelu (! ONE) 

8. Vždy aktívny (ON) 

 

Preddefinované funkcie: 

1. Zámok CH1-CH32: Niektoré kanály sa ovládajú iba bezpečnostným vypínačom. Hodnota (-100 až +100) 

môže byť odovzdaná a objaví sa políčko ON / OFF pri zmene hodnoty. 

2. Tréner: Odovzdávajú sa všetky štyri kanály spoločne alebo: 

3. Tréner Smer: každý kanál zvlášť (M / KR / Sm / Vý) 

4. Instant trim: Jedná sa o funkciu pre rýchle vytrimování modelu. Po stlačení spínača sa prevezmú nastavenia 

knipel a trimov pre Ele, Ail, Rud, (ale nie hodnoty Thr / plyn) ako aktuálne hodnoty pre Subtrim / Limity 7/12. 

Potom kniple pustíte a model je vytrimován. Ak rozsah + - 25% nestačí, možno s rozšírenými trimami rozšíriť 

hodnoty na + -100%. 
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5. Prehrať zvuk: Prehrávanie zvuku. 

6. Vibrovať: Vibrovanie pri alarmu. 

7. Vario: Odomknúť zvukový pre variometer. 

8. Reset: V závislosti od nastavenia Timer1, Timer2, telemetrie alebo všetko. 

9. Stopa: Prehranie pripravených hlasových správ. 

10.  TTS: Oznamovanie hodnôt. 

11. Beep: Spôsobí krátke pípnutie bzučiaka. 

12.  Podsvietenie: Podsvietenie Zap / Vyp. 

13. Upraviť GP1 - Upraviť GP9. S GPX sa priradí hodnoty globálnych premenných a dajú sa nastaviť (príklad 

SC ↑ nastaví GP3 P3). Môžu to byť: pevné hodnoty, ľubovoľné analógové hodnoty, ľubovoľné kanály, iné 

GVARS a + 1 / -1 increment / decrement . S podržaním tlačítka ENT prepnutie z čísel na premenné! 

14. Začať logovať: Nahrať letové dáta na SD kartu. 

15. Screenshot: Uložiť LCD obrazovku vo formáte BMP do adresára / SCREENSHOTS. 

 

Príklad ako tvoriť v telemetriu hraničné hodnoty a varovné tóny 

Za tým účelom musíme urobiť dve veci: Logickým spínačom Lx definovať akciu (tj. Kedy má byť spínač aktívny). 

Vyhodnotiť špeciálnou funkciou SFX reakciu (tj. Čo sa má stať). Napríklad: telemetria sa prenáša a počíta sa 

spotrebovaná kapacita akumulátora Cnsp. Keď je spotrebovaný viac ako 1 200 mAh, ozve sa varovný tón. 

Akcia: L4 a> x Cnsp 1 200 mAh (L4 je aktívna pri> 1200 mAh aktív). 

Reakcia: SF1 L4 Play  Sound  Warn1 

 

SKRIPTY LUA (11/13) 

 

 LUA je interpretačné programovací jazyk navrhnutý ako skriptovací jazyk. 

 LUA skripty musia byť umiestnené na SD karte v priečinku / SCRIPTS a majú príponu lua. 

 

                                 
 

LUA Adresáre od V2.06: 

 /SCRIPTS/ 

 /SCRIPTS/BMP/ Obrázky, ktoré sa používajú pre LUA. 

 /SCRIPTS/WIZARD/ Tu sú všetky ULA skripty / obrázky generátor pre nové modely. 

 /SCRIPTS/TEMPLATES/ Skripty modelov 

 /SCRIPTS/MIXES/ 

 /SCRIPTS/FUNCTIONS/ Skripty funkcií 

 /SCRIPTS/«JMÉNO_MODELU»/telemXX.lua/ 

 Pre zobrazenie telemetrie 

 /SCRIPTS/ Telemetry Pre skripty telemetrie (od OpenTx v2.10). 
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TELEMETRIE (12/13) - nastavenie telemetrie 

 

 Nastavenie parametrov pre zobrazenie údajov telemetrie na vysielači 

 

 Tu sa zadávajú a prispôsobujú všetky nastavenia pre FrSky telemetriu a tiež 

nastavenie alarmov. 

 

 Detegovať nové senzory - aby sa objavili v telemetriu senzory, musí mať 

model s pripojenými senzormi zapnutý prijímač, ako by letel. Keď nie je 

snímač načítaný, nedá sa vybrať jeho zobrazenie v telemetrické obrazovke. 

Vybrať sa dajú len tie, ktoré sú detekované. 

 

 Pridať senzor ručne - zadanie vlastného senzora, ktorému určíme, čo má 

robiť. V obrazovke zadávania telemetrie môžeme definovať senzory a 

prispôsobiť všetky parametre. 

 

 Názov (4 znaky) musí byť uvedený a musí byť jednoznačný. 

 - Hodnoty senzorov môžu byť zaznamenané ako logované údaje a trvalo 

uložené, alebo filtrované. Presnosť  možno nastaviť 0 / 0,0 / 0,00. Celkovo je 

možných 32 senzorov. 

 - Telemetrická obrazovka na vysielači môže zobrazovať tak ako hodnoty, 

pásky alebo LUA vypočítané údaje a - zobraziť ich dlhším stlačením PAGE. K 

dispozícii sú celkom 4 obrazovky. 

 - Každý senzor pozná okamžitú hodnotu, najvyššiu hodnotu + a najmenšiu 

hodnotu -. 

   Napr. SWR SWR +  SWR- 

 - Príjem dát sa pozná podľa hviezdičky v riadku senzora. Zobrazí sa aj 

aktuálna hodnota. 

 

Pozor ! 

Telemetria vyhľadá len číslo ID a k nemu pridelí číselné hodnoty a jednotky. Preto napríklad u senzorov UnisensE 

dochádza na zobrazenie zlých jednotiek. Telemetria FrSky nevie, že je napr. Pripojený cudzie senzor UnisensE, ktorý 

posiela ID hodnotu 410. Preto k nemu priradí štandardnú hodnotu FrSky a to je teplota. Hoci UnisensE posiela 

spotrebu v mAh. Takže to môžeme / musíme predefinovať. 

 

Vario 

 

 Príklad konfigurovania varia Frsky v 5 krokoch 

 Nastavenie limitov len pre High Prezision vario! Vario FrSky môže byť použité aj ako rozhranie tk Hubu FrSky, 

pre staršie staršie HUB-senzory. 

 

1. Pripojenie varia na S-Port 

Pripojte vario na konektor S-Porte u antén. Poradie senzorov je ľubovoľné, pripájajú sa sériovo. 

2. Vyhľadať všetky senzory telemetrie  

Zapnúť vysielač a prijímač, musí byť už spárované! Na vysielači v menu Model, na strane telemetria 

Tam zadajte "Štart hľadania senzora" a potom sa zobrazí mená a aktuálnej hodnoty, hviezdičky blikajú. Potom "Stop 

hľadania senzorov". Teraz vidíme 2 hodnoty varia, ako "Alt" = výška a "VSpd" = vertikálna rýchlosť. 

3. Priradenie senzoru varia  

Zostaneme v menu Telemetria dole pri ----- variometer ---- 

Nastavíme zdroj: VSpd 

Rozsah m / s -5 +5 (tam sa zadáva min. A max. rozsah merania varia). 

Stred m / s -0,3 +0,3 tón alebo ticho podľa toho, čo chceme v strednej oblasti počuť. 

Tým je základné nastavenie dokončené. 
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4. Nastavenie tónov varia 

Teraz nastavíme tóny, tj. Rozsah kmitočtov, ktoré chceme počuť. 

Základné nastavenie rádia (ne nastavenie modelu). 

Ďalej dole 

----- variometer ----  

Hlasitosť: nastaviť pomocou 

Najnižšia tón: 500 Hz, Najvyšší tón: 2 000 Hz 

Opakovanie: 750 ms, pokiaľ je celková hlasitosť na nule, potom tiež nič nepočujeme. 

5. Povoliť/zakázať tóny varia 

Povolíme vypínačom v špeciálnych funkciách. V Nastavenie modelu, Špeciálne funkcie zvolíme spínač, zvolíme vario 

a je hotovo. 

 

DISPLAY (13/13) - displej telemetrie 

 

 Display ponúka 4 panely zobrazenia 

 Zobrazenie si môžeme zvoliť medzi: nic, hodnota, ukazatel, skript (skript musí byť vložený na SD karte) 

- tu môžeme zadať ovládač, kanál, funkciu, ktorú potrebujete zobraziť 

(po zapnutí vysielača a zobrazení hlavnej obrazovky podržíme tlačítko PAGE tým sa nám zobrazí telemetria, 

ak máme zadaný aspoň jeden panel zobrazenia ukáže sa nám ten panel, ktorý sme zadali, ak máme 

zadaných viac panelov, listujeme v ňom krátkym stlačením PAGE, krátkym stlačením EXIT sa vrátime na 

hlavnú obrazovku) 

 

                 
 

 Príkl. zadania a zobrazenia: 

 

                                              
 

                                              
 

UPOZORNENIE: Pre detailnejšie vysvetlenie a popis jednotlivých funkcií (príklady nastavovania a programovania) 

nájdete v manuály pre Taranis X9DP a X9E na  webovej stránke www.modelarstvoimi.sk , v súboroch na stiahnutie pri 

každom tomto vysielači, ktorý sa vo väčšej miere zhoduje s TARANIS Q X7 (!POZOR nie je úplne zhodný) 

 

 

 

 

http://www.modelarstvoimi.sk/
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Tento manuál spracoval IMI - team. 
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