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Vážený zákazník, 

Sme radi, že ste sa rozhodli kúpiť si zdroj PowerBox Cockpit z našej ponuky. Dúfame, že s prístrojom 
PowerBox Cockpit budete mať veľa hodín radosti a veľkého úspechu. 

Popis produktu 

PowerBox Competition, Cockpit a Professional prešli od svojho zavedenia v roku 2009 neustálym vývojom. 
Napríklad systém menu bol vylepšený a pridali sa nové funkcie ako telemetria a asistent sekvenceru serv. 

Tieto PowerBoxy sú moderné napájacie systémy, ktoré obsahujú všetky elektronické komponenty potrebné 
pre moderné prijímače, servá a modely. Všetky základné komponenty pre bezpečné napájacie napätie - IO, 
mikroprocesory a elektronické obvody - sú duplikované. 

Výnimočnými vlastnosťami tejto vysokovýkonnej napájacej jednotky sú množstvo najnovších inovácií, ako 
napríklad integrovaná grafická OLED obrazovka s vysokým rozlíšením, sekvencer serv schopný multitaskingu 
s pomôckou Setup Assistant, štyri zodpovedajúce kanály a možnosť viazať sa na zostupnú linku kanálov 
rôznych výrobcov RC systémov. 

Úvod 

Tieto pokyny vysvetľujú, ako nainštalovať PowerBox Cockpit do modelu a nastaviť ho pomocou asistentov. 
Práca v jednotlivých krokoch asistentov dokončí väčšinu programovania pre model; Zostáva len nastaviť 
pomocné funkcie a doladiť servá pomocou funkcie servo-zhody. Samozrejme je tiež možné nastaviť všetky 
funkcie prístroja PowerBox Cockpit manuálne, t. J. Bez použitia asistenta nastavenia. Všetky body menu sú 
vysvetlené jednotlivo v druhej časti tohto návodu. 

1. POUŽITIE JEDNOTKY NA PRVÝ ČAS 

Každý pilot, ktorý má skúsenosti s použitím PowerBoxu, sa okamžite bude cítiť „doma“ so spôsobom obsluhy 
PowerBox Cockpit. Prístroj sa ovláda zvyčajným spôsobom pomocou systému menu zobrazeného na OLED 
obrazovke a vypínačom ON / OFF. 

VLASTNOSTI: 
 
- Integrovaná grafická OLED obrazovka s vysokým rozlíšením 128 x 64 pixelov 
- Zvlášť užívateľsky príjemné programovanie založené na menu pomocou spínača Sensor-Switch 
- Sekvencer serv: šesť voľných programovateľných výstupov s nastavením asistenta 
- Kanálový zámok, keď je podvozok zasunutý 
- 11 kanálov vrátane jedného kanála pre doorsequencer vo verzii Cockpit 
- 12 kanálov vo verzii Competition 
- 8 kanálov vo verzii Professional 
- Zosilnenie signálu a potlačenie rušenia pre všetky kanály 
- Synchronizovaný servo výstup pre úplne synchrónnu odozvu servopohonu 
- Variabilná snímková frekvencia, rozsah 9 ms - 21 ms 
- 16-bitový procesor pre rýchle spracovanie signálu s vysokým rozlíšením 
- Štyri match-kanály, každý pre dve serva. Presné nastavenie všetkých ôsmich serva 
- Dvojité regulované výstupné napätie pre prijímače a servá 
- Môže byť pripojený na zbernicové systémy Jeti, Futaba, Spektrum, HoTT a Multiplex 
- Priamy prenos napätia a kapacity batérie (nie pre Professional)do vysielača 
- Pre každú batériu sa zobrazujú samostatné napätia a kapacity (nie Professional) 
- Softvérové servo napätie: 5,9 V alebo 7,4 V 
- Pamäť minimálnej hodnoty zobrazuje akékoľvek kolapsy napätia 
- Veľkoplošné chladiče pre vysoký výkon regulátora 
- Monitor regulátora, indikátor poruchy regulátora 
- Podpora pre tri typy batérií: LiPo / LiIon, NiMH / NiCd, LiFePo 
- Potláča akékoľvek spätnoväzbové prúdy servopohonu, ktoré sa môžu vyvíjať 
- Možnosť aktualizácie pomocou USB rozhrania PowerBox alebo adaptéra BlueCom 
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3. PRVÉ KROKY, JEDNOTKA V POUŽITIE: 

V nasledujúcich pokynoch nerozlišujeme medzi PowerBox Cockpit, Competition a Professional, pretože 
spôsob programovania troch jednotiek je úplne identický. Jediným rozdielom je, že PowerBox Cockpit 
obsahuje funkciu sekvenceru dverí.  

3.1 PRIPOJENIE 
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Batérie zapojte do konektorov MPX na zadnej strane so správnou polaritou. Odporúčame PowerPak 2,5 X2 
alebo 5,0 X2. Ak dávate prednosť používaniu iných batérií alebo balení, ktoré ste sami zmontovali, buďte 
obzvlášť opatrní pri polarite - vždy je lepšie skontrolovať dvakrát a nie urobiť chybu. Ak pripojíte batériu k 
napájaču nesprávne, okamžite to zničí príslušný regulátor. Zariadenie nemá ochranu proti prepólovaniu, 
pretože to minimalizuje straty energie medzi batériou a napájačom. Značky + sú na kryte skrine jasne 
vytlačené.Zapojte SensorSwitch do príslušnej červenej zásuvky. Všimnite si, že kábel pásky musí smerovať 
nahor. Pri modeloch, ktoré sú vystavené silným vibráciám, odporúčame, aby ste upevnili plochý kábel 
minimálne na jednom mieste, aby sa zabránilo uvoľneniu konektora a vypadnutiu. Hoci by to nemalo žiadny 
vplyv na prepnutý stav operátora, zabránilo by vám ho vypnúť. 

3.2 POSTUP PRE ZAPNUTIE A VYPNUTIE 

Spôsob zapnutia a vypnutia jednotky je veľmi jednoduchý a proces efektívne eliminuje možnosť náhodného 
zmeny stavu operátora. Toto je postup na prepínači SensorSwitch nájdite tlačidlo SET a držte ho stlačené 
dovtedy, kým centrálna LED nerozsvieti na červeno. Teraz stlačte tlačidlá I a II, aby ste zapli zariadenie. Pre 
vypnutie zopakujte postup: podržte stlačené tlačidlo SET, počkajte, kým sa rozsvieti červená kontrolka, potom 
potvrďte stlačením tlačidiel I a II.Váš PowerBox ukladá naposledy zapnutý stav (zapnutý alebo vypnutý). To 
znamená: ak je vypínač vypnutý pomocou SensorSwitch, zostane vypnutý. Po zapnutí sa môže vypínač opäť 
vypnúť iba pomocou spínacej jednotky. Prerušované kontakty alebo prerušenia napájania nemôžu spôsobiť 
vypnutie napájača. 

3.3 HLAVNÝ DISPLEJ  

Po zapnutí sa na displeji tohto zariadenia zobrazí integrovaná obrazovka zariadenia: 

- Zadajte jednotlivé body zobrazenia:- Digitálny displej napätia: Tento extrémne presný displej umožňuje 
priamo odčítať napätie batérie, t. J. Napätie, ktoré je prítomné na vstupe PowerBoxu. 

- Grafické zobrazenie napätia: Stručný pohľad na model vám poskytuje informácie o stave nabitia batérií. Toto 
zobrazenie je vždy správne pre zvolený typ batérie. To znamená, že lišta bude úplne nabitá, ak je pripojená 
batéria úplne nabitá - za predpokladu, že ste nastavili správny typ batérie. Ak tyč vyplní len spodnú tretinu 
krabice, potom je príslušná batéria takmer vybitá. Tento indikátor je doplnený ukazovateľom zvyškovej 
kapacity. 

- Zostávajúca kapacita batérie (len Cockpit / Competition): na tomto displeji sa zobrazuje aktuálna hodnota 
kapacity batérie - opäť za predpokladu, že ste predtým správne nastavili typ batérie. Tento displej je schopný 
poskytnúť veľmi presné informácie o zostávajúcej kapacite batérie, hoci účinky starnutia alebo chybné batérie 
môžu hodnotu sfalšovať. V praxi to znamená, že by ste mali vždy brať do úvahy obe hodnoty: ak sa zdá, že 
zostávajúca kapacita je vysoká, ale napätie už kleslo na nízku úroveň, mali by ste považovať za naliehavú 
potrebu dôkladnejšie skontrolovať batériu. 

Grafický indikátor stavu nabitia batérie 

Toto zobrazenie je nastavené tak, aby zodpovedalo kapacite, ktorú ste predtým zadali pre batérie pripojené k 
napájaču. Za predpokladu, že batéria má dobrú kvalitu, znamená to, že ak tyč dosiahne len polovičný bod, 
batéria je stále napoly plná. 

 Prevádzkový čas 

 Tento obrázok zobrazuje uplynutý čas od posledného RESET. Po každom nabití batérie je dôležité vždy 
vykonať RESET. 

 Výstupné napätie:  

Táto hodnota zobrazuje presné výstupné napätie operátora. Napätie privádzané do serva a prijímača je 
presne tu zobrazená hodnota. 
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Poznámka: Zostávajúca kapacita dvoch batérií, ako je zobrazená na obrazovke, sa pravdepodobne vybije, 
keď sa balíčky vybijú; je to spôsobené menšími rozdielmi v rýchlosti vybíjania batérií cez PowerBox. To v 
žiadnom prípade neznamená poruchu PowerBoxu; V skutočnosti to dokazuje, že systém má skutočnú 
redundanciu. Tu na PowerBox Systems máme veľké problémy kompenzovať výrobné tolerancie medzi 
oboma regulátormi, ale nikdy nie je možné vytvoriť systém, ktorý by bol úplne bez tolerancií. Jediný spôsob 
vybíjania dvoch batérií pri 100% zhodných rýchlostiach je použitie systému vybaveného len jedným 
regulátorom. Takéto systémy však nemožno tvrdiť, že ponúkajú nadbytočnosť! 

3.4 PO PROCESE NABÍJANIA 

PowerBox musí byť resetovaný po každom procese nabíjania, inak nie je možné, aby jednotka zobrazovala 
spoľahlivé hodnoty spotreby energie a doby prevádzky. Najnovšie vydanie softvéru zistí proces nabíjania a 
automaticky vynuluje počítadlá kapacity.Počítadlá kapacity možno resetovať manuálne: Pri zapnutom 
systéme umiestnite tlačidlá I a II na spínače senzorov a súčasne ich stlačte; podržte ich stlačené dovtedy, 
kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka: 

Obr.1 

 

 

 

 

3.5 ZÁKLADNÉ NASTAVENIA 

PowerBox Cockpit, Competition a Professional sú vybavené novým typom grafickej OLED obrazovky, určenej 
na odstránenie staromódnych programovacích metód založených na blikajúcich kódoch LED, zvukových 
kódoch alebo mechanických prepojkách. Obrazovka poskytuje základ pre extrémne užívateľsky príjemný 
systém riadenia a eliminuje potrebu doplnkovej nastavovacej jednotky alebo programovacieho zariadenia. 
Senzor SensorSwitch sa používa ako pohodlný spôsob zadávania nastavení v systéme menu, a keďže 
senzorový spínač sa vždy používa ako hlavný vypínač, je vždy nainštalovaný v modeli, takže naň nemôžete 
zabudnúť. Ak je to možné, obrazovka poskytuje úplné informácie v angličtine; používa sa niekoľko 
skratiek. Celkovým výsledkom je intuitívna metóda programovania, ktorá je veľkou výhodou na letovom 
poli, pretože budete len zriedka potrebovať nahliadnuť do návodu na obsluhu. 

Toto je základné pravidlo pri programovaní: tlačidlá I a II sa používajú na presun kurzora alebo zmenu hodnôt, 
zatiaľ čo tlačidlo SET sa používa na výber alebo potvrdenie vašich vstupov. 

Šírka funkcií, ktoré ponúka PowerBox Cockpit, Competition a Professional, je obrovská, ale jednotka nie je v 
žiadnom prípade zložitá. Aby sme poskytli jasnú predstavu o postupnosti, ktorá je potrebná na to, aby sme 
mohli používať backer, vytvorili sme stručný zoznam operácií 

1. Nastavenie akumulátora     Bod 3.6  

2. Zosúladenie servopohonu a sekvenceru dverí   Body 4 a 5  

3. Nastavenia telemetrie    Bod 83.6  

NASTAVENIA BATÉRIE 

Tieto nastavenia by sa mali vždy zadať ako prvé, aby ste mali presný prehľad o stave batérie počas 
vykonávania ďalších nastavení. Na obrázku nižšie uvidíte predvolené nastavenia PowerBox Cockpit, 
Competition a Professional. Ak ich chcete zmeniť, postupujte takto:ň 

Zapnite obe batérie 
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- Stlačte tlačidlo SET a podržte ho stlačené dovtedy, kým sa nezobrazí nasledujúce zobrazenie: 

 

Obr.2 

 

 

 

Ak chcete zmeniť jedno z nastavení, pomocou tlačidiel I a II presuňte kurzor na príslušný bod ponuky, potom 
ho stlačením tlačidla SET vyberte (kurzor sa zmení na pevný disk). Teraz môžete zmeniť hodnotu pomocou 
tlačidiel I a II. Po zvolení požadovanej hodnoty ju potvrďte stlačením tlačidla SET; toto uloží (uloží) novú 
hodnotu. Pre návrat do hlavného menu zvoľte bod menu OK. 

Poznámka: prítomnosť pevného disku (namiesto krúžku) znamená, že sa nachádzate v bode ponuky. 

Hodnotu je možné meniť rýchlejšie pridržaním jedného z dvoch tlačidiel I alebo II; hodnota sa potom začne 
pomaly meniť v príslušnom smere a rýchlosť zmeny sa časom zrýchľuje. 

Zadajte jednotlivé body menu:- Chémia: tu nastavujete typ batérie. K dispozícii sú tri rôzne typy batérií:  

• Dvojčlánkový LiPo  

• Dvojčlánkový LiIon  

• Päť článkový NiMH  

• Dvoj článkový LiFe 

Kapacita: v tomto bode môžete zadať nominálnu kapacitu vašich batérií.- Výstupné napätie: môžete zvoliť 

výstupné napätie na 7,4V alebo 5,9V 

UPOZORNENIE: ak chcete zvoliť výstupné napätie 7,4 V, uistite sa pred vykonaním zmeny, že všetky 
spotrebiče pripojené k jednotke, t. J. Všetky servá, prijímače a gyroskopy, sú kompatibilné so zdrojom 7,4 V. 
Informácie k tejto téme nájdete v pokynoch pre tieto komponenty dodaných výrobcami. 

V porovnaní s priamym neregulovaným napätím 8,4 V je výhodou stabilizovaného 7,4 V napájania, že napätie 
je vždy konštantné. To znamená, že serva vo vašom modeli pracujú vždy s rovnakou rýchlosťou a rovnakým 
krútiacim momentom, bez ohľadu na to, ktoré lietadlá lietajú. Napríklad, ak by ste mali prevádzkovať serva na 
neregulovanom napätí LiPo batérií, ich prevádzkové charakteristiky by sa zmenili, keď by sa čerstvo nabité 
batérie počas letu nepretržite vybíjali. Ďalšou veľkou výhodou regulovaného napätia 7,4 V je, že úplne 
eliminuje škodlivé napäťové špičky (hroty); Tým sa podstatne predlžuje životnosť servopohonov. 

4. FUNKCIA SERVO MATCH 

Funkcia Servo-Match poskytuje možnosť nastavenia stredovej polohy a koncových bodov serva pripojených k 
nosiču. Ak máte model lietadla s viac ako jedným servomechanizmom na riadiacu plochu, je možné nastaviť 
viac servopohonov, aby sa presunuli do identických pozícií v rovnakom čase. Pretože toto zaisťuje, že serva 
nepracujú proti sebe, ich efektívna životnosť sa zvyšuje a je k dispozícii viac energie na pohyb riadiacich 
plôch; spárované servá čerpajú aj nižší prúd. 

Je tiež možné obrátiť smer otáčania jednotlivých servopohonov. Táto funkcia je užitočná, ak chcete vo 
vysielači používať menej kanálov. Napríklad pravé a ľavé výťahy, alebo pravé a ľavé pristávacie klapky je 
možné ovládať iba jedným rádiovým kanálom. V modeloch, ako sú trysky a bojové vtáky, ktoré svojou 
povahou majú veľký počet pracovných systémov, táto funkcia môže byť veľmi dôležitá, ale môže tiež uľahčiť 
programovanie vysielača s inými typmi modelov. 
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V hlavnom menu zvoľte SERVO-MATCHING a zobrazí sa nasledujúce zobrazenie: 

Obr.3 

 

Aby sa zabezpečilo presné prispôsobenie servopohonu, musí sa najprv nastaviť výstup, ktorý sa má nastaviť. 
Pridruženú tyč vysielača ponechajte v strede. Presuňte kurzor na INIT OUTPUT a stlačte tlačidlo SET. Teraz 
posuňte tyč vysielača na oba koncové body. 

Grafický displej zobrazuje pohyb hornej šípky, ktorý označuje vstupný signál. Lišta vo vnútri boxu zobrazuje 
pohyb výstupu. Tri dolné šípky označujú polohy stredu a koncového bodu, ktoré sú v tomto procese 
„naučené“. 

Poznámka: ak kanál ešte nebol inicializovaný, nie je možné vybrať body START SERVOMATCHING a 
REVERSE SERVO. 

Nasledujúce príklady ilustrujú správny postup funkcie Servo-Match: 

a) Jemné doladenie viacerých servov na prevádzku na jednej riadiacej ploche; v tomto prípade krídlo 
pravého krídla. 

- Odpojte spojky k - zatiaľ nepotvrdeným - servomotorom, aby sa počas nastavovania zabránilo ich silným 
silám.  

- Nastavte jedno servo (spravidla vnútorné - Servo 1) mechanicky, v prípade potreby pomocou vysielača; 
pokračujte v nastavovaní, až kým stredový bod a maximálne koncové body nie sú presne požadované. 

 - Teraz prejdite do menu Servo-Matching a vyberte servo, ktoré sa má zladiť. V našom príklade by to bol 
výstup B a servo 2.  

- Inicializácia výstupu B, ako je opísané vyššie. 

 - Presuňte kurzor na START SERVOMATCHING », ale nestláčajte tlačidlo SET v tejto fáze!  

- U vysielača posuňte tyč krídelka do nastavenej polohy a potom stlačte tlačidlo SET.  

- Teraz môžete uvoľniť páku krídeliek: PowerBox udržiava túto pozíciu. Teraz máte obe ruky voľné a môžete 
nastaviť polohu presne jednou rukou pomocou tlačidiel I a II, pričom druhou rukou kontrolujete dĺžku 
(zodpovedajúce) odpojeného guľového čapu na rohu.  

- Opätovným stlačením tlačidla SET ukončíte toto nastavenie.  

- Pred opätovným pripojením servopohonu dokončite postup nastavenia stredovej polohy a oboch koncových 
bodov. - Ak potrebujete vykonať ďalšie nastavenia do iného koncového bodu alebo do strednej polohy, 
posuňte tyč krídelka opäť do požadovaného smeru a znovu stlačte tlačidlo SET pre spustenie postupu.  

- Zopakujte postup so všetkými servomotormi pripojenými k tej istej riadiacej ploche. 

Poznámka: ak je váš model vybavený veľmi veľkými krídelkami, môže byť výhodné, aby sa serva nezhodovali 
so 100% presnosťou. Ak sú servá presne zladené, hra prevodovky môže umožňovať, aby sa vyvíjal pohyb 
krídeliek. Toto riziko môžete eliminovať nasledovne: najprv sa serva presne zhodujú k sebe navzájom a 
potom dvakrát alebo trikrát stlačte tlačidlá I alebo II, aby sa znížil účinok strateného pohybu v servo 
prevodovkách v kontrolovanom rozsahu. 
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b) Obrátenie výkonu, keď sú servá nainštalované v „zrkadlovom“ usporiadaní: v tomto prípade ľavá a 

pravá pristávacia klapka. 

- Odpojte spojku k ľavej klapke, aby sa servopohon počas nastavovania nevystavoval silným silám.  

- Pripojte pravú klapku k výstupu D, servo 1  

- Najprv nastavte servomotor pravého pristávacieho krídla mechanicky pomocou vysielača; pokračujte v 
nastavovaní, až kým stredový bod a maximálne koncové body nie sú presne požadované.  

- Teraz prejdite do menu Servo-Matching a vyberte servo, ktoré sa má zladiť (ľavý výstupný kryt Výstup D, 
Servo 2).  

- Spínač klapky posuňte do strednej polohy - nie do jedného koncového bodu!  

- Teraz vyberte: INIT OUTPUT - Výstup je inicializovaný presunutím prepínača na vysielači do oboch 
koncových bodov. Ak ste vo vysielači nastavili oneskorenie, počkajte, kým sa nedosiahne koncový bod.  

- Tlačidlom SET zvoľte REVERSE SERVO. Za funkciou sa objaví začiarknutie a servo ľavého pristávacieho 
krídla pracuje v správnom smere.  

- Presuňte kurzor na START SERVOMATCHING a stlačte tlačidlo SET. 

 - Tlačidlami I alebo II nastavte strednú polohu ľavého pristávacieho krídla na požadovanú polohu a potom 
stlačte tlačidlo SET.  

- Prepínač vysielača prepnite do polohy „rozšírené klapky“ a potom znovu stlačte tlačidlo SET.  

- Teraz nastavte príslušný koncový bod pomocou tlačidla I alebo II pred ukončením procedúry tlačidlom SET.  

- Prepínač vysielača prepnite do polohy „zasunutý“ a potom znovu stlačte tlačidlo SET.  

- Teraz nastavte príslušný koncový bod tlačidlom I alebo II a ukončite postup stlačením tlačidla SET.  

- Obe pristávacie klapky sa teraz pohybujú synchrónne. 

5. NASTAVENIE ZARIADENIA DVIEROK 

V hlavnom menu zvoľte bod SEQUENCER; tým sa dostanete na nasledujúce zobrazenie obrazovky: 

Obr.4 

 

SETUP ASSISTANT je funkcia v kokpite, ktorá je súčasťou verzie softvéru V15; úloha programovania 
skutočného sekvenčného ovládača dverí je podstatne jednoduchšia.  

EXPERT MENU poskytuje veľmi výkonné programovacie rozhranie, pomocou ktorého môžete naprogramovať 
vysoko individuálne sekvencie, alebo alternatívne rozšíriť nastavenia, ktoré ste zadali predtým pomocou 
SETUP ASSISTANT. 

 ASISTENT NASTAVENIA popisuje ÚLOHY v aktuálnom sekvenceri dverí v súlade s údajmi, ktoré zadáte. 
Asistent vás prevedie nastaveniami: všetko, čo potrebujete urobiť, je popísané na obrazovke. Tieto tlačené 
pokyny jednoducho poskytujú dodatočné informácie, ktoré sa nedajú zobraziť na obrazovke PowerBox kvôli 
obmedzeniam veľkosti. Odporúčaný postup programovania je nasledovný: najprv zadajte základné 
nastavenia pomocou SETUP ASSISTANT. V tomto bode bude nastavenie systému dokončené pre 95% 
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všetkých modelov. Ak si želáte pridať ďalšie dvere kolesa alebo upraviť poradie, aby sa vyhovelo ďalším 
podrobnostiam, môžete to vykonať v ponuke EXPERT MENU. 

V ponuke vyberte ASISTENT NASTAVENIA; tým sa dostanete na nasledujúce zobrazenie obrazovky: 

Obr.5 

 

Použite príslušný prepínač vysielača a PowerBox ho automaticky rozpozná ako spínač, ktorý ste priradili k 
systému navíjania. 

Šípky na obrazovke by mali byť teraz umiestnené pred UP / DOWN. Ak zistíte, že váš prepínač pracuje v 
nesprávnom „smere“ (smer), opravte ho otočením tohto výstupu vo vysielači. Opätovným stlačením tlačidla 
SET opustíte túto funkciu a presuniete kurzor na tlačidlo OK. 
Spôsob práce dverového sekvencera je určený v nasledujúcom menu: 

Obr.6 

 

K dispozícii sú nasledujúce sekvencie: 

Obr.7 

 

Režim 1: 

Predĺžený podvozok: Otvorené kolesá s predĺženým podvozkom 

Zaťahujte podvozok: Zatiahnite podvozok blízko dverí kolesa 

Režim 2: 

Predĺžiť podvozok: Otvorené dvere predných koliesok predĺžiť predné koleso Otvorené dvere hlavného kolesa 
vysunúť hlavný podvozok zatvoriť dvere hlavného kolesa 

Zatiahnite podvozok: Zatiahnite nosnú lištu Zatvorte dvere predných kolies Otvorte dvere hlavného kolesa 
zatiahnite hlavný podvozok zatvorte dvere hlavného kolesa 

Režim 3: 

Predĺžiť podvozok: Otvorené dvere predných koliesok predĺžiť predné kolesá zatvoriť dvere predných kolies 
Otvoriť dvere hlavného kolesa predĺžiť hlavné podvozok zatvoriť dvere hlavných kolies 

Zatiahnite podvozka: Otvorte dvere predných koliesok zatiahnite nosné kolesá zatvorte dvere predných kolies 
Otvorte dvere hlavného kolesa zatiahnite hlavné podvozky zatvorte dvere hlavného kolesa 

Presuňte kurzor do príslušného režimu a stlačením tlačidla SET potvrďte výber. Ak chcete prejsť na 
nasledujúce zobrazenie na obrazovke, vyberte položku OK: 

Obr.8 
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Pripojte svoj spätný ventilový systém k výstupu 4. V závislosti od spôsobu naprogramovania ventilu sa teraz 
objaví jeden z nasledujúcich prípadov: 
Ventil sa spustí a podvozok sa zasunie. Stlačte tlačidlo II na spínači SensorSwitch a podržte ho stlačené 
dovtedy, kým sa podvozok znovu nevysunie. 
Ventil nie je spustený a podvozok zostáva v predĺženom stave. 
Dvojitým stlačením tlačidla SET sa dostanete na nasledujúce zobrazenie: 

Obr.9 

 

Podvozok by sa mal teraz zatiahnuť. Ak nie, podržte tlačidlo I stlačené dovtedy, kým sa ventil nespustí a 
podvozok sa zasunie. Stlačením tlačidla SET sa presuniete na ďalšiu fázu procedúry. 

Pripojte servopohon dvierok k výstupu 1. Stlačte tlačidlo SET pre zatvorenie dvierok nosného kolesa; Ak 
chcete otvoriť dvierka, zopakujte postup na nasledujúcej obrazovke nastavenia. 

Obr.10 

 

Nasledujúce kroky sa používajú na nastavenie dverí druhého predného kolesa a dverí zadných kolies; postup 
je totožný s postupom opísaným pre dvere predných kolies. Servo pre pravé kolesové dvere je pripojené na 
výstup 2, ktorý je na ľavom dvore k výstupu 3. 

Obr.11 

 

Poznámka:ak používate iba jeden ventil pre všetky dvere kolesa, môžete obísť posledných päť bodov 
výberom možnosti OK. 

Všetky nastavenia sú teraz dokončené a zobrazí sa jeden posledný bezpečnostný dopyt: 

Obr.12 

 

Presuňte prepínač vysielača do polohy „prevodový stupeň“. Teraz bude chvíľu trvať, kým asistent vytvorí 
potrebné úlohy a presunie dvere do správnej polohy bez akéhokoľvek znečistenia alebo zaseknutia. Ak 
načasovanie (pauzy, otváracie doby a časy uzávierok) nie sú presne také, aké si želáte, nastavenia môžete 
kedykoľvek zmeniť manuálne. 
V ponuke DOORSEQUENCER vyberte bod EXPERT MENU a zobrazí sa toto zobrazenie na obrazovke: 

Obr.13 

 

V Expert Menue, sekvencer vás neobmedzuje na použitie prednastavených režimov, čo vás núti prijať pevné, 
vopred určené vektory pre navíjanie a rozširovanie podvozku. 
Sekvenčné zariadenie PowerBox ponúka nespočetné množstvo možností, pretože modelár má možnosť 
definovať každý krok z hľadiska jazdy, sledu a načasovania. Napríklad všetky dvere sa dajú nastaviť tak, aby 
sa otvárali alebo zatvárali pri úplne odlišných rýchlostiach. Je tiež možné nastaviť viac sekvencií forward-
andback. Ak je lietadlo plnej veľkosti vybavené „trhaním“, keď sa nohy zablokujú, môže sa simulovať. Procesy 
otvárania a zatvárania sa môžu nastaviť úplne individuálne a nezávisle od seba. 
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Napriek rozsiahlemu rozsahu týchto zariadení je sekvencer jednoduchý a ľahko nastaviteľný, pretože 
obrazovka a systém menu vás prevedú celým postupom. Softvér sekvenceru obsahuje aj doplnkové 
programovacie pomôcky. Akonáhle pochopíte princíp, systém môže byť ľahko naprogramovaný bez použitia 
manuálu. 

Odporúčame vám, aby ste spustili proces nastavenia pomocou SETUP ASSISTANT. Táto inkrementálna 
pomocná pomôcka vytvára požadované úlohy, automaticky rozpoznáva kanál prepínacieho spínača a 
priraďuje kanál vysielača pre prepínač. Ak používate asistent, ale zistíte, že je potrebné alebo potrebné 
zmeniť nastavenia následne - možno doladiť časovanie - potom sa to môže vykonať pomocou nižšie 
uvedených bodov menu. Aby sme vám pomohli rýchlo doraziť na uspokojivý výsledok, v nasledujúcej časti sú 
podrobne uvedené funkcie sekvenčného ovládača dverí: 

Primárnou zložkou procedúry je ÚLOHA, ktorá je samozrejmá: úloha sa vzťahuje na pohyb servo z 
východiskového bodu do bodu zastavenia s definovaným časom začiatku a zastavenia. Dvanásť úloh je k 
dispozícii pre proces navíjania a ďalších dvanásť pre predĺženie. Celkovo je možné naprogramovať 24 
rôznych pohybových sekvencií 

ÚLOHA obsahuje tieto informácie: 

Obr.14 

 

Inteligentná pomôcka pre programovanie 

 Ak chcete nastaviť viac úloh, aby sa dvere kolies mohli presunúť do viacerých polôh, malo by byť zrejmé, že 
počiatočná hodnota novej úlohy a čas začiatku sú určené predchádzajúcou polohou a časom príslušného 
servopohonu. To sa vykonáva automaticky, čo pomáha urýchliť proces programovania a eliminuje potrebu, 
aby ste si poznačili predchádzajúcu polohu serva a čas zastavenia. Podobná situácia platí aj pri nastavení 
procesu zatiahnutia DOWN »UP. Keď nastavíte proces rozšírenia UP »DOWN, pozičné hodnoty pre Start a 
Stop pre toto servo sú už zadané ako Stop a Start. 

Nasledujúci príklad ukazuje, ako sa dvere kolesa otvárajú v polovici cesty, keď je spínač vysielača v činnosti, 
na chvíľu sa zastaví a potom prejde do koncového bodu. Keď je spínač obrátený, dvere sa vrátia do svojej 
pôvodnej polohy v jedinom pohybe trvajúcom tri sekundy. 

UP »DOWN znamená predĺženie podvozku. Bol zvolený výstup 3 sekvencera dverí. Servo beží od svojej 
pôvodnej hodnoty 1100 µs (koncový bod pravého servopohonu) až po hodnotu zastavenia 1500 µs (stred 
servopohonu). Servo sa začne pohybovať iba 1,0 sekundy po zapnutí prepínača a doba je 3,0 sekundy (4,0 s 
- 1,0 s). Úloha 1 teraz dokončila svoj kurz. 

Obr.15 

Po pauze trvajúcej 2,0 sekundy v strede servopohonu sa servopohon začne pohybovať v smere 1800 µs 
(koncový bod ľavého servopohonu). Doba pohybu je 2,0 sekundy (8,0 s - 6,0 s). Úloha 2 dokončila svoj kurz. 

Obr.16 

 

DOWN » UP znamená zasunutie podvozku. V tomto príklade, keď je spínač zapnutý, servo okamžite začne 
pomaly bežať zľava do pravého koncového bodu servo (čas začiatku 0.0 s). 

Obr.17 
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Hodnoty pozícií sa líšia podľa vašich väzieb a musia byť upravené tak, aby vyhovovali vášmu individuálnemu 
modelu. Je jasné, že je dôležité, aby ste zabránili rušeniu vašich dverí kolies (narážajú na ich mechanické 
koncové dorazy). Tu uvedené hodnoty časovania by mali byť tiež nastavené tak, aby vyhovovali vašim 
požiadavkám. Číslovanie úloh sa nemusí zhodovať s časovaným sledom; napríklad úloha 5 mohla byť 
nastavená tak, aby bežala pred úlohou 2. 

Náš príklad jasne ukazuje, ako je funkcia vytvorená. Doplnkové pohyby alebo medziľahlé zastavenia, keď sa 
dvere otvárajú alebo zatvárajú, môžu byť pridané kedykoľvek; všetko, čo potrebujete, je nastaviť novú voľnú 
úlohu. Pri celkovom pohľade nie je teraz dôvod, prečo by zatiahnutie a predĺženie podvozku v modeli nemalo 
presne napodobňovať uťahovanie lietadla plnej veľkosti lietadla. Inými slovami: môžete dať svoju fantáziu 
voľnú ruku. 

Poznámka: ak chcete jednoducho zapnúť alebo vypnúť servopohony alebo ventily, musíte vždy zadať časový 
rozdiel v poradí, pretože sekvencer dverí potrebuje na vykonanie svojich výpočtov malý čas. Nasleduje 
príklad pre spätný ventil: 

Obr.18 

 

Časové oneskorenie 0,1 s je postačujúce a prakticky nie je pozorovateľné v praxi. 
Dôležité: prvá POZÍCIA ŠTARTU NA HORE »DOLE sa musí vždy zhodovať presne s poslednou polohou 
ZASTAVENIA DOLU - UP. To jednoducho znamená, že posledná úloha musí spôsobiť, že servo sa vráti na 
svoju východiskovú hodnotu, bez ohľadu na jednotlivé priebežné kroky, ktoré vytvoríte! Ak pri skúmaní 
naprogramovanej postupnosti vykonajú servopohony nezvyčajných alebo neočakávaných pohybov, 
skontrolujte svoje úlohy! 

6. UZAMKNUTIE KANÁLU, KTORÉ JE PREPRAVENÉ 

Sekvencer dverí PowerBox Cockpit má tiež jednu poslednú jedinečnú funkciu: teraz je možné vypnúť kanál, 
keď je podvozok zasunutý. Účelom tejto funkcie je zabrániť, aby sa zatiahnutá nosná hlava pohybovala vo 
vnútri trupu, keď pilot vydá príkaz kormidla, pretože to môže spôsobiť zablokovanie mechanického systému. 
Funkciu nájdete pod položkou GEAR UP - OUTPUT OFF v menu Sequencer. Jednoducho použite prepínač 
SensorSwitch, aby ste vybrali výstup, ktorý chcete vypnúť, keď je podvozok zasunutý. Vyberte výstup a voľbu 
potvrďte tlačidlom SET; Systém zároveň uloží polohu servopohonu na nosewheel, na ktorom má zostať. 
UPOZORNENIE: Táto funkcia je veľmi užitočná, ale vytvára aj nebezpečenstvo: ak omylom vložíte riadiaci 
kanál (napr. Výťah) do programovania, riadiaci kanál sa potom vypne, keď zasuniete podvozok po vzlete 
modelu. To zvyčajne vedie k strate modelu! 

7. RÁMEC: 

Čo znamená „rámcová rýchlosť“? Táto hodnota označuje časový interval, v ktorom je servo signál obnovený. 
Je nepravdepodobné, že by moderné digitálne servá narazili na problémy s nastavením 12 ms, ale staršie 
analógové servá môžu vyžadovať dlhšie nastavenie 21 ms. Ďalšie informácie o kompatibilite servopohonov 
získate od výrobcu servopohonov. Rýchlejšia obnovovacia frekvencia spôsobuje, že serva reagujú rýchlejšie 
a ponúkajú väčší efektívny krútiaci moment, pretože sú schopné pôsobiť proti silám, ktoré na ne pôsobia 
rýchlejšie. 
UPOZORNENIE: Nastavenie Frame-Rate by malo byť zmenené len vtedy, ak ste si istí, že vaše servá sú 
navrhnuté pre Frame Frame Rate, ktorý chcete používať. V extrémnom prípade si uvedomte, že servo môže 
stratiť svoje spúšťanie a stať sa „mäkkým“. 

8. TELEMETRIA 

PowerBox Cockpit, Competition a Professional sprístupňujú údaje o batériách ako informácie o telemetrii, 
ktoré môžu využívať rôzne značky rádiového riadiaceho systému. Jednotka podporuje nasledujúce zariadenia 
a ďalšie systémy budú postupne zavádzané, keď budú k dispozícii aktualizácie: 

 

- Jeti Pripojte telemetrický výstup PowerBox k vstupu EXT prijímača pomocou štandardného komerčného 

náplasti Uni patch. Údaje o napätí a zvyškovej kapacite sú teraz k dispozícii vo vysielači. 

- Futaba Pripojte telemetrický výstup PowerBox k vstupu senzora prijímača pomocou telekonvertora (obj. Č. 
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5600). Napätie a zvyšková kapacita oboch batérií sú teraz k dispozícii vo vysielači. 

- Multiplex MSB Pripojte telemetrický výstup PowerBox k vstupu senzora prijímača pomocou 

štandardného komerčného náplasti Uni patch. Napätie a zvyšková kapacita oboch batérií sú teraz k dispozícii 
vo vysielači. 

- Spektrum Pripojte štvorpólový výstup telemetrie Spektrum k TM1000 a súčasne pripojte TM1000 a 

pripojené satelity k vysielaču. Vo vašom vysielači aktivujte displej telemetrie PowerBox. Napätie a zvyšková 
kapacita oboch batérií sú teraz k dispozícii vo vysielači. Zodpovedajúce vedenie X-Bus pre toto možno získať 
v rôznych dĺžkach od Horizon Hobby: SPMA9579 Predlženie X-Bus 150 mm SPMA9580 Predĺženie X-Bus 
300 mm SPMA9581 Predlženie X-Bus 600 mm 

- HoTT Zapojte telemetrický výstup na zadnej strane prijímača na vstup snímača pomocou štandardného 

komerčného náplasti Uni patch. Zvoľte “Electric Air Module” v telemetrickom menu vášho vysielača. Napätie 
oboch batérií a zvyšková kapacita slabšej batérie sa teraz dajú zobraziť na obrazovke vysielača. 

9. RESET, UPDATE, SAVE A RESTORE 

 
PowerBox Cockpit, Competition a Professional ponúka množstvo možností na resetovanie jednotlivých 
rozsahov bez ovplyvnenia ostatných nastavení. Napríklad je možné resetovať sekvencer dverí bez 
ovplyvnenia nastavení Servo Matching. Všetky možnosti Reset nájdete v ponuke RESET / UPDATE: 

Obr.19 

 

V záujme bezpečnosti softvér vygeneruje potvrdzovací dotaz, keď vyberiete jednu z možností Reset; 
zámerom je zabrániť náhodnému vymazaniu údajov. Ak tento dotaz potvrdíte, nastavenia sa natrvalo 
odstránia a nedajú sa obnoviť. 
Možnosť PC-CONTROL umožňuje pripojiť súťaž / kokpit / profesionála k počítaču, tabletu alebo mobilnému 
telefónu. Týmto spôsobom môžete do PowerBoxu načítať aktualizácie, aby ste zaistili, že bude neustále 
odrážať najnovší stav vývoja. K dispozícii sú nasledujúce metódy: 

 
a) Pomocou adaptéra BlueCom (iOS: 9021, Android: 9022), mobilného telefónu a bezplatného mobilného 
terminálu PowerBox App. Mobilný terminál nájdete v App Store. 

 
b) Použitie USB Interface Adapter (9020), PC a programu PowerBox Terminal. Softvér PowerBox Terminal je 
k dispozícii ako bezplatné stiahnutie z našej webovej stránky. 

10. SPRÁVA O CHYBE REGULÁTORA 

 
PowerBox Cockpit, Competition a Professional neustále kontrolujú obidva regulátory napätia nezávisle od 
seba. Ak sa v niektorom z týchto regulátorov vyskytne chyba, na obrazovke sa zobrazí toto upozornenie: 

Obr.20 

Toto upozornenie má tri možné príčiny: 
- Jeden alebo obidva regulátory generujú nedostatočné výstupné napätie alebo vôbec žiadne. To by mohlo 
znamenať, že lietate iba s jedným regulátorom a z bezpečnostných dôvodov to nie je prípustné. 
- Jeden alebo obidva regulátory nefungujú a prechádzajú cez plné napätie batérie. To znamená, že serva a 
prijímač pracujú s nadmerným napätím, čo by mohlo viesť k dlhodobým poruchám. K tejto poruche zvyčajne 
dochádza po pripojení s obrátenou polaritou. 
- Jedna batéria je zapojená, ale nie je zapnutá. Druhá batéria je zapojená a zapnutá. Na obrazovke sa 
zobrazí správa REGULATOR MALFUNCTION. To neznamená poruchu! Hlásenie je upozornenie a má za cieľ 
upozorniť používateľa na zapnutie oboch obvodov regulátora. 
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V prvých dvoch prípadoch pošlite zariadenie na naše servisné oddelenie na nižšie uvedenú adresu s 
vyplneným formulárom opravy, ktorý si môžete stiahnuť z našej webovej stránky. 

11. ŠPECIFIKÁCIA 

Prevádzkové napätie: 4,0 Volt až 9,0 Volt  
Napájanie: 2 x 2-článková LiPo / LiIon batéria, 
                    7,4 V 2 x päť článkové NiCd / NiMH batérie,  
                    2 x 2-článkové LiFePo batérie (A123)  
Prúdový odtok: zapnutý - cca. , 125 mA  
                            vypnuté - cca. 33 µA  
Vypínacie napätie: cca. 0,25 V  
Max. prijímač a prúd servopohonu: 2 x 10 A (stabilizovaný) podľa chladenia Peak 2 x 20 A  
Rozlíšenie signálu servo signálu: 0,5 µs  
Rýchlosť opakovania signálu: 9 ms, 12 ms, 15 ms, 18 ms, 21 ms (snímková frekvencia)  
Obrazovka: OLED 128 x 64 pixelov, grafické 
  
Servo zásuvky:  
Professional: 12 zásuviek 8 kanálov 
Competition: 18 zásuviek, 12 kanálov  
Cockpit: 21 zásuviek, 11 kanálov  
Teplotný rozsah: -30 ° C až + 75 ° C  
Hmotnosť: 115 g  
SensorSwitch: 15 g 
Schválenie EMV: EN 55014-1: 2006 CE schválenie: 2004/108 / EG WEEE Reg. Č .: DE 639 766 11Táto 
batériová batéria spĺňa požiadavky na ochranu EMV, EN 55014-1: 2006 s certifikátom z 10. februára 2009. 
Schválenie EMC 2004/108 / EG.Prístroj sa nesmie pripájať k sieťovému napájaciemu zdroju! PowerBox 
Cockpit, Competition a Professional je určený výhradne na použitie v modelovacích aplikáciách. Je zakázané 
používať ho na iné účely ako na rádiom riadených modeloch. 

Obr.21 

 

13. OBSAH OBSAHU 

-  PowerBox Cockpit / Competition / Professional  
-  8, 11 alebo 12 patch-káblov 
 - SensorSwitch  
-  4 gumové priechodky a mosadzné dištančné objímky, z výroby namontované 
 - 4 upevňovacie skrutky  
- Návod na používanie 

14. SERVISNÁ POZNÁMKA 

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme našim zákazníkom poskytli dobré služby a vytvorili sme Fórum 
podpory, ktoré pokrýva všetky otázky týkajúce sa našich produktov. To nám výrazne pomáha, pretože už 
nemusíme opakovane odpovedať na často kladené otázky. Zároveň vám poskytuje možnosť získať pomoc po 
celý deň, a dokonca aj cez víkendy. Odpovede pochádzajú z tímu PowerBox, ktorý zaručuje, že odpovede sú 
správne. 

Skôr ako nás budete kontaktovať telefonicky, využite Fórum podpory. 

Fórum nájdete na nasledujúcej adrese: www.forum.powerbox-systems.com 
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15. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

V PowerBox-Systems trváme na najvyšších možných štandardoch kvality pri vývoji a výrobe našich výrobkov. 
Sú zaručené „Made in Germany“! Preto sme schopní poskytnúť záruku 36 mesiacov na náš PowerBox  
Professional od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na preukázané vecné chyby, ktoré Vám bezplatne 
napravíme. Ako preventívne opatrenie sme povinní upozorniť na to, že si vyhradzujeme právo nahradiť 
jednotku, ak považujeme opravu za ekonomicky nezávadnú. Opravy, ktoré Vám naše servisné oddelenie 
vykoná, nepredĺžia pôvodnú záručnú dobu.www.powerbox-systems.com 35Záruka sa nevzťahuje na škody 
spôsobené nesprávnym použitím, napr. spätná polarita, nadmerné vibrácie, nadmerné napätie, vlhkosť, palivo 
a skraty. To isté platí pre chyby spôsobené silným opotrebovaním. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za 
poškodenie pri preprave alebo stratu vašej zásielky. Ak si želáte uplatniť záruku, pošlite zariadenie spolu s 
dokladom o kúpe a popisom chyby na nasledujúcu adresu: 

SERVISNÁ ADRESA 

PowerBox-Systems GmbH Ludwig-Auer-Straße 5 

D-86609 Donauwoerth Germany 

16. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI 

Nie sme schopní zaistiť, aby ste dodržiavali naše pokyny týkajúce sa inštalácie  PowerBox Cockpit, spĺňali 
odporúčané podmienky pri používaní jednotky, alebo aby ste celý systém rádiového ovládania udržiavali 
kompetentne.Z tohto dôvodu odmietame zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo náklady, ktoré vzniknú v 
dôsledku používania alebo prevádzky PowerBox Cockpit, alebo ktoré sú s takýmto používaním akýmkoľvek 
spôsobom spojené. Bez ohľadu na použité právne argumenty je naša povinnosť zaplatiť náhradu obmedzená 
na faktúru spolu s našimi výrobkami, ktoré boli súčasťou podujatia, pokiaľ sa to považuje za právne prípustné. 
Prajeme Vám veľa úspechov s novým PowerBox. 

PowerBox-Systems GmbH certificated according to DIN EN ISO 9001 
Ludwig-Auer-Straße 5 D-86609 Donauwoerth Germany 
 +49-906-99 99 9-200 +49-906-99 99 9-209 
www.powerbox-systems.co 

Želáme vám veľa úspechov s používaním vášho nového pomocníka batérie, a dúfame, že s ním 

zažijete veľa zábavy. 

 

Autorizovaný distribútor pre Slovenskú Republiku 

Ivan Michálek-IMI 

HOBBY CENTRUM 

Bratislavská 9 

949 01 

Nitra 

Slovak Republic 

 

e-mail: iminitra@iminitra.sk  

web: www.modelsport.sk  

mailto:iminitra@iminitra.sk
http://www.modelsport.sk/
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tel: 00421 37 650 66 31 

fax: 00421 37 650 66 32 

 

 

 

 


