
CZ
PŘÍPRAVA
Vysílač musí být připravený a 
nastavený k letu.
Dual-Rate (Dvojí výchylky) vypnuté.

ZAPOJENÍ
Zapojte serva do kanálů A-E, které 
budou korespondovat s kanály 
přijímače A-E (barevný svazek kabelů). 
Například: Přijímač A bude výškovka 
a tudíž výškovkové servo bude ve 
slotu A. Nepoužité kanály nechte 
odpojené, ale připojte minimálně 
kanály A+B+AUX (zisk gyra). 
Konektory s jedním jediným kabelem 
jsou signálové!

ORIENTACE CORTEXE
Z obrázku je zřejmé, že konektory 
musí směřovat ve směru letu a jednot-
ka musí být umístěná zpříma. Dbejte, 
aby jednotka nebyla namontována 
křivě, ale pokud možno co nejpřesněji 
ve všech třech osách modelu. Další 
orientace Cortexe jsou možné po 
připojení k PC software.
NASTAVENÍ
Vložte jumper a zapněte napájení.
Sledujte LED! Pozn: Pokud nechcete, 
aby daná osa byla stabilizovaná, tak 
prostě tento krok přeskočte a nepohy-
bujte s kniply (nekalibrujte tuto osu!)

PREPARATION
Tx must be set ready to fly.  
Dual-Rate OFF.

CONNECTION
Use channels A-E to connect servos 
with the corresponding Rx channel, 
i.e. signal A is put out on servo port 
A and so on. Example: cable A to Rx 
= elevator from Rx => plug elevator 
servo into servo port A.
Leave unused channels unplugged, 
but connect at least A + B + AUX.
The single-core cables must be 
plugged into „pulse“.

MOuNTINg ORIENTATION
As shown in the picture: socket side 
up and facing front. Insure a perfect 
alignment to all 3 axis.
Other orientations available via PC.

EN

SETuP
Insert jumper, then power on.
Watch the LED!
Note: For not stabilising an axis,  
simply skip the designated step by  
not applying stick input.

Wait with sticks neutral...
Aileron right end and hold…
Aileron left end and hold...
Aileron neutral, Elevator push and hold…
Elevator pull and hold…
Elevator neutral, Rudder right and hold…

Rudder left and hold…
Rudder neutral, done: remove jumper, 
then power off.
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Čekejte s kniply v neutrálu…
Plná pravá Křidélka a čekejte…
Plná levá Křidélka a čekejte…
Křidélka neutrál a Výškovka plná od 
sebe a čekejte…
Výškovka plná k sobě a čekejte…
Výškovka neutrál a Směrovka plná 
doprava a čekejte…
Směrovka plná doleva a čekejte…
Směrovka neutrál. Odpojte jumper a 
vypněte napájení.



Detailed manual and
PC software on
http://manuals.bavarianDEMON.com

OBSLuHA

KANÁL gYRA

KONTROLA SMĚRu gYRA
Nakloňte model ve všech osách.
Model se musí snažit stále srovnávat 
do původní pozice, proti směru
ašeho pohybu.

ZÁLET

CZ

CHECK gYRO DIRECTION 
Tilt model in each axis.
The corresponding control throw must 
act against the tilt direction.

FLYINg-IN
Start with a low gain on the AUX 
(gyro) channel and increase carefully.
(approx. 20%) You may reduce any 
expo with activated gyro system, as 
the hold effect acts a bit similar to an 
expo function.

Gyro tuning only when in flight. 

gYRO CHANNEL
Controls gyro gain and bank (mode).
Bank 1 = normal mode
Bank 2 = hold mode
(alternate configuration via PC)

OPERATION
Do not move for 6 s after powering on.
Failure: system not initialised due to 
movement!
No signal: LED flashes orange
After successful initialisation  
the servos will respond with a  
double-pulse.
Constant LED light: ready for operation
gyro mode:
Bank 1
OFF
Bank 2
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6 sekund po zapnutí nepohybujte 
s modelem.
Chyba: pohybovali jste s modelem 
po zapnutí!
Není signál: oranžově blikající dioda

Úspěšná inicializace: dvě serva 
dvakrát zakmitají 
Svítící LED: připraveno k letu

Mód gyra:
Bank 1
VYPNUTO
Bank 2

Ovládá zisk gyra (stabilizace)
Bank 1 = režim normál
Bank 2 = režim hold
(další možnosti nastavitelné přes PC)

Začněte s nízkým ziskem gyra na rá-
diu (cca 20%) a postupně přidávejte. 
V případě aktivovaného gyra budete 
pravděpodobně muset zmenšit EXPA 
v rádiu, protože stabilizace funguje 
pocitově podobně, jako expo.

Laďte zisk gyra pouze v letu. Příliš 
zisku gyra má za následek třepání le-
tadla za letu (tzv. přegyrování). Stačí 
jen snížit zisk a třepání zmizí.


