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Vážený zákazník, sme radi, že ste sa rozhodli pre kúpu POWERBOX iGyro SRS z nášho sortimentu. Dúfame, že 

budete mať veľa hodín radosti a úspechu s týmto novým typom gyroskopu. 

1. Popis produktu POWERBOX iGyro SRS je špeciálny gyro systém určený pre modeli lietadiel s pevnými krídlami. 

Vo fáze vývoja naším trvalým cieľom bolo spojiť maximálnu univerzálnosť s jednoduchosťou prevádzky. Systém 

obsahuje regulačný algoritmus vyvinutý špeciálne pre modely lietadiel, ktorý nespôsobí takmer žiadne zmeny v 

známych letových vlastnostiach modelu ale súčasne  lietadlo letí oveľa presnejšie a jednoduchšie  a je menej 

citlivé k nežiaducim poveternostným vplyvom  alebo aerodynamickým vplyvom. Potreba mixov, ako je výškovka so 

smerovkov alebo klapkami, je úplne eliminované. IGyro využíva najnovšiu  zbernicu servo technológiu, ktorá 

minimalizuje extrémne zložité zapojenie opatreniami, ktoré predchádzajúcimi gyroskopov systémy. Schopnosť 

priradiť ľubovoľný kanál pre zosilnenie nastavovač umožňuje nastaviť požadovaný gyro účinku presne len v 

jednom krátkom letu. Je možné nezávislé nastavenie každej z piatich výstupov, čo umožňuje modelárov zriadiť 

gyro zisk a smer účinku presne. Samostatný snímač GPS II poskytuje prostriedky na získanie konštantnej 

gyroskopický efekt nad modelu celý rozsah rýchlostí, účinne eliminuje problém nadmernej kompenzácie vedúce ku 

kmitaniu v vysokorýchlostnom lete. Menu-based setup asistent umožňuje dokončiť všetky nastavenia v priebehu 

niekoľkých minút. 

Vlastnosti: 

- Extrémne presné triple-osi MEMS snímač - špecifické regulačný algoritmus navrhnutý pre model lietadla s 

pevnými krídlami - Ponuka nastavení založené na asistenta - trojstupňové fáze letu prepínanie - tri osi 

distribuované do piatich serv, každý nezávisle nastaviteľné - GPS-regulovaný zisk gyra - integral delta mixer - 

Môže byť inštalovaný v akejkoľvek polohe - grafický OLED displej s 128x64 pixelov - Ultra-jednoduché menu 

riadený spôsob programovania pomocou Sensor- prepínača 

- SRS technológia pre použitie s rôznymi systémoch s-busov: Futaba S-Bus, Spektrum SRXL, Spektrum DSM2 / 

DSMX, JR DMS, Hotm-Link a JETI - Neobmedzený priradenie kanálu - Digitálny výstup môže byť odovzdané do 

systému SRS Powerbox - 16- bitový procesor pre rýchle a spracovanie signálu s vysokým rozlíšením - nastavenia 

možno uložiť na PC a opäť nahrať kedykoľvek - môže byť aktualizovaný pomocou USB rozhrania POWERBOX 

adaptér - Robustné hliníkové puzdro  

2. Usporiadanie a pripojenie 
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3. Základné faktory pre pochopenie iGyro 

3.1. Specifiká regulačného algoritmu:  

POWERBOX iGyro SRS funguje na všetkých troch osiach, tj krídeliek, výškovka a smerovka. Gyroskop má dva 

rôzne pracovné režimy: - položka Režim: Tento režim je aktívny, keď páka vysielača  je v strednej polohe 

zodpovedajúcej riadiace plochy. V tomto centre rozsah, iGyro udržuje posledný pozícia stanovuje prevádzkovateľ 

na vysielači. Konkrétnym príkladom by bol výťah kontrola v stierkového letu: iGyro eliminuje nutnosť uplatňovať 

dole výťah opraviť vplyv modelu ťažisko, teda žiadnu kontrolu výťahov príkazy sú povinné. - Normálna alebo 

tlmenie režim: Tento režim je aktívny, keď je vysielač palicu vzdialil od stredovej polohy zodpovedajúcej riadiace 

plochy. V tomto režime je iGyro potom má za následok tlmenie externé vplyvmi. Tento príklad by bol poryv vetra, 

čo by za normálnych okolností spôsobiť, že modelom odchýliť sa od jeho priebehu, ale gyro pôsobí proti 

nežiaducemu pohybu a to buď úplne alebo do značnej miery, v závislosti od nastavenia zosilnenia zvolenej 

užívateľom. 

 

Ako je možné vidieť z vyššie uvedených schém, gyro zisk je potlačený progresívne zvyšuje ovládanie pojazdu. To 

znižuje vplyv iGyro, pokiaľ ide o pôsobenie proti úmyselné riadiace povely.  

3.2. Ovládanie gyroskop zisku v závislosti na rýchlosti POWERBOX iGyro môže byť pripojený k voliteľnému GPS II 

senzorom s účelom odovzdávania dát rýchlosť na gyroskopu. Táto GPS II dodáva senzorové údaje o rýchlosť 

modelu do iGyro v pomere dvakrát za sekundu. To umožňuje, aby gyro upraviť jeho zosilnenie neustále tak, aby 

vyhovovali skutočnej rýchlosti letiaci; účinok, čo je obzvlášť dôležité, keď letíte model s veľmi širokým spektrom 

otáčok. 

Gyro systémy, ktoré nie sú zrýchliť kompenzované týmto spôsobom je možné nastaviť len na nízku hodnotu zisku, 

pretože model by inak tendenciu oscilovať pri vysokej rýchlosti. Zníženie zisku na prekonanie tohto problému 

znižuje gyroskopy stabilizačný efekt pri nízkych otáčkach, napr o prístupe pristátie. Avšak, model lietadla s 

pevnými krídlami, sú obzvlášť citlivé na poryvy vetra a vrtule krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach, a vysoký 

zisk gyra je žiaduce, práve z tohto dôvodu. Účinok senzoru GPS II môže byť upravená tak, aby žiadne zo šiestich 

úrovní pre každú os, tak, že maximum gyro účinok môže byť získaný v rýchlom a pomalom letu podobne. 
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Dôležité: GPS II používa pre iGyro je tiež schopný určiť rýchlosť vertikálneho letu, ktorá zabraňuje kmitanie aj v 

skoku. Iba tailwinds a protivetru nemôžu byť brané do úvahy, keď je systém výpočtu skutočnú rýchlosť modelu. 

Avšak, toto má zanedbateľný vplyv na stabilitu modelu, a to aj keď je silný vietor. 

3.3. Použitie režimov letu 

Funkcia letový režim je možné priradiť k akémukoľvek kanála, a dáva pilotovi zariadení pre aktiváciu troch rôznych 

nastavení pre jednotlivé gyroskopickej letové manévre. Ak nastavíte gyroskopu pomocou Setup Assistant, gyro je 

vždy úplne zakázaná v Flight režime 1: riadiace signály sú prenášané na 1: 1 na výstupy serv. Samozrejme, ak je 

funkcia zapnutá Delta, Delta mixer zostáva aktívny. Letové Režimy 2 a 3 sú voľne konfigurovateľné pilotom. Vo 

väčšine prípadov je prepínač režimu letu požadované iba pre prepnutie hodnoty mieri do kormidla a vypnúť. 

Hodnota Nadpis pre kormidlo je vyžadovaná len pre niektoré letové manévre, ako sú pomalé roliach alebo 

stierkového rokov, a mala by byť opäť vypne zmenou režimu letu, keď manéver je kompletný. V normálnom letu 

hodnota Okruh je prekážkou pre kormidla, pretože chvost potom inklinuje k "ťahať", keď je otáčanie modelu. V lete 

situácie modely môžu byť letecky prevezený na okruhu na krídeliek a výťah. Senzor GPS II tiež robí fázy letu 

nepotrebné pre "normálne" model lietadla s pevnými krídlami. 

 

3.4. V iGyro je inštalovaný poloha POWERBOX iGyro môže byť inštalovaný v ľubovoľnej polohe a postoje, s 

výhradou, že musí byť v pravom uhle k smeru letu (trupu osi). Všetko, čo musíte urobiť, je informovať iGyro o jeho 

orientáciu v modeli. Nie je potrebné, aby pilot nastaviť gyro pomocou označenia osí, ako je napríklad X, Y, Z; 

namiesto toho systém vždy používa štandardnú terminológiu: krídelká, kormidiel. 

4. Krok za krokom postup pre nastavenie iGyro  

4.1. Inštalácia iGyro 4.2. Inštalácie snímača GPS II 4.3. Ovládanie jednotky, ovládanie pomocou menu 4.4. Voľba 

systém riadenia rádia 4.5. Setup Assistant Poznámka: textové pasáže hrubou kurzívou sú vytlačené presne tak, 

ako môžete nájsť v menu iGyro, alebo na štítku. 

4.1. Inštalácia Powerbox iGyro V mechanických termínoch iGyro by mal byť inštalovaný v modeli pomocou 

obojstrannej samolepiacej podložky dodávanej v sade. Uistite sa, že iGyro montuje sa vždy v pravom uhle k 

modelu osi. IGyro nemusí byť umiestnené v centre gravitácie. Vďaka modernej servo bus technológie, elektrická 

inštalácia iGyro je veľmi jednoduchý. 

Poznámka: Krajina (zem) drôt konektorov - obvykle čierne alebo hnedé - musí byť vždy smerom nahor, teda 

smerom k tvári nesúci obrazovku. 

Existujú rôzne možnosti pre pripojenie iGyro elektricky - bez ohľadu na rádiového riadiaceho systému, ktorú chcete 

použiť. Nasledujúce ukazuje len niekoľko z možných metód. Pokiaľ tu nie je zobrazená vaše vlastné diaľkové 

ovládanie systému, nájdete na našich Support Forum, kde nájdete ďalšie schémy zapojenia 

Futaba, Spektrum SRXL, M-Link, hott a Jeti systém bez toho, 

Powerbox systém napájania: 

Až dva prijímače môže byť pripojený k iGyro. Serva pre 2 x krídelká, 2 x výškovka a 1 x smerovka sa zapájajú 

priamo do iGyro. 

Ďalšie kanály, ako je plyn alebo zatahovanie podvozku, môže byť pripojená k zostávajúce výstupy prijímača. 

Napájanie pre systém ako celok by mal byť pripojený do prijímača alebo prijímačov. 

 

 

 

 

 



IMI-HOBBY CENTRUM SLOVAKIA Bratislavská 9, 949 01 NITRA  www.modelarstvoimi.sk 

5 IMI IMPEX s.r.o.  

 

Futaba, Spektrum SRXL, M-Link, HOTT, JR DMS a Jeti kabeláž diagram: 

 

Každý rádiový riadiaci systém s POWERBOX napájacej sústavy: 

Pripojte oba prijímače (alebo len jeden), do sériového výstupu Gyro. kanály, ktoré majú byť gyro-stabilizovaný by 

mala byť pripojená z iGyro na vstup Powerbox. Všetky ostatné kanály môžu byť pripojený priamo z prijímača do 

Powerbox. 

Poznámka: 

ak použijete dva prijímače, len tie kanály, ktoré pochádzajú z iGyro sú chránené redundancie. 

Priradenie servo na POWERBOX je ponechané na vás;  diagram  ukazuje typický príklad pripojenia servo. 

 

Schéma zapojenia s Powerbox: 
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Každý rádiový systém kontroly v súvislosti s SRS Powerbox: 

Spektrum satelity by mal byť pripojený k bielym vstupom označených SAT; všetky ostatné prijímača do dvoch 

Serial Bus vstupy. Vyberte DIG-bod OUT v ponuke Nastavenia TX na iGyro, a nastavte ju na ON. Set S-Bus ako 

rádio 

Kontrolný systém u SRS Powerbox. 4.4. popisuje nastavenie ktoré musia byť vybrané na prijímači. 

Priradenie servo na POWERBOX je ponechané na vás; iba diagram ukazuje typický príklad pripojenia servo. 

Poznámka: ak použijete dva prijímače, všetky kanály sú chránené redundancie. 

 

Schéma zapojenia s Powerbox SRS: 

 

4.2. Inštalácia GPS senzor 

Snímač GPS II nemusí byť inštalovaný v určitej polohe alebo pozíciu; môže byť jednoducho namontovať na 

ľubovoľnom  mieste v modeli s použitím obojstranné samolepiaca páska dodávaná v sade. Ak chcete zabezpečiť 

najlepšie možný príjem, senzor by mal byť umiestnený v priestore modelu nízkym vibráciám, a od seba v 

dostatočnej vzdialenosti vo všetkých smeroch z častí s obsahom uhlíkových vlákien, alebo kovu. Ak snímač GPS II 

by mal trpieť krátky 

Obdobie zlý príjem - alebo vôbec žiadna - počas letu, gyro zisk je znížená na minimálnu nastavenú hodnotu; to 

zabráni kmitaniu modelu, bez ohľadu na jeho momentálnu rýchlosť letu. IGyro je schopné kompenzovať 

vonkajšie vplyvy na modeli, aj keď zisk gyra je znížený. Rušenie príjmu GPS je zvyčajne len veľmi krátku dobu, a 

jej účinky nie sú všimol pilotom, keď model letí. 

4.3. Ovládanie prístroja, riadiaci systém menu 

Všetky potrebné set-up práce sa vykonáva v spojení s Senzorové spínače, ktorý je súčasťou súpravy. Tieto 

senzorové spínače je zapojený do prístroja pre programovanie, a potom môže byť odpojený 

znova. Po pripojení k iGyro je senzorové spínače nemá prepínanie funkcie pre napájanie; používa sa iba pre 

postup nastavenia. 

Riadiaci systém menu snáď ani nemôže byť jednoduchšie: 

- Tlačidlá I a II pohybovať kurzorom hore a dole, alebo meniť hodnoty. 

- SET-tlačidlo volí bod ponuky, a potvrdzuje vybrané hodnoty. 
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Krátkym stlačením tlačidla SET sa dostanete do menu; Potom budete 

spočiatku pozri ľavý snímku obrazovky. Ak presuniete kurzor doprava do spodný displej pravá obrazovka: 

 

Kruhový kurzora doľava bodov menu, sa zmení na pevné disku keď zvolíte bod menu a nastavte hodnoty. 

Hlavné menu môže byť opäť doľava výberom OK. 

4.4. Voľba rádiového riadiaceho systému 

Powerbox iGyro musí byť informovaný, ktorý rádiový riadiaci systém vás chcete použiť, lebo zbernicové systémy 

rôznych výrobcov veľmi líši široko. Jediné, čo je nutné zadať tieto informácie raz. Ucelený systém SRS jednotky sa 

vyberie jeden prijímač po zapnutí, a automaticky prepne na druhého prijímača v prípade, že signál je stratený. 

Bez ohľadu na typ použitého systému diaľkového riadenia, prepínací proces trvá len niekoľko milisekúnd, a nie je 

viditeľný pre pilota. Vyberte Prijímač bodu Nastavenia v hlavnom menu a potom stlačte tlačidlo 

SET tlačidlo; Zobrazí sa nasledujúca obrazovka: 

 

V tomto okamihu prosím, vyberte radio kontrolný systém, ktorý chcete použiť. S väčšinou prijímačov je potrebné 

aktivovať zbernice výstupu, a / alebo nastaviť správny prevádzkový režim. Majte na pamäti nasledujúce body: 

a) Futaba FASST a FASSTest: 

IGyro SRS pracuje s S-BUS signálu. Mnoho prijímačov vyžadujú jedno 

výstup byť znovu priradený k S-BUS: 

- R7003SB: žiadne úpravy nevyhnutné; signál prítomný na "Port 1". 

- R7008SB: výstup 8 musí byť nastavený na S-BUS, režimu B alebo režim D. 

- R6303SB: žiadne úpravy nevyhnutné; priamy S-BUS výstup vybavené 

- R6308SBT: Výstup 8 musí byť nastavený na S-BUS, režimu B alebo režim D.- 

S-Bus zásuvka vybavená mnohými Futaba prijímačov je potenciálne riziko. 

Nižšie uvedené dva obrázky znázorňujú správnu polohu konektoru: 
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Ďalšie prijímače s S-BUS výstupu môže byť tiež použitý; nájdete na set-up poznámky obsiahnuté v pokynoch 

dodaných s prehrávačom. 

b) Spektrum DSM2 a DSMX 

Ak používate Spektrum AR 9020, výstup SRXL možno použiť: všetky osemnásť kanály sú potom k dispozícii bez 

nutnosti modul X-Plus. Žiadne úpravy sú potrebné: všetko, čo musíte urobiť, je pripojiť SRXL výstup na iGyro. 

Opäť je tiež možné spojiť dva prijímače. 

Alternatívnou možnosťou je pripojiť tri Spektrum satelity. Toto zapojenie usporiadanie je podrobnejšie popísaný na 

našom Support Forum. 

c) Graupner Hott 

Ak sa použije systém hott, prijímače by mali byť najprv viazané; 

úpravy potom môže byť vykonaná v menu telemetriu. Všetky prijímače vyžadujú CH-out-TYPE byť nastavená na 

SUMD-OF-16. 

- GR16 a GR24: SUMD-OF-16 je prítomný na výstupe 8. 

- GR32: SUMD-OF-16 je prítomný na výstupe S. 

d) Jeti 

S Jeti systému je len nutné nastaviť jednu SAT alebo EXT výstup (v závislosti na konkrétnom prijímači), aby UDI 

16. Zvyšné nastavenie sa vykonáva pomocou správcu zariadení, vysielače: 

• Sériový výstup: UDI 

- Základné nastavenie: 

• Rýchlosť signálu: 10 ms 

• PPM Nastavenie: Priame 

• Failsafe: Neaktívne (ak sú dva prijímače sú v použití, inak akákoľvek nastavenie) 

e) Multiplex M-LINK 

Ak používate systém Multiplex, B / D výstup na prijímači musí byť nastavená na Serial Servo dát SRXL. To možno 

vykonať pomocou USB a program pre PC MPX Launcher. Ak pripojíte dva prijímače, na nasledujúce nastavenia je 

nutné zadať tiež: max. držať Doba trvania: 0,2 s a max. Failsafe Doba trvania: 0,0 s. 

f) JR DMS 

Pre systém JR DMS potrebujete prijímač s X-BUS výstup, napr. RG731BX. Prijímač alebo prijímače sú najprv 

viazané, potom nastavený na režim A vo vysielači. Výstup X-BUS teraz generuje šestnásť kanálov, 

ktoré sú prístupné z iGyro SRS. 

Digitálny výstup: 

Digitálny výstup môže byť použitý na pripojenie k iGyro na SRS 

Powerbox alebo priamo do systému S-Bus. Ak DIG.OUT nastavený na ON, potom konvenčné serva nie je možné 

pripojiť priamo k iGyro. 

Výstupy ELEV-B a smerovka generovať sériový signál S-Bus 

výstup. Výstup je prítomný v dvoch výstupných konektorov, aby dva káble byť použitý pre ďalšie zabezpečenie. 

Dôležité: musíte vybrať možnosť S-Bus v systémovej ponuke TX SRS 

Powerbox, a to aj v prípade, napríklad, Spektrum satelity sú pripojené k iGyro. 
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 Napájanie je teraz napájaný zo POWERBOX do iGyro a prijímače sú k nej pripojené pomocou dvoch káblov. 

4.5. Setup Assistant 

Tu na Powerbox-Systems sme sa zaviazali k tomu, že high-tech elektronika prístupné všetkým pilotom, bez toho 

aby museli riešiť zložité programovanie postupy. Našou najvyššou prioritou je, aby ju ako jednoduché, ako je to 

možné prevádzkovať zariadenie bez obmedzenia jeho výkon. 

S pomocou aplikácie Setup Assistant, mali by ste byť v pozícii, na zriadenie iGyro za desať minút u najviac. Po 

dokončení základnej nastavenie, je vyžadovaný iba jeden z letových pre jemné nastavenie. 

Asistent pokrýva 99% všetkých typov modelov. V rámci určitých limitov je tiež vhodné pre riadenie vektora ťahu 

systémov. U týchto modelov Assistant môžu byť použité na nastavenie základné funkcie. Vektor ovládanie ťahu 

Systém samotný je potom potrebné nastaviť ručne. Ďalšie informácie o zriaďovanie kontrolných systémov vektora 

ťahu nájdete na našich Support Forum. Pred vykonaním letu setup odporúčame spustiť test 

Fly Assistant na zemi niekoľkokrát, aby ste sa zoznámili s sekvencie operácií, a ako to funguje. Je tiež veľmi 

užitočné majú kolegu-modelár po vašom boku počas letu set-up, ako on bude 

možnosť sledovať manuál Add-On, a držať krok s set-up sekvencie. 

Systém tiež zahŕňa bezpečnostnú funkciu, aby čokoľvek 

nečakané nastať: 

Presunutie prepínač režimu letu do polohy FM1 zakáže všetky gyroskopov funkcie! 

Postup set-up je rozdelený do dvoch častí: 

- SETUP ASSISTANT 

V tejto sekcii vyberte všetky nastavenia tohto modelu, napr gyroskopu je 

orientácia v modeli, priradenie kanálu, smer gyro účinku. 

- TEST FLY ASSISTANT 

V tejto sekcii môžete nastaviť zisk gyroskopu je (citlivosť), zatiaľ čo model lietanie. Je vhodné spustiť túto sekciu 

Asistent niekoľkokrát pred odletom model tak, aby zabezpečili, že ste oboznámení s nastavením postup. 

Prevedenie "nanečisto", týmto spôsobom nemá vplyv na nastavenie Setup Assistant. Avšak, ak si nie ste istí, 

ako to dosiahnuť, alternatívou je pristáť model po nastavení každej hodnoty, a zobraziť aktuálny stav gyroskopu o 

integrálne obrazovke. 

Jediné prípravky musíte urobiť, sú tieto: 

- Zadajte rádiový systém, ktorý chcete použiť v RX SETTINGS 

Ponuka (bod 4.4) 

- Priradiť trojpolohovým prepínačom a otočný gombík alebo lineárne posuvníka v 

vysielač 

V ďalšej fáze je jednoducho vybrať Setup Assistant na iGyro, a 

postupujte podľa pokynov na obrazovke. Add-On Manual Dodáva sa v sade ukazuje sekvenciu Setup Assistant, a 

vysvetľuje nasledujúce kroky. 

 

Ak Setup Assistant je kompletný, máte správne nastavený priradenie kanálu, nainštalované gyros orientácie, typu 

krídlo a smer gyroskopu účinku. V tomto bode by mal byť test-lietať model bez podpory gyroskopu, a riadne 

zdobené von. 
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Ak je váš model je vybavený kormidlo - Výťah mixer, alebo kormidlo - krídelko mixer, potom je nevyhnutné, aby ho 

vypnúť. Ak zanedbáte toho bude iGyro nie pracujú v režime okruhu, pretože ovládacie plochy budú, samozrejme, 

byť odsadenie od centra. 

Môžete zakázať akýkoľvek Výťah - pristátie klapky mixer. Ak neskôr zistíte, že vaše optimálny zisk gyra (so sídlom 

vo vzduchu) neposkytuje dostatočnú kompenzácie výťah sú-vztlakové klapky rozmiestnené, budete musieť 

aktivovať mixér znova. Exponenciálne funkcie možno nastaviť v obvyklým spôsobom, ale možno budete musieť 

zníženie hodnoty mierne, keď je aktívna gyroskop, pretože gyro efektu vyrovnáva riadiace príkazy riadiace funkcie 

povrch mierne, keď  sú malé. Toto správanie sa znižuje ako sa zvyšuje priehyb hokejky, a klesne na nulu pri plnom 

palicu cestovaní. Akonáhle je model správne upravený, mali by ste aktivovať Test Fly 

Asistent s cieľom nájsť ideálne gyra v lete. Ešte raz, doplňujúce informácie možno nájsť v Add-On manuálu. 

 

Keď test Fly Assistant je kompletný, postup set-up pre gyroskop je hotovo! 

 

5. Odborníci a manuálne nastavenie 

Všetky parametre vytvorené pomocou sprievodcu nastavením môže byť tiež nastaviť ručne. Systém ponúka celý 

rad ďalšie možnosti nastavenia obstarávať pre konkrétne set-up, ako vektora ťahu riadiace systémy. Je tiež možné 

upraviť vlastnosti gyroskopickej a režimy letu jednotlivo. V nasledujúcej časti sú vysvetlené body ponuky a 

dostupné funkcie. 

5.1. Inštalovaný orientácia iGyro 

Toto nastavenie je možné nájsť v ponuke všeobecné nastavenia. pre zjednodušenie proces inštalácie a prevádzky 

systému sa iGyro musí byť raz informovaný o orientácii jednotky v modeli po tom, čo bol 

nainštalovaný. Tento postup umožňuje používať termíny krídeliek, kormidiel následne v ponuke GYRO nastavení. 

 

SCREEN zodpovedá polohe na obrazovke OLED v modeli; SWITCH odkazuje na senzorové spínače zásuvky. 

Potom, čo ste nainštalovali systém v modeli, musíte zadať pozície obrazovky a poloha prepínača. K dispozícii je 

šesť možné možnosti pre obrazovku a prejsť miestach. 
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Tu sú dva príklady, ktoré by mali vyhnúť potrebu vleklé 

vysvetlivky: 

a) iGyro je nainštalovaný s obrazovkou na vrchole, a zásuvky spínače čelí prednej časti trupu. Správne nastavenie 

je teda: 

SCREEN: Hore / dole 

SWITCH: BACK / FRONT 

b) iGyro je nainštalovaný s obrazovkou na vrchole, a zásuvky spínače s výhľadom na krídlo. Správne nastavenie je 

teraz: 

SCREEN: Hore / dole 

SWITCH: LEFT / RIGHT 

5.2. Výber typu krídla (Mixer) 

IGyro má integrálne delta a V-tail mixer. To robí to 

možné využiť výhody plynúce z nadpisu zámku stabilizácie gyroskopu dokonca s deltách a V-tail modely! 

Miešačka môže byť aktivovaný v GENERAL menu nastavenia bod: Vyberte Delta-krídla alebo chvostovej u 

MIXER bod. 

Upozornenie: Ak je váš model je delta, alebo je k dispozícii V-chvost, nesmiete nastaviť delta alebo V-chvost mixer 

na vysielači. IGyro vykonáva miešanie. 

 

IGyro analyzuje krídeliek a výškového signály z vysielača, vypočítava odchýlku podľa senzorov, a generuje 

signál pre oba ovládacie delta plochy (výškovka). Zmiešané delta signály sú k dispozícii na krídeliek-A a 

výstupy ELEVATOR-A. 

V tomto prípade sa ELEVATOR-B je k dispozícii pre funkcie ako vektorové riadenie alebo kačica systému, a môže 

byť nastavený nezávisle na sebe. 

Funkcia Delta x2 je určený špeciálne pre modely s delta krídlom a systém vektorové riadenie twin ťahu, a 

umožňuje vektora ťahu Systém pre prevádzku v kombinácii s delta mixéra. Druhý delta mixer je k dispozícii na 

výstupoch krídelká-B a výťahom-B. 

5.3. Obmedzovač Delta 

Predvolená hodnota je tu 0%, čo znamená, že výškovka (kontrola povrchy) nikdy nedôjde za konečným bodom 

nastaveným na vysielači, a to aj v prípade, že pilot dáva kombinovaný krídielok a výškovky príkaz, rovnajúcu sa 

plné cestovať súčasne. Ak nastavíte obmedzovač na vyššiu hodnotu, kalibrovaný hodnoty môžu byť 

zodpovedajúcim spôsobom prekročená. Táto hodnota by mala byť upravená pomocou krídielok a výťah palice 

presťahovali na plnú pobytu: zabezpečiť, aby serva neudrie ich mechanické zastaví na akýkoľvek extrémny 

cestovania. 

5.4. Gyro Sense x4 

Táto možnosť zčtyřnásobuje gyro účinku; to je často nutné s veľkými, 

pomalé modely, za účelom dosiahnutia optimálneho stabilizujúci účinok. 
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Pozor: Túto možnosť vyberte iba v prípade 100% gyroskopický efekt je nedostatočný! 

Výberom tejto možnosti resetuje všetky nastavenia zisku na 0%! 

 

5.5. priradenie kanálu 

Moderná technológia SRS zbernice umožňuje priradiť kanály konkrétne funkcie bez obmedzenia. Ponuka bod 

Input Mapping sa používa na priradenie kanálu na akúkoľvek funkciu. K dispozícii sú rôzne funkcie ktoré môžu byť 

mapované týmto spôsobom. V príkladoch nižšie sme ukázať metóda priraďovanie krídelká a prepínač režimu letu: 

 

Napríklad, ak chcete nastaviť krídelká znovu po absolvovaní nastavenie pomocou Setup Assistant, môžete veľmi 

jednoducho priradiť jazdec alebo otočný gombík na vysielači k zisku NORM aile-funkcie. S 

Toto usporiadanie jazdca upravuje iba normálny režim krídeliek. V rovnakej dobe, kedy by mohlo upraviť hodnotu 

Rubriky pomocou rovnakého posuvníka priradením rovnaký kanál do funkcie GAIN HEAD aile-A. 

Alebo - ak chcete nastaviť hodnotu Rubriky zvlášť - tí by mohol priradiť druhý jazdec okruhu zisk. 

Ak je váš model je vybavený dvoma krídelkami (alebo výťahy), mali by ste vždy priradiť rovnakú jazdca ľavej a 

pravej riadiace plochy, takže normálne alebo Okruh hodnoty sú nastavené súčasne. 

Príklad vyššie: 

- Kanál 2 ovláda pravý krídeliek výstup 

- Kanál 11 upraví normálnej hodnoty pre pravého krídelká 

- Kanál 12 nastaví hodnotu na ceste do pravého krídelká 

- Kanál 6 ovláda ľavé krídelko výstup 

- Kanál 11 upraví normálnej hodnoty pre ľavé krídelko 

- Kanál 12 nastaví hodnotu mieril k ľavej krídelko 

Poznámka: s mnohými radio riadiacimi systémami je vhodné zvoliť jazdec alebo 

otočný gombík na vysielači, a nastaviť, aby cestovanie kanála do -105% na 

+ 105%, aby skutočne mať možnosť nastaviť 0 - 100% zisku 

Ak chcete priradiť kanál, použite SET-tlačidlo pre výber vhodné funkcie, potom presuňte palicu, otočný gombík 

alebo spínač, ktorý vás chcete priradiť. Uistite sa vopred, že kontrola vysielač 

Otázkou je už priradené kanálu vo vysielači. 

Poznámka: Automatická detekcia funguje iba v prípade, ak len jeden kanál za 
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automatická regulácia je priradený na vysielači. Napríklad, ak je oddelená kanály sú priradené ku každej krídelko 

na iGyro, pomocou tlačidiel I a II pre postup priradenia. 

Nastavenie je možné skontrolovať v menu GYRO nastavenia: vyberte zodpovedajúce osi a presunúť zisk jazdca 

alebo otočný gombík: Gain displej by sa teraz mala pohybovať medzi 0% a 100%. Prepínač režim  Lietadlo 

musí posunúť číslo nasledujúce FM medzi 1 - 2 - 3. 

 

5.6. Nastavenia v ponuke nastavenia gyroskopov 

- AXIS: 

Na tomto mieste si vyberiete os, ktorú si želáte nastaviť. K dispozícii sú 2 x krídelká 

(Aile), 2 x Výškovka (ELEV) a 2 x smerovka (RUDD). Avšak, druhú smerovku možno použiť iba v prípade, že Bus 

výstup je  aktívny. Napríklad: 

v spojení s SRS POWERBOX, Power Bus alebo Futaba Bus systém. 

- FM: 

Pozícia prepínača letový režim je zobrazený v tomto bode. 

- Zisk Normal: 

Tu vidíte Normálny zisk nastavení pre os ste nastavili. na to bod je možno kedykoľvek zmeniť zisk ručne pomocou 

Senzorové spínače. Zmena tejto hodnoty ručne, automaticky vymaže získať priradenie kanálov v ponuke Input 

Mapping.- 

Poznámka: každá zmena stránky ako k zisku nastavenie vždy platí pre 

zvolený režim Lietadla len ! Rôzne hodnoty zisku možno nastaviť pre každý let mód ! 

- Zisk Rubriky: 

Tu vidíte Nadpis zisk nastavení pre os ste nastavili. Na tento bod je možné kedykoľvek zmeniť zisk ručne pomocou 

Senzorové spínače. Zmena tejto hodnoty ručne, automaticky vymaže získať priradenie kanálov v ponuke Input 

Mapping. 

Poznámka: každá zmena stránky ako k zisku nastavenie vždy platí pre 

zvolený režim Lietadlo only! Rôzne hodnoty zisku možno nastaviť pre každý let mode! 

- Réžia: 

V tomto okamihu je možné nastaviť gyroskopu je smer účinku manuálne každá os.  

Upozornenie: nastavenie nesprávne smer v tomto bode bude zvyčajne za následok stratu modelu! 

Tu je príklad kontroly pomocou krídielok ako príklad: pohyb pravá krídla nahor a pravá krídelká musí takisto 

vychýliť hore, ľavá krídelká dole. 

V prípade, že riadiace plochy reagovať v opačnom smere, je nutné invertovanie smer efektu s opačnou. 

Poznámka: prirodzene každá takáto zmena nemá žiadny vplyv na smer odpovede do vysielača príkazy! 

- Rýchlosť letu Factor: 

V mnohých testoch ideálna hodnota pre rýchlosť letu faktor ukázala byť 3. Toto nastavenie má iba funkcie, ak je 
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pripojený snímač GPS II do systému. Ak sa v priebehu alebo po skúšobnej lietanie (s alebo bez asistenta) 

je zrejmé, že model zobrazuje iba tendenciu kmitať plný plyn, potom sa táto hodnota môže byť zvýšená. 

Airspeedfactor 0: žiadna kompenzácia rýchlosť 

Airspeedfactor 5: vysoká kompenzácia rýchlosť (bez gyroskopu efekt pri max. rýchlosť letu) 

Faktor rýchlosti môže byť nastavený na rôzne hodnoty pre rôzne letu režimy. Napríklad v FM3 mali by ste si vybrať 

rýchlomer faktor 5 pre vektorové riadiaceho systému. Gyro zisk je potom na maxime, keď 

model sa vznáša. Keď budete pokračovať v normálnom lete, máte viac čas prejsť na FM2 pred modelu začne 

kmitať v dôsledku zvyšujúce sa rýchlosť a vysoký zisk gyra. 

- Zvýšte: 

Rozšírenie je jedným z "odborných funkcií" na iGyro je, a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť lepšiu stabilizáciu na 

modely, ktoré sú veľmi nereaguje. V extrémne veterných podmienok táto funkcia môže tiež poskytnúť lepšiu 

korekčný účinok. Základné účinky funkcie iGyro uprednostnenie je vytvoriť krátky, ale veľmi výrazné kompenzačné 

opatrenia priamo na nástup na akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Boost možné nastaviť aj rozdielne pre rôzne 

režimy letu. 

Upozornenie: 

- Táto funkcia musí byť používané s opatrnosťou, a nastavenie by mal byť iba postupne zvyšuje, pretože príliš 

vysoké nastavenie okamžite mať za následok Model oscilačné násilne. 

- Ako všeobecné pravidlo môžeme len odporučiť túto funkciu v prípade, že "normálne" 

a "Nadpis" režimy neposkytujú požadovanú úroveň stabilizácie; situácie, ktorá môže nastať v modeloch s 

pomalého regulačného odpovede a malé riadiace plochy. 

 

5.7. Zero Gyro 

Nájdete tu funkciu ZERO gyroskop v prvom riadku v hlavnej ponuke. 

Táto funkcia má dva ciele: 

a) Kalibrácia polohy palicu centrum 

b) Obnovenie riadiace plochy cestovné koncové body 

Túto funkciu je nutné použiť, ak dodatočne meniť kryty alebo servo cestovania. 

Nikdy vyberte funkciu ZERO gyroskop, pokiaľ palice vysielače sú na centrum, a model stojí nehybne, s motorom 

alebo motorom zastavený. 

Po zvolení funkcie, presunúť všetky palice raz na každý koncový bod; tento akcie spôsobí, že iGyro automaticky 

detekovať a uložiť koncové body ešte raz. 

5.8. Rýchlomery Nastavenie 

Počas letu iGyro automaticky prijme nové maximálna rýchlosť hodnoty, ktoré sú odovzdané k nej, a upravuje svoje 

stabilizujúce správanie tak, aby vyhovovali. Ak budete niekedy potrebovať obnoviť túto hodnotu - snáď po prepnutí 

na iný Model - to možno vykonať v menu INŠTALÁCIA rýchlosti letu. 

V tomto menu si môžete odpočítať maximálnej rýchlosti dosiahnutej modelu; 

To je hodnota, ktorá nasleduje bod MAX AIR SP. 

Ak chcete obnoviť maximálnu rýchlosť, vyberte RESET MAX. Ponuka SPEED 

bod. Rýchlosť sa potom vráti na hodnotu 10 km / h. 

Poznámka: je tiež možné testovať GPS senzor: ACT. SPEED bod ukazuje momentálnu rýchlosť. 

Poznámka: Rýchlosti pod 10 km / h nie sú veľmi presné! 

 

6. Dôležité body pre nakladanie s iGyro v bežnej prevádzke 

6.1. Zapojenie systému 

Keď je iGyro zapnutý, prijíma aktuálne držať pozície ako centrum, a vypočítava snímač posunutie. Z tohto dôvodu 

je dôležité, aby nedotýkajte sa tyče a model pri zapnutí systém. 

Po zapnutí sa na iGyro čaká na okamih, až je všetko nehybne pred výpočtom snímač posunutiu. 
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6.2. Orezávanie jednu alebo viac osí 

Ak zmeníte krytov v Flight režime 1, v dôsledku možno aj zmena v modelu ťažisko alebo inej zmene v trupu 

lietadla, gyro musí byť zapnutý a znovu vypnúť; Alebo vyberte ZERO gyroskop bod menu krátko. 

Keď je iGyro zapnutí opäť prijíma nové nastavenia strediska. 

6.3. status Monitor 

Uvidíte toto zobrazenie pri prepnutí systému na: 

 

- TEMP: Hodnota Nasledujúce TEMP zobrazuje aktuálnu teplotu MEMS snímač. Hodnota je čisto pre informačné 

účely, ako MEMS 

Senzory sú veľmi citlivé na kolísanie teploty. 

- Lietadlo zobrazuje aktuálne zvolený režim Lietadlo. Číslo zmeny pri ovládaní prepínač letových režimov na 

vysielači. 

- GPS ukazuje aktuálny stav GPS prijímača. Tam sú štyri rôzne  

Zobrazenie stavu: 

• žiadne čidlo - žiadny snímač GPS je pripojený. IGyro pracuje 100% z nastavenej gyroskopu zisk. 

• Vyhľadávanie - snímač GPS vyhľadáva dostupných satelitov. Toto procedúra môže trvať až štyridsiatich sekúnd, 

keď je systém zapnutý. Tieto hodnoty platí, ak sú dobré podmienky príjmu. 

• prihlásení - snímače GPS je umiestnený zodpovedajúci počet satelity, a dodáva údaje o rýchlosti do gyroskopu. 

• LOST - snímač GPS bol zaregistrovaný, keď bol zapnutý systém o, ale bol v priebehu bežnej prevádzky 

odstránené. Ak sa tak stalo, iGyro nastavuje minimálna zosilnenie. 

- Snímače umožňuje pohyb senzorov viditeľné. IDLE je indikovaný keď model je v pokoji; V pohybe, kedy sa iGyro 

sa pohybuje. Vy Možno zistíte, že sa na displeji občas prepína medzi pokoja a IN MOTION, keď je model nehýbe. 

6.4. Čítanie z letového zapisovača 

Displej RF-Flight Recorder je prístupná krátko a súčasným stlačením tlačidiel I a II na senzorové spínače: 
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Anténa stmievanie: 

Táto položka sa zobrazí stratených dátových paketov pre jednotlivé prijímače. 

Stratené Rámy: 

Táto hodnota ukazuje, koľko príležitostiach platný dátový paket nebol dodáva niektoré z pripojených prijímačov. 

pojme: 

Táto hodnota je zvýšená, keď žiadna z pripojených prijímačov je schopný dodávať platný signál po dobu dlhšiu ako 

250 ms. Ak k tomu dôjde, serva zostať v podpalubí pozíciách alebo presunúť do Fail-Safe pozícií uložené v 

Powerbox. 

 

6.5. PC Control 

Ponuka PC-CONTROL bod v menu Všeobecné nastavenia použiť na aktualizáciu softvéru, a uložiť a obnoviť 

nastavenia gyroskopickej. 

Úplné pokyny týkajúce sa týchto funkcií sú dodávané s program Powerbox Terminal PC. Spôsob prevádzkovania 

terminálu 

Program je veľmi jednoduchý, a nie je potrebné žiadne špeciálne znalosti PC. 

7. Špecifikácie 

Prevádzkové napätie: 4,0 V - 9,0 V 

Odber prúdu, iGyro: 51 mA 

Odber prúdu, GPS: cca. 60 mA 

Maximálny prúd: min. 10 A 

Prijímač: Dva, za použitia sériových vstupov 

RC podporované systémy: Spektrum SRXL, DSM2 / DSMX, 

Futaba, HOTT, M-Link, Jeti 

Gyro snímač typu: MEMS 

Počet osí čidla: 3 

Režimy regulácie Gyro: Režim čísla, Normálny režim 

Kanály: 18 

Servo výstupy: 5 

Rozlíšenie Servo signál: 0,5 ms 

Servo snímok za sekundu: 18 ms 

Screen: Grafický OLED, 128 x 64 pixelov 

Rozmery: 52 x 35 x 14 mm 

Hmotnosť vr. GPS senzora: 50 g 

Teplotný rozsah: -30 ° C až + 75 ° C 

EMV schválenie: EN 55014-1: 2006 

Schválenie CE: 2004/108 / EG 

8. Rozmery 
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9. Obsah sady, v závislosti na jeho obale 

- Powerbox iGyro 

- Snímač GPS II 

- Senzorové spínače 

- USB rozhranie Adapter 

- 2 Uni patch-káble, 2-core 

- 2 Uni patch-káble, 3-core 

- 2 samolepiace podložky, veľké 

- 2 samolepiace podložky, malá 

- Návod na obsluhu v nemčine a angličtine 

- Add-on príručke "Setup Assistant" 

10. Servisné poznámka 

Snažíme sa poskytovať dobré služby pre našich zákazníkov, a 

založili Support Forum, ktorá sa vzťahuje na všetky otázky týkajúce sa nášho produkty. To nám pomáha výrazne, 

ako sme už nebudú musieť odpovedať často kladené otázky znovu a znovu. Zároveň vám dáva možnosť získať 

pomoc všetkým nepretržite, a dokonca aj na víkendy. Odpovede pochádzajú z POWERBOX tímu, ktorý zaručuje, 

že informácie sú správne. Využite Support Forum skôr, ako nás budete kontaktovať telefonicky. 

Nájdete fórum na adrese: www.forum.powerbox-systems.com 

11. Záručné podmienky: 

Na Powerbox-Systems, trváme na najvyššej možnej kvalite štandardov vo vývoji a výrobe našich produktov. Oni 

sú zaručená "Made in Germany"! 

To je dôvod, prečo sme schopní poskytnúť záruku 36 mesiacov na našich Powerbox iGyro od pôvodného dátumu 

zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na osvedčené materiálové chyby, ktoré budú opravené u nás bezplatne na vás. 

Ako preventívne opatrenia, chceme poukázať na to, že si vyhradzujeme právo na vymeňte jednotku, ak 

považujeme za opravu byť nedisponovali. Opravy, ktoré naše servisné oddelenie sa pre vás nerozširujú 

záručná doba na pôvodné. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, napr 

prepólovaniu, nadmerné vibrácie, nadmerné napätie, vlhko, palivo, a skraty. To isté sa vzťahuje na chyby v 

dôsledku závažnej opotrebenia. My popierajú akékoľvek ďalšie zodpovednosti, napr. pre následné škody. Tiež 

sme poprieť zodpovednosť za škodu spôsobenú na zariadení alebo použitie zariadenia. 

Prijímame zodpovednosť za škody tranzitné alebo stratu zásielky. Ak ty chcú uplatniť nárok v rámci záruky, zašlite 

zariadenie k nasledujúce adresy, spolu s dokladom o kúpe a popisom vady : 

Adresa: 

Powerbox-Systems GmbH 

Ludwig-Auer-Straße 5 

D-86609 Donauwörth 

Nemecko 

 

12. Vylúčenie zodpovednosti: 

Nie sme v pozícii, aby zabezpečili, že budete dodržiavať naše pokyny pokiaľ ide o inštaláciu Powerbox iGyro 

spĺňať odporúčané 

Podmienky pri použití prístroja, alebo zachovať celý rádiový systém, kompetentne. 

Z tohto dôvodu nezodpovedáme za straty, škody alebo náklady, ktoré vznikajú v dôsledku s používaním alebo 

prevádzkou POWERBOX iGyro, alebo ktoré sú spojené s nezodpovedným  použitím. Bez ohľadu na právnej 

argumentácie, naša povinnosť nahradiť škodu, je obmedzená na celkovú faktúry našich produktov ktoré boli 

zapojené v prípade, ak je to považované za právne prípustné. 

Prajeme Vám veľa úspechov pomocou nového Powerbox iGyro. 
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