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MICROBEAST PREHLED

NASTA VOVACÍ MENU
(LED svítí )

Status-LED: vypnuto fialová červ. (bliká) červená modrá(bliká) modrá

A Orientace vertikální horizontální*

B Cyklika - Frekvence serv PC 50 Hz* 65 Hz 120 Hz 165 Hz 200 Hz

C Servo vrtulky - Neutral-Impuls PC 960 μs 760 μs 1520 μs*

D Servo vrtulky - Frekvence PC 50 Hz* 165 Hz 270 Hz 333 Hz 560 Hz

E Servo vrtulky - Limit kniplem vrtulky - levý limit/pravý limit a počkat

F Směr senzoru gyra vrtulky normal* reversed

G Cyklika Subtrim Kontrolní pozice CH1 Trim CH2 Trim CH3 Trim

H Typ mixu cykliky PC mechanický 90° 120°* 140° 140° (1=1)

I Smysl pohybu serv cykliky nor | rev | rev nor | nor | rev* nor | rev | nor nor | nor | nor

J Geometrie hlavy rotoru Kniplem křidélek nastavit 6° cyklické výchylky

K Nastavení kolektivu Kniplem kolektivu nastavit do max a min výchylky kolektivu - kniplem vrtulky nastavit hodnotu

L Cyklika - max. výchylky Nastaví se kniplem vrtulky - přepíná se křidélky a výškovkou

M Cyklika - směr senzorů rev | rev rev | nor nor | rev nor | nor*

N Optimalizace piruet normální* opačná

Status-LED: vypnuto fialová červ. (bliká) červená modrá(bliká) modrá

A Cyklika - trimování Kniply výškovky a křidélek - reset kniplem vrtulky

B Odezva řízení PC normal sport* pro extreme vysílač
C Cyklika - vzpínání PC velmi nízké nízké střední* vysoké velmi vysoké
D Vrtulka- Heading Lock zisk PC velmi nízké nízké střední* vysoké velmi vysoké
E Pásmo necitlivosti PC 1 2* 3 4 5
F Vrtulka - předkompenzace (RevoMIX) PC vyp* low - nor high - nor low - rev high - rev
G Odezva cykliky PC normální* lehce zvýšená zvýšené vysoká velmi vysoký
H Boost kolektivu PC vyp* malý střední vysoký velmi vysoký

   * Tovární nastavení   

PARAMETR MENU
(LED bliká )
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MOžnOSTI nASTAvEní - PREHLED

  Níkdy nelétejte s MICROBEASTEm v kterémkoliv menu!
            V tomto stavu jsou gyra a ovládání vypnuty.

provozní mód parametr menu 
A

provozní mód
. . .

Krátce stiskněte
tlačítko

provozní mód nastavovací 
menu A

nastavovací 
menu N provozní mód

. . .

dlouze podržte 
tlačítko

Vypnuto přijmačové menu
 A

Konec 
nastavování. . .

stisknuté tlačítko

přijmačové menu
N

Krátce stiskněte
tlačítko

Krátce stiskněte
tlačítko

při výberu “standartní” v menu A

Krátce stiskněte
tlačítko

Menu přijmače:

menu parametrů:

nastavovací menu:

a
zapnutí se stisknutým 

tlačítkem

Krátce stiskněte
tlačítko

Push button
shortly

parametr menu 
H

Status-LED:
Mód gyra vrtulky:
off, bliká modře nebo modrá
= HeadingLock mód

fiaová = Normal-Rate mód

Menu LED:    Velikost zisku gyra vrtulky A=0% až N=100% 
                               (pouze po zapnutí nebo při nastavování zisku)

Tlačítko: 
- Pro vstup do nastavovacího menu 
stiskněte na několik sekund doku LED A 
nesvítí.
 - Pro vstup do menu parametrů krátce 
stiskněte dokud  LED A nebliká.

Potenciometr 1:  zisk cykliky
Potenciometr 2: přijmý zisk cykliky
Potenciometr 3: dynamika vrtulky


