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• 
• 

B/VCC

CH2

CH1

CH3

CH4

CH5

CH6

Конектор
Конекторите се използват за свързване на частите на модела и приемника.

CH1 до CH6: използва се за свързване на серво, захранване или други части.
B / VCC: използва се за свързване на свързващия кабел за свързване и захранващия кабел по време на нормална работа.

Баерия

Ключ

Aileron серво

Elevator серво

Throttle серво

Rudder серво

Aux. канал

Aux. канал
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• 
• 

След настройка следвайте инструкциите по-долу, за да работите със системата.

1. Проверете системата и се уверете, че:
Батериите са напълно заредени и инсталирани правилно.
Приемникът е изключен и правилно инсталиран.

2. Превключете превключвателя на захранването в горното му положение.
3. Свържете захранването на приемника към B / VCC порта на приемника.

Системата вече е включена. Работете внимателно, тъй като може да доведе до сериозни наранявания.

Предавателят и приемникът са предварително обвързани преди доставката. Ако използвате друг предавател или
приемник, следвайте стъпките по-долу, за да свържете предавателя и приемника:

1. Свържете предоставения свързващ кабел към B / VCC порта на приемника.
2. Включете захранването във някой друг порт.
3. Задръжте бутона за свързване, докато включвате предавателя, за да влезете в режим на свързване.
4. Извадете захранващия и свързващия кабел от приемника. След това свържете захранващия кабел към B / VCC порта.

5. Проверете работата на серво. Ако нещо не работи както се очаква, рестартирайте тази процедура от самото начало.

Включване

Сдвояване

Инструкции за ползване
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Danger •	 Stop operation if any abnormal activity is observed. 

Danger •	 Make sure the model does not go out of range.

Attention •	 Sources of interference may affect signal quality.
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1. Проверете дали всички сервомотори и двигатели работят както се очаква.
2. Проверете работното разстояние: един оператор държи предавателя, а друг премества модела

далеч от предавателя. Проверете модела и маркирайте разстоянието от мястото, където моделът започва да губи контрол.

Обикновено стикът с функция за самоцентриране по двете оси ще бъде настроен към elevator, докато другата
към throttle.

Функциите на пръчките в съответните режими са показани по-долу:

Проверка преди ползване

Смяна на режимите на стиковете
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Пръчките се използват за управление на самолета, всеки стик има 2 функции. Десният стик контролира височината и
търкаляне, лявата пръчка контролира дросела и yaw.

Pitch (Десен стик нагоре / надолу)

Roll (Десен стик наляво / надясно)

Yaw (Ляв стик наляво / надясно)

нагоре

надолу

наляво надясно

наляво надясно

Управление на полета (режим по подразбиране 2)
Описание на функциите
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Throttle (Ляв стик нагоре / надолу)

Функцията за обръщане променя посоката на движение на каналите
по отношение на неговия вход. Например, ако серво трябва да бъде
монтирани с главата надолу поради ограничаване на пространството в даден модел,
тази функция може да се използва за коригиране на нейното движение,
така че тя съвпада с потребителските контроли.

Настройване:

1. За да превключите между нормални и натиснете бутона "OK", докато
желаният канал е избран, след това използвайте "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ"
бутони за промяна на настройката.

Nor = нормално, Rev = обърнато.
2. Задръжте бутона "Cancel", за да запазите и да се върнете към предишното меню.

3. За да се върнете към настройките по подразбиране, натиснете и задръжте бутона "OK" за
3 секунди.Натиснете и задръжте бутона "Cancel", за да запазите.

Функцията за крайни точки променя обхвата на движение, наличен за даден канал. Това може да се използва за
предотвратяване на повреда на модел, когато серво се движи твърде далеч, което може да доведе до повреда на плъзгачите и т.н.

Лявата кутия е най-ниската крайна точка, дясната кутия е най-високата крайна точка, отбелязана отдолу като ниска е червена и
синята е висока.

Настройка:

1. Натиснете "OK", за да смените каналите.
2. Преместете канала, като използвате стика или копчето, за да изберете
долната или високата страна.
3. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да увеличите
или намалите стойността.
4. Задръжте бутона "Cancel", за да запазите и да се върнете към предишното меню.

5. За да се върнете към настройките по подразбиране, натиснете и задръжте бутона "OK"
за 3 секунди.Натиснете и задръжте бутона "Cancel", за да запазите.

THROTTLE нагоре

THROTTLE надолу

Обърната функция

Крайни точки
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Warning

•	 Make sure the model engine is powered 
off while the test function is activated. 
If powered on, it will rev up and cause 
unexpected results.

Danger •	 Make sure the model does not go out 
of range.

Тази функция показва изхода на канала на модела в реално време.

1. Задръжте бутона "OK", за да активирате режима на скраб на канала. В този
режим каналите ще преминат през целия им обхват на движение.

2.   Натиснете "CANCEL" да излезете.

Функцията за спомагателни канали може да се използва за присвояване на превключватели на допълнителни канали
за управление на допълнителна част на модел като колесник или светлини.

1. Натиснете "OK", за да смените каналите.
2. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете източник
(превключвател, копче или без).
3. Задръжте бутона "Cancel", за да запазите и да се върнете към
предишното меню.

Subtrim променя централната точка на канала. Например, ако моделът на кормилото е малко извън
подравняване, подстригът може да се използва за поправяне на това.

1. Натиснете "OK", за да смените каналите.
2. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да промените
позицията на subtrim.

3. Задръжте бутона "cancel", за да запазите и да се върнете към
предишното меню.

4. За да се върнете към настройките по подразбиране, натиснете и задръжте бутона "OK"
за 3 секунди. докато каналът се върне в центъра. Натиснете
и задръжте бутона "Cancel", за да запазите.

Dual rate/exp. функцията се прилага само за канали 1、2、4..

[Dual Rate]: Dual Rate намалява или увеличава разликата между най-високата и най-ниската възможна стойност,
например ако се прилага към кормилото, (зададено на 10 см) преди промяна на настройките, когато вие
преместете пръчката си на 1/2, ще получите 5 см движение на кормилото, ако преместите пръчката на 1/4 от пътя,

Дисплей

 Aux Канали

Subtrim

Dual rate/exp.



17

Setup:

 

кормилото ще се движи 2,5 см, така че при 100% има пряка, линейна връзка между движението на пръчката и
движението на повърхността.

Ако е въведена настройка от 50%, преместването на стика докрай в една посока ще даде само 1/2 от
движението на повърхността и движението на 1/2 пръчка ще доведе само до 1/4 движение на повърхността, това има ефект
за намаляване на отзивчивостта на кормилото при преместване на пръчката, ефективно намаляване на обхвата на
движение, достъпно за серво. Тази функция обикновено се присвоява на условие, за да може да се включи
 и изключи по време на полет.

[Exp. (Експоненциално)]: Експоненциално променя връзката между движението на пръчката и движението на повърхността
чрез създаване на крива, когато се използва движението на пръчката и движението на повърхността вече не са линейни, така че
стикът има различна реакция в различни при различни позиции. Например това е полезно при нужда
по-малко реакция по време на излитане, но повече реакция, когато е във въздуха.

1. Натиснете "OK", за да превключвате между настройките.
2. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да смените канала /

rate / exp в зависимост от избраната настройка.
3. Задръжте бутона "Cancel", за да запазите и да се върнете към
предишното меню.

4. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете и задръжте бутона "OK"
за 3 секунди. Натиснете и задръжте бутона "Cancel", за да запазите.

Тази функция позволява на потребителя да регулира съотношението между движението на пръчката и серво, като
използва линейна линия или нелинейни криви.

Това е полезно, когато искате да промените как реагира дроселът при различни позиции на пръчката, за
пример с по-малка смяна на дроселната клапа, когато стикът е между 0-30%, след това по-голяма смяна на дроселната клапа
между 30% и 100%. Ако вашите модели дросел не е линеен, също е възможно да използвате тази функция за
да създадете по-линейно движение.

Тази функция използва 5 точки за промяна на кривата на дросела, L е ниската, а H е високата.

1. Натиснете "OK", за да превключвате между точките.
2. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да промените
позицията на точката.
3. Задръжте бутона "Cancel", за да запазите и да се върнете към
предишното меню.
4. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете и задръжте бутона "OK"

за 3 секунди. Натиснете и задръжте бутона "ОТМЕНЯ", за да запазите.

Тази функция се използва за създаване на комбинация между канали. Например, ако при ниска газ някои автоматизирани
движение на клапата е желано, тогава е възможно да се създаде комбинация, за да се направи това.
Тази система може да има до 3 различни смеси.

1. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете микс.
2. Използвайте бутона "OK", за да превключвате между настройките.
3. Изберете главен канал, този канал ще контролира подчинения канал.
4. Изберете подчинен канал, който да се управлява от главния.

Крива на throrrle

Миксове
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• 

5. Задайте положителния и отрицателния микс, тази настройка контролира
колко ще се движи подчиненият канал спрямо
главно движение, ако е настроено на 50%, подчиненият ще премести
половината от сумата на главния.

6. Задайте отместването, отместването променя центъра на
подчинения канал по отношение на главния.
7. Задръжте бутона "ОТМЕНЯ", за да запазите и да се върнете
към предишното меню.

8. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете и задръжте
бутона "OK" за 3 секунди. Натиснете и задръжте бутона "Cancel", за да запазите.

Функцията elevon се използва за равнини, които комбинират елевоните и елероните заедно.

1. Използвайте "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да включите и изключите функцията.
2. Използвайте бутона "OK", за да превключвате между настройките.
3. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да промените процента.
4. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете и задръжте
бутона „OK“ за 3 секунди. Натиснете и задръжте бутона
"Cancel", за да запазите.

Функцията V Tail се използва за самолети, които използват конфигурация v v опашка.

1. Използвайте "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да включите и изключите функцията.
2. Използвайте бутона "OK", за да превключвате между настройките.
3. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да промените процента.
4. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете и задръжте
бутона „OK“ за 3 секунди. Натиснете и задръжте
бутона "ОТМЕНЯ", за да запазите.

Тази функция ви позволява да зададете превключватели в режим Fly, режим на готовност и задържане на дроселната клапа.

1. Използвайте бутона "OK", за да превключвате между настройките.

2. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за
да промените разпределението на превключвателя.

3. Натиснете и задръжте бутона "cancel", за да запазите.

Превключвателите трябва да бъдат включени във функцията
[7.13 Aux Switches], за да бъдат достъпни за възлагане.

Elevon

V Tail

Присвояване на превключватели



21

Helicopter swash plate type Available functions
Swash 140° Pitch Curve，Swashplate Mix，Gyroscope
Swash 120° Pitch Curve，Swashplate Mix，Gyroscope
Swash 90° Pitch Curve，Swashplate Mix，Gyroscope
Variable pitch Pitch Curve，Gyroscope
Fixed pitch Gyroscope

 

Използвайте тази функция, за да изберете съхранени модели, използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ",
за да изберете модел и натиснете и задръжте бутона "ОТМЕНЯ", за да запазите и излезете.
Системата може да съхранява до 20 модела.

Тази функция преименува избрания в момента модел.

1. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете буква или цифра, след което натиснете бутона "OK",
за да потвърдите.
2. За да запазите, натиснете и задръжте клавиша "Cancel".
За да се върнете по подразбиране, натиснете и задръжте бутона „OK“ за 3 секунди, натиснете и задръжте бутона
„Cancel“, за да запазите.

Тази функция променя типа на избрания в момента модел, включително самолет и хеликоптер от различни типове.

1. За да промените типа на модела, натиснете бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете типа на модела, след това натиснете и
задръжте бутона "Cancel", за да запазите и излезете.

Тази функция копира единия модел в друг слот за модел.

1. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете модела, който искате да копирате.
2. Използвайте бутона "OK" и използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете слота за копиране на модела.
3. Натиснете и задръжте бутона "OK", за да потвърдите, системата ще покаже подкана с въпрос "Сигурни ли сте", използвайте

бутонът "НАГОРЕ" или "НАДОЛУ", за да изберете Да и натиснете отново "OK", за да потвърдите.

Тази функция нулира текущия модел до настройките по подразбиране.

1. Използвайте бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ", за да изберете модел. Натиснете бутона "OK", за да потвърдите ,.
2. Системата ще покаже подкана с запитване "Сигурни ли сте", използвайте клавиша "НАГОРЕ" или "НАДОЛУ",
за да изберете Да, и натиснете отново бутона "OK", за да потвърдите.

Избор на режим

Име на модела

Избор на тип

Копиране на модел

Нулиране на модел

Система
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Fixed-Wing/Glider/HElicopter

2.408-2.475GHz

< 20dBm

135

500KHz

AFHDS 2A / AFDHS

GFSK

4096

< 4.2V

392 g

6V DC 1.5AA*4

174x89x190mm

CE0678，FCC ID:N4ZFLYSKYI6X

6

Fixed-Wing/Glider/HElicopter

2.408-2.475GHz

135

－ 105dBm

500KHz

AFHDS 2A

GFSK

4.0~6.5V DC

7g

40.4x21.1x15mm

CE0678，FCC ID:N4ZFLYSKYIA6

Канали 6-10 (Фабрично 6)

Тип модел
RF обхват
RF сила

RF канал
Честотна лента
2.4GHz система

Тип модулиране
резолюция на стиковете
Предупреждение за ниско напрежение
DSC порт PS/2 порт  PPM

Зареждаем Не
Дължина на антената 26mm(Двойна антена)
Тегло

Захранване

Дисплей
STNTransflective Дисплей ,LCD128x64 Lattice，VA 73x 39mm ，
LCD с бяла подсветка

Размер

Онлайн ъпдейти Да
Цвят Черно
Сертификат

Канали

Тип модел
RF Обхват
RF Канал

RF Чувствителност
Честотна лента
2.4GHz Система
Тип модулиране

Захранване
Дължина на антената 26mm(Двойна антена)
Тегло

Размер
i-BUS порт Не
Порт за събиране на данни Не

Цвят Черно
Сертификат

Спецификации на приемник (FS-iA6)

Спецификации


