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T10J 
Instructiuni de utilizare 

 
 

 Tabel de atribuire a functiilor switchurilor 
 

• Functiile setate din fabrica ale switch-urilor si linearelor pentru un emitator MODE 2 sunt aratate mai 
jos 

• Majoritatea functiilor 10J pot fi atribuite foarte rapid si usor 

• Atribuirile de baza ale canalelor 5 si 7 sunt rapid ajustabile in PARA. De exemplu, canalul 5 servo, 
(care vine in mod standard pe switch E pentru trenul de aterizare retractabil), poate fi usor atribuit ca 
nul (NULL) pentru a permite utilizarea sa ca un servo secundar de carma intr-un mixaj, sau pentru 
alt control. 

• Majoritatea functiilor trebuie activate din program pentru a fi active 

• Functiile emitatorului in MODE 1 sunt la fel, dar anumite comenzi ale switch-urilor sunt inversate 

• Asigurati-va ca fiecare functie este atribuita cum ati dorit. 
 

Switch/Linear 
Emitator A sau H 

Avioane (ACRO) Elicoptere (HELI) 

Switch A Profundor dual rate Profundor dual rate 
Switch B Carma dual rate Carma dual rate 

Switch D Eleron dual rate Eleron dual rate 
Switch E sau G* Tren de aterizare/canal 5 Motor 

Switch F sau H* (Snap roll)/trainer Trainer 
Switch G sau E* Sus = pornire eleron-flaperon 

Jos = pornire frana aerodin 
(Idle-up) 1 si 2, 
Canal5/OTset/Gyro 

Linear VR Flaps/canal 6 
(trimmer pentru flaps daca 
flaperonul este pornit) 

Hovering pas colectiv 

*La emitatoarele 10JA (Mode2), switchurile din partea stanga sus sunt cu arcuri si in doua pozitii. La 10JA 
(Mode1) si 10JH sunt in trei pozitii pe partea stanga si cu arcuri pe partea dreapta. 
 
CONEXIUNILE PENTRU SERVOMECANISME SI RECEPTOR 

Canalul si 
iesirea 
la receptor 

Avioane (ACRO) Elicoptere (HELI) 

1 Eleroane/combinat flaps dreapta si eleron1 Eleron (cyclic roll) 

2 Profundor Profundor (pas ciclic) 
3 Motor Motor 

4 Carma Carma 
5 Liber/tren de aterizare/combinat flaps stanga si eleron1,2 Liber/gyroscop 
6 Liber/flaps/combinat flaps stanga si eleron1,2 Colectiv (pas colectiv) 

7 Liber/combinat flaps stanga si eleron1,2 Liber/variator motor 
1Mod flaperon. 
2In mod flaperon, al doilea servo pentru eleron poate fi atribuit canalului 5, 6 sau 7. 
INCARCAREA ACUMULATORILOR NiCd 
 
Incarcarea acumulatorilor sistemului 
 

1. Conectati mufele de incarcare la emitator si receptor. 
2. Puneti incarcatorul intr-o priza de perete. 
3. Verificati ca LED-urile incarcatorului sa se aprinda. 

 
Periodic, trebuie sa descarcati complet pachetele pentru a preveni efectul de memorie. De 

exemplu, daca faceti numai doua zboruri in fiecare sezon, sau utilizati numai o parte din capacitatea 
acumulatorilor, efectul de memorie poate micsora capacitatea bateriei, chiar daca aceasta este incarcata 
complet. Puteti descarca si incarca pachetele cu un aparat pentru cicluri din comert*, sau miscand 
servomecanismele, pana cand se inchide emitatorul. Aceste cicluri ar trebui facute la fiecare patru, maxim 8 
saptamani, chiar si in timpul iernii sau neutilizarii indelungate. Fiti atent la capacitatea acumulatorilor in 
timpul ciclurilor; daca se observa o pierdere radicala a capcitatii, atunci ar trebui sa schimbati pachetul. 
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*Emitatorul 10J este protejat la inversarea accidentala a polaritatii si alte accidente electrice printr-o dioda. 
Pachetul emitatorului trebuie scos din emitator pentru a se descarca. Bateria iese usor din compartiment si 
are o mufa J pentru a fi conectat usor la descarcatoare. 
  
NU incercati sa incarcati pachetul de 8 acumulatori din radiocomanda la mufa de incarcare pentru 
pachetul de 4 de la receptor. 
 
Ajustarea lungimii stick-urilor 
 Lungimea stick-urilor se poate modifica, pentru a va face statia mai usor de tinut si de folosit. Pentru 
a lungi sau scurta lungimea stick-urilor, desurubati partea A a stick-ului, tinand partea B si invartind partea A 
in sens invers acelor de ceas. Apoi mutati ambele piese in sus sau in jos (pentru a lungi sau scurta). Cand 
ati ajuns la lungimea dorita, blocati stick-ul invartind partea B in sens invers acelor de ceas, in timp ce tineti 
partea A. 
 
Ajustarea tensiunii stick-ului 
 Puteti ajusta tensiunea stick-ului pentru a se potrivi preferintelor dumneavoatra de zbor. Pentru a 
regla arcurile trebuie sa scoateti capacul din spate a emitatorului. Mai intai scoateti capacul de la baterie, 
apoi decuplati firul si scoateti bateria. 
 Cu o surubelnita scoateti cele patru suruburi care tin carcasa din spate, si puneti-le intr-un loc sigur. 
Scoateti usor partea din spate. Acum veti vedea in fata ca in imaginea de mai sus. 
 Folosind o surubelnita fina Phillips, rotiti surubul de reglare a tensinii pentru fiecare stick in parte. 
Tensiunea creste cand invartiti surubul in sensul acelor de ceas. 
 Dupa ce ati obtinut tensiunea dorita, asigurati-va ca placa de baza este stabilizata in pinii ei si 
inchideti statia. Dupa ce ati strans suruburile, puteti conecta si monta bateria. 
 
Ajustarea contrastului display-ului 
 Pentru a ajusta contrastul display-ului, din meniul principal, apasati si tineti apasata tasta END. 
Invartiti butonul 3D in sensul acelor de ceas pentru a deschide la culoare, si invers pentru a inchide la 
culoare display-ul. Acum luati mana de pe tasta 3D si de pe butonul END. 
 
Schimbarea modurilor: 
Apasati butoaele MODE si END cand deshideti transmitatorul. Pe ecran apare “STK-MD”. Schimbati acesta 
in modul corect. Atentie acest mod nu va schimba racleta din pozitia ei, aceasta modificare trebuind facuta 
manual. 
 
Instalarea sistemelor RC 
Cand instalati bateriile, switch-ul de putere si servomecanismele in fuselajul modelului dumneavoastra 
folositi instructiunile din paragrafele de mai jos: 
! Folositi garniturile de cauciuc (din set) la montarea fiecarui servomecanism. Nu strangeti 
prea tare suruburile. Daca orice portiune din carcasa servomecanismului atinge direct fuselaful sau alte tije 
de comanda, garniturile de caucius nu vor atenua vibratiile si vor rezulta disfunctiuni ale servomecanismelor. 
(vezi fig de la pagina 16 din original – Rubber grommet = garnitura din cauciuc) 
! Dupa ce ati instalat servomecanismele si tijele de comnada verificati ca tijele de comanda sau 
bratele servomecanismeleor sa nu se atinga intre ele sau de altceva din jur, cu trimerele si stick-ul la 
maxim in ambele directii. Aveti grija ca servomecanismele sa nu depuna efort mare pentru a misca tijele 
de obicei rezulatat al frecarii cu ceva. Daca auziti un biziit cand acesta este pe pozitia neutra insemna ca el 
se atinge cu ceva. Desi servomecanismul face fata acestor frecari inutile acumulatorii de receptie se vor 
consuma mai  repede. 
Instalarea switch-ului de putere 
! Cand sunteti gata sa instalati sitch-ul de putere luati partea superioara a acestuia si folositi-o  drept 
sablon pentru a da gaurile necesare. Alegeti o pozitie pe fuselaj undeva in partea opusa esapamentului 
morului si undeva unde poate fi cu usurinta pornit si oprit, dar nu si involuntar.  
Antena receptorului 
! Este normal ca antena sa fie mai lunga decat modelul. NU o taiati sau indoiati inapoi – taierea sau 
indoierea acesteia pot duce la schimbarea lungimii electrice a antenei si poate reduce raza de actiune. Fixati 
antena pe deasupra fuselajulu si firul in excess lasati-l in urma fuselajului. Raza de actiunde va fi micsorata 
daca antena se afla langa obiecte metalice sau din fibra de carbon. Intotdeauna efectuati o verificare a razei 
de actiune inainte de primul zbor.  
 
Despre receptor 
Cand introduceti servomecanismele, switch-ul de putere sau bateriile in receptie aveti grija la 
polaritate, produsele originale avand o cheita speciala pentru orientare. Cand scoateti ceva din 
receptie apucati mai bine de conectorii din plastic decat de fire. 
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Daca un servomecanism este prea departe de receptie si nu poate fi conectat folositi un cablu de 
prelungire. Cablurile de extensie originale Futaba au diferitelungimi si se gasesc la dealerul dumneavoastra 
local. Intotdeauna folositi cablul de lungimea potrivita. Evitati sa folositi mai multe extensii impreuna pentru a 
obtine lungimea dorita. Daca lungimea este mai mare de 45 cm folositi cablurile de extensie Futaba Heavy-
Duty. 
 
Protejarea receptorului de vibratii si apa 
 - Receptorul contine elemente electronice de precizie. Aveti grija sa evitati vibratiile, socurile si temperaturile 
extreme. Pentru protectie, inveliti receptorul inntr-un material care sa absoarba vibratiile. Este de 
asemeni bine sa inveliti receptorul intr-o punga pentru  a-l proteja de apa sau de combustibil si ulei care 
daca ajung din intamplare in receptor veti avea experiente neplacute. 
 
Testarea razei de actiune a sistemului RC 
Raza de actiune a modelului difera in functie de multe elemente  printre care si instalarea antenei 
receptorului (iesirea pe deasupra modelului este ideala). 
 
Aceasta este o explicatie a verificarii razei de actiune: 

• Lasati antena emitatorului neextinsa 

• Modelul trebuie sa fie departe de orice alte sisteme RC, fire sau obiecte metalice etc. 
 
Testul 1 – motor oprit minim 30 m raza de actiune: 

• Puneti pe cineva sa stea cu modelul, dar sa nu il tina in mana caci oamenii sunt si ei conductori de 
semnal 

• Plecati de langa model miscand toate comenzile simultan. Opritiva atunci cand pierdeti controlul sau 
cand servomecanismele incep sa tremure. 

• Masurati distanta. Daca e mai mare de 30 m e perfect. Treceti la testul 2. Daca e mai putin de 30 m 
atunci aveti nevoie de asistenta; verificati site-ul Futaba. 

• Repetati testul cu modelul tinut in mana. Vedeti vreo diferenta? 
Testul 2 – motor pornit 

• Repetati testul testul cu modelul tinut in mana si motorul pornit. Daca se observa o diferenta de raza 
mai mica de 10% atunci remediati orice interferenta inainte de a zbura. 

 
Este recomandat sa faceti acest test inainte de fiecare zbor pentrua a vedea daca sistemul functioneaza 
corect. Daca observati ca raza de actiune este mai redusa decat parametrii de mai sus in conditiile de mai 
sus atunci nu zburati cu acel model. Una din cauze s-ar putea sa fie acumulatorii descarcati. 
 
Instalarea steguletului cu numarului de frecventa  
! Este foarte importantsa aveti afisat steguletul cu numarul canalului si frecventa pentru statia 
dumneavoastra tot timpul. Lipiti pe fiecare parte canalul dumneavoastra si apoi fixati steguletul de antena 
emitatorului cu unul din clipsurile laterale. Puteti taia clipsul din partea pe care nu o folositi. (vezi desenul de 
la pagina 17 din original) 
 
BUTOANELE SI ECRANUL TRANSMITATORULUI 
Cand deschideti prima data transmitatorul, pornirea va fi confirmata de un dublu beep sonor, si veti vedea 
ecranul de mai jos. Inainte de a zbura asigurativa ca numarul si tipul modelului afisat pe display sa 
corespunda cu realitatea, caci altfel servourile pot fi inversate si trimerele dereglate ceea ce va duce la o 
imdediata prabusire.  
 
Butoanele de editare si ecranul Start-up (care apare prima data cand deschideti transmitatorul) 
Explicare figurii de la pagina 18 din original: 

• Throttle trim display = trimmerul pentru canalul “throttle” 

• Model number = numarul modelului 

• Modulation indicator (PCM shown) = indicatorul de modulatie (aici PCM) 

• Model name = numele modelului  

• Elevator trim display = trimmerul pentru canalul  “elevator”(profundor) 

• MODE key = tasta MODE 

• END key = tasta END 

• Rudder trim display = trimmerul pentru canalul “rudder” (carma) 

• Battery voltage = voltajul acumulatorilor 

• Aileron trim display = trimmerul pentru canalul “aileron” (eleron) 

• SELECT keys = tastele select 
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• Dial = butonul rotativ  
 
Butonul MODE 
 Apasati si tineti lung butonul MODE o secunda pentru a intra in meniul pentru programare. Apasati 
butonul MODE  pentru a schimba intre meniurile BASIC si ADVANCE. Numai in HELI: apasati MODE pentru 
a umbla printre conditii in anumite functii. 
 
Butonul END 
 Apasti END pentru a va intoarce la ecranul dinainte. Inchide functiile la Meniu si Meniul la ecranul 
Start-up 
 
Butoanele CURSOR/SELECT 
Apasa CURSOR/SELECT pentru a umbla prin optiunile unei functii. 
Apasa CURSOR/SELECT pentru a da mai sus sau mai jos in meniul BASIC si ADVANCE. 
 
Dial: 

- Invartire: invarte DIAL in stanga sau indreapta pentru a umbla rapid printre functii sau printre 
optiunile functiilor. 

- Apasare: apasa DIAL pentru a selecta functia pe care vreti sa o editati din meniu sau apasati lung 
pentru a confirma o decizie importanta cum ar fi selectarea unui model din memorie, copierea 
acestuia, resetarea trimmerului, pozitia canalului in FailSafe, schimbarea tipului modelului, sau 
resetare intregului model. Sistemul va intreba daca sunteti sigur (“Are you sure you want to...?”).   

 
ERORI SI AVERTIZARI 
O eroare sau o alarma s-ar putea sa apara pe ecranul dumneavoastra din anumite motive, printre care si 
pornirea emitatorului, cand acumulatorii sunt aproape descarcati sau altele. Fiecare ecran are asociate si 
anumite sunete, descrise mai jos. 
In desenele de la pagina 19 din original veti vedea exact ce va aparea pe ecran in momentul erorilor, iar ce 
este marcat cu “flash” va palpai in respectivele situatii. 

 
EROAREA LOW BATTERY (BATERIE CONSUMATA): Sunete de avertizare: Un beep continuu pana cand 
emitatorul este inchis. Avertizarea LOW BATTERY apare atunci cand acumulatorii din emiator au mai putin 
de 8,5V. 

 
Aterizati modelul in mazim citeva minute pentru a evita pierderea controlului in aer datorita 
acumulatorilor descarcati din emitator. 

 
ALERTA DE AVERTIZARE A MIXERELOR: Sunet: 5 beep-uri repetate pana cand problema este rezolvata. 
ALERTA MIXERELOR apare atunci cand deschideti transmitatorul si unul din mixerele  este activat. Aceasta 
avertizare va disparea atunci cand dezactivati respectivul mixer. Avertizarea va aparea pentru urmatoarele 
mixere: 

- ACRO: Throttle Cup, snap rol, airbrake 
- HELI: Throttle hold, idle-up 

 
EROAREA BACK-UP: Sunet: 4 beep-uri repetate continuu 
EROAREA BACK-UP apare atunci cand toata memoria modelului este resetata dintr-un motiv sau altul. 
Cand veti porni din nou emitatorul toata memoria va fi resetata. 
NU zburati cand aceasta eroare este afisata – tot ce ati programat pana acum a fost sters si nu poate fi 
accesat. 
 
Explicatie pt imaginile de la pagina 21: 

• To enter BASIC Menu, press the Mode Key for one second = pentru a intra in meniul BASIC apasati 
tasta MODE timp de o secunda. 

• To return to the start-up screen press END = pentru a va intoarce la ecranul START-UP apasati 
tasta END 

• Press Select/Cursor keys to page up and down through the 3 pages of screens in each menu = 
Apasati tasta Cursor/Select pentru a rula prin cele 3 ecrane din fiecare meniu 

• Press MODE/PAGE key to toggle back and forth between BASIC and ADVANCE menus = apasati 
tasta MODE/PAGE pentru a schimba intre meniurile BASIC si ADVANCE 

• Note FAIL SAFE only shows if the transmitter is set to transmit PCM = FAIL SAFE apare numai daca 
emitatorul este reglat sa transmita in PCM. 

http://www.sierra.ro/


  Sierra ModellSport              www.sierra.ro 

 

 5 

• Turn the dial clockwise or counterclockwise to highlight function in Menu screen. Then press dial 
tochoose that function = Rotiti DIAL in sensul acelor de ceasornic sau in invers pentru a pune in 
evidenta functiile din meniu apoi apasati DIAL pentru a selecta respectiva functie 

 
Ghid rapid: Incepem cu un avion cu 4 canale 
 Acest ghid va ajuta sa va cunoasteti radiocomanda, reprezentand un start rapid pentru utilizarea 
emitatorului. Prin ghidul acesta incercam sa va formam o idee si sa va directionam spre a face mai multe 
decat ceea ce stiti deja. Vom utiliza formatul nostru de baza pentru toate paginile de programare: o idee 
despre ceea ce vrem sa facem; cateva indicatii a ceea ce doriti sa faceti cu radiocomanda; indrumare pas cu 
pas pentru a seta modelul. 
 
 Pentru detalii la o anumita functie, vedeti sectiunea “Functii” in acest manual. Numarul paginii este 
notat la fiecare idee. 
  

Scop dorit Pasii necesari Indrumare exacta 

Pregatirea modelului. Instalati toate servomecanismele, switch-urile si receptiile conform 
instructiunilor modelului. Porniti emitatorul, apoi receptorul; ajustati 
toate legaturile, astfel incat suprafetele de control sa fie aproape 
centrate. Verificati directia servo-urilor. Tineti minte ce va trebui sa 
programati. 

Numirea modelului. 
Pag 25 in manualul original 
[Orice modificare va fi salvata 
automat de emitator. Aprobarea 
dvs nu este necesara, decat in 
cazul unor modificari majore, cum 
ar fi MODEL RESET] 

Deschideti meniul BASIC, iar apoi 
submeniul MODEL. 

Porniti emitatorul. 
Apasati MODE o secunda. 
DIAL dreapta pana la 
MODEL. 
Apasati DIAL pentru a selecta 
MODEL. Mergem la MODEL NAME. De doua ori CURSOR jos, 
pana la nume. 

Introducem numele modelului. 
Inchidem submeniul MODEL. 

DIAL dreapta pentru a scimba 
primul caracter. 
CURSOR jos pentru a trece la 
urmatorul caracter. 
END pentru a reveni la meniul 
BASIC. 

Inversarea sensului servo-urilor, 
pentru a manevra corect modelul. 

In meniul BASIC, deschidem (servo) 
REVERSE. 

DIAL dreapta de 4 ori pana la 
REVERSE. 
Apasati DIAL pentru a selecta 
REVERSE. 

Selectam servo-ul pe care dorim sa-l 
inversam. (Ex. Reversarea servoului 
de carma.) 

CURSOR de 4 ori pana la 
CH4: RUDD. 
DIAL la stanga pana cand 
este selectat REV. 
Repetati de cate ori este 
nevoie. END 

Ajustarea cursei servo-ului, astfel 
incat sa satisfaca cererile 
modelului. 

Din meniul BASIC, alegem END 
POINT. 

Dial stanga de doua ori pana 
la END POINT. 
Apasati DIAL la END POINT. 

Ajustam punctele de terminare a 
cursei.(Ex. Servo de motor.) 
Inchidem functia. 

De doua ori CURSOR jos 
pana la THROTTLE. 
Stick-ul motor in maxim jos. 
DIAL pana cand se inchide 
carburatorul. 
Stick-ul motor maxim sus. 
DIAL pana cand se deschide 
carburatorul la maxim. 
Repetati de cate ori este 
necesar pentru fiecare canal. 
END 

 
Cand folositi trimmere digitale, oprirea motorului nu se face din trimmerul pentru Throttle. Vom seta taierea 
motorului acum (Throttle cut – THR-CUT). 

Scop dorit Pasii necesari Indrumare exacta 
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Functia THR-CUT, opreste motorul complet, prin 
simpla atingere a unui switch. 

Din meniul BASIC, 
alegem, THR-CUT. 

Apasati MODE timp de 
1 secunda. 
Navigati din tasta DIAL 
pana la THR-CUT. 
Apasati DIAL pentru a 
selecta THR-CUT. 

Activam functia, atribuim 
switch-ul si ajustam. 
Inchidem functia. 

CURSOR sus, dial 
stanga pana la oT. 
CURSOR jos de 2 ori 
pana la SW. 
Dial stanga pana la 
switch-ul si pozitia 
dorita (standard: A si 
pozitia jos) 
CURSOR sus pana la 
RATE. Switch-ul A jos. 
Stick-ul motor maxim 
jos. 
DIAL dreapta pana se 
inchide carburatorul 
complet. 

Setarea Dual/Triple Rates si Exponential (D/R,EXP). 
[In mijlocul ecranului se afla numele canalului si 
pozitia switch-ului pe care il ajustati. Doua, sau chiar 
trei rate pot fi setate pe canal prin alegerea simpla a 
switch-ului dorit si programarea procentelor cu 
switch-ul in una dintre cele doua sau trei pozitii 
dorite.] 

Din meniul BASIC, 
alegem D/R,EXP. 

DIAL dreapta pana la 
D/R,EXP. 
Apasati DIAL pentru a 
alege acesta optiune. 

Alegem controlul dorit, si 
prima rata (ex: maxim) si 
exponentiala. 

SWITCH A in pozitia de 
sus. 
CURSOR jos de trei ori 
pana la CH>. 
DIAL dreapta, alegeti 
CH>2 (profundor). 
CURSOR jos pana la 
D/R. 
DIAL la procentul dorit. 
CURSOR jos pana la 
EXP. 
DIAL la procentul dorit. 

Setam cea de-a doua rata 
(minim) si exponentiala. 

SWITCH A maxim jos. 
CURSOR sus la D/R. 
Pasii de mai sus pentru 
rata minima. 

Optional: schimbam 
switch D/R. Ex: profundor 
la switch G (10JA) sau E 
(10JH) cu 3 pozitii. 

CURSOR jos la SW. 
DIAL pana la G sau E. 
SWITCH-ul G sau E la 
in poz. de neutru. 
Repetati pasii de mai 
sus pentru rata a treia. 
END    END 

 
Cate o privire la fiecare functie a emitatorului 

Submeniul MODEL: include trei functii manageriale pentru stocarea modelelor in memorie: MODEL 
SELECT (selectarea modelului), MODEL COPY (copierea modelului) si MODEL NAME (numirea modelului). 

MODEL SELECT: Aceasta functie alege pentru zbor unul dintre cele 10 modele din memorie. Nota: 
Cand alegeti un model nou in cadrul functiei MODEL SELECT, daca noul model este setat pe cealalta 
modulatie, trebuie sa reporniti emitatorul pentru a schimba modulatia. Daca nu il reporniti, tipul modulatiei va 
palpai pe ecran pentru a va aminti. Emitatorul continua sa transmita pe aceasta modulatie pana cand 
schimbati setarea. 
 
 

Scop: Pasi: Tastele: 
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Selectarea modelului #3 
Nota: Aceasta este una din functiile 
pentru care emitatorul cere confirmare 
pentru a face o schimbare. 

Deschidem meniul BASIC, apoi 
submeniul MODEL. 

MODE timp de 1 sec. 
DIAL dreapta pana la MODEL. 
Apasati DIAL. 

Alegem Model #3. DIAL dreapta pana la 3. 

Confirmam schimbarea. Apasati DIAL 1 sec. Se 
afiseaza “sure?”. Apasati DIAL. 

Inchidem functia. END   END 

Confirmarea modulatiei 
corespunzatoare noului model. 

Daca palpaie PCM sau PPM in partea de jos a ecranului, atunci 
RC-ul este setat pentru tipul necoresp de emisie. Inchideti, iar apoi 
redeschideti emitatorul pentru a schimba modulatia. 

 
MODEL COPY: copie datele modelului curent in alt model din memorie. Numarul modelului de unde copiati 
datele si unde copiati datele este afisat. 
Nota: 

• Orice data din modelul in care este copiat va fi scrisa pe deasupra si pierduta, incluzand numele, 
tipul si modulatia. Nu pot fi recuperate. 

• Cu functia trainer nu este necesar sa aveti configuratia modelului si in statia elevului. 
Exemple: 

• Incepeti un nou model similar cu unul pe care deja l-ati programat. 

• Copiati datele modelului curent intr-un alt model din memorie ca un back-up sau inainte de a 
experimenta noile setari. 

• Editati o copie a datelor modelului, pentru a-l zbura in conditii diferite (Elicopter cu pale mai grele; 
avion la altitudini extreme). 

 

Scop: Pasi: Tastele: 

Copierea modelului 3 in modelul 5. 
Nota: Aceasta este una din functiile pentru 
care emitatorul cere confirmare pentru a face 
o schimbare. 

Deschidem meniul BASIC, apoi 
submeniul MODEL. 

MODE timp de 1 sec. 
DIAL dreapta pana la 
MODEL. Apasati DIAL. 

Confirmam ca folosim memoria 
coresp modelului. (Ex. 3) 

Daca SELECT nu indica 
3, folositi MODEL 
SELECT. 

Mergem la MODEL COPY si 
alegem modelul in care sa 
copiem. 

CURSOR jos si DIAL 
dreapta pana la 5. 

Confirmam schimbarea. Apasati DIAL 1 secunda. 
Apare “sure?”. Apasati 
DIAL* 

Inchidem functia. END   END 

Apoi selectati copia modelului si redenumiti-l caci va avea exact aceeasi denumire ca modelul copiat.  
*Emitatorul arata progresul pentru copiere pe display. Daca se inchide emitatorul inainte de a termina, datele 
nu vor fi copiate. 
 
NUMELE MODELULUI: dati un nume modelului selectat acum din memorie. Prin denumire modelele sunt 
mai usor de recunoscut, de confirmat, si se micsoreaza sansele de a nu coincide modelul real cu cel din 
memoria transmitatorului, fapt care ar duce la un crash. 
 
Reglarea si valorile: 

• Pana la 6 caracatere 

• Fiecare caracter poate fi o litera, numar, spatiu sau simbol. 

• Numele date automat sunt MDL-xx (exp. MDL-01) 
 
NOTA: Cand copiati un model din memorie peste altul, totul este copiat inclusiv numele acestuia. La fel 
daca schimbati tipul modelului sau il resetati va fi resetat si numele. Deci primul lucru pe care il faceti dupa 
ce copiati un model sau il incepeti de la zero sau ii schimbati tipul este sa il redenumiti pentru a nu crea 
confuzii. 
 
 
 
 

SCOP  PASI TASTELE 
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Numirea modelului”CAP_1” 

(unde underline reprezinta 

spatiu) 

Deschideti submeniul 
modelului.(Model Submenu) 

Apasati Mode(1 sec.), si daca 
sunteti in ADVANCE mai apasati 
o data 
Dial dreapta pana la MODEL si 
apasati DIAL  

Confirmati ca aveti selectat modelul 
care trebuie(exp: 3) 

Daca select nu indica 3 atunci 
selectati modelul (pag 25 din 
original) 

Mergeti la NAME(nume) si 
schimbati primul caracter. 

Apasati CURSOR JOS de 2 ori 
apoi DIAL stanga pana la “C” 

Selectati urmatorul caracter Apasati CURSOR JOS 

Repetati instructiunile de mai sus 
pana terminati de denumit modelul. 

Dial stanga pentru urmatoarea. 

Inchideti END de doua ori 

Ce urmeaza? Schimbati tipul modelului pe elicopter.  
Schimbati modulatia receptorului din PPM in PCM si invers 
Folositi functia SERVO REVERSE 
Reglati cursa servomecanismului cu functia END POINT. 
Reglati Dual/Triple rates si exponentiale cu functiile D/R si EXPO  

Submeniul PARAMETER: sunt niste parametri care se seteaza o singura data, pentru a nu va mai deranja 
mai tarziu. 
  

Odata ce ati selectat modelul cu care doriti sa lucrati, urmatorul pas este setarea parametrilor 
corespunzatori acestui model: 

• Care este tipul modelului? 

• Ce tip de modulatie are receptorul [PPM(FM) sau PCM]? 

• Atribuiti switch-ul corespunzator canalului 5 si 7. 
 

In primul rand este necesar sa stergeti toate setarile vechi facute in memoria modelului, folosind 
MODEL RESET. 

MODEL RESET: Sterge absolut toate datele din memoria modelului selectat. Nu va faceti griji – nu 
exista nici o sansa sa stergeti in mod accidental toate modelele din statie cu aceasta functie. Numai un 
centru de service va poate sterge toate informatiile pe loc. Pentru a sterge fiecare model din memorie (de 
exemplu cand vindeti statia), trebuie sa dati SELECT pe model si sa resetati acea memorie, apoi dati 
SELECT pe urmatorul model, ... 

Cand faceti COPY la un model in altul, sau schimbati tipul modelului, va trebui mai intai sa stergeti 
toate datele existente cu aceasta functie. Functia COPY, scrie pe deasupra absolut tot in memoria modelului 
existent, incluzand numele modelului. Functia MODEL TYPE scrie pe deasupra toate datele, dar fara nume 
si MODUL. 
 

Scop: Pasi: Tastele: 

Resetarea modelului 1. 
 
Nota: Aceasta este una din functiile 
pentru care emitatorul cere 
confirmare pentru a face o 
schimbare. 

Confirmam ca utilizam 
modelul corespunzator. 
(Ex.1) 

Verificati numele si numarul modelului pe 
home screen in dreapta sus. Daca nu este 
corect, folositi MODEL SELECT. 

Deschidem submeniul 
PARAMETER. 

MODE pentru 1 secunda. 
Cursor jos pana la a treia pagina de 
meniu. 
DIAL dreapta pana la PARAMETER. 
Apasati DIAL. 

Resetam memoria. Apasati DIAL pentru 1 secunda. 

Confirmati schimbarea. Se afiseaza “sure?”. Apasati DIAL*. 

Inchidem functia. END   END 

 
Emitatorul arata progresul resetarii pe display. Daca emitatorul se inchide, datele nu vor fi resetate. 
 
MODEL TYPE: seteaza tipul programarii folosit pentru acest model. 
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10J are 10 modele, fiecare poate suporta: 

• 1 memorie pentru aeromodel cu propulsie (ACRO) – cu multiple configuratii pentru aripi si coada 
(FLAPERON, ELEVON, V-TAIL...) 

• Sase tipuri de platouri ciclice, incluzand CCPM 
 

Inainte de a face orice altceva pentru a va seta modelul, trebuie sa decideti ce tip de model se 
potriveste cel mai bine pentru acest avion. (Fiecare model din memorie poate fi setat pe un tip diferit de 
model). Daca emitatorul dvs este 10JA, standard este ACRO. Daca este 10JH, standard este H-1. 
 

Scop: Pasi: Tastele: 

Selectarea tipului de model. (Ex. ACRO) 
 
Nota: Aceasta este una din functiile pentru 
care emitatorul cere confirmare pentru a 
face o schimbare. 

Deschidem meniul BASIC, 
apoi submeniul 
PARAMETER. 

Porniti statia. 
MODE pentru 1 secunda. 
CURSOR jos, apoi DIAL 
dreapta pana la 
PARAMETER. 
Apasati DIAL pe 
PARAMETER. 

Avansam la MODEL TYPE. CURSOR jos pana la TYPE. 

Selectam tipul modelului. 
Ex. ACRO. 
Confirmam schimbarea. 
Inchidem functia 
PARAMETER. 

DIAL dreapta la ACRO. 
Apasati DIAL o secunda. 
Apare “sure?”. Apasati DIAL 
pentru confirmare. 
END pentru a reveni la 
meniul BASIC. 

  
SELECTAREA MODULATIEI (MODUL): regleaza tipul de modulatie 
Veti folosi PPM sau PCM in functie de modulatia receptorului. Aceasta se poate regla cu functia MODUL. 
Tineti minte ca trebuie sa inchideti transmitatorul si apoi sa il deschideti din nou pentru a fi valabilas 
chimbarea. Daca alegeti PCM aveti grija sa intelegi si sa reglati Fail Safe-ul (F/S) care trebuie. 
 
PCM = Pulse Code Modulation      PPM = Pulse Position Modulation (FM) 
 
Reglare: 

- PCM pentru toate receptoarele folosite la PCM 1024, indiferent de numarul de canale (exp. 
R138DP/148DP/149DP, R309DPS); 

- PPM petru toti receptorii compatibili Futaba FM, indiferent de numarul de canale (exp. R127DF, 
R123F, R148DF). 

- NU sunt compatibile cu receptorii pentru PCM512 ca R128DP sau R105iP. 
- NU sunt compatibile cu alte marci de receptori PCM, sau FM ca JR sau Airtronics. 

 
NOTA: Cand schimati un model in memorie si modulatia acelui model este alta atunci trebuie sa inchideti 
transmitatorul si sa il porniti din nou pentru a avea modulatia respectivului model. Pe ecranul Start-Up 
modulatia va palpai pana cand veti face acest lucru. 
 
 

Scop Pasi Tastele 

Schimbarea modulatiei 
modelului 1 din FM(PPM) 
in PCM 

Confirmati ca folositi 
modelul adecvat din 
memorie (Exp. 1) 

Pe ecranul Start-Up verificati modulatia jos si 
numarul si numele modelului sus. Daca nu este 
corect schimbati modelul 

Deschideti meniul BASIC, si 
apoi submeniul 
PARAMETER 

Apasati MODE (1 secunda) si inca o data 
pentru ADVANCE. 
Cursor jos pana la a treia pagina din meniu. 
DIAL dreapta pana la PARAMETER si apoi 
apasati DIAL. 

Mergeti la MODUL si 
schimbati setarea. 

De doua ori cursor in jos pana la MODUL si 
apoi DIAL dreapta pentru PCM. 
PCM palpaie pe ecran 

Inchideti meniul si apoi 
reporniti transmitatorul. 

END de doua ori si apoi POWER OT, POWER 
ON. 
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Functia canalului auxiliar (CH5 si CH7): defineste relatia dintre emitator si receptor in legatura cu canalele 
5 si 7. 
Reglare: 

- Canalelor 5 si 7 le poate fi alocat orice switch de la A la H sau nimic (null) 
- Mai multe canale pot sa aiba alocat acelasi switch 
- Canalele ce au alocat “NULL” pot fi controlate numai de mixere 

Scop Pasi Taste 

Alocarea switch D 
canalului 5. 

 Deshideti meniul BASIC si apoi 
submeniul PARAMETER 

MODE o secunda, si inca o data pentru 
ADVANCE 
CURSOR JOS de doua ori, Dial dreapta pana 
la PARAMETER apoi apasati DIAL 
 

Ducetiva la alocarea switch-ului 
pentru canalul 5 

CURSOR JOS de doua ori pana la CH5-SW 

Schimbati pe D. DIAL STANGA pana la D 

Inchideti END de doua ori. 

 
Tineti minte ca de fiecare data cand pe un canal puneti un switch ca functie primara si apoi mai puneti si o 
functie pe canal atunci cand veti muta switch-ul pentru functie il veti muta si pe cel al canalului. 
 
Inversarea servomecanismelor (REVERSE): schimba directia la care un servomecanism raspunde la 
ceeasi miscare a stick-ului. 
 
Inainte de orice alta programare completati tabela de servoreversing. Daca folositi functii ACRO gata facute 
pentru a controla mai multe servomecanisme deodata cum ar fi FLAPERON sau V-TAIL, este mai dificil sa 
va dati seama daca trebuie inversat un servomecanism sau  functia anume. De aceea cititi instructiunile 
detaliate la respectiva functie. 
 
Ianinte de fiecare zbor verificati daca servourile nu sunt inversate si se misca asa cum trebuie pentru 
respectivul model. 
 
NOTA: THR-REV (throttle reverse) este o functie speciala care nu inverseaza numai canalul ci si pozitia 
trimmerului in jumatatea  superioara. Pentru a folosi aceasta functie inchideti transmitatorul, tineti apasat 
MODE si END si deschideti transmitatorul. Cursor Down pana la THR-REV si apoi rotiti DIAL pana la REV. 
Inchideti si porniti iar transmitatorul. Aceasta schimbare afecteaza toate modelele. 
 

Scop Pasi Taste 

Schimbarea directiei 
servomecanismului de pe profundor. 

Deschideti functia REVERSE. Apasati MODE o secunda si inca 
o data pentru ADVANCE 

Alegeti canalul corespunzator 
si selectati directia 

Cursor jos de doua ori DIAL 
stanga pana la ELE 
DIAL stanga pana la REV 
 

Inchideti  END de doua ori 

 
Punctul de sfarsit al cursei servomecanismelor (E.POINT, de asemenea numit EPA): cea mai flexibila 
versiune de ajustare a cursei servo-ului. Ajusteaza independent fiecare limita in parte a fiecarui 
servomecanism, in loc sa aiba o singura setare pentru fiecare servomecanism, astfel afectand ambele 
directii. Din nou, pentru elicoptere CCPM, fiti sigur sa stiti SWASH AFR (pg 63 in manualul original) inainte 
de a ajusta punctele de sfarsit. 
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Ajustabilitate: 

• Puteti seta fiecare directie independent. 

• Se seteaza intre 0% si 140%. La setarea 100%, cursa servo-urilor este approx 40o pentru canalele 
1-4 si 55o pentru 5-8. 

• Reducand procentul, reduceti miscarea completa a servomecanismului in acea directie. 
 

Exemple: 

• Ajustati punctul de maxim motorului, pentru a nu forta carburatorul, si punctul de minim pentru a 
permite o inchidere corecta a carburatorului. 

• Ajustati flapsurile, astfel incat limita in sus sa permita numai zbor drept, la nivel, iar in jos lasati cursa 
completa. 

• END POINT-ul poate fi setat la 0 pentru a tine un servo oprit intr-o directie, de exemplu ca flapsurile 
sa nu opereze ca spoilere. 

• Servourile de retragere a trenului de aterizare, nu sunt proportionale. Schimbarea capatului cursei, 
nu va ajusta servo-ul. 

 
Punctul de sfarsit al cursei, ajusteaza un singur servomecanism. Nu va avea nici un efect asupra 

vreunui alt servomecanism, care lucreaza in conjunctie cu cel setat intr-un program de mixer sau 
FLAPERON, etc. Acest lucru este facut pentru a putea seta fin fiecare servomecanism in parte, pentru a 
evita atingerile intre ele. Pentru a ajusta cursa completa a unei functii, cum ar fi FLAPERON, faceti ajustarile 
in acea functie. Pentru elicoptere CCPM, ajustati cursa totala a functiei, cum ar fi pasul colectiv, in SWASH 
AFR. 
 
 Ajustati legaturile sau END POINT-ul? Aproape intotdeauna este bine sa va ajustati legaturile de pe 
model, pentru a va apropia cat de mult posibil prioritatile de utilizarea END POINT-ului. Cu cat setarea END 
POINT este mai mare, cu atat acuratetea pozitiei este mai mare si mai multa putere a servo-ului este 
disponibila la aproape orice pozitie (exceptand cazurile utilizarii servomecanismelor digitale). Daca valoarea 
END POINT este mare, atunci este necesar si un timp mai indelungat pentru a atinge pozitia dorita, astfel 
incat utilizati mai mult din cursa servomecanismului. (De exemplu. Folosind END POINT 50%, veti avea 
numai jumatate din pasii de cursa, asta insemnand ca fiecare click de trimmer va avea efect dublu si ca 
servo-ul ajunge acolo in jumatate de timp). 

• Punctul de sfarsit (si miscand legaturile) = moment, acuratete, dar timp mai mare de executie. 

• Punctul de sfarsit (in locul ajustarii legaturilor) = timp de executie foarte bun, dar in defavoarea 
momentului si acuratetei. 

 

Scop Pasi  Taste 

Scaderea cursei flapsului in 
directia de sus la 5% pentru a 
permite trimerizarea numai a 
nivelului de zbor si in jos la 
85%. 

Deschidem functia END POINT. MODE 1 secunda. 
DIAL dreapta la END POINT. 
Apasati DIAL. 

Alegerea canalului 
corespunzator si setarea 
directiei. (Ex. Flap sus 5%) 

CURSOR jos de 5 ori pana la 
flap. 
Miscati VR la stanga (rotita 
pentru flaps). 
DIAL stanga pentrui 5%.* 
VR la dreapta, DIAL stanga 
pana la 85%. 

Inchidem functia. END   END 

 
Administrarea ralanteeului motorului: functiile THR-CUT lucreaza impreuna cu THROTTLE TRIM-ul 
digital pentru a furniza o operare simpla a motorului. Nu mai exista nici o problema cu pozitionarea 
trimmerului exact in pozitia corecta pentru aterizari. 
Taierea motorului (TH-CUT) (ACRO/HELI): ofera o cale usoara de a opri motorul prin miscarea unui switch 
(cu stick-ul de motor la ralantee). Miscarea este mare la ralantee si dispare cu cat motorul este mai 
accelerat, pentru a impiedica oprirea accidentala a acestuia. La HELI, exista o setare aditionala, TH-CUT. 
 

Scop Pasi Tastele 

Decrementarea setarii de motor (la 
ralantee) pentru a opri motorul cu 
ajutorul unui switch. 

Deschideti meniul BASIC, apoi 
functia THR-CUT. 

MODE timp de 1 secunda. 
DIAL dreapta la THR-CUT. 
Apasati DIAL. 
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(standard: SWITCH A in jos) 

Activati functia. Alegeti switch-ul 
dorit, si pozitia care activeaza 
functia. 

CURSOR sus la ON(OT). 
DIAL stanga. 
CURSOR jos de doua ori la 
SW. DIAL dreapta pentru 
switch-ul si pozitia dorita. 

Cu stick-ul de motor la ralantee, 
ajustati rata pana cand motorul se 
opreste, dar lagaturile nu se indoaie.* 

SWITCH A in jos. 
STICK motor in jos. 
CURSOR de doua ori pana la 
RATE. 
DIAL dreapta pana se 
inchide. 

Inchideti functia. END   END 

*Normal o setare de 10-20% este suficient. O setare aproximativa poate fi facuta privind cand se inchide 
carburatorul complet; apoi porniti motorul pentru a confirma aceasta setare. 
 
Dual/triple rates si exponential (D/R, EXP) 
 
DUAL/TRIPLE RATES:  reduce sau mareste raza servomecanismului printr-un switch sau la ACRO poate fi 
pus pe orice stick. Acesta nu afecteaza numai un servo ci un canal anume de exemplu la Aileron sau Elevon 
afecteaza ambele servomecanisme.  
Activarea:  

• Orice switch(A-H). Daca alegeti un switch cu 3 pozitii instant functia dual rate devine triple rate 

• Positia stick-ului (ACRO). Exp.: La carma folositi numai ¾ din miscarea stick-ului mai putin atunci 
cand faceti figuri de acrobatie. Cat timp stick-ul dumneavoastra nu trece de 90% atunci veti avea un 
Low Rate care permite corectii fine, iar dupa veti avea un high rate care sa va ajute in miscarile de 
acrobatie. 

Reglarea: 

• De la 0-140% (la 0% se va dezactiva complet comanda), iar valoarea initiala este 100% 
EXPONENTIAL: schimba curba la care actioneaza servomecanismele pentru a face zborul mai placut. 
Puteti face miscarea servomecanismelor mai fina sau mai brusca in jurul punctului neutru. 
 
De ce sa folositi EXPO? Multe modele au nevoie de o comanda lunga pentru a efectua o anumite figura de 
acrobatie. Fara expo alte modele au o comanda foarte brusca langa pozitia neutra si corectiile fine sunt greu 
de facut. 
 
Cel mai bun mod de a intelege Expo este sa il incercati: 

• Daca nu ati facut nici o schimbare pana acum in ecranul D/R, EXP, mutati switchul D in jos  

• Cursor jos pana la EXPO si dial pana la 100% 

• Mutati switchul D sus, stickul pentru eleroane la ¼ din cursa si mutati stick-ul in jos 

• Observati cum pana la ¼ este mai putina miscare a servomecanismului 

• Faceti la fel pentru pozitia ¾ si apoi observati ce mult se misca servomecanismul dupa ¾ 
 
Reglare: 

• Mai sensibil langa neutru (exponential pozitiv) 

• Mai putin sensibil langa neutru (exponential negativ) 
 

Scop Pasi Taste 

Reglarea dual rate si expo in 
modul ACRO 

Deshideti functia D/R, EXP MODE o secunda si inca o data 
pentru ADVANCE 
Dial dreapta pana la D/R,EXP 
Apasati DIAL 

Alegeti canalul si switch-ul si 
pozitia acestuia 

MODE pana la canalul dorit 

Reglati rata  Dial stanga pana la 95% 

Reglati expo  Cursor jos si Dial stanga pna la -
15%  
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Ducetiva la a doua pozitie a 
switchului si setati rata 

Switchul in cealalta pozitie 
CURSOR sus si dial stanga pana la 
70% 

Reglati expo in a doua pozitie CURSOR jos si Dial dreapta pana 
la -3% 

Daca folositi un switch cu trei 
pozitii reglati si a treia rata 

 

Inchidere END de doua ori 

 
Scop Pasi Taste 

Reglarea de Dual Rate si expo in 
modul HELI. 

Deschideti funtia D/R,EXP MODE o secunda si inca o data 
pentru ADVANCE 
Dial dreapta pana la D/R,EXP 
Apasati DIAL 

Alegeti canalul si switch-ul si 
pozitia acestuia 

MODE pana la canalul dorit 

Reglati rata Dial stanga pana la 95% 

Reglati expo  CURSOR JOS si dial stanga pana la 
95% 

 
Scop Pasi Taste 

Reglati triple rate pentru eleron 
pe Switch-ul G cu 75% normal, 
25% slow roll si 140% extreme 
acrobatics si exponential 0%, 
15%, si respectiv -40%.  

Deschideti functia D/R,Exp MODE 1 secunda, inca o data 
pentru ADVANCE. 
DIAL dreapta pana la D/R,EXP 
si apo apasati DIAL 

Alegeti canalul pe care sa il 
schimbati 

CURSOR SUS si apoi Dial 
stanga pana la canalul respectiv. 
Apoi CURSOR JOS 

Optional: schimbati switch-ul CURSOR SUS apoi Dial stanga 
pana la G si CURSOR JOS de 
doua ori 

Confirmati pozitia switch-ului si 
apoi reglati rata. 

Switchul G in pozitia de sus si 
apoi Dial stanga pana la 75% 

Mutati switch-ul pe a doua pozitie si 
setati rata 

Switchul G pe pozitia din mijloc 
si apoi Dial stanga pana la 25% 

Optional: Daca folositi un switch cu 
3 pozitii mutati switchul pe a treia 
rata si setati rata 

Switchul G jos si setati rata 
140% 

Optional: in loc de switch puteti 
regla ca schimbarile sa fie 
declansate atunci cand stick-ul 
trece de o anumita pozitie. Setati 
High rate-ul la 25% pentru eleroane 

De doua ori CURSOR SUS Dial 
stanga pana la 1(sau numarul 
canalului pe care este eleronul in 
acest caz) apoi de doua ori 
CURSOR JOS. 
Dial stanga pana la 25% 
 
Deasemeni puteti schimba 
punctul de declansare astfel: 
asezati stick-ului respectiv in 
pozitia dorita si apoi apasati si 
tineti mai lung tasta DIAL. 
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Setati ratele pentru EXP Dati switch-ul G in pozitia de 
sus. 
Cursor JOS si verificati EXP sa 
aiba valoarea 0. 
Dati switch-ul G jos si Dial 
stanga pana la 15% 
Dati switch-ul G pe pozitia de 
mijloc si apoi setati cu Dial 
stanga la -40% 
Cursor SUS  

Repetati pasii de mai sus pentru profundor si carma. 

Iesire END de doua ori 

 
Submeniul TIMER (functii cronometru): controleaza un ceas electronic pentru a sti cat timp a mai ramas 
dintr-o cursa, timp de zbor dintr-un rezervor, timp de zbor ramas dintr-un acumulator etc. 
 Mod de setare: 

• Cronometrare inversa: porneste de la un timp ales, afiseaza timpul ramas. Daca timpul este depasit, 
continua sa cronometreze peste 0. 

• Cronometrare normala: porneste de la 0 si afiseaza timpul pana la 99 minute 59 secunde. 

• Independent pentru orice model, si face update automat cu orice schimbare a modelului. 

• In oricare mod TIMER, timerul face cate un bip la fiecare minut. In timpul ultimelor douazeci de 
secunde, face cate un bip la fiecare doua secunde. In timpul ultimelor zece secunde, se va auzi cate 
un bip la fiecare secunda. Cand se atinge timpul maxim, se aude un bip lung. 

• Pentru a reseta, alegeti timerul dorit cu tasta SELECT (in ecranul de startup), apoi apasati si tineti 
apasat DIAL timp de 1 secunda. 

• Activare prin orice directie la switch-urile A-H, sau stick-urile 1-4. Stick-ul de motor este convenabil, 
daca va faceti timpul in functie de cat a mai ramas din rezervor sau la un model electric, din 
acumulator. 

• Pentru a reseta orice timer din homescreen, CURSOR jos pana cand timerul palpaie. Apasati DIAL 
pentru a reseta. 

 

Scop Pasi Tastele 

Setam timerul pentru a numara 
invers de la 4 minute jumatate, 
fiind controlat de pozitia stick-
ului de motor. Acesta este 
utilizat pentru a putea controla 
mai bine puterea motorului cu 
combustibilul/acumulatorul. 

Deschideti meniul BASIC, apoi 
functia TIMER. 

MODE timp de 1 secunda. 
CURSOR jos pana la pag 3. 
DIAL dreapta la TIMER. Apasati 
DIAL. 

Activati functia. CURSOR sus. DIAL stanga. 
CURSOR jos. 

Ajustarea timpului la 4 min 30 
sec, numaratoare inversa. 

DIAL stanga la 4. 
CURSOR jos, DIAL stnga la 30. 
CURSOR jos, DIAL stanga. 

Atribuirea la stick motor si 
setarea punctului de 
declansare. 

CURSOR jos la SW. 
DIAL stanga la 3 (sageata 
indica sus). 
STICK-ul de motor pe pozitia 
dorita. (Ex. ¼ stick) 

Inchideti functia. END   END 

 
TRAINER: pentru antrenarea pilotilor incepatori, prin cuplarea a doua emitatoare cu un cablu de trainer. 
Instructorul are mai multe nivele de control. 

Adjustabilitate: 

• “N”: Cand SWITCH-ul de TRAINER este pe ON, canalul setat pentru acest mod poate fi controlat de 
student. Canalul setat este controlat (according to any programming set at the student’s transmitter) 

• “F”: Cand SWITCH-ul de TRAINER este ON, canalul setat pentru acest mod poate fi controlat de 
student, (according to any mixing set at the instructor’s transmitter) 

• “-”: Canalul setat in acest mod nu poate fi controlat de student chiar daca SWITCH-ul de TRAINER 
este ON. 

• SWITCH: controlat de SWITCH-ul F cu arc (10JA) sau H (10JH). NU pot fi atribuite alte switch-uri. 

• Compatibilitate: 10J poate fi si student si profesor cu orice statie Futaba in FM, compatibila cu cablul. 
Pur si simplu puneti cablul in conectorul pentru trainer la ambele statii, si urmariti instructiunile de 
mai jos. 
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Exemple: 

• Cand motor/pas colectiv sunt setate la “F”, controlul unui elicopter cu 5 canale, este posibil cu un 
emitator cu 4 canale. 

• Setati modelul in al doilea emitator, folositi modul “N” pentru a face o verificare sigura si rapida la 
toate functiile, apoi lasati radiocomanda de student sa aiba control total pe model. 

• Folosind modul “N”, setati curse mai mici, exponentile diferite, chiar si canale auxiliare pe statia 
studentului (daca are aceste caracteristici). 

• Pentru a usura invatarea,  profundorul si eleroanele trebuie setate la MOD “N” sau “F”, cu restul 
canalelor setate la “-” si controlate de instructor. 

 
Precautii: 

• NU porniti NICIODATA statia studentului. 

• INTOTDEAUNA setati modulatia elevului la PPM. 

• ASIGURATI-VA ca emitatorul elevului si cel al profesorului au setarile de trimmer si controlul miscarii 
identice. Verificati miscand switch-ul inainte si inapoi in timp ce miscati stick-urile. 

• EXTINDETI complet antena instructorului. Pliati antena elevului. 

• Intotdeauna scoateti modulul RF al studentului (daca este un emitator cu modul). 

• Cand functia TRAINER este activa, functia (snap roll) este dezactivata. Alte functii, cum ar fi THR-
CUT, care au fost atribuite aceluiasi switch, NU sunt dezactivate. Intotdeauna verificati de doua ori 
atribuirile functiilor, oferind prioritate functiei TRAINER. 

• Cand selectati un model diferit, functia TRAINER este dezactivata in modelul curent din motive de 
siguranta. 

 

Scop Pasi Tastele 

Pornirea functiei TRAINER si 
setarea astfel incat studentul 
are: control full al eleroanelor 
pentru a suporta FLAPERON; 
control normal al carmei pentru 
a accepta cursa scazuta; fara 
control la motor. 

Deschideti meniul BASIC, apoi 
deschideti functia TRAINER. 

MODE pentru 1 secunda. 
CURSOR jos la pag 3. 
DIAL dreapta la TRAINER. 
Apasati DIAL. 

Activati TRAINER. CURSOR sus, DIAL stanga la 
OT. 

Alegeti canalul dorit si tipul de 
antrenare dorit. 

CURSOR jos peste AIL si ELE 
(standard OK). 
CURSOR jos la THR, DIAL 
stanga la “-”: OT. 
CURSOR jos la RUD, dial 
stanga la “N”: NORM, 

Inchideti functia. END   END 

PRECAUTIE TESTATI functiile emitatorului elevului, inainte de a zbura ! 

 
Submeniul TRIM: reseteaza si ajusteaza eficienta trimmerelor digitale. 
 

10JA are trimmerele digitale diferite de trimmerele mecanice conventionale. Fiecare trimmer este, 
defapt un switch cu doua directii. De fiecare data cand acest switch este impins, trimmerul este schimbat cu 
o anumita valoare. Cand trimmerul este tinut continuu in jos sau in sus, viteza creste. Pozitia curenta a 
trimmerului este afisata pe ecranul de start up. Submeniul TRIM include doua functii utilizate pentru a 
administra optiunile trimmerului. 
 
 Numai pentru HELI: OTSET este disponibil pentru (idle up). Daca OTSET-ul este oprit, cand miscati 
trimmerele, se vor ajusta pentru toate conditiile de zbor. Daca OTSET-ul este activ, miscarea trimmerelor se 
va face numai dupa conditii. 
 
 Resetarea trimmerelor (CLR): Centreaza electronic trimmerele pe pozitia standard. Setarile SUB-
TRIM si rata STEP nu sunt resetate de aceasta comanda. 
 

Scop Pasi Tastele 

Aducerea trimmerelor la neutru 
dupa ce au fost facute toate 
legaturile pe model. 

Deschideti meniul BASIC, apoi 
submeniul TRIM. 

MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la TRIM. 
Apasati DIAL. 
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Nota: Aceasta este una din 
functiile pentru care emitatorul 
cere confirmare pentru a face o 
schimbare. 

Cererea si confirmarea resetarii. Apasati DIAL pentru 1 secunda. 
Se aude un bip. 

Inchideti functia. END   END 

 
Trim step: schimba rata de miscare a trimmerului cand este impins switch-ul. Poate fi setata de la 1 la 40 
unitati, depinde de caracteristicile modelului. Majoritatea avioanelor se descurca bine la 2 pana la 10 unitati. 
In general ratele mai mari se utilizeaza pentru modele cu cursa mare, sau pentru primele zboruri, asigurand 
astfel destul trimmer pentru a corecta modelul. Ratele mai mici sunt folosite mai tarziu pentru a ajusta 
modelul in zbor foarte fin. 
 

Scop Pasi Tastele 

Dublarea sensibilitatii (pasi 
mari) trimmerelor eleroanelor 
pentru un prim zbor la un model 
de acrobatie, asigurand astfel o 
raza suficienta pentru zbor la 
nivel 

Deschideti submeniul TRIM. MODE pentru o secunda 
DIAL dreapta la TRIM. 
Apasati DIAL. 

Alegeti pasul pe care doriti sa il 
schimbati. (Ex. Eleron) 

CURSOR jos la CH1. 

Ajustati dimensiunea pasului. 
(Ex. Incrementare pana la 8) 

CURSOR jos, DIAL dreapta la 
8. 

Repetati dupa dorinta si pentru 
celelalte canale. 

CURSOR jos la ELEV. DIAL 
dreapta pentru noua setare. 
Repetati de cate ori este nevoie. 

Inchideti functia. END   END 

 
SUB-TRIM: face mici schimbari sau corectari la pozitia de neutru a fiecarui servomecanism. Raza este -120 
pana la +120, cu setare standard 0, nefiind SUB-TRIM. 
 
 Va recomandam sa centrati trimmerele digitale inainte de a face schimbari la SUB-TRIM, si sa 
incercati sa mentineti valorile SUB-TRIM cat mai mici posibile. In caz contrar, cand SUB-TRIM-ul are valori 
mari, cursa servo-ului este restrictionata intr-o parte. 
 Procedura recomandata este urmatoarea: 

• Masurati si inregistrati pozitia suprafetei dorite 

• Puneti atat trimmerele (meniul TRIM RESET), cat si SUB-TRIM-ul (acest meniu) la 0 

• Montati bratele servo-urilor si legaturile, astfel incat  punctul de neutru al suprafetei de control sa fie 
cat mai corecta posibil 

• Utilizati putin SUB-TRIM-ul pentru a face fine corectari. 
 

Scop Pasi Tastele 

Ajustarea SUB-TRIM-ului la 
servo-ul flapsului, pana cand 
centrul coincide cu centrul 
servo-ului de eleron. Pentru ca 
trebuie sa lucreze impreuna ca 
flaperon. 

Deschideti submeniul BASIC, 
apoi SUB-TRIM. 

MODE pentru 1 secunda. 
CURSOR jos, DIAL dreapta la 
SUB-TRIM.Apasati DIAL. 

Alegeti canalul de ajustat, si 
ajustati pana cand suprafetele 
coincid. (Ex. Flap) 

CURSOR jos de 5 ori. 
DIAL cat este nevoie. CURSOR 
jos pentru fiecare canal. 

Repetati pentru alte canale. DIAL cat este nevoie. 

Inchideti functia. END   END 

 
Submeniul FAILSAFE (numai in modul PCM)  F/S: regleaza ce se va intampla daca conexiunea cu 
receptorul e slaba sau nu exista deloc. FailSafe(F/S): “invata” receptorul PCM ce sa faca in caz de 
radiointerferenta. 
Reglare: 

- Fiecare canal poate fi setat independent 
- Setarea NOR (normal) mentine servomecanismele in pozitia in care erau cand s-a pierdut comanda 
- Functia F/S (FailSafe) muta fiecare servomecanism pe o pozitie predefinita 
- NOTA: setarea F/S pentru throttle se aplica si pentru functia Battery F/S (vezi mai jos) 

 
Exemple: 

- Functia F/S este folosita in unele competitii pentru a intoarce avionul inspre pamant in loc de a lovi 
spectatorii sau orice altceva 
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- Unii piloti, in competitii, pun functia NOR pentru ca atunci cand sunt interferente figura de acrobatie 
pe care o fac in acel moment sa se continuie singura 

- Reglati throttle-ul astfel incat la o interferenta motorul sa treaca pe ralanti pentru a micsora pagubele 
in caz de impact 

- Recomandam deasemeni si sa faceti astfel incat in modul F/S sa se inchida motorul mai ales la 
elicoptere din motive de siguranta 

 
Daca selectati functia F/S aceasta va transmite un update o data la doua minute. Pentru a verifica setarile in 
timpul F/S inchideti transmitatorul sa vedeti ce se intampla cu servomecanismele. Cand reglati asteptati 
doua minute dupa ce ati facut setarea si apoi verificati pentru ca sa se faca update-ul. 
 

Scop Pasi Taste 

Schimbarea comenzii 
F/S pentru canalul  
(switchul de putere 
pentru motorul cu 
benzina) la o pozitie 
presetata. 
 
NOTA: Aceasta este una 
din acele functii pentru 
care transmitatorul are 
nevoie de confirmare 
pentru a face respectiva 
schimbare.  
 

Deschideti meniul BASIC si apoi functia 
F/S 
 

MODE o secunda si inca o 
data pentru ADVANCE. 
Dial stinga la F/S si apoi 
apasati Dial. 

Alegeti canalul pe care vreti sa il 
modificati. 

Cursor Sus la Ch 7 
 

Setati si confirmati modificare F/S Dati switch-ul ce controleaza 
canalul 7 pe pozitia OT 
Dial stanga pana la F/S 
Apasati Dial o secunda. 

Repetati operatiunea daca doriti si 
pentru alte canale. 

 

Inchideti END     END 

 
Battery FailSafe (F/S): un al doilea efect al avertizarii Low Battery. Cand voltajul acumulatorilor ce 
alimenteaza receptia scade sub 3,8V receptorul PCM va muta canlul Throttle pe o pozitie prederminata. 
Daca mutati stickul pe 0 cand functia este activata atunci veti avea inca 30 de secunde de control pana cand 
se va activa F/S din nou. 
Reglare: 

- Setarea NOR F/S pentru throttle in Battery F/S muta servomecanismul in pozitia in care stick-ul este 
jos si trimmerul in pozitia de mijloc 

- Setarea POS F/S pentru throttle in Battery F/S muta servomecanismul in pozitia in care se afla in 
F/S-ul normal (ca mai sus) 

 
ATENTIE: Cele de mai sus nu sunt valabile atunci cand alimentati receptia cu o baterie de 5 celule. In acest 
caz nu va bazati pe FailSafe deloc! 
 
Functiile ACRO ale meniului ADVANCE: 
Tipurile de aripi ale avioanelor (ACRO):  
Sunt 3 tipuri de aripi ale aeromodelelor: 

Simpla. Modelul foloseste un singur servomecanism sau mai multe legate printr-un singur cablu intr-
un singur canal.  
Acesta este reglajul Default si nu are nevoie de programare speciala. 
Doua servomecanisme pentru eleron. Modelul foloseste 2 servomecanisme mixate si are ampenaje. 
(Programarea la Twin Aileron Servos) 
Model fara ampenaj (aripa zburatoare). Modelul foloseste 2 servomecanisme mixate. (Programare la 
ELEVON) 

 
Twin Aileron Servos (cu ampenaj) (ACRO): Multe din modelele de acum folosesc 2 servomecanisme 
cuplate in pozitii diferite in receptor, ocupand doua canale. Daca modelul nu are ampenaj (este aripa 
zburatoare) atunci vezi ELEVON.  
Beneficii: 

- se poate regla finalul si pozitia de mijloc a cursei fiecarui servomecanism pentru a obtine exact 
miscarea de care aveti nevoie. 

- mai usor de asamblat si mai multa putere decat atunci cand un servomecanism actioneaza 2 
suprafete prin tije greoaie. 

- se poate regla astfel incat sa aveti cursa mai mare in sus decat in jos pentru a face rasuciri mai 
plane. 

- posibilitatea de utilizare si ca flapsuri, situatie in care s-ar chema FLAPERON (vezi mai jos). 
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Optiuni: 
 Receptor cu 5 canale? Nici o problema folositi AIL-2. 
 FLAPERON: 
  Foloseste canalul 6 pentru al doilea servomecanism. 
  Permite actiunea flapsurilor la fel ca cea a eleroanelor. 
  Ofera functia FLAP-TRIM pentru zbor la nivel. 
  Deasemeni permite si Aileron DiTerential in propria-i programare. 
 
 Canalul 6 = flaperon normal, 2 servomecanisme opereaza impreuna ca flaps 

Canalul 5 sau 7 = cele 2 servomecanisme nu lucreaza niciodata impreuna decat in functia AirBrake. 
 
NOTA: Numai una din functiile ELEVON sau FLAPERON poate fi folosita in acelasi timp. Amandoua nu pot 
fi activate deodata. Pentru a activa una din ele cealalta trebuie dezactivata mai intai. 
 

Scop Pasi Taste 

Dezactivarea FLAPERON-ului pentru a 
putea activa ELEVON-ul. 

Deschideti functia 
FLAPERON 

MODE o secunda si  inca o data 
pentru BASIC 
Dial stanga pana la FLAPERON 
Apasa Dial 

Dezactivarea functiei Cursor sus  
Dial dreapta pana la INH 

Inchiderea functiei END    END 

 
Utilizarea FLAPERON (ACRO): 
 Functia de mixare FLAPERON foloseste cate un servo pe fiecare dintre cele doua eleroane, pe care 
le utilizeaza, atat pentru eleron, cat si pt functia flap. Pentru efectul flap, eleroanele se ridica/coboara 
simultan. Bineinteles, functia eleron (miscarea in ambele directii) este executata de asemenea. 
 Odata cu activarea FLAPERON, de fiecare data cand programati CH6 sau “Flap” (adica, mixaj 
FLAP-ELEVATOR), emitatorul comanda ambele servouri pentru a opera ca flapsuri. O caracteristica de 
trimare este disponibila (vezi FLAP-TRIM) pentru a ajusta ambele puncte neutre impreuna pentru zbor la 
nivel si drept, sau o mica decrementare ori incrementare a unghiului flap. 
 END POINT si SUB-TRIM ambele ajusteaza fiecare servo individual. 
 
 Al doilea servo eleron (AIL-2): Standard pentru al doilea servo eleron este CH6 si permite ambelor 
servo-uri sa lucreze ca eleron si flap. Daca selectati CH5 sau CH7, functia flap lucreaza numai pentru CH6, 
si cele doua servo-uri pentru eleron functioneaza numai ca eleroane, exceptand frana aerodinamica (A. 
BRAKE). In functia de frana aerodinamica servoul flap CH6 si servo-urile eleron CH1 si (CH5 sau CH7) 
lucreaza impreuna. 
 

Scop Pasi Tastele 

Activati ambele servo-uri eleron, 
FLAPERON. 
 
Puneti 10% mai mult cursa in 
sus decat in jos (eleron 
diferential) in programarea 
FLAPERON. 

Deschideti functia FLAPEON. MODE timp de 1 secunda. 
DIAL stanga la FLAPERON. 
Apasati DIAL* 

Activati functia. CURSOR sus DIAL  stanga. 

Optional: ajustati eleronul 
diferential. (Ex. +10%) 

CURSOR jos DIAL stanga la 
+10%. 

Optional: daca utilizati un 
receptor cu 5 canale, schimbati 
AIL-2 de la CH6 la CH5. 

CURSOR jos DIAL stanga la 
CH5. 

Inchideti meniul. END   END 

*Daca functia FLAPERON nu se activeaza, exista inca un mixaj, cum ar fi ELEVON. 
 
FLAP-TRIM permite setarea actiunii flap cu liniarul (rotita) VR. Frana aerodinamica va misca flapsurile la o 
pozitie specificata prin miscarea unui switch. Flapsurile pot fi mutate de asemenea, cu switch-ul folosind un 
mixer programabil. Vezi oTset 
 

Adaugati FLAP-TRIM pentru a 
permite eleroanelor sa scada 
30% impreuna ca flapsuri, din 
rotita VR. 

Deschideti FLAP-TRIM. MODE timp de 1 secunda. 
DIAL stanga la FLAP-TRIM. 
Apasati DIAL. 

Functia este activata automat cu FLAPERON. 
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Functia FRAPERON trebuie sa 
fie activa cu al doilea servo 
setat la CH6. 

Setati liniarul pentru partea de 
zero dorita. 

LINEAR full stanga. 

Setati OFSET-ul si flaps-ul va 
lucra pentru toata zona linear-
ului. 

CURSOR jos 
Apasati DIAL 

Setati linearul pentru partea de 
flaps full. 

LINEAR full dreapta. 

Setati cursa flaps-ului. (Ex. 
30%) 

CURSOR sus. DIAL la 30%. 

Inchideti meniul. END   END 

Daca FLAP-TRIM este oprita, controlul flapsului depinde de linearul VR. Vezi E.POINT pentru a seta cursa 
flapsului daca folositi un servo flap. Daca folositi flaperons cu CH1 si CH6 NU inchideti FLAP-TRIM. 
 
Exista 3 tipuri de ampenaje de baza la avioane: 
 Simple. Modelul utilizeaza un servo pentru profundor si unul pentru carma (sau mai multe printr-un 
conector in Y). Acesta este standardul. 
 (Tail-less model). Modelul foloseste 2 servo-uri pe aripa, care lucreaza impreuna pentru a putea fi 
controlat longitudinal si transversal. Vezi ELEVON. Situatie intilnita la aripi zburatoare. 
 Ampenaje in V. Modelul foloseste doua suprafete, la unghi, pentru a crea impreuna deriva si 
inclinare longitudinala. Vezi V-TAIL 
 
Nota: Numai una din cele doua functii de ampenaje (V-TAIL si ELEVON) poate fi folosita la un moment dat. 
 
ELEVON (ACRO): folosita cu aripi in delta, aripi zburatoare, si alte avioane (tailless) ce combina functiile 
eleron si profundor, folosind doua servomecanisme, cate unul pe fiecare elevon. Cursa 
eleronului/profundorului poate fi ajustata independent. Aceasta este folosita si la modele de sol, de exemplu 
tancuri, care folosesc doua motoare impreuna pentru a inainta si un motor in fata/unul in spate pentru a 
intoarce. De asemenea, eleronul diferential poate fi ajustat in acest program. 

Ajustabilitate: 

• Este necesara utilizarea canalului 1 si 2. 

• Cursa eleronului/profundorului ajustabila independent. 

• Eleron diferential ajustabil. 
Nota: Daca elevon este activa , nu puteti activa FLAPERON. Trebuie mai intai sa dezactivati ultima functie 
inainte de a activa ELEVON. 
Nota: Asigurati-va ca miscati stick-urile de profundor si elevator pana in maxim, in timpul setarii. Daca sunt 
specificate curse mai mari, atunci cand miscati stick-urile de profundor si eleron in acelesi timp controalele 
pot sa se combine sau sa se termine cursa. 
 

Scop Pasi Tastele 

Activati ELEVON. 
 
Ajustati eleron-ul diferential la 
+10%. 

Deschideti functia ELEVON. MODE tip de 1 secunda. 
DIAL drepata la ELEVON. 
Apasati DIAL. 

Activati functia. CURSOR sus DIAL stanga. 

Optional: ajustati eleronul 
diferential. (Ex. +10%) 

CURSOR jos de 3 ori, DIAL 
stanga la +10%. 

Optional: ajustati cursa dorita 
pentru eleron/profundor. 

CURSOR sus DIAL la Elevator 
Travel 
CURSOR sus DIAL la Aileron 
Travel. 

Inchideti meniul. END   END 

 
V-TAIL (ACRO): Mixajul V-TAIL este utilizat pentru aeromodele cu coada in V, astfel incat ambele functii 
(eleron si profundor) sunt combinate pentru amandoua suprafetele cozii. Cursa profundorului si carmei pot fi 
ajustate independent. 
Nota: Daca V-TAIL este activa, nu puteti activa functia ELEVON. Daca una din aceste doua functii este 
activata, se va afisa un mesaj de eroare, si trebuie sa dezativati ultima functie inainte de a activa ELEVON. 
Nota: Asigurati-va ca miscati stick-urile profundorului si carmei regulat in timp ce verificati miscarile servo-
urilor. Daca este specificata o valoare mare a cursei, cand stick-urile sunt miscate in acelasi timp, 
controalele s-ar putea combina sau ramane fara cursa. Decrementati cursa pana cand nu apar combinatii 
intre canale. 

Ajustabilitate: 
Ajustati independent cursa profundorului/carmei. 
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CH (2/1 CH): Aceasta va permite sa utilizati functia V-TAIL cu avioanele cu coada in V, astfel incat 
profundorul si eleronul sunt combinate. Coada in V va avea si axa longitudinala si cea transversala pe stick-
ul din dreapta. 
 

Scop Pasi Tastele 

Activati V-TAIL. 
 
Ajustati cursele dorite pentru 
profundor/carma. 

Deschideti functia V-TAIL MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la V-TAIL. 
Apasati DIAL. 

Activati functia. CURSOR sus DIAL stanga. 

Optional: ajustati cursele 
separat. 

CURSOR jos DIAL stanga 
(Elevator Travel) 
CURSOR jos DIAL stanga 
(Rudder Travel) 

Optional: schimbati canalul de la 
4 la 1. (Daca este necesar.) 

CURSOR jos DIAL stanga la 2/1 
CH. 

Inchideti meniul. END   END 

 
Tonouri din switch (SNAP ROLL) (ACRO): 
Aceasta functie va permite sa efectuati tonouri prin simpla actionare a unui switch. Deasemeni elimina 
necesitatea de a programa 3 Dual-Rates pe canalele necesare unui tonou. 
Nota: Fiecare avion face tonourile altfel datorita centrului de greutate, suprafetelor de control etc. Unele 
modele fac tonou din eleroane altele numai din carma. Majoritatea modelelor fac cele mai precise tonouri 
atunci cand 3 suprafete de control lucreaza simultan.  
Reglare:  

- reglati cat si in ce directie se vor misca carma, profundorul si eleroanele 
- toate cele 3 canale pot fi reglate de la -120% pana la 120% 
- directii: in sus sau in jos, stanga sau dreapta 

 

 Eleron (AIL) Profundor(ELE) Carma(RUD) 

Dreapta sus + + + 

Dreapta jos + - - 

Stanga sus - + - 

Stanga jos - - + 

 
Nota: Intotdeauna dezactivati functia Trainer cand vreti sa activati functia SNAP-ROLL 

Scop Pasi Taste 

Ativati SNAP ROLL si reglati  cursa pentru 
profundor 55% pentru carma 120% in directia 
sus/dreapta 

Deschideti functia 
SNAP-ROLL 

Apasati MODE o secunda si 
apoi inca o data pentru BASIC 
Dial Dreapta pana la SNAP 
ROLL. 
Apasati Dial 

Activati functia Cursor Sus 
Dial stanga pana la OT sau 
On  
Cursor Jos 

Reglati cursele asa 
cum aveti nevoie. 

Cursor Jos  
Dial Stanga pana la 55% 
Cursor Jos  
Dial dreapta pana la 120% 

Inchideti meniul END    END 

 
MIXERELE: scheletul oricarei functii complicate 
 Mixerele sunt niste programe care fac mai multe servomecanisme sa actioneze la comanda unui 
singur stick, intrerupator etc. intr-o anumita ordine. 
Sunt foarte multe tipuri de mixere: 
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- Lineare: majoritatea mixerelor sunt lineare. Un mixer linear 100% ii spune servomecanismului slave 
sa faca exact ce face cel master, si 100% din raza celui master. Un exemplu ar fi FLAPERON-ul. 
Cand stick-ul eleronului este miscat atunci servomecanismul flapsului i se “spune” sa se miste la fel 
de mult. Un mixer linear 50% ar spune servomecanismului slave sa se miste jumatate din cat se 
misca cel master. 

- OTset: un mixer OTSET este un tip special de mixer linear. Cand acesta este pornit (in general la 
actiunea unui switch), servomecanismul slave este miscat un anumit procent reglat din miscarea sa. 
Un exemplu ar fi frana aerodinamica --- misca flapsurile, frina si profundorul la o pozitie anume 
atunci cand actionati un switch. 

 
 In esenta fiecare functie din programul radiocomenzii are la baza un mixer, cu toate insarcinarile si 
programarea gata facute si pregatite pentru folosinta. T-7 permite folosirea, in ACRO si HELI, a trei 
mixere lineare care pot fi programate complet si va permit sa rezolvati dificultatile zborului, sa faceti figuri 
de acrobatie mai usor etc. 
 
 Exemple: 

- Exponential este un mixaj care programeaza o curba care face servomecanismul sa raspunda 
mai mult sau mai putin in jurul punctului de mijloc. (lucreaza numai impreuna cu DUAL RATE 
care regleaza linear toata deplasarea servo) 

- THR-CUT este un mixer OTSET gata programat. Acesta spune servomotorului de pe motor ca 
atunci cand este sub un anumit punct sa duca servomecanismul inspre ralanti pentru a nu opri 
motorul 

- ELEV to FLAP este un mixer linear care misca flapsurile un anumit procent din profundor pentru 
a ajuta avionul sa faca looping-uri mai stranse. 

 
Mixer ELEV-FLAP (ACRO):  
 Acest mixer este primul mixer programat din fabrica pe care il prezentam. Mixerul ELEV-FLAP face 
ca atunci cand miscati stick-ul profundorului sa se miste si flapsurile in sus sau in jos. Este cel mai mult 
folosit pentru a face looping-uri mai stranse. In general ele coboara atunci cand este actionat profundorul si 
ajuta in curbele stranse. 
Reglare: Rata: -100% (flapsurile sunt la maxim in sus) pana la +100% (flapsurile sunt la maxim in 
jos); initial este setat la +50% (jumatate din miscarea totala a flapsurilor cand profundorul este tras la maxim 
in sus) 
 Switch: poate fi pus, sau “null” cand mixerul e activat tot timpul. 
  

Scop Pasi Taste 

Activati mixajul ELEV-FLAP. 
Reglati cursa flapsului la 45% 

Deschideti functia ELEV-FLAP MODE 1 secunda si inca 
o data pentru BASIC 
Dial dreapta pana la 
ELEV-FLAP 
Apasati Dial. 

Activati functia Cursor sus 
Dial stanga 

Reglati cursa cat aveti nevoie Cursor jos 
Dial stanga pana la 45% 

Optional: schimbati la switch pe “null” astfel 
incat functia sa fie activata tot timpul. 

Cursor jos 
Dial stanga pana la “null”(-
-) 

Inchideti END    END 

 
Mixare FLAP-ELEV (ACRO): este un mixaj linear pre-programat. Acest mixer face ca profundorul sa se 
miste odata cu flapsurile. Acest mixer este folosit pentru a compensa orice deplasare pe verticala cauzata de 
miscarea flapsurilor. 
 Ajustabilitate: 
 Rata: -100% (profundor full sus) pana la +100% (profundor full jos), cu un standard de +50% 
(jumatate din raza de actiune a profundorului este atinsa atunci cand flapsurile sunt trase in jos la maxim). 
 OTset: oTset pentru centrul profundorului relativ la flapsuri. 
 

Scop Pasi Taste 

http://www.sierra.ro/


  Sierra ModellSport              www.sierra.ro 

 

 22 

Activati mixajul FLAP-ELEV. Reglati cursa 
eleronului la 45% 

Deschideti functia 
FLAP-ELEV 

MODE 1 secunda si inca o data 
pentru BASIC 
Dial dreapta pana la FLAP-ELEV  
Apasati Dial. 

Activati functia Cursor sus 
Dial stanga pana la ON 

Reglati cursa cat aveti 
nevoie 

Cursor jos 
Dial stanga pana la 45% 

Inchideti END    END 

 
Mixer AILE-RUDD (ACRO): este un mixaj linear preprogramat. Este folosit pentru a mixa automat carma cu 
eleronul, pentru intoarceri realistice.  Este folositoare mai ales cand intoarceti sau faceti viraje cu modele la 
scara sau modele mari. 
 Reglare: 
 Rata: -100% pana la 100%, cu un standard de 50% (o jumatate din cursa carmei este atinsa cand 
stick-ul de eleron este tras pentru maxim stanga sau dreapta.) 
 

Scop Pasi Tastele 

Activarea mixerului AILE-RUDD. Ajustarea 
cursei carmei la 45%.  

Deschideti functia AILE-
RUDD. 

MODE timp de 1 secunda. 
DIAL dreapta la AILE-RUDD. 
Apasati DIAL. 

Activati functia. CURSOR sus DIAL stanga. 

Ajustati cursa cat e nevoie. 
(Ex. 45%) 

CURSOR jos. 
DIAL stanga la 45%. 

Inchideti meniul. END   END 

 
Mixajul AIRBRAKE (ACRO): ca si FLAPERON, AIRBRAKE (frana aerodinamica) este o functie realizata 
printr-o serie de mixere preprogramate, toate facute pentru dumneavoastra si incluse in emitator. Frana 
aerodinamica misca simultan flapsurile si profundorul, si este in general folosita pentru a face coborari rapide 
sau pentru a reduce viteza la aterizari. 
 
Aceasta functie este adesea folosita pe modele fara flapsuri, ca o cale mai simpla de a utiliza flaperonul. 
Reglare: Activare: setati pozitiile, miscand switch-ul G. 
Frana aerodinamica va raspunde imediat la miscarea switch-ului G, mergand la o cursa presetata la fiecare 
canal activ. 
 Controlat de canale: Profundorul si flapsurile pot fi setate independent in AIRBRAKE, incluzand 
setarea la 0 pentru a nu avea efect. 
 Nota: Daca utilizati FRAPERON cu canalele 5 sau 7, frana aerodinamica are setari separate pentru 
servourile de pe flaps ce lucreaza ca flaperoane. 
 

Scop Pasi Tastele 

Activarea AIRBRAKE pe un model FLAPERON. 
Ajustarea cursei flapsurilor la 50%, cu profundor 
negativ de 10%. 

Confirmati ca FLAPERON este 
activa. 

Vezi instructiunile de 
la FLAPERON. 

Deschideti functia AIRBRAKE. MODE timp de 1 
secunda. 
DIAL dreapta la 
AIRBRAKE 
Apasati DIAL. 

Activarea functiei. Switch-ul G in pozitia 
de sus. 
CURSOR sus DIAL 
stanga la OT. 

Ajustati cursa cat este nevoie. 
(Ex. Flap 50%, Profundor      -
10%.) 

CURSOR jos 
DIAL dreapta la -
10%. 
CURSOR jos DIAL 
stanga la 50%. 

Inchideti meniul. END   END 

 
MIXERE PROGRAMABILE (Progr.MIX1-3) 
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Emitatorul dumneavoastra T-7 contine trei mixere lineare care po fi programate separat. Din mai 
multe motive este recomandata sa folositi aceste mixere: 

- Pentru a corecta tendintele rele ale aeromodelului in zbor 
- Pentru a corecta o actiune particulara 
- Pentru a opera doua canale simultan dintr-un singur switch 
- Pentru a opri actiunea unui canal principal in anumite circumstante 

 
 Reglare: 

- Cele 3 mixere sunt reglate la inceput sa mixeze carma si eleroanele 
- PROGR.MIX1-3  eleron-carma     pentru viraje (coordinated) 
- Canale disponibile pentru mixaje: toate trei mixerele pot utiliza orice combinatie intre canalele de la 1 

la 7.  
- Master: canalul care controleaza. Miscarea acestui canal influenteaza miscarea canalului Slave. 
- Inca un canal: Majoritatea mixerelor urmeaza miscarea unui canal 

 

MASTER SLAVE SWITCH-UL SI 
POZITIA 

RATA OTSET 

CARMA ELERON NULL (--) 25% CENTRU 

 
- OTset ca master: Pentru a crea un mixer OTSET. Reglati master ca OFST (Exp: mutati flapsul la 

20% din miscarea totala si miscati switch-ul A in pozitia de JOS) 
-  

MASTER SLAVE SWITCH-UL SI 
POZITIA 

RATA 

OTSET CH6 A JOS 20% 

 
- Slave: canalul controlat. Acest canal este miscat automat atunci cand si canalul master se misca. E 

al doilea canal din numele mixerelui (eleron-rudder) 
- Setarile On/OT:  - SWITCH: Oricare din pozitiile oricarui mixer poate fi folosit pentru a activa 

un mixer. Up&Cntr, Cntr&Dn sunt optiuni care permit mixerului sa fie  ON in doua din trei pozitii ale 
switch-ului 

 - NULL(--): Nici un switch nu poate inchide functia. Ea este tot timpul activata 
- Rata: este procentul care determina CAT din cursa servomecanismului Master se va misca cel 

Slave. 
 

MASTER SLAVE SWITCH-UL SI 
POZITIA 

RATA OTSET 

CARMA ELERON NULL (--) 50% CENTRU 

 
- OTset: OTset regleaza pozitia de centru a servomecanismului Slave in functie de cel Master 

 

MASTER SLAVE SWITCH-UL SI 
POZITIA 

RATA OTSET 

Throttle CH7 E JOS 0% Hi 
100% Lo 

Jumatate din 
throttle 

 
 

Scop Pasi Taste 

Reglarea unui sistem 
de fum. 
 
ON cand switch-ul E 
este in pozitia de jos 

Deschideti un mixer 
programabil nefolosit. (EX: 
PROGRMIX3 ) 

MODE o secunda si inca o data pentru Basic 
Dial dreapta pana la PROGRMIX3 
Apasati Dial 

Activati functia. Cursor Jos de doua ori  
Dial stanga 
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Reglati canalele Master si Slave Cursor Jos, Dial dreapta pana la Can 3 
 
Cursor Jos, Dial dreapta pana la Can 7 

Reglati Switch-ul si pozitia. Cursor Jos apoi Dial Stanga pana la E Jos. 

Reglati Ratele (Exp: Lo=100%, 
Hi=0%) 

Cursor Jos si apoi stick-ul Throttle mai sus de 
mijloc; 
Dial Dreapta pana la +100% 
Mutati Stick-ul Throttle mai jos de mijloc; 
Dial stanga pana la 0%. 

Reglati OTSET, daca aveti 
nevoie. 

Cursor Jos si apoi mutati Stick-ul Throttle la 
pozitia dorita si apasati Dial timp de o secunda 
pentru a regla. 

Inchideti meniul. END    END 

 
 
 
 Adaugari speciale, Functii si Echipament Special Folosit In General pe Modele 
 
 Gyroscoape: Asa cum cuplul motor roteste un aeromodel pe pista in timpul decolarii, elicopterele se 
lupta cu cuplul care rasuceste modelul de fiecare data cand motorul este pornit. Timp de multi ani 
giroscoapele au fost utilizate in acest sens. In competitii acrobatice si competitiile de modele la scara, 
utilitatea giroscoapelor a iesit recent la lumina. 
 Pentru acrobatii, giroscoapele pe carma si profundor, fixeaza rotatia looping-urilor si rasucirilor, dar 
si miscarea cozii in intoarceri. (Futaba ofera un giroscop pe doua axe, GYA-352, care controleaza doua axe 
cu un singur giroscop). Pentru acrobatii 3D, se recomanda giroscoape head-holding/AVCS pe carma si 
profundor, deoarece acestea simplifica radical acrobatia. Pentru modele la scara, giroscoapele sunt folosite 
in general pentru a simplifica decolarile si aterizarile, tinand modelul drept in timp ce motorul este pornit. 
 Fiti atenti de fiecare data cand folositi un giroscop heading-hold/AVCS, deoarece acesta va corecta 
orice schimbare in curba, care nu este cauzata de miscarea carmei (cum ar fi executarea unei intoarceri 
numai din eleroane si profundor). In mod normal, modelistii utilizeaza setarile headind-hold/AVCS numai 
pentru anumite manevre, cum ar fi decolari si looping-uri, apoi schimba pe mod normal sau OT pentru a nu 
risca in timpul zborului. 
 In timp ce programul ACRO la 10J nu ofera programare specifica giroscopului, simpla ajustare a 
punctului de sfarsit a cursei la canalul pe care este instalat giroscopul are efect de a stabili performanta 
giroscopului in zbor. 
 
 Tren de aterizare retractabil: Este folosit in general pe modelele la scara pentru realism, si pe 
modele performante. Servomecanismul pentru acest canal este, in general, pus la CH5, care corespunde 
standard unui switch cu doua pozitii, pentru simplitate. 
 Trenul de aterizare retractabil are nevoie de un servomecanism special, neproportional. 
Servomecanismele pentru aceasta functie merg dintr-un capat al cursei in celalat capat, acolo tinand trenul 
de aterizare in pozitie. Un servomecanism normal utilizat la retractarea trenului de aterizare va continua sa 
consume curent tot timpul, consumand bateria prematur, riscand astfel prabusirea modelului. Functia END 
POINT nu va ajusta un servo retractabil. 
 Trenurile pneumatice folosesc un servo standard pentru controlul valvei, care ia sau da drumul la 
aer, miscand trenul sus sau jos. Pneumaticile sunt mai usor de instalat, dar necesita atentie la sistemul de 
aer. 
 
 Usi mecanice pentru tren: Unele modele la scara cu tren retractabil au si usi, pentru apropia 
modelul mai mult de cel real. Pentru exemplu de operare a usilor separat de trenul de aterizare, va rugam sa 
vizitati site-ul nostru: www.futaba-rc.com\faq\faq-10J.html. 
 
 Sisteme de fum: Multe modele acrobatice si la scara folosesc sisteme de fum pentru a arata mai 
mult realism sau pentru demonstratii mai impresionante. Sunt multe sisteme de fum disponibile, cu diferite 
sisteme de control. Majoritatea folosesc un servo pentru a incrementa/decrementa curgerea fluidului de fum 
in toba speciala de fum. Uleiul este incalzit in toba pentru a se transforma in fum. 
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 Este bine sa aveti o siguranta prin care opriti uleiul daca stick-ul de motor este sub jumatate din 
cursa. Pentru un exemplu in detaliu de montare a unui sistem de fum, vizitati site-ul nostru: www.futaba-
rc.com\faq\faq-10J.html. 
 
 Switch-uri pentru oprit motorul: Din motive de siguranta este recomandat sa aveti cate un switch 
de oprit motorul pe toate modelele cu combustibil. In cazul oricarui tip de problema in zbor (cum ar fi ruperea 
elicei, vibratia rezonatorului, stricarea servo-ului de motor, interferente radio) pilotul poate opri motorul in 
zbor foarte rapid si usor. Aditional, setarile FailSafe (F/S) sunt recomandate pentru a opri motorul in caz de 
interferenta. 
 
 Lansarea de bombe, parasutisti si alte obiecte: Multe modele sport si la scara includ unul sau mai 
multe din aceste trucuri. Tipic toate sunt controlate de un simplu micro-switch pus la canalul 7. Switch-ul este 
atribuit la PARAMETER. 
 
 
Ghid de start incepand cu un elicopter de baza 
 Acest ghid intentioneaza sa va ajute sa setati un elicopter de baza (H-1), pentru a va cunoaste 
radiocomanda mai bine, pentru a va da un start in utilizarea radiocomenzii, si cateva directii si idei despre 
ceea ce puteti face cu acest sistem puternic. 
 
Pe scurt, controalele elicopterelor sunt urmatoarele: 

• Eleron: schimba pozitia laterala (roll). Invarte elicopterul. Inclina platoul ciclic spre stanga sau 
dreapta. CH1 

• Profundor: schimba pozitia pe longitudinala. Schimba unghiul de atac al elicopterului (nasul sus sau 
jos). Inclina platoul ciclic in fata sau in spate. CH2 

• Carma: schimba unghiul rotorului anticuplu. Roteste elicopterul in stinga sau dreapta. CH4 

• Pas colectiv: ajusteaza pasul colectiv al rotorului principal, schimband pasul palelor principale. 
Incrementarea pasului colectiv inseamna ridicarea elicopterului. Se misca impreuna cu motorul pe 
STICK-ul DE MOTOR. CH6 

• Motor: deschide si inchide carburatorul. Se misca in conjunctie cu pasul colectiv pe STICK-ul DE 
MOTOR. CH3 

• REVO: mixer care controleaza carma in conjunctie cu pasul. Aceasta ajuta la compensarea  rotatiei 
elicopterului cauzata de incrementarea vitezei modelului. (Nu utilizati niciodata revo impreuna cu un 
giroscop head-holding/AVCS care este in modul heading-hold. Oricum, mixajul este utilizabil cand 
utilizati un gyro heading-hold/AVCS in modul normal). 

 

Scop Pasi Taste 

Pregatirea elicopterului. Instalati toate servo-urile, switch-urile, receptia dupa instructiunile 
modelului. Setati toate trimmerele si liniarele la neutru. Toate tijele 
sa fie la 90o (sau ca in instructiuni) la servomotoare si verificati sa 
nu existe joc. Setati mecanic toate legaturile cat mai corect posibil. 

Selectati modelul corect din 
MODEL TYPE. 
Nota: Aceasta este una din 
functiile pentru care emitatorul 
cere confirmare pentru a face o 
schimbare. 
(Daca s-a afisat tipul corect de 
model, asigurati-va sa il resetati 
pentru a sterge anumite setari 
nedorite) 

In meniul BASIC, deschideti 
submeniul PARAMETER. 

Deschideti emitatorul. 
MODE pentru 1 secunda. 
CURSOR jos CURSOR jos 
DIAL dreapta la PARAMETER. 
Apasati DIAL. 

Mergeti la MODEL TYPE. CURSOR jos la TYPE. 

Selectati MODEL TYPE-ul 
corect. 
Ex. H1 
Confirmati schimbarea. Inchideti 
PARAMETER. 

DIAL dreapta la H-1. 
Apasati 1 seconda. 
Apare ‘sure ?’. 
DIAL pentru confirmare. 
END pentru a reveni in meniul 
BASIC.    

Apoi numiti modelul. 
(Nu trebuie sa faceti nimic pentru 
a salva aceasta functie) 

In meniul BASIC, deschideti 
submeniul MODEL. 

DIAL dreapta la MODEL. 
Apasati DIAL pe model. 

Mergeti la MODEL NAME. CURSOR jos CURSOR jos. 
(se selecteaza primul caracter 
al numelui modelului) 
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Introduceti numele modelului. 
 
Inchideti submeniul MODEL 
dupa ce ati terminat. 

DIAL dreapta pentru a schimba 
primul caracter. 
CURSOR jos la urmatorul 
caracter. Repetati. 
END pentru a reveni la meniul 
BASIC. 

Reversati servo-urile in functie 
de cum este nevoie pentru a 
controla elicopterul corect. EX. 
Cand miscati carma la stanga, 
botul modelului trebuie sa faca 
stanga. 

In meniul BASIC, deschideti 
REVERSE. 

DIAL dreapta la REVERSE. 
Apasati DIAL pe REVERSE. 

Alegeti servo-ul dorit si 
schimbati-i directia de mers. 
(Ex : inversarea servo-ului de 
carma) 

CURSOR jos de patru ori pana 
la CH4 : RUDD. 
DIAL stanga astfel incat sa fie 
selectat REV. 
Repetati daca este necasar. 
END 

Ajustati cursa cat este nevoie 
pentru a avea ‘throws’ 
recomandate. (apar in general la 
high rates) 

In meniul BASIC, alegeti END 
POINT. 

DIAL stanga la END POINT. 
Apasati DIAL pentru a selecta 
END POINT. 

Ajustati punctele de finalizare a 
cursei. 
(Ex. servo-ul flap) 
 
Reveniti la meniul BASIC. 

CURSOR jos pana la ELEV. 
STICK-ul de profundor JOS. 
DIAL pana la cursa dorita. 
STICK-ul de profundor SUS. 
DIAL pana la cursa dorita. 
Repetati de cate ori este nevoie. 
END 

Activarea functiei THR-CUT. Deschideti functia THR-CUT. DIAL dreapta la THR-CUT. 
Apasati DIAL. 

Activati functia. Alegeti switch-ul 
si pozitia acestuia pentru 
activare. 

CURSOR sus DIAL stanga la 
OT. 
CURSOR sus la SW. 
DIAL dreapta la A-DOWN. 

Cu STICK-ul de MOTOR la 
ralanti, ajustati rata pana cand 
motorul se inchide, dar tija nu se 
indoaie. 
 
 
Inchideti. 

SWITCH-ul A in pozitia de jos. 
STICK-ul de MOTOR in jos. 
CURSOR jos de doua ori pana 
la RATE. 
DIAL stanga pana se opreste. 
END. 

Setarea curbei de motor pentru 
normal. 
(In general, schimbarile nu 
trebuie facute inainte de primul 
zbor.) 

Deschideti functia THR-
CV/NOR. 
Ajustati daca este necesar. 
Inchideti functia. 

DIAL dreapta la THR-CV/NOR. 
Apasati DIAL. 
DIAL dreapta la 95%. CURSOR 
jos la urmatorul punct. Repetati. 
END. 

Setarea curbei pasului colectiv 
pentru normal, cu baza –4, 
centrul +5, sfarsitul +10 sau +10 
grade pentru acrobatie. 
(Daca de-abia invatati sa zburati, 
intrebati-va instructorul.)  

Deschideti functia PIT-CV/NOR. 
Ajustati fiecare punct pentru 
curba dorita. 
(Ex. primul punct la 89%) 
 
Inchideti functia. 

DIAL dreapta la PIT-CV/NOR. 
Apasati DIAL. 
DIAL la 89%. 
CURSOR jos pentru punctul 
urmator. 
Repetati. 
END. 

Setati mixer revo pentru normal. 
(Pentru giroscoape heading-hold, 
nu faceti revo) 

Deschideti functia REVO-MIX. 
Ajustati punctul de pornire dorit. 
(Ex. 10%) 
Inchideti functia. 

DIAL dreapta la REVO-MIX 
Apsati DIAL. 
CURSOR sus DIAL stanga la 
ON. 
CURSOR jos DIAL dreapta la 
10%. 
CURSOR sus 
DIAL dreapta la 15%. END 
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Confirmati directia giroscopului. 
Nota: Daca utilizati un giroscop 
heading-hold/AVCS, folositi 
programarea acestuia pentru 
setarea corecta. 

Cu emitatorul deschis, mutati cu mana coada elicopterului inspre 
dreapta. 
Giroscopul ar trebui sa ofere miscarea de compensatie (marginea 
palelor rotorului anticuplu trebuie sa se miste inspre stanga). 
Daca giroscopul misca palele invers, inversati directia sa chiar de 
pe acesta. 

Asigurati-va ca urmariti instructiunile modelului pentru verificari inaintea zborului, reglarea palelor, etc. 
Nu folositi niciodata un set de pale care nu sunt echilibrate corect. 

Verificati tensiunea bateriei receptorului! Intotdeauna folositi un voltmetru inainte de a porni motorul. 
Incarcarea insuficienta, indoirea tijelor de comanda, si alte probleme pot duce la prabusirea 
elicopterului, sau poate chiar ranirea dumneavoastra, a altor persoane sau distrugerea unei proprietati. 

Confirmati ca platoul ciclic se afla pe nivelul 0 al cursei. Ajustati bratele daca e nevoie. 

Verificati ca in maximul pasului colectiv tija de comanda sa nu se indoaie. Verificati si pentru maximul 
pe axa transversala. Daca nu este corect ajustati cat este nevoie. 

Nota importanta : inainte de a seta motorul, ralantiul, oTset-ul, etc., asigurati-va ca motorul 
functioneaza corect in conditii normale. 

Verificarea setarilor dinaintea zborului : Verificati voltajul! Apoi, cu asistenta unui instructor, si cu 
celelalte verificari facute, accelerati motorul pana cand elicopterul devine “usor pe trenul de aterizare”. 
Ajustati trimmerele cat este necesar pentru a corecta orice tendinta nedorita. Daca coada tremura 
inseamna ca sensibilitatea giroscopului este prea mare. 

 
Functiile specifice elicopterului din meniul de baza 
TIPUL MODELULUI: Aceasta functie a submeniului PARAMETER este folosita pentru a selecta 
programarea in functie de tipul modelului. Inainte de a face orice altceva pentru a va seta modelul, mai intai 
trebuie sa decideti ce tip se potriveste cel mai bine aeromodelului dumneavoastra. Daca aveti un emitator 
10JA, standardul este ACRO. Daca aveti un 10JH, standardul este HELI(H-1). 
 
Tipuri de platouri ciclice la elicopter : 
Emitatoarele 10J suporta 6 tipuri de baza de setari a platoului, incluzand tipul cu un singur servomecanism 
(H-1 – majoritatea elicopterelor folosesc acest tip) si 5 tipuri de CCPM (mixarea pasului ciclic si colectiv). 
Cele H-1 sunt ghidate de catre un singur servo pe fiecare axa : eleron, profundor (pas ciclic), si pas colectiv. 
Elicopterele CCPM folosesc o combinatie de servo-uri ce lucreaza impreuna pentru a face miscarea pe cele 
trei axe. Exista 5 tipuri de CCPM de baza. CCPM are cateva avantaje, cel mai important si mai evident fiind 
ca este nevoie de mult mai putina mecanica pentru a misca platoul corect. Aditional, trei servomecanisme ce 
lucreaza impreuna (ex : HR-3, toate servo-urile misca profundorul) cresc foarte tare puterea si precizia. 
 
Unele elicoptere sunt HR-3 sau HN-3. De exemplu, Kyosho Caliber este HR-3, dar cu doua 
servomecanisme paralele pe partea din spate si nu cea din fata. Daca platoul ciclic al modelului 
dumneavoastra este “oT” cu 180o, tot veti folosi acest tip de platou, dar de asemenea veti apela si la functia 
SWASH AFR pentru a functiona corect. Aditional, diferite unghiuri ale CCPM mai pot fi create utilizand 
programele de mixaj. 
 
Nu lucreaza cum va asteptati? La multe instalatii CCPM trebuie ori sa reversati sensul unei functii 
(SWASH AFR) ori directia unui singur servomecanism (REVERSE). Vezi SWASH AFR pentru detalii. 
 
PROCEDURA DE SETARE A TIPULUI PLATOULUI 
 
Tipul HELI H-1: Servomecanismele independente ale eleronului, pasului si profundorului legate la platou. 
Majoritatea kit-urilor sunt de tipul HELI H-1. 
 
Tipul HELI H-2: tijele de comanda sunt aranjate ca in manualul original al emitatorului pag 61. Profundorul 
lucreaza cu niste legaturi mecanice. Cand miscati Eleronul, servourile eleronului si a pasului inclina platoul la 
dreapta si la stanga; cand miscati pasul colectiv, servourile eleronului si pasului inclina platoul sus si jos. 
 
Tipul HELI HE-3: tijele de comanda sunt pozitionate ca in figura de la pag 61 din manualul original. Cand 
miscati Eleron, servoul de eleron si pas inclina platoul la dreapta si la stanga; cand miscati Profundor, servo-
urile inclina platoul inainte si inapoi; cand miscati Pasul, toate cele patru servo-uri ridica si coboara platoul 
ciclic. 
 
TIPUL HELI HR-3: tijele de comanda sunt pozitionate ca in figura de la pag 61 din maualul original. Cand 
miscati Eleron, servoul de eleron si pas inclina platoul la dreapta si la stanga; cand miscati Profundor, cele 
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trei servo-uri inclina platoul inainte si inapoi; cand miscati Pasul, cele trei servo-uri ridica si coboara platoul 
ciclic. 
 
Tipul HELI H-3: tijele de comanda sunt aranjate ca in manualul original al emitatorului pag 61. Fundamental 
operatiunile facute de servomecanisme la H-3 sunt la fel ca cele de la HR-3.  
Oricum, aranjamentul servo-urilor la operarea profundorului difera. 
 
Tipul HELI HN-3: tijele de comanda sunt aranjate ca in manualul original al emitatorului pag 61. Cand 
miscati Eleron, cele trei servo-uri inclina platoul la dreapta si la stanga; cand miscati Profundor, servo-urile 
de profundor si pas inclina platoul inainte si inapoi; cand miscati Pasul, cele trei servo-uri ridica si coboara 
platoul ciclic. 
 

Scop Pasi Taste 

Schimbati MODEL TYPE a 
modelului trei de la avion la 
CCPM de 120o cu doua sevo-uri 
ce lucreaza impreuna pentru 
pas colectiv si eleron 
[HELI(HR3)]. 

Confirmati ca folositi memoria 
modelului corect. (exemplu: 3) 

Pe ecranul de baza, verificati 
numele modelului si # din partea 
dreapta si stanga sus. 
Daca nu este modelul corect 
(exemplu: 3), vezi MODEL 
SELECT. 

Deschideti submeniul 
PARAMETER. 

MODE timp de 1 secunda. 
DIAL dreapta la PARAMETER.  
Apasati DIAL 

Schimbati la MODEL TYPE-ul 
dorit (exemplu HR3.) 
Confirmati schimbarea. 

CURSOR jos DIAL stanga la 
HR3. 
Apasati DIAL 1 secunda. 
Apare “sure?”. 
Apasati DIAL pentru confirmare. 

Inchideti. END   END 

 
 
SWASH AFR [HELI numai(H-2/HE3/HR3/H-3/HN3)] 
Setarea ratei functiei platou ciclic (SWASH AFR) reduce/mareste/inverseaza cursa eleron, profundor 
(exceptie la H-2) si pas colectiv, ajustand sau inversand miscarea tuturor servo-urilor implicate in acea 
miscare, numai cand se foloseste acea functie. Deoarece aceste functii folosesc mai multe servomecanisme 
ce lucreaza impreuna in acelasi scop, ajustarea END POINT-ului sau REVERSE-ului nu va modifica corect 
cursa unui control. Din moment ce H-1 foloseste un servo pentru fiecare functie, nu necesita AFR. 
 
Acest lucru este destul de greu de explicat, dar foarte usor de observat, de aceea, ca exemplu vom seta 
platoul elicopterului Kyosho Caliber. Cu toate instalate ca in instructiuni, setati modelul la HELI(HR-3). Acum 
sa ajustam corect platoul. 
 
Deoarece eleronul nu foloseste mai mult de doua servo-uri, verificati-le pe acestea mai intai. Ori lucreaza 
amandoua corect (nu necesita schimbari), ori amandoua invers (reversarea functiei), sau un singur servo 
lucreaza invers (reversarea numai acelui servo). 
 
Urmeaza profundor. Nu uitati, servo(urile) eleronului lucreaza corect, deci daca profundorul nu lucreaza 
corect, ne mai raman doua optiuni – toata functia trebuie inversata, sau servo(urile) care nu ajuta si la 
eleron, trebuie inversat(e). 
 
Ultimul este pasul colectiv. Daca eleronul si profundorul lucreaza corect, singurul lucru ce poate fi gresit este 
directia pe care lucreaza pasul (necesita reversarea functiei). In exemplul nostru, HR-3 este la 180o (oT) fata 
de platou. Functia pas colectiv este inversa; dar reversarea celor trei servo-uri va inversa si functiile eleron si 
profundor. Schimbarea ratei pasului colectiv, de la +50% la –50%, va inversa functia fara a afecta actiunea 
eleronului. 
 

VERIFICAREA MISCARII CORECTE LA HR3 

Tipul platoului HR3 Miscarea corecta Miscarea gresita Cum corectati 

Stick-ul de eleron la 
dreapta 

Platoul se inclina la 
dreapta 

Platoul se inclina spre 
stanga. 

Reversati setarea AIL 
in SWASH la –50%. 

Spatele platoului se 
ridica. 

Servo canalului 6 se 
misca incorect; 
REVERSE. 
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Spatele platoului 
coboara. 

Servo canalului 1 se 
misca incorect; 
REVERSE. 

Stick-ul de profundor in 
sus. 

Partea din fata a 
platoului se misca in 
jos; spatele se misca in 
sus. 

Platoul se misca opus. Inversati setarea ELE 
in SWASH; (ex: de la 
+50 la -50) 

Tot platoul ciclic se 
ridica. 

Servo-ul canalului 2 se 
misca incorect.; 
REVERSE. 

Stick-ul de carma la 
dreapta. 

Palele se rotesc inspre 
stanga. 

Palele se rotesc la 
dreapta. 

Inversati servo-ul de 
carma. 

Stick-ul de motor in 
sus. 

Tot platoul ciclic se 
misca in sus. 

Platoul coboara. Reversati setarea PIT 
in SWASH. 

 
Scop Pasi Taste 

Ajustati cursa pasului colectiv 
de la +50% la –23%, inversand 
cursa tuturor celor 3 servo-uri si 
scazandu-le cursa numai in pas 
colectiv, pe un model HR3. 

Deschideti functia SWASH AFR. MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la SWASH. 
Apasati DIAL. 

Ajustati cursa PIT la –23. CURSOR jos de doua ori, DIAL 
stanga la –23%. 

Inchideti meniul. END   END 

 
Setarea conditiei normale de zbor: Conditia de zbor normala este utilizata standard pentru hovering. 
Curba cursei motorului si a pasului colectiv sunt ajustate pentru a da destula turatie motorului, pentru a nu fi 
afectat de unghiul dat la elice de pasul colectiv. Aceasta impiedica subturarea motorului la forta prea mare 
(ca si cum ati accelera o masina pe un deal abrupt in viteza a cincea) sau turatie excesiva la forta prea mica 
(ca si cum ati accelera in neutru), riscand astfel distrugerea motorului. Cum cele doua curbe si mixajul revo. 
au legatura intre ele, le vom discuta mai intai pe toate cele trei, apoi vom completa un setup ca exemplu. 
 
Curbele normale ale motorului, pasului si mixerului revo sunt toate disponibile in meniul BASIC pentru 
simplificare. Pot fi, de asemenea ajustate mai tarziu in meniul ADVANCE cu setarile pentru celelalte trei 
conditii [idle-up 1(IDL1), idle-up 2(IDL2), si motor hold(HOLD)]. 
Nota: Curbele de motor si pas pentru conditiile normale sunt intotdeauna pornite. Nu pot fi oprite niciodata. 
Celelalte trei conditii sunt activate cu curbele de motor sau hold-ul motorului. 
 
TH-CV/NOR: da curba de motor normala (NORM) care, de obicei, nu este un raspuns linear la miscarea 
stick-ului de motor. Ajustand punctul trei al curbei, vom umbla la turatia motorului la mijlocul cursei stick-ului 
– pozitia dorita pentru hovering. Celelalte patru puncte sunt ajustate apoi pentru a regla viteza maxima si 
minima a motorului, si o trecere lina intre ele. 
 
PI-CV/NOR: regleaza curba normala a pasului colectiv (NORM), pentru zbor apropiat de hovering. Curba 
normala a pasului colectiv este ajustata pentru a se potrivi cu cea a motorului, oferind astfel performanta 
verticala la o viteza constanta a motorului, cu o curba de –4 la baza, +5 la neutru si +8 pana la +10 grade a 
palelor la pas colectiv maxim. 
 
REVO: mixeaza comenzile pasului colectiv cu carma (un mixer PITCH-RUDDER) pentru a micsora cuplul 
generat de schimbarile unghiului pasului colectiv al rotorului principal, astfel nepermitand modelului sa isi 
schimbe directia cand se accelereaza.. REVO este extrem de util in stapanirea cozii modelelor care nu 
folosesc giroscoape heading-hold/AVCS. Nu utilizati niciodata mixajul revo impreuna cu un giroscop 
heading-hold/AVCS, in timp ce foloseste acest mod (heading-hold/AVCS). 
Mixerul revo este folosit cu aceste giroscoape in timp ce sunt setate pe mod normal. 
 

Scop Pasi Taste 

Setati conditia normala de 
zbor, curbele Motor/Pas 
colectiv si Revo. 
Punctul de baza: Ajustati 
punctul de baza al curbei 

Deschideti functia THR-
CV/NOR. 
 
Ajustati primul punct. (Ex: 5%) 

MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la THR-CV/NOR.  
Apasati DIAL. 
CURSOR jos de 4 ori DIAL 
dreapta la 5%. END 
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motorului pana cand motorul are 
un ralanti normal la sol. Ajustati 
punctul de baza a curbei pasului 
la –4 grade a palelor. 
Dati motor pana cand modelul 
este “usor” pe tren. Ajustati 
punctul de baza al REVO pana 
cand botul modelului nu se 
roteste deloc. 

Deschideti functia PIT-CV/NOR. 
 
Ajustati primul punct. (Ex: 8%) 

DIAL dreapta la PIT-CV/NOR. 
Apasati DIAL. 
CURSOR jos de patru ori DIAL 
dreapta la 8%. END 

Deschideti functia REVO. 
(Ex: High 5%, Low 10%) 

DIAL dreapta la REVO. 
Apasati DIAL 
DIAL dreapta la 5%. 
CURSOR jos DIAL dreapta la 
10%. END 

Punctul de hovering: Ajustati 
curba pasului colectiv la +5 
grade. Duceti modelul intr-un 
hover usor. Aterizati/inchideti 
motorul. Ajustati curba motorului 
si trimmerul carmei. Repetati 
pana cand modelul face hover 
usor la jumatate din cursa. 
Miscati stick-ul motorului de la 
¼ la ½ din cursa. Ajustati 
punctele 2 so 3 ale REVO pana 
cand modelul nu isi misca botul 
in timpul accelerarii. 

Ajustati THR-CV/NOR. Repetati secventa de mai sus 
de cate ori este nevoie. 

Ajustati PIT-CV/NOR. Repetati secventa de mai sus 
de cate ori este nevoie. 

  

Punctul de maxim: Ajustati 
curba pasului colectiv la +8 
pana la +10 grade. Din pozitia 
de hover, accelerati rapid. Daca 
motorul “bogs” (– se refera la 
zgomotul ala cand tartaie din 
cauza fortei prea mari), mariti 
curba motorului. Daca motorul 
!(over-revs)!, incrementati curba 
pasului la punctele 4 sau 5. 
Dati motor full in timpul 
hovering-ului, apoi reveniti la 
hover. Ajustati REVO pana cand 
botul nu se misca. 

Ajustati THR-CV/NOR. Repetati secventa de mai sus 
de cate ori este nevoie. 

Ajustati PIT-CV/NOR. Repetati secventa de mai sus 
de cate ori este nevoie. 

  

 
Functia THROTTLE CUT: Functia THR-CUT se foloseste pentru a opri motorul la sfarsitul zborului. Motorul 
poate fi oprit prin atingerea oricarui stick, eliminand astfel nevoia de a misca trimmerul pentru a-l opri si apoi 
sa-l reajustati inainte de fiecare zbor. Functia THR-CUT pentru elicopter include o pozitie ON/OT a motorului 
(normal putin deasupra ralantiului). Trebuie sa miscati stick-ul de motor in spate, sub punctul setat inainte ca 
functia THR-CUT sa poata fi resetata, pentru a evita accelerarea neasteptata a motorului. Pentru un 
exemplu detaliat de setare a THR-CUT, vezi ACRO. 
 
Nota: Asigurati-va ca nu uitati pasul de setare a punctului declansarii. Pentru aceasta, mergeti la THR, apoi 
puneti STICK-ul DE MOTOR in pozitia dorita si tineti DIAL o secunda. Aceasta functie nu poate fi inversata, 
pentru a declansa numai deasupra punctului stick-ului. 
 
Functia THR-HOLD: Aceasta functie tine motorul in pozitia de ralanti si il decupleaza de la STICK-ul de 
MOTOR cand miscati SWITCH-ul E (10JH) sau G (10JA). Este folosit pentru aterizari cu auto rotatie. 
 
Inainte de a seta THR-HOLD, faceti reglajele astfel incat la motor maxim, carburatorul sa fie complet 
deschis. Pentru ca THR-HOLD sa mentina ralanti-ul, mutati stick-ul la ralanti , apoi mutati SWITCH-ul la on 
si la oT si schimbati valoarea oTset-ului pana cand servomecanismul nu se mai misca. Pentru a micsora 
ralanti-ul motorului, sau daca vreti sa il opriti, introduceti un numar mult mai negativ. 
 
Mod de reglaj: 
Pozitia de ralanti: (Range of -50% to +50% centered about the throttle idle position to get the desired engine 
RPM) 
OTset la carma: Face oTset la pasul rotorului anticuplu. Se impotriveste rotirii fuselajului cand este activat 
THR-HOLD. 
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Atribuirea switch-ului: Atribuit la SWITCH G (10JA) sau E (10JH), in jos. Nu este ajustabil. 
Curba motorului: Deoarece motorul este mutat intr-o singura pozitie presetata, curba nu este disponibila 
pentru THR-HOLD. 
Curba pasului colectiv: Curba independenta, ajustata standard pentru a crea o inclinare a palei de -4 o la +6 o 
la +12 o, activandu-se automat cu THR-HOLD. 
Mixerul Revo: Deoarece mixerul revo ajusteaza in functie de cuplul motorului, acesta nu este disponibil 
pentru THR-HOLD. 
Prioritate: Functia THR-HOLD are prioritate asupra ralantiului. Asigurati-va ca SWITCH-ul de ralanti si cel de 
THR-HOLD, se afla in pozitiile dorite inainte de a porni motorul. (Va recomandam pornirea motorului in THR-
HOLD din motive de siguranta) 
 

Scop Pasi Taste 

Setati THR-HOLD-ul. 
 
Determinati pozitia dorita a 
motorului prin aducerea la 
ralanti a acestuia, porniti THR-
HOLD-ul si ajustati procentajul 
atat cat este necesar pentru a 
atinge punctul dorit. 

Deschideti functia THR-HOLD. MODE timp de 1 secunda. 
DIAL dreapta la THR-HOLD 
Apasati DIAL. 

Activati functia. CURSOR sus, DIAL stanga la 
OT. CURSOR jos. 

Setati pozitia dorita a motorului. DIAL dreapta la procentul dorit. 
CURSOR jos. 

Optional: setati un oTset la 
carma. 

DIAL stanga la OT. 
CURSOR jos, DIAL dreapta la 
oTset-ul dorit. 

Inchideti. END   END 

 
Functiile THR-CURVE si PIT-CURVE: Aceste curbe de 5 puncte sunt folosite pentru a potrivi cat mai bine 
pasul colectiv al palelor cu turatia motorului pentru o functionare corecta a acestuia. Curbele sunt disponibile 
separat pentru normal, idle-up 1 si idle-up 2. In plus, o curba separata pentru pasul colectiv este disponibila 
pentru THR-HOLD. Curbele exemplu sunt aratate in tipurile de setari apropiate. (ex: conditia normala de 
zbor) 
 
Sugestii standard: 
Normal: Curba pasului colectiv, ce rezulta in punctele 1, 3 si 5 oferind -4, +5, (+8 pana la +10) grade la pas. 
O setare a curbei de 0, 30, 50, 70, 100%. 
Idle-up 1 (ralanti 1): Este aceeasi, exceptand pentru giroscoapele ce au activat modul heading-hol/AVCS. 
Curba pasului probabil va fi similara cu curba normala de mai sus. 
Idle-up 2 (ralanti 2): Curba pasului colectiv ce rezulta in punctele 1, 3 si 5 ofera (-8 pana la -10), 0, (+8 pana 
la +10) grade. Curba motorului va fi de 100, 75, 50, 75, 100 pentru a oferi motor full pentru manevre invers. 
Curba THR-HOLD: Incepeti cu curba normala a pasului ((for inverted autos, start from the idle-up 2 pitch 
curve)), dar mariti ultimul punct cu aproximativ 1-2o, daca este disponibil, pentru a asigura suficient pas la 
aterizare. 
 
Mod de reglaj: 
Curbele  pentru conditia normala sunt editabile in meniul BASIC. 
Toate curbele pot fi ajustate in meniul ADVANCE. 
Selectate automat pentru conditia potrivita. 
Curbele idle-up sunt ajustabile de catre utilizator pentru a mentine turatia constanta, chiar daca pasul 
colectiv este redus in timpul zborului. (chiar si in zbor invers) 
Pentru a schimba conditia a carei curba se editeaza, apasati pur si simplu butonul MODE/PAGE pentru a 
rula printre curbele disponibile, sau cursor sus deasupra punctului 1 si schimbati curba numita. 
Pentru claritate, numele curbei active curent, este intre paranteze dupa numele conditiei a carei curba este 
editata. 
Curbele de ralanti si pasul THR-HOLD pot fi editate chiar si inainte de a activa conditiile sau in timp ce sunt 
active, dar nu selectate. 
 
REVO. MIX: Acest mixer cu curba lineara adauga o miscare inversa a carmei pentru a neutraliza schimbarile 
ce apar in putere, viteza si pas colectiv. 
 
Ajustabilitate: 
REVO. MIX: normal pentru hovering si idle-up combinat (1 si 2). 
REVO. MIX este editabil in meniul BASIC si ADVANCE. 
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Ratele mixerului REVO. Sunt curbe lineare. Pentru un motor ce se roteste in sensul acelor de ceas, carma 
este mixata in directia acelor de ceas; pentru un motor ce se roteste inversul acelor de ceas, are loc inversul. 
Schimbati setarea de directie, schimband semnul cifrelor din curba de la (+) la (-) si invers. 
 
Curbele revo pentru ralanti sunt deseori in forma de “V”, pentru a da carma potrivit de mult pentru pas 
negativ si motor puternic in timpul zborului invers. (Carma este necesara pentru a anula cuplul motor oricand 
acesta este accelerat. In zbor invers , stick-ul de motor sub jumatate are turatie mai mare si pas negativ, din 
acest motiv, incrementarea puterii si rotirea elicopterului (unless the revo mix is also increasing 
appropriately.)) 
 
IDLE-UP-uri: conditii de zbor disponibile special pentru elicoptere. Aceste conditii contin curbe diferite ale 
motorului, pasului colectiv si trimmerelor, pentru a efectua unele manevre mult mai usor. In cele din urma, 
functiile gyro si dual rate pot fi setate pentru a da rate diferite in functie de conditia selectata, incluzand cate 
una pentru fiecare idle-up. 
 
Una dintre cele mai comune conditii de zbor este cea in care elicopterul poate foarte usor sa se intoarca cu 
trenul in sus, si invers. Pentru aceasta, curba pasului este setata la 0 la jumatatea stick-ului, pas pozitiv 
(urca drept) inainte de jumatate, si pas negativ (urca cand este inversat) sub jumatatea stick-ului. Curba 
motorului este ajustata pentru a permite motorului sa mearga constant in ciuda modificarilor facute la pas. 
 
Aditional, idle-up-urile mai pot fi folosite pentru a maximiza caracteristicile de zbor ale elicopterului in 
anumite tipuri de zbor (adica, miscare rapida, inainte si inapoi) sau manevre (looping-uri, rotiri, stall turns), 
sau chiar aceeasi manevra dar shimband modul la giroscop din heading-hold/AVCS pe normal. 10J ofera 
doua idle-up-uri pentru a permite modelistului sa aiba doua setari pe langa cele doua ale conditiei de zbor 
normale. 
 
Ajustabilitate: 
SWITCH-ul G (10JA) sau E (10JH) este programat pentru curbele normal (NORM), idle-up 1 (IDL1) si idle-
up 2 (IDL2). Acest switch/pozitie nu este ajustabil. 
Activat cu curba motorului pentru acea conditie in THR-CURVE. 
Curbele sunt ajustate pentru a mentine turatie constanta chiar si atunci cand pasul colectiv este negativ 
(inversat). 
Setarile giroscopului pot fi setate separat pentru fiecare idle-up. 
Activarea functiei OTSET face ca TRIM LEVER-urile sa ajusteze timmer-ul separat in fiecare din conditiile 
idle-up. 
Dual rate-urile pot fi setate pentru a permite trei rate – o rata pentru fiecare dintre cele trei controale primare 
in conditiile normal/idle-up. 
 
Pentru un exemplu de curbe ale pasului si motorului si revo, vezi “Setarea conditiei normale de zbor”. 
 
OTSET: Trimmere optionale, separate pentru conditia de zbor normala. Aceasta functie este utilizata pentru 
a schimba automat trimmer-ul unui elicopter, de exemplu, cand se face tranzitia de la hovering la zbor rapid. 
Un rotor ce se invarte in sensul acelor de ceas, are tendinta de a merge inspre dreapta la viteza mare, deci 
un oTset inspre stanga la eleron ar indrepta elicopterul. OTset-ul necesar profundorului variaza in functie de 
geometria modelului, deci trebuie determinat prin observarea schimbarilor ce au loc la pasul colectiv in 
timpul zborului de viteza. OTset-ul carmei este afectat de mixerul revo. si de miscarea trimmerelor in timpul 
functiei oTset. 
 
 
Ajustabilitate: 
Atribuirea oricarui switch, plus o conditie ce creeaza/schimba intre trimmerele individuale pentru fiecare 
dintre idle-up-uri. 
Cand functia OTSET este activa (on), miscarea trimmer-elor ajusteaza oTset-ul stocat, nu trimmer-ele din 
conditia normala. 
Cand functia OTSET este inactiva (oT), OTSET-ul si orice alta ajustare a trimmer-elor nu are nici un efect 
(modelul se supune trimmer-elor a conditiei de zbor activa). 
Cand OTSET este oprit, ajustarile trimmer-elor facute in orice conditie de zbor le afecteaza pe toate. 
 
Nota: OTset si revo. nu sunt recomandate cand utilizati giroscoape heading-hold/AVCS ce sunt in modul 
AVCS, deoarece intra in conflict cu corectarile automate ale trimmer-ului si puterii, de care se ocupa AVCS. 
 

Scop Pasi Taste 
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Setati trimmere separate pentru 
fiecare dintre cele doua conditii 
idle-up. 
 
Ajustati trimmer-ul carmei de la 
idle-up 2 pentru a corecta cuplul 
la viteza mare. 

Deschideti functia OTSET. MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la OTSET. 
Apasai DIAL. 

Activati functia. CURSOR jos de trei ori, DIAL 
stanga la OT. 

Schimbati switch-ul pe E. CURSOR jos, DIAL dreapta la 
E. 

Selectati IDL2. CURSOR jos, DIAL dreapta la 2 
(IDL2). 

Ajustati setarea trimmer-ului cat 
este nevoie. (ex: carma la +8%) 

CURSOR jos de trei ori 
DIAL dreapta la +8%. 

Inchideti meniurile si confirmati 
diferenta la trimmere intre 
normal si idle-up 2. 

SWITCH E (10JH) sau G (10JA) 
de la normal la IDL2. Verificati 
schimbarea trimmerului la 
carma.  
END   END 

 
AJUSTARILE PENTRU HOVERING (HOV-THR si HOV-PIT): 
Pentru hovering curba motorului si a pasului colectiv necesita o ajustare foarte fina, afectand performanta 
numai in jurul punctului de mijloc. Se permite ajustarea lor in zbor pentru o setare ideala. 
 
Nota: HOV-THR este activa in normal, cu optiune pentru normal si idle-up 1. HOV-PIT este activa numai in 
conditia normala. 
 
Ajustabilitate: 
Schimbarile vitezei rotorului cauzate de temperatura, umiditate, altitudine sau alte schimbari ce schimba 
conditiile de zbor, sunt usor acomodate. 
Ambele ajustari pot fi oprite daca nu sunt dorite. 
HOV-THR si HOV-PIT pot atribui rotita VR numai pentru una din aceste functii. De fiecare data atribuiti rotita 
in aceste functii. Temporar opriti rotita dar ramaneti cu setarile memorate. 
Ajustarile pot fi memorate, dupa care rotitele pot fi readuse in centru pentru a utiliza acea parte de cursa. 
Permite utilizarea usoara a rotitelor de trimare la multe modele. (Nota: atunci cand memorarea se repeta cu 
oTset la rotita fata de centru, valoarea trimmerului se acumuleaza.) 
Ajustarile sunt resetate repede la valoarea initiala prin rotirea butonului DIAL pana cand trimmerul indica 0%, 
memorare, apoi aduceti rotita VR la punctul ei de centru. 
Toate funtiile, inclusiv acestea, ajuta modelul sa faca hovering la jumatate din cursa stick-ului. 
Disponibila numai in conditia normala. 
 

Scop Pasi Taste 

Ajustarea fina a hovering-ului cu 
ajustarile necesare. Tineti minte 
ca aceasta afecteaza doar 
conditia (normala) de hovering. 
 
Ajustati curbele motorului si 
pasului colectiv. In zbor, ajustati 
curbele pasului si motorului doar 
in apropierea punctului de 
hover, independent cu rotitele 
HOV-THR si HOV-PIT. 
 
Stocati noile setari dupa zbor. 

Deschideti funtia HOV-PIT. MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la HOV-PIT. 
Apasati DIAL. 

Stocati setarile curente ale 
rotitei inainte de starea functiei 
HOV-THR. 

Apasati DIAL o secunda pentru 
stocare. 
Rotiti VR pana la centru. 

Schimbati VR la oT. CURSOR jos, DIAL stanga la 
OT. 

Inchideti. END 

Deschideti functia HOV-THR. DIAL dreapta la HOV-THR. 
Apasati DIAL. 

Atribuiti rotita VR. CURSOR jos, DIAL stanga la 
ON. CURSOR sus. 

In zbor, ajustati curba motorului langa punctul de hover, din rotita 
VR. 

Stocati setarea curenta a rotitei, 
inainte de a selecta un alt 
model. 

Apasati DIAL o secunda pentru 
stocare. 
Rotiti VR la centru. 

Inchideti. END   END 

 
GIROSCOAPELE: Folosirea electronicii pentru a simplifica setarea si zborul. 
 

http://www.sierra.ro/


  Sierra ModellSport              www.sierra.ro 

 

 34 

Ce este un giroscop? Giroscopul este unitatea electronica ce simte miscarea si o corecteaza. Spre exemplu, 
daca vantul misca coada elicopterului la stanga, un giroscop va simti aceasta miscare (si va confirma ca nu 
s-a dat comanda pentru acest lucru) si o va corecta. 
 
Cu ce ajuta in setarea elicopterului? Un giroscop bun, va elimina total mixajul revo. Giroscopul va simti si 
corecta miscarea nedorita, astfel incat dumneavoastra sa nu trebuiasca sa pierdeti timpul setand curba 
corecta. 
 
Tipuri de senzori ai giroscopului: Exista multe tipuri de giroscoape. Giroscoapele mai vechi erau mecanice, 
cu un tambur rotitor, similar cu cel al jucariilor. Urmatoarea generatie utiliza un cristal special, numit 
piezoelectric, ce simtea miscarea si trimitea un impuls electric. Cele mai bune giroscoape utilizate in prezent 
sunt cele bazate pe tehnologia SMM. Aceste “Silicon Micro Machines”, sau chipuri care simt miscarea. SMM 
dispun de o acuratete mult mai mare si sunt afectate foarte putin de schimbarile de temperatura, etc. 
 
Tipuri de raspunsuri ale giroscoapelor: 

• Normal: simt miscarea si o corecteaza (daca giroscopul simte o miscare inafara cursei de 2 sec, o 
corecteaza pentru 2 secunde) 

• Heading-hols/AVCS: calculeaza unghiul rotatiei (prin urmarirea timpului/ratei de schimbare) si apoi 
face corectia pana cand se atinge acelasi nivel al rotatiei. 

• Prioritate stick-ului: O proprietate a ultimelor giroscoape. Cu cat este mai multa miscare aplicata pe 
canalul controlat de gyro, cu atat sensibilitatea acestuia scade. In acest mod, daca dati comanda 
puternica pentru un viraj scurt, de exemplu, giroscopul se inchide si nu se opune virajului. Cu cat 
dati drumul la carma, sensibilitatea se mareste din nou, minimizand miscarea incorecta a cozii si 
tinand modelul drept. (Daca giroscopul dumneavoastra nu include prioritatea stick-ului o puteti crea 
manual. Vizitati: www.futaba-rc.com\faq\faq-10J.html) 

 
Alegerea giroscopului potrivit in functie de performante, elicopter si buget: 

• Mecanic: unele inca mai sunt disponibile. Sunt foarte greu de setat  si nu la fel de eficiente ca piezo 
sau SMM. 

• Piezo fara heading-hold: acestea sunt giroscoape ieftine si usor de setat. Unele au dual rate si 
control al sensibilitatii din radiocomanda in timpul zborului. Lipseste heading-hold, astfel nu vor fi 
posibile zborurile precise. 

• Piezo cu heading-hold: Pana nu demult erau cele mai bune. Scumpe, cu o setare complexa. !(Adds 
GPS-like heading recognition)!. Prezinta mici dificultati la schimbarea temperaturii (setarea pozitiei 
variaza in functie de temperatura giroscopului) 

• SMM cu heading-hold: Giroscopul secolului 21. Cu chip. Scump, mai usor de setat, mai multa 
durabilitate. Nu este afectat aproape de loc de temperatura. Multe din ele includ sistem de setare a 
ratei prin coordonate pentru raspuns rapid cand se folosesc servo-uri digitale specializate. Exemplu: 

o GY401: Simplu de setat. Ideal pentru invatarea acrobatiilor 3D. 
o GY502: Centrare mai buna fata de 401 pentru acrobatii mai avansate. Ideal pentru 

competitiile CLASS III 
o GY601: Centru exceptional. Timp de raspuns extrem de mic. Necesita servo special. 

 
GYRO: Simplifica ajustarea/selectarea sensibilitatii servo-ului, si poate oferi mai mult decat 2 setari de 
sensibilitate. (Cu cat este sensibilitatea mai mare, cu atat mai multa corectare face giroscopul, si cu atat 
elicopterul devine mai neascultator la comenzile date). Aceasta functie este cel mai bun mod de ajustare a 
sensibilitatii gyro-ului in timpul zborului. 
 
Ajustabilitate: 

• Puneti reglarea sensibilitatii giroscopului pe canalul 5. (Nu este schimbabil) 

• Sunt disponibile tipurile de setari STD si AVCS/heading-hold (GY) pentru simplificarea ajustarii 
giroscoapelor heading-hold/AVCS. 

• Se poate atribui oricarui stick sau selectarea optiunii Cond. 

• Fiecare setare a giroscopului se face de la 0 la 100%. 

• Giroscoapele dual mode (heading-hold/AVCS si normal) se schimba de la un mod la altul prin 
schimbarea semnului sensibilitatii. 

• Procentele mai mari indica sensibilitate mai mare, sau raspuns mai slab. 

• Tremurarea cozii sau scuturarea acesteia, indica sensibilitate excesiva. Slabiti sensibilitatea pana 
cand coada nu mai misca. 

 
Exemplu de sensibilitate pentru giroscoape Heading-hold/AVCS (GY) 
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Setarea unui giroscop heading-
hold/AVCS cu acest mod in idle-
up 1 si modul normal in idle-up 
2 si normal. 

Deschideti si activati functia 
GYRO. 

MODE pentru 1 secunda. 
DIAL dreapta la GYRO. 
Apasati DIAL, CURSOR jos de 
doua ori, DIAL stanga la ON. 

Optional: schimbati tipul 
giroscopului la heading-hold 
(GY). 

CURSOR jos de doua ori, DIAL 
stanga la GY. 

Optional: schimbati atribuirea 
switch-ului. Ex. Selectati E 

CURSOR sus la SW. 
DIAL stanga la E. 

Ajustati rata gyro cat este 
nevoie. (Ex: NORM la A80%, 
IDL1 la A70%, IDL2 la N70% ca 
puncte de start) 

CURSOR jos de doua ori, DIAL 
dreapta la A80%. 
CURSOR jos, DIAL dreapta la 
A70%. 
CURSOR jos, DIAL stanga la 
N70%. 

Inchideti functia. END   END 
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