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extended serie

P�ijíma�e �ady DUPLEX Rx jsou ur�eny pro provoz s vysíla�i �ady 
DC/DS nebo s vysíla�ovými moduly �ady Duplex Tx  pracujících v 
pásmu 2,4 Ghz.
P�ijíma�e Duplex nabízíme v �iroké �ad� velikostí a vlastností, aby 
vyhovovaly �etným po�adavk�m na�ich zákazník�. P�ijíma�e 
Duplex se vyráb�jí od miniaturních Duplex R3L a R5L pro malé  
modely, p�es p�ijíma�e R9 a R11EPC pro st�ední modely, a� po 
p�ijíma�e R14 a R18 pro ty nejv�t�í modely.

P�ijíma�e
1     Úvod �ESKY

FW. ver. 3.24
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Systém Duplex byl navr�en s d�razem na maximální spolehlivost.  
Od samého za�átku je obousm�rný p�enos charakteristickým 
rysem systému Duplex. P�ená�í telemetrická data, ale také pomáhá 
zaji��ovat bezpe�ný p�enos mezi p�ijíma�em a vysíla�em.
Telemetrie Duplex EX pou�ívá otev�ený protokol, který poskytuje 
tu výhodu, �e je kompatibilní s velkým po�tem telemetrických 
senzor�, jak JETI model, tak od dal�ích výrobc�. Telemetrická data 
m��ete zobrazit na r�zných za�ízeních, nap�. na JETIBOXu profi a 
DC/DS vysíla�ích, nebo na PC.
I kdy� se systém Duplex stále vyvíjí, v�nujeme zvý�enou pozornost 
udr�ení kompatibility se star�ími verzemi systému. U�ivatelé tak 
nejsou nuceni kupovat stále nová za�ízení, aby vyu�ili nejnov�j�ích 
vylep�ení. Díky online aktualizacím jsou zlep�ení snadno p�ístupná 
pro u�ivatele z kterékoliv �ásti sv�ta.
Portfolio spole�nosti JETI model obsahuje pestrou nabídku 
elektronického za�ízení pro modely, jako jsou regulátory nap�tí, 
regulátory otá�ek motoru, za�ízení zobrazení telemetrických 
dat, telemetrické senzory a v neposlední �ad� DC/DS vysíla�e. 
Výrobní politikou firmy JETI model je produkce výrobk� té 
nejvy��í kvality.

CZ
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2.1 Technická data p�ijíma�� �ást 1

2     Technická data

Základní data R3L R5L R 7nano  R9

Rozm�ry [mm] 10x22x7 47x20x7 30x18x5 51x24x11

Hmotnost [g] 7,6 5,4 2 13

Délka antény [mm] 2x100 2x100 1x30 2x200

Po�et výstupních kanál� 3 5 7 9

Provozní teplota [°C] 
-10 a� 
+85

-10 a� 
+85

-10 
a�+85

-10 a� 
+85

Napájecí nap�tí [V] 3,2 � 8,4 3,2 � 8,4 3,2-8,4 3,2 � 8,4

Pr�m�rný proud [mA] 30 30 20 30

P�enos telemetrických dat 
v reálném �ase

ANO ANO ANO ANO

Programování JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX

Podpora p�ijíma�ových 
satelit� Rsat

    NE     NE NE ANO

Max. výstupní výkon [dBm] 15 15 6 15

Receiver sensitiviy [dBm] -106 -106 -98 -106
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2.2 Technická data p�ijíma�� �ást 2

* xternal ower onnector E P C

Základní data R11 EPC* R14* R18* Rsat2
RMK

Rozm�ry[mm] 51x24x11 62x38x16 62x38x16 35x23x6

Hmotnost[g] 15 30 30 12

Délka antény [mm] 2x200 2x400 2x400
2x200
(2x75, 
2x150)

Po�et výst. kanál� 11 14 18 PPM 8/16

Provozní teplota [°C] -10 a� +85
-10 a� 
+85

-10 a� 
+85

-10 a� 
+85

Napájecí nap�tí [V] 3,2 � 8,4 3,2 � 8,4 3,2 � 8,4 3,2 � 8,4

Pr�m�rný proud [mA] 30 40 40 30

P�enos telemetrických 
dat v reálném �ase

ANO ANO ANO ANO

Programování JETIBOX JETIBOX JETIBOX JETIBOX

Podpora p�ijíma�. 
satelit� Rsat 

ANO ANO ANO -

Max. výst. výkon[dBm] 15 15 15 15

Citlivost 
p�ijíma�e[dBm]

-106 -106 -106 -106
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3.1 Napájecí nap�tí
P�i plánování palubního zapojení pro sv�j projekt v�dy v�nujte 
pozornost rozsahu vstupního nap�tí pou�itých p�ijíma�� a serv.
Napájecí nap�tí do svých p�ijíma�� Duplex m��ete p�ivést 
následujícími zp�soby:
 - p�ímo z baterií
 - prost�ednictvím regulátoru nap�tí BEC (bu� samostatného, 

nebo coby sou�ást regulátoru otá�ek)

Zdroj m��e být p�ipojen k p�ijíma��m Duplex p�es:
 - kanál plynu (p�i pou�ití regulátoru otá�ek s BEC)
 - volný výstup p�ijíma�e
 - Y-kabel zasunutý do libovolného kanálu (krom� �Ext.�)
 - MPX konektor pro p�ijíma�e se �títkem EPC, p�ijíma�e R14 a 
             R18, které jsou vybaveny konektorem napájení

3.2 Provoz
Doporu�ujeme zapnout nejprve vysíla� a poté p�ijíma�. Vysíla� 
potvrdí zapnutí p�ijíma�e krátkým pípnutím. P�i vypínání systému 
doporu�ujeme nejprve vypnout p�ijíma� a následn� vysíla�.

3.3 Párování
V p�ípad� pou�ití nového p�ijíma�e nebo vysíla�e je nutné je spolu 
tzv. spárovat. P�enos informací mezi p�ijíma�em a vysíla�em je pln� 
digitální a proto je nutné adresovat za�ízení, které komunikují mezi 

3   Instalace

CZ

7

JETI model s.r.o.
Lomená 1530, 742 58 P�íbor
Czech Republic - EU

www.jetimodel.com
www.jetimodel.de
info@jetimodel.cz

radio control system

Hlavní výhody systému DUPLEX:
 � digitální p�enos dat
 � bezkrystalový systém
 � bezpe�ný provoz
 � p�enos telemetrických dat v reálném �ase
 � dv� p�ijíma�ové antény
 � okam�itá odezva výstup� p�ijíma�e
 � sou�asný provoz více p�ijíma�� na jeden Tx      
    modul
 � akustický signalizace stavu celého systému
 � nastavení parametr� pomocí terminálu   
    JETIBOX

Systém Duplex EX:
� Vysíla�ové moduly
� P�ijíma�e
� Telemetrická �idla
� Kompatibilní dopl�ky
� Zobrazovací jednotky



computer radio control system

sebou na spole�ném frekven�ním pásmu (2,4 GHz).
Postup:
1.  Zasu�te propojku BIND PLUG (je p�ilo�ena v balení) do zdí�ky v 

p�ijíma�i ozna�ené nápisem Ext.).
2.  Zapn�te p�ijíma� � (k p�ijíma�i p�ipojte správné napájecí nap�tí). 

B�hem následujících 60-ti sekund lze p�ijíma� spárovat. Po 
uplynutí 60 sekund p�ijíma� re�im párování ukon�í a proces 
párování se musí provést znovu od kroku 1.

3.  Zapn�te vysíla� - ten ohlásí dvojím pípnutím spárování s 
p�ijíma�em.

Spárování je mo�no provést i bez propojky (BIND PLUG), a to 
pomocí JETIBOXu.

Postupujte podle instrukcí:
1.  P�ipojte JETIBOX propojovacím kabelem k výstupu p�ijíma�e 

ozna�enému jako Ext.
2.  Zapn�te p�ijíma� - (k p�ijíma�i p�ipojte správné napájecí nap�tí).
3.  Na JETIBOXu vyberte polo�ku Pairing a stla�te U (�ipka nahoru). 

Nyní p�ijíma� �eká 60 sekund na zapnutí vysíla�e, s kterým se 
spáruje. Po uplynutí 60 sekund p�ijíma� re�im párování ukon�í a 
proces párování se musí zopakovat od kroku 3.

Pokud se vám párování nepoda�í, vypn�te vysíla� i p�ijíma� a 
opakujte zmín�ný postup.
K jednomu vysíla�i je mo�né spárovat libovolné mno�ství 
p�ijíma��. P�ijíma� m��e být spárován pouze s jedním vysíla�em 
tzn. �e p�ijíma� je spárován pouze s vysíla�em, který byl párován 
jako poslední.

CZ
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Zm�na od FW verze 3.10:
Pokud je propojka BIND PLUG p�ipojena p�i zapnutí k vstupu Ext. , 
je p�ijíma� v�dy v re�imu "Normal", bez ohledu na va�e aktuální 
nastavení p�ijíma�e. Po odpojení propojky BIND PLUGu se p�ijíma� 
vrátí do zvoleného re�imu nastavení.

3.4 P�ijíma� R7nano
P�i pájení je nutné, aby byl p�ijíma� odpojen od napájení. P�ijíma� 
pat�í mezi vysoce citlivá za�ízení (ESD). Doporu�ujeme pou�ít 
mikropájku. Pozor na zkraty. Dávejte pozor na polaritu! 
P�epólování p�ijíma�e nebo serv m��e zp�sobit jejich zni�ení. 
Zvolte zdroje nap�tí s ohledem na pou�itá serva (5V nebo 7,4V pro 
vysokonap��ová serva) a s ohledem na povolené napájecí nap�tí 
p�ijíma�e (3,2 - 8,4V). Napájení m��e být p�ipojeno na kterýkoliv 
servo kanál (1-7). P�ipájejte vodi�e serv ke kanál�m 1-7. Senzor 
nebo expandér m��ete p�ipájet ke ExXT konektoru s ozna�ením 
Ext. Funkce jednotlivých plo�ek je popsána v nákresu. P�ipájejte 

SERVO
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�erný nebo hn�dý kabel k minusu (-). P�ipájejte �ervený kabel k 
plusu (+). P�ipájejte �lutý, bílý nebo oran�ový kabel k signálu (�).

Pozor! Za�ízení citlivé na elektrostatický náboj.
Dodr�uj zásady pro zacházení.
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Ka�dý p�ijíma� je schopen p�ená�et hodnotu aktuálního nap�tí 
palubního systému, tj. nap�tí p�ijíma�e i bez telemetrických �idel. 
K p�ijíma�i lze p�ipojit telemetrická �idla do konektoru p�ijíma�e 
ozna�eného Ext. V p�ípad� pot�eby zapojení více sníma�� lze k 
tomuto pou�ít expandér DUPLEX Ex.
Existují dv� generace JETI telemetrie. EX telemetrie je dostupná 
pro majitele DC/DS JETI vysíla�� nebo JETIBOXu profi. 
Telemetrie 1. generace je ur�ena pro majitele vysílacích modul� 
TU, TG, TF atd.

4.1 EX Telemetrie
Tato telemetrická data se zobrazují podle nastavení u�ivatele na 
vysíla�ích DC/DS a na JETIBOXu profi. Více informací najdete v 
návodech pro jednotlivá za�ízení Duplex EX.

4.2  - 1. generace
P�ipojte JETIBOX k vysílacímu modulu. Zapn�te vysíla� a p�ipojte 
zdroj nap�tí p�ijíma�e (viz kapitola �Napájecí nap�tí�). Na displeji 
JETIBOXu se objeví nadpis Tx a dvojím stisknutím tla�ítka R (pravé 
tla�ítko) vyberte nabídku Mx. Stisknutím tla�ítka D (dol�) vstoupíte 
do menu telemetrického senzoru nebo expandéru. Menu 
telemetrického senzoru m��ete opustit del�ím stiskem 
tla�ítka U (nahoru).

4     P�enos telemetrických údaj� v reálném �ase:
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5.1  Nastavení p�ijíma�e pomocí JETIBOXu
K dispozici jsou dva re�imy nastavení p�ijíma�e. Prvním je nastavení 
p�ijíma�e pomocí JETIBOXu, JETIBOXu profi nebo emulace 
JETIBOXu ve vysíla�ích DC/DS. Druhým je p�ímé nastavení 
p�ijíma�e p�es DC/DS vysíla�e.

5.1.1 P�ímé spojení JETIBOX <-> P�ijíma�
Zasu�te konektor propojovacího kabelu (sou�ástí JETIBOXu) do 
konektoru ozna�eného Impuls + - (naleznete jej na pravé stran� 
JETIBOXu) a do konektoru p�ijíma�e ozna�eného Ext. P�ipojte 
napájení do p�ijíma�e (viz. kapitola �Napájecí nap�tí�) nebo do 
napájecí zdí�ky na JETIBOXu. P�i pou�ití JETIBOXu profi není 
pot�eba dodávat dal�í napájecí nap�tí.

5.1.2 Bezdrátové spojení JETIBOX <-> Vysíla� <->            
            P�ijíma�
V tomto p�ípad� propojte JETIBOX s vysíla�em (jestli�e pou�íváte 
vysíla�e DC/DS, pak zvolte emulaci JETIBOXu). Zapn�te vysíla� a 
p�ipojte napájení p�ijíma�e.
Na displeji se objeví nápis Tx a �ipka vpravo a dol�. Do p�ijíma�e se 
dostaneme stisknutím tla�ítka R (�ipka vpravo), na obrazovce se 
zobrazí nápis Rx a následn� stisknutím D (�ipka dol�) vstoupíme do 
menu p�ijíma�e, které se zobrazí ji� stejn� jako p�ímým spojením 
(viz odstavec 5.1.1).

5     Nastavení p�ijíma�e
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Bezdrátové p�ipojení je mo�né pouze s p�ijíma�em v re�imu 
Normalni (Mereni/nastaveni  ->  Nastaveni  ->  Rezim  prijimace: 
Normalni).

Odpojení JETIBOXu provád�jte a� po odpojení p�ijíma�e od 
napájecího nap�tí. Sledovat stav, p�ípadn� nastavovat 
parametry p�ijíma�e lze provád�t kdykoliv i za chodu p�ijíma�e v 
m o d e l u .  J e v � a k t � e b a d b á t z v ý � e n é p o z o r n o s t i . 
edoporu�ujeme nastavovat parametry p�ijíma�e za provozu 
modelu. Nastavení provád�jte jen v p�ípad�, kdy nem��e dojít k 
po�kození modelu nebo zdraví osob.
Z bezpe�nostních d�vod� zamezte mo�nosti aktivace motoru, 
p�ípadn� sejm�te vrtuli z modelu!

5.2. Nastavení p�ijíma�e prost�ednictvím vysíla�e
         DC/DS
Informace týkající se nastavení p�ijíma�e prost�ednictvím vysíla�e 
DC/DS prosím vyhledejte v u�ivatelském manuálu k vysíla��m. 
Jsou k dispozici na stránkách výrobce..
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6     Menu p�ijíma�e

6.1 P�ehled polo�ek p�ijíma�e
Úvodní obrazovka informuje o typu p�ijíma�e. Stisknutím tla�ítka R 
nebo D (�ipka vpravo nebo dol�) lze získat podrobn�j�í informace o 
p�ijíma�i i vysíla�i.

Párování -stisknutím tla�ítka U (�ipka nahoru) se provede 
spárování p�ijíma�e s vysíla�em. Párování p�ijíma�e provád�jte 
pouze s JETIBOXem p�ipojeným p�ímo k p�ijíma�i.

RX/TX-  polo�ka RX zobrazuje jedine�né (výrobní �íslo) p�ijíma�e. 
Polo�ka TX zobrazuje jedine�né (výrobní �íslo) vysíla�e, s kterým byl 
p�ijíma� naposledy spárován.

Stav p�ijíma�e - polo�ka A1 nebo A2 indikuje s jakou anténou 
momentáln� p�ijíma� pracuje. Polo�ka Kx informuje o po�tu 
p�ená�ených kanál� (tento po�et závisí na mo�nostech vysíla�e). 
Pomocí tla�ítka D (�ipka dol�) se dostanete na �ádek volby 
základních re�im�, kde lze vybrat bu� vy�ítání nam��ených hodnot 
(M��ení) nebo nastavení p�ijíma�e (Nastavení, Nastavení 
výstupu, P�ednastavení).

6.2 M��ení

Mereni - umo��uje  zobrazení nam��ených hodnot maximálního, 
minimálního a aktuálního nap�tí p�ijíma�e.
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Umin/Uakt/Umax - p�ijíma� kontroluje napájecí nap�tí a zobrazuje 
mezní hodnoty a extrémy, které nastaly za provozu; zárove� 
zobrazuje aktuální nap�tí p�ijíma�e. Bez zapnutí spárovaného 
vysíla�e se hodnoty MAX a MIN nem�ní, aktualizuje se pouze 
hodnota aktuálního nap�tí AKT. Pro vymazání hodnot MAX a MIN je 
t�eba stla�it zárove� tla�ítko L (�ipku vlevo) a tla�ítko R (�ipku 
vpravo).

Úrove� signálu RX - síla rádiového signálu z TX do RX.

6.3 Nastavení

Fail Safe - zapíná a vypíná funkci Fail Safe. Jestli�e je vypnuta funkce 
Fail Safe, nejsou v p�ípad� ztráty signálu generovány �ádné signály 
na výstupech p�ijíma�e. Pokud je funkce Fail Safe aktivována, 
výstupy p�ijíma�e jsou v p�ípad� ztráty signálu generovány dle 
individuálního nastavení kanál� ("vypni vystup", "opakuj", "fail 
safe").

Zpo�d�ní Fail Safe -  udává, za jak dlouhou dobu p�ejdou výstupy 
p�ijíma�e p�i ztrát� signálu do p�ednastavených výchylek 
jednotlivých výstup� nebo kdy dojde k vypnutí výstup� (dle 
nastavení P�i ztrát� signálu Yx v menu Nastavení výstupu).

Nap�tí akt/alarm - první polo�ka zobrazuje aktuální napájecí 
nap�tí p�ijíma�e, druhá hodnota slou�í k nastavení rozhodovací 
úrovn� pro alarm. Jakmile klesne b�hem provozu aktuální nap�tí 
pod nastavenou mez, vysíla� tento stav signalizuje akustickým 
tónem.
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 (Toto nastavení je pouze pro vysílací moduly. Pro vysíla�e DC/DS je 
tento alarm nastaven ve vysíla�i).

Výstupní perioda - nastavení periody výstupních signál� 
(nastavení Auto lze pou�ít pro synchronizaci výstup� s vysíla�em). 
Tento parametr zásadn� ovliv�uje chování serva. P�i men�ích 
hodnotách dochází u analogových serv k rychlej�í reakci (odezv�) a 
v�t�ímu proudovému odb�ru. U n�kterých serv m��e dojít k 
rozkmitání, pokud je nastavena p�íli� nízká hodnota.

Ser. linka- nastavení sériového výstupního re�imu p�ijíma�e:
 JETIBOX - po�áte�ní nastavení (krom� p�ijíma�� Rsat2); 

standardní servo signály jsou generovány p�ijíma�ovými 
výstupy; výstup JETIBOXu je k dispozici na Ext. portu.

 JB, PPM pos.- nastavení standardního PPM signálu s kladnou 
logikou na vyhrazeném výstupu (viz. Tabulka p�i�azení výstup� 
p�ijíma��). Klidový stav je v logické 0.

  JB, PPM neg.- nastavení standardního PPM signálu s zápornou 
logikou na vyhrazeném výstupu (viz. Tabulka p�i�azení výstup� 
p�ijíma��). Klidový stav je v logické 1.

 EX Bus/EX Bus HS - digitální komunikace pro p�enos výchylek, 
telemetrických a konfigura�ních dat. Toto nastavení je vhodné 
nap�. p�i p�ipojení Central Boxu nebo za�ízení podporující EX Bus.

 JB, UDI - sériový výstup vhodný pro p�ipojení za�ízení s 
jednosm�rným UDI rozhraním (nap�. Vbar).
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PocetVyst.Kanalu - nastavení generovaného po�tu výstup� 
p�ijíma�e v PPM. Pokud p�ijíma� p�ijímá mén� kanál�, ne� bylo 
zvoleno v nastavení, budou zbývající kanály (v re�imu Po�ítaný) 
nahrazeny výchylkou ur�enou hodnotou Fail Safe pro jednotlivé 
kanály. V opa�ném p�ípad� bude po�et výstupních kanál� sní�en 
na nastavenou hodnotu.

PPM-UDI rezim - re�im konverze dat m��e být:

P�ímý
 výstupní PPM signál obsahuje data p�ímo z vysíla�e bez 

p�epo�t� a mapování
 p�epo�ty a p�ípadné mapování kanál� jsou aplikovány pouze na 

servo výstupy
 lze nastavit rozdíln� výstupy pro serva a pro PPM

Po�ítaný
 na servo výstupy i na PPM signál jsou aplikovány p�epo�ty a 

p�ípadné mapování
 výstupní impulsy pro serva i PPM obsahují shodné informace

Re�im Rx - Pracovní re�im p�ijíma�e. Mo�né volby:

Normální
 obousm�rná komunikace mezi p�ijíma�em a vysíla�em
 zvolte toto nastavení pro hlavní p�ijíma� modelu
 zvolte tento re�im, pokud ve svém modelu pou�íváte pouze 

jeden p�ijíma�
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P�íposlech (Clone)
 Funguje pouze jednosm�rn�, nikdy nevysílá.
 Pokud pou�íváte více p�ijíma�� Duplex, nap�. ve spojení s 

jedním vysílacím modulem, pak byste m�li provozovat jeden z 
p�ijíma�� v re�imu �Normální� a ostatní v re�imu �P�íposlech�.

 P�ijíma� v re�imu �Normální� je pova�ován za hlavní p�ijíma�. 
Jeden z vysílacích modul� je schopen �ídit pouze jediný p�ijíma� 
v re�imu �Normální�.

 Pokud chcete provozovat n�kolik p�ijíma�� pouze s jedním 
vysílacím modulem, m�li byste je provozovat v re�imu 
�P�íposlech�.

Párovací proces v re�imu �p�íposlech� (Zm�na od FW verze 3.10):
1.  Zapn�te p�ijíma� do re�imu �p�íposlech� (Mereni/nastaveni-
  >Nastaveni->Rezim prijimace: �priposlech�).
2.  Vypn�te p�ijíma� a zapojte párovací p�ípojku do pinu Ext.
3.  Zapn�te p�ijíma� a vysíla�. Vysíla� oznámí detekci nového 
p�ijíma�e zvukovým signálem. Odstra�te párovací propojku.

Jestli�e p�epnete p�ijíma� do re�imu �p�íposlech�, znemo�níte 
dal�í nastavování pomocí bezdátové komunikace, proto�e p�ijíma� 
bude nyní komunikovat pouze jednosm�rn�. Pokud chcete zm�nit 
re�im nebo nastavení, musíte k p�ijíma�i p�ipojit JETIBOX a provést 
po�adované zm�ny nebo p�epnout p�ijíma� zp�t do re�imu 
�Normální�
1.  P�ipojte BIND PLUG do zdí�ky p�ijíma�e ozna�ené Ext.
2.  Zapn�te p�ijíma�
3.  Zapn�te vysíla�
4.  Prove�te po�adované zm�ny, viz �Nastavení p�ijíma�e�
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6.4  Nastavení výstupu
P�i�azení funkcí jednotlivým výstupním kanál�m (pin�m) 
p�ijíma�e.

Nast.vystupu- výb�r výstupního kanálu, jeho� nastavení chcete
zobrazit nebo upravit. Polo�ka menu ukazuje výchylku vybraného 
výstupního kanálu. Výstupní kanál 1 je ozna�en jako Y1.
N�kterým výstup�m p�ijíma�e mohou být p�i�azeny (viz Tabulka 
p�i�azení výstup� p�ijíma��) alternativní funkce. Popis 
alternativních funkcí:
- Servo- standardní impulsní výstup na serva (-100%  =  1ms,  0%  = 
1,5ms, 100%  =  2ms )
- PPM vypnuto - pro daný výstup není generován nebo p�ijímán 
PPM signál
- PPM vstup - pro ur�ený vstup se o�ekává PPM signál z p�ipojeného 
p�ijíma�e.
- PPM vystup - kanál p�ijíma�e bude generovat PPM signál

Chybovy kod PPM- v p�ípad�, �e je n�který z výstup� SAT 1/2 
nastaven do re�imu PPM vstup, lze nastavit akustickou signalizaci 
nep�ítomnosti tohoto signálu. Zadáním písmene z Morseovy 
abecedy nastavíte zvukové tóny, které budou akusticky 
signalizovat nep�ítomnost PPM signálu na daném pinu p�ijíma�e. 
Tuto akustickou signalizaci pak generuje vysíla�ový modul.

Zvol vstup - p�i�azení vstupního kanálu (ozna�eného Chx) danému 
výstupu (ozna�enému Yx).
Vyst. korekce - nastavení neutrální výchylky výstupu p�ijíma�e
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Zesileni A - zesílení výstupní výchylky v polorovin� A (od -125% do
0%)
Zesileni B - zesílení výstupní výchylky v polorovin� B (od 0 do 125%)

PriZtrateSig - nastavení chování p�ijíma�e v p�ípad� ztráty signálu, 
�opakuj�- opakování posledních platných výchylek, �vypni vystup�
� vypnutí výstupu, �failSafe� � p�echod do p�ednastavených
výchylek jednotlivých výstup�

FS pozice - výstupní pozice FailSafe v p�ípad� ztráty signálu

FS rychlost - nastavení doby, za kterou se výchylky dostanou do 
pozice FailSafe v p�ípad� ztráty signálu

Konfig. pinu - konfigurace pinu p�ijíma�e m��e být:
Servo
 standardní impulsní výstup na serva (-100% = 1ms, 0% = 1,5ms / 

+100% = 2ms )
Digital output
 výstup na pinu je stabiln� ve stavu LOW (log. 0), pokud je 

výchylka p�i�azeného kanálu men�í ne� 0%. V opa�ném 
p�ípad� se tento pin nachází ve stavu HIGH (log. 1)

 zajist�te, aby tento pin byl pou�íván pouze jako logický výstup, 
nezat��ujte výstup proudem vy��ím ne� 1mA

Vstup
 pin je tímto nakonfigurován jako vstup a jeho stav 

(odpojeno/p�ipojeno na zem) je p�ená�en do vysíla�e podobn� 
jako jiné telemetrické hodnoty z �idel
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 je povoleno ponechat pin odpojený nebo p�ipojený na 
spole�nou zem p�ijíma�e

 není dovoleno na tento pin p�ivést jiné nap�tí. Pin pracuje 
výhradn� v re�imu PullUp, tak�e pro otestování funkce sta�í jen 
p�ipojit signálový vodi� na zem p�ijíma�e.

Vyst.skupina - nastavení daného výstupu do vybrané skupiny 
výstupních impuls�, které budou generovány p�ijíma�em ve 
stejném �ase.
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R3L R5L R9 R11 EPC R14 R18 R sat2

Y1 � � � � � �
Y2 � � � � � �
Y3 �/° � � � � �
Y4 � � � � �
Y5  �/° � � � �
Y6   � � � �
Y7   � � � �
Y8   � � � �
Y9   � � � �

Y10    � � �
Y11    �/°/* � �
Y12     � �
Y13     � �
Y14     � �
Y15      �
Y16      �
Y17      �/°/*
Y18      �/*

SAT1   °/*  *  
SAT2     °/*  
PPM       °

Tabulka p�i�azení výstup� p�ijíma��:

� - servo, ° - PPM výstup/UDI, * - PPM vstup
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6.5  P�ednastavení
Nahraje konfiguraci p�ijíma�e z p�ednastavených re�im�.
Vyrobni nast.- Pro nastavení p�ijíma�e do továrního nastavení
stiskn�te a podr�te tla�ítka L a R sou�asn�.

P�ijíma�e Duplex Rx mohou být aktualizovány pomocí PC a JETI 
USB adaptéru. Podrobný popis procesu aktualizace najdete v 
návodu pro USB adaptér.
Soubory pro aktualizaci jsou k dispozici na stránkách fy JETI model: 
www.jetimodel.cz.

7     Aktualizace p�ijíma�e

USB adaptér
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 8.1 Klasické nastavení jediného p�íjma�e
(pro jakákoliv analogová/digitální serva)
- servo impulsy jsou generovány na servo výstupy
- ka�dý výstup m��e být p�i�azen jedné ze skupin od A do H
- servo výstupy p�i�azené k jedné skupin� jsou generovány 

zárove�
- mezi dv�ma po sob� následujícími skupinami serv je zpo�d�ní 

2,5 ms

8     P�íklady nastavení p�ijíma�e

FailSafe  VystupniPerioda SerialLink  Re�im Rx
Povoleno 17 ms JETIBOX Normal

 8.2 Klasické nastavení jediného p�ijíma�e (pro digitální 
serva)

FailSafe  VystupniPerioda SerialLink  Re�im Rx
Povoleno Auto JETIBOX Normal

8.3  Druhý p�ijíma� jako zálo�ní (re�im clone )
- monitoruje existující spojení mezi vysíla�em a p�ijíma�em v 

re�imu "Normal�
- nepodporuje telemetrii (nebo údaj o síle signálu)
- pouze p�ijímá, nikdy nevysílá
- libovolný po�et p�ijíma�� v re�imu Clone m��e být v provozu 

sou�asn�

FailSafe  VystupniPerioda SerialLink  Re�im Rx
Zakázáno 17 ms (nebo Auto) JETIBOX P�íposlech
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 8.4 P�ijíma� s výstupem PPM
- mo�nost výb�ru PPM pos./neg.
- PPM výstup je na SAT1, SAT2, p�ípadn� na posledním servo 

výstupu (potom se po�et servo výstup� sní�í o jeden) v závislosti 
na typu zvoleného p�ijíma�e.

- servo impulsy jsou generovány na ostatních servo výstupech
- v�echny servo výstupy jsou generovány zárove� b�hem pauzy 

mezi PPM rámci (výstupy jsou v jedné skupin�)

FailSafe  VystpniPerioda SerialLink  Re�im Rx PocetVyst.Kanalu Re�im PPM
Povoleno 20 ms JB,PPM pos. Normal 8 Direct

8.5 P�ijíma� s výstupem PPM ve funkci zálo�ního 
p�ijíma�e (P�íklady nastavení Rsat2)
- PPM výstup je na SAT1, SAT2, p�ípadn� na posledním servo 

výstupu (potom se po�et servo výstup� sní�í o jeden) v závislosti 
na typu zvoleného p�ijíma�e.

- v�echny servo výstupy jsou generovány zárove� b�hem pauzy 
mezi PPM rámci (výstupy jsou v jedné skupin�)

- neprovádí se �ádné opakování nebo fail safe. Poka�dé kdy� 
p�ijíma� obdr�í datový paket jsou generovány  výstupní impulsy 
a PPM rámec

- jestli�e pro p�ijíma� nejsou data z vysíla�e k dispozici, pak jsou 
v�echny výstupy v re�imu Vypni výstup

FailSafe  VystupniPerioda SerialLink  Re�im Rx Re�im PPM
Zakázáno Auto JB,PPM pos. Normal Direct
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 8.6 P�ijíma� s výstupem EX Bus
- vhodné zejména pro p�ipojení k za�ízení firmy JETI model (nap�. 

Central Boxu)
- EX Bus je k dispozici na p�ijíma�ovém konektoru Ext. a 

telemetrické senzory mohou být p�ipojeny na nejbli��í EX Bus 
expandér (nap�. Central Box, MVario2)

- po zapnutí p�ijíma�e (p�i�em� vysíla� je ve vypnutém stavu) je 
mo�né p�ipojit JETIBOX k p�ijíma�i p�es konektor Ext. Jakmile je 
vysíla� zapnut, sériový protokol na konektoru Ext. se zm�ní na EX 
Bus a p�ímá konfigurace pomocí JETIBOXu není povolena, 
dokud není vypnut p�ijíma� nebo se nezm�ní Rx re�im.

FailSafe  VystupniPerioda SerialLink  Re�im Rx
Povoleno 17 ms (nebo Auto) EX Bus Normal

 8.7 P�ijíma� s výstupem UDI
- vhodné pro p�ipojení za�ízení s jednosm�rným UDI rozhraním 

(nap�. VBar)
- UDI výstup je p�ítomen na výstupu SAT1, SAT2, p�ípadn� na 

posledním servo výstupu (potom se po�et servo výstup� sní�í o 
jeden) v závislosti na typu zvoleného p�ijíma�e.

- servo impulsy jsou generovány na dal�ích servo výstupech, ke 
konektoru Ext. je mo�né p�ipojit telemetrické senzory jako 
obvykle.

FailSafe  VystupniPerioda SerialLink  Re�im Rx Re�im UDI
Povoleno 17 ms (nebo Auto) JB,UDI Normal Direct
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Tla�ítko vpravo
Tla�ítko dol�
Tla�ítko nahoru

Tla�ítko podsvícení
Tla�ítko pro p�epínání vstupu Ext./Tx
Tla�ítko vlevo

Tla�ítko nahoru U
Tla�ítko vpravo R
Tla�ítko dol� D
Button LEFT L

Tla�ítko nahoru Tla�ítko vpravo
Tla�ítko dol�Tla�ítko vlevo

JETIBOX mini

JETIBOX

JETIBOX profi
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Na p�ijíma� se poskytuje záruka 24 m�síc� ode dne prodeje za 
p�edpokladu, �e p�ijíma� byl provozován v souladu s tímto 
návodem, na p�edepsané nap�tí a není mechanicky po�kozen. 
Záru�ní i pozáru�ní servis poskytuje výrobce.

P�íjemné modelá�ské zá�itky  Vám p�eje  výrobce  : 
JETI model s.r.o. P�íbor, www.jetimodel.cz

Pozor! Za�ízení citlivé na elektrostatický náboj.
Dodr�uj zásady pro zacházení.
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E l e k t r i c k á  z a � í z e n í  o p a t � e n á  
symbolem p�e�krtnuté popelnice 
nesm�jí být vyhazována do b��ného 
domácího odpadu, namísto toho  je 
n u t n o   j e  o d e v z d a t  v e  
specializovaném za�ízení pro sb�r a 
recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) 
nesm�jí být elektrická za�ízení 
vyhazována do b��ného domácího 
odpadu  (WEEE  - Waste of Electrical 
and Electronic Equipment  - Likvidace 
elektrických a elektronických za�ízení, 
sm�rnice 2002/96/EG). 
Ne�ádoucí za�ízení m��ete dopravit 
do nejbli��ího za�ízení pro sb�r nebo 
recykla�ního st�ediska. Za�ízení poté 
budou likvidována nebo recyklována 
b e z p e � ný m  z p � s o b e m  z d a r m a .  
Odevzdáním ne�ádoucího za�ízení 
m��ete u�init d�le�itý p�ísp�vek k 
ochran� �ivotního prost�edí.
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� P�ijíma�e
� Telemetrická �idla
� Kompatibilní dopl�ky
� Zobrazovací jednotky


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34

