
2.8 Hlavní funkce F6: Testování šířky pulzu, který vysílá vysílač
      (maximálně 9 kanálů). 

a. Propojte vysílač se servotesterem kablíkem, na jehož jednom
     konci je tříkolíkový konektor a na druhém konektor pro
     propojení s konektorem učitel/žák. Tento kablík není
     součástí balení. Tříkolíkový konektor zasuňte do portu 
     Signal I/P.
b. Stiskem       /      zvolte hlavní funkci F6, potvrďte MOD.
c. Stiskem       /       zvolte požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem MID. Na displeji je
    šířka  pulzu signálu příslušného kanálu. Dalším stiskem MID můžete vystoupit z
    funkce nebo stiskem       /       zvolit jiný kanál.

a.Stiskem       /      zvolte hlavní funkci F7, potvrďte MOD.
b.Stiskem       /       zvolte vedlejší funkcí počet listů vrtule: F7-2 pro dvojlistou vrtuli,
   F7-3 pro třílistou atd.
c Před rotující vrtulí musí být stabilní zdroj světla. Nejlepší zdroj je denní světlo.
d.Měřící sondu přístroje umistěte do vzdálenosti cca 5-10 cm za vrtuli - viz obrázek,
   vrtule na obrázku se ovšem netočí. Po stisku MID se na displeji krátce zobrazí naměřený
   počet otáček.    
e.Pro měření dalších otáček stiskněte znovu MID. Výstup z režimu měření se provede
   stiskem MOD..

2.9 Hlavní funkce F7: Měření otáček rotující vrtule.

Měření šířky pulzu na výstupu každého kanálu přijímače. Před měřením zapněte 
vysílač a přijímač.

a. Propojte měřený výstupní kanál přijímače s portem Signal I/P testeru MT-1.
b. Stiskem       /      zvolte hlavní funkci F5, potvrďte stiskem MOD. Na displeji se
     zobrazí šířka pulzu signálu příslušného kanálu z přijímače. 
 c. Když signál neexistuje, na displeji se zobrazí OFF.
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Počet otáček 651x10=6510 ot/min

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte poblíž rotující 
vrtule žádné předměty. Čidlo otáčkoměru musí být při
měření ovšem ve vzdálenosti 5-10 cm od rotující vrtule 
a musí mířit do terče, který vrtule tvoří. Měření může být 
zkresleno další rotující vrtulí poblíž nebo umělým 
osvětlením (zářivky). 
Měření se nejlépe provádí na denním světle.

POZOR!POZOR!

Volitelné příslušenství:  Propojka mezi vysílačem a sevotesterem MT-1
1.GWHOS022A    GWS DSC Cord                                 2.GWHOS022B    GWS DSC Cord-JR
3.GWHOS022C    GWS DSC Cord-FP(Square)             4.GWHOS022D  GWS DSC Cord-FP(Round)   

Měření šířky pulzu, který má  signál kanálu, emitovaný z vysílače.

Je možno změřit otáčky  2-6 lisé vrtule až do 99 990 ot/min. Hodnota zobrazená na
displeji se musí vynásobit deseti. Např. když je na displeji 9999, počet otáček je
99 990 ot/min.

2.7 Hlavní funkce F5: Testování šířky pulzu, který přichází na výstup
      pro servo z přijímače

Propojka s vysílačem (není součástí balení)

Propojka spojení
s přijímačem

Dovoz a distribuce:
Hořejší model s.r.o.
Teslova 7
301 00 Plzeň
tel 377 429 869, fax 377 421 361


