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TINYHAWK 
EMAX 

Uživatelský návod V1.0 
 

Úvod 
 
Minidrony Emax řady TINY nejsou hračky ale plnohodnotné drony. Svým programovým vybavením jsou ekvivalentní 
větším strojům, určeným pro závodní účely. 
Jejich obsluha vyžaduje potřebné znalosti značného objemu. Ty nelze vtěsnat do uživalského návodu. 
 
Drony TINY se neprodávají v sadách se všemi díly, které by stačilo zapnout a letět. Takový přístup by byl pro pokročilé 
uživatele, pro které jsou drony určeny, naprosto nevhodný. Dostanete ale dron s plnou palubní výbavou: kontrolér, 
motory, videokamera, videovysílač, RC přijímač. 
 
K řízení dronů TINY je nutno použít vlastní vysílač RC signálu. Není součástí dodávky. Vysílač musí být schopen propojit 
se s RC přijímačem na palubě dronu. Vhodné signály poskytují  vysílače FrSky nebo Jumper. Verze protokolu pro spojení 
je D8. Signál vysílače s přijímačem je před provozováním nutno sladit - propojit (spárovat). 
 
Na palubě dronu je videokamera a vysílač videa. Vysílač videa pracuje na frekvenci 5,8GHz. Pro létání FPV (na 
videobrýle) je třeba použít přijímač videosignálu a monitor. 
Použitá frekvence 5,8GHz je pro tento účel běžná. Na trhu je velké množství různých přijímačů videa, brýlí a monitorů ve 
velkém cenovém rozsahu. 
Pro začátek postačí levná jednotka Topsky Prime z naší nabídky, která integruje přijímač a monitor. 
 
Dále je vhodné, aby se uživatel seznámil s počítačovou aplikací Betaflight (viz dále). Pak je možno propojit dron 
s počítačem. Propojení umožňuje provést základní i pokročilou diagnostiku a naprogramovat řadu vhodných vlastností 
obsluhy.  
 
 

Specifikace typu TinyHawk 
 

Diagonální rozteč motorů 75mm 

Maximální rozměr 125mm 

Vrtule AVAN Tinyhawk 40mm 

Hmotnost bez baterie 27,5mm 

Hlavní deska 
F4 , firmware MATEKF411 
BEC 3A, 4in1 
Rx Tiny EMAX, D8 

Motory TH08025 15000KV 

Kamera 600TVL, CMOC 

VTX 25mW, 37 kanálů 

 
 

Nastavení vysílače videa (VTX) 
 
Mezi normami CE/FCC a FCC HAM (EU a USA) se přepíná tak, že během zapojení baterie je stlačeno tlačítko (vedle 
soklu USB, nahoře mezi diodami). 
 
V každé normě je možno zvolit pásmo a kanál. 
 
1. Normální zobrazení: 
Tlačítko pro nastavení (vedle soklu USB). Signalizační diody jsou vlevo a vpravo vedle tlačítka (orientace při pohledu 
zezadu). 
Po krátkém stlačení tlačítka se signalizuje počtem záblesků pásmo  (A-F) a kanál (CH1-CH8): levá dioda indikuje pásmo, 
pravá kanál. Signalizace se 2x opakuje. 
2. Vstup a výstup do / z menu 
(1) Stiskněte tlačitko po dobu 5 sekund. VTX vstoupí do MENU nastavení, dioda pásma (vlevo) svítí. 
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(2) Stiskněte tlačitko po dobu 5 sekund. VTX vystoupí z MENU nastavení, dioda pásma zhasne. 
3. Změna pásma a kanálu 
Po vstupu do menu stiskněte krátce tlačítko. Tak se vybere nastavení pásma nebo kanálu. Rozsvítí se odpovídající 
dioda. 
4. Po volbě menu stiskněte na 2 sekundy tlačítko. Odpovídající dioda bliká. 
Z menu se vystoupí stiskem tlačítka na 5 sekund. 
 
Po odpojení baterie se nastavení vrátí do defaultu. 
Pro trvalé nastavení je nutno změnit kanál pomocí Smart Audio -  OSD - viz dále. 
 
Poznámka: Pokud je funkce Smart Audio zapnuta a na displeji není žádný obraz, je to způsobeno tím, že nebyl vybrán 
legální kanál. 
 
 

Nastavení OSD (On Screen Display, data na monitoru) typu Betaflight 
pomocí VTX 
 
TinyHawk je vybaven funkcí SmartAudio a je z výroby nastaven vhodným způsobem. SmartAudio se ovládá výstupem 
UART 2. 
Pomocí OSD je možno nastavit velké množství paramet rů, bez p řipojování k po čítači a k aplikaci Betaflight. 
 
1. Zapněte vysílač, Tinyhawk a brýle (monitor). 
2. Vstupte do menu: plyn uprostřed, směrovka doleva, výškovka dolů. Tak se zobrazí displej pro nastavení parametrů 
OSD. Při nastavování je vhodné nasadit na kameru krytku, aby text nebyl rušen obrazem z kamery na pozadí. 
3. Ve zobrazeném displeji je možno listovat pohybem páky výškovky. Pohybem páky křidélek doprava se vstupuje na 
další úroveň menu. V něm lze listovat opět pákou výškovky a potvrzovat pákou křidélek. 
4. V menu VTX SA je možno nastavit BAND, CHAN a POWER. Přesouváním páky výškovky se pohybuje kurzor. Zvolte 
položku VTX, kterou chcete nastavit. Pohybem páky křidélek doleva/doprava nastavte položku. Po zvolení „velikosti“ 
položky přesuňte kurzor na SET, přesuňte páku křidélek doprava a potvrďte nastavení CONFIRM stiskem YES. 
 
 
 

Řídící jednotka (FC) 
Je typu AIO – All In One, všechno v jednom. Obsahuje samotnou řídící jednotku typu F4, 4 regulátory a  8-kanálový 
přijímač (D8). Na spodní straně AIO je bindovací (párovací)  tlačítko TX-Rx, které je dostupné po uvolnění držáku baterie 
(4 šroubky). 
 

Přijímač 
Přijímá signál S-BUS v systému FrSky D8. Páruje se způsobem, běžným pro použitý vysílač. 
 

Řídící jednotka (FC) 
MCU je typu F4, gyro MPU6000. Jednotka je z výroby optimálně naprogramována. Použité rozhraní a aplikace je 
Betaflight 3.5.0. 
 
Nastavení z výroby 
Mapování kanálů je TAER1234. 
T (throttle-plyn) 
A (aileron – křidélka) 
E (elevator – výškovka) 
R (rudder – směrovka) 
1 (AUX1 – armování motorů) 
2 (AUX2 – přepínání režimů Acro – Horizont – Angle) 
3 (AUX3 – pípání motorů) 
 
Říklad - Pro mód 1: 
T – plyn: pravá páka, horizontálně 
A – křidélka: pravá páka, vertikálně 
E – výškovka: levá páka, vertikálně 
R – směrovka: levá páka, horizontálně 
1 – armování: zvolte přepínač pro AUX1 a přiřaďte ke kanálu CH5 
2 -  režimy: zvolte přepínač AUX2 pro volbu režimů a přiřaďte ke kanálu CH6 
3 – pípání: zvolte přepínač AUX3 a přiřaďte ke kanálu CH7.  
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Letové režimy: 
Pomocí AUX 1 a aplikace Betaflight je možno zvolit letové režimy.  
Acro: bez stabilizace v prostoru,  
Horizont: při centrování pák se dron ustálí v horizontu 
Angle: Náklon se udržuje i po návratu páky do neutrálu 
 
V položkách „Profily“ jsou uloženy parametry stabilizace (PID). Pokud nevíte přesně nevíte co děláte, neměňte je! 
 
V paměti jsou uloženy profily 1, 2, 3. 
Profil 1 je určen pro „pokojové“ létání 
Profil 2 je podobný profilu 1, je zvýšena citlivost. 
Profil 3 dovoluje větší zrychlení 
Profily se mohou snadno měnit v menu Betaflight OSD. 
 
Všechny položky software je možno nastavit v konfigurátoru Betaflight.  Nastavení je možno uložit jako záložní kopii  do 
paměti počítače, který je připojen přes USB jako data CLI. 
Nastavení je možno také vložit do paměti dronu. Soubor s výrobními daty CLI najdete na emax-usa.com 
 
 
Konfigurátor Betaflight je možno použít pro nastavení všech parametrů stabilizace a ovládání pro změnu mapování a pro 
mnoho dalších účelů. S jeho pomocí je také možno vložit novou verzi firmware. Software je na adrese 
http://github..com/betaflight/ 
Použijte cílové zařízení Matek F411. 
 

Upgrade firmware řídící jednotky 
Uvádíme jen pro úplnost. Opět platí, že upgrade může dělat jen dokonale informovaný uživatel. Ruší záruku. 
1. Jednotku je nutno uvést do stavu pro upgrade firmware (DFU, device firmware upgrade). Při stisknutém párovacím 
tlačítku vsuňte do soklu konektor USB. V nastavením počítače se nově objeví zařízení ve stavu DFU. 
2. Spusťte aplikaci Betaflight a spojte PC s kontrolérem kliknutím na Connect.  
2. Jako cílové zařízení zvolte MATEKF411 a vyberte firmware 3.5.0. V rozbalovacím menu zvolte Baud rate 256000. 
3. Zvolte Load Firmware online. 
4. Firmware vložte příkazem Load Firmware. 
 
Vložení default nastavení 
1. Z webu https://emax-usa.com stáhněte poslední dump CLI (CLI=Command Line Instructions) 
2. Připojte TinyHawk ke konfigurátoru Betafligt a vyberte záložku CLI.  
3. Otevřete soubor CLI a zkopírujte celý text do schránky. 
4. Nakopírujte celý obsah schránky do okna CLI a stiskněte Enter. 
5. Po ukončení  se FW restartuje. 
 
 

Zřeknutí odpovědnosti 
 
Nedoporučujeme provádění žádných úprav parametrů stabilizace/řízení, ani vkládání jiné verze firmware. Změny mohou 
způsobit přehřívání motorů, narušení stabilizace, zkrácení doby letu atd. 
Jakákoliv úprava firmware je v rámci rizika uživatele a ruší záruku. 
 

Nabíječ USB 
- Světlo diod „běhá“ – čeká na připojení baterie 
- Dioda bliká – nabíjení 
- Dioda svítí trvale – hotovo 
 
(Novější typ – deska s konektory - při nabíjení trvale svítí.) 

 
Poznámka  k aplikaci Betaflight 
 
S nastavením, ve kterém se Tiny prodává, připojování k aplikaci není nutné, ale velmi usnadní létání. 
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Apliace Betaflight je základní program pro nastavení všech moderních stabilizačních desek, pro diagnostiku, pro 
zavedení dat atd. 
Aplikace se provozuje on-line. Je typu OpenSW. Základní deska se připojuje k počítači s instalovaným připojením 
k aplikaci Betaflight pomocí propojky USB Micro. 
 
Propojení aplikace se instaluje následujícím způsobem: 
 
- Otevřete prohlížeč Chrome 
- Klikněte na Aplikace (barevná políčka vlevo nahoře) 
- Zvolte Obchod Chrome 
- Zvolte Hledat v obchodě, napište do rámečku Betaflight 
- Instalujte spouštění Betaflight. Po instalaci bude mezi aplikacemi ikona Betaflight. 
 
Váš počítač připojíte k aplikaci kliknutím na jeho ikonu. 
Pro zobrazení oken pro programování stabilizační desky je třeba, aby byla hardwarově i softwarově připojena k počítači. 
 

Záruka 
 
Záruční doba je stanovena zákony ČR. Další podrobnosti najdete v našich Obchodních podmínkách. 
 

Dovoz, distribuce, prodej 
Hořejší model s.r.o. 
Slovanská 1276/8 
32600 Plzeň 
Tel. 377429869, www.horejsi.cz, obchod@horejsi.cz 
 
 
 


