
 

T12   stručný úvod 

 

Úvod. 
Děkujeme za zakoupení  multiprotokolového vysílače třetí 
generace Jumper T12. Firma Jumper uvádí s velkým potěšením 
tento výrobek na trh s a děkuje všem svým příznicům za vydatnou 

pomoc a spolupráci. 
 
Než začnete váš nový vysíač vysílač T12 používat, věnujte chvíli přečtení tohoto 
stručného úvodu. 
 
Happy flying! 
 

 

Bezpečnostní informace. 

 
RC modely jsou vybaveny výkonnými motory a vrtulemi s ostrými hranami. 
Zacházejte s nimi s velkou opatrností. Během  údržby modelu nesmí být 
připojena pohonná baterie a pro jistotu je vhodné sejmout i vrtuli. 
 
Nezapínejte žádný RC systém za následujících okolností. 
• Za špatného počasí, za silného větru, za deště nebo sněžení, za bouřky nebo v elektromagnetickém poli. 
• Za snížené viditelnosti. 
• V blízkosti lidí, budov, silnic, dopravních prostředků, zvířat. 
• Když jste pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků, když se necítíte dobře. 
• S poškozeným modelem. 
• V oblastech, kde je vysílání na frekvenci 2.4GHz zakázáno. 
• Pokud  je snížené napájecí napětí. 
 

 

 Stažení manuálu a firmware 

Vysílač T12 se standardně dodává s fimware OpenTX. Aktuální soft a firmware najdete na 

  

https://www.jumper.xyz/jumpertx 

 
 

VAROVÁNÍ! 

T12 je vybaven nejstabilnější verzí firmware, která v době výroby vysílače existuje.  
Nesprávný postup upgrade, použití nevhodného firmware může vést k nefukčnosti vysílače. 
Upgrade firmware je na vlastní nebezpečí a  není kryta zárukou. 

 

 

 

 

https://www.jumper.xyz/jumpertx
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Součásti vysílače. 
 

1: Anténa (pokud ji RF modul požaduje)  
2: Rukojeť   
3: SWC třípolohový přepínač   
4: SWH dvojpolohový přepínač   
5: SWD třípolohový přepínač  
6: AUX5 otoč. ovladač   
7: Indikátor RF   
8: Plyn / křidélka 
9: Vypínač  
10: Digitální trim   
11: Digitálni trim  
12: Tlačítka pro pohyb v menu: 
    - levé dlouze: menu vysílače, krátce menu modelu 
    - pravé: pohyb po položkách menu 
    - horní, dolní: velikost hodnot 
13: Displej 
14: Tlačítko Exit   
15: Tlačítko potvrzení  
16: Digitální trim   
17: Digitální trim  

 

 

 
18: Výškové / směrové kormidlo   
19: Indikátor zapnutí   
20: Ovladač AUX4  
21: SWA třípolohový přepínač   
22: SWG dvojpolohový přepínač   
23: SWB třípolohový přepínač  
24: Reproduktor 
25: Prostor pro baterii 
26: Slot pro kartu 
27: JR/FrSKY Modul (jen v kombu T12+JP4-in-1) 

 

Požadavky na napájení. 
 

T12 je dodáván se schránkou pro vložení baterií 4 x AA  (baterie nejsou součástí balení). Je možno použít alkalické 
baterie,  NiCa,  NiMH. Pokud používáte alkalické baterie a vysílač není delší dobu v provozu, doporučujeme vyjmout je z vysílače. Tak 
chráníte vysílač proti případnému  vytečení elektrolytu a vzniku koroze. 
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Vysílač může být napájen bateriemi  LiPO nebo LiFE protřednictvím balančního konektoru JST-XH. Napájecí napětí může být v 
rozmezí  4.5V až 18V. Doporučujeme použít LiPo  2s 7,4V.  

Základní displej 

 
 

Volba modelu a protokolu 
Vysílač T12, vybavený modulem Jumper JP4-in-1 je schopen pracovat pod mnoha různými protokoly přenosu signálu. 
Aktuální stav dostupných protokolů najdete na seznamu na stráncet https://www.jumper.xyz. Postupně jsou přidávány 
další protokoly. Některé z nich mohou požadovat úpravu firmware ve vysílači.  

 

Volba modelu      Volba protokolu 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stiskněte Menu a zvolte Model 2. Stiskněte Page. Tak se dostanete do menu pro programování 
modelu a nastavení příslušného místa v paměti. 
Navigujte na volbu EXTERNAL RF a pod záložkou 
Mode zvolte MULT 
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3. Přesuňte kurzor na druhou položku  Mode 4. Různé protokoly požadují různé postupy při párování vysílače. vyberte 
protokol, který potřebujete.   Věnujte pozornost volbě Subtype. Zvolte správný typ modelu 
Pro potvrzení stiskněte enter.   a  přijímače Při párování postupujte podle pokynů výrobce. 

Specifikace. 

 
Specifikace vysílače: 
Rozměry: 158 * 150 * 58 
Hmotnost: 342g (bez baterie) 

Napájecí napětí: DC5-DC9V (v balení je pouzdro pro 4 * AA, doporučujeme Lipo 2s – není v balení) 
Firmware: OpenTX 
Kanály: až do 12 kanálů (závisí na použitém přijímači) 
Displej: 1.7-inch LCD, rozlišení 128* 64 
Typ gimbalu: Potenciometr nebo Hallova sonda 
Na zadní straně prostor pro modul typu JR/FrSKY 
Způsob upgrade: USB online 
Připojení simulátoru: standardní výstup 3.5mm PPM nebo USB HID 
 
Specifikace VF modulu JP4-in-1:  
Napájecí napětí: 6-9v 
Odběr proudu: <=100ma 
Operační frekvence: pásmo 2.4G ISM 
Výkon RF: +22DBM 
Hlavní řídící I/O: STM32F103CBT6 (128K ROM, 20K RAM) 
Kompatibilita schránky pro VF modul: FRSky, Jr atd. - rozměry: 64*49*33 (bez antény) 
Čistá hmotnost: 42g (včetně antény) 
Kompatibilita systému: se systémy, které používají OpenTX nebo er9x/ersky9x 
Možnost upgrade FW: Ano, pomocí USB (viz poznámka výše). 
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Záruka 
Záruční doba je stanovena zákony ČR. Další podrobnosti najdete v našich Obchodních podmínkách. 
 

Další informace. 
Další informace najdete na stránce www.jumper.xyz 

Použitý firmare je typu Open, postupně se vyvíjí. Český manual můžete najít např. na  stránce Wikipedie 

https://www.opentx.cz/index.php/Hlavní_strana 
 

Deklarace o shodě 

Touto formou vyjadřuje výrobce,  že výrobek je v souladu se směrnicí EU číslo 2014/53/EU. 

Kompletní znění deklarace o shodě je dosažitelné na adrese 

www.horejsi.cz/CE/Jumper 

 
 

Dovoz, distribuce, prodej 

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

http://www.jumper.xyz/
http://www.horejsi.cz/

