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T8SG manuál 

 

 

1: Anténa   
2: Rukojeť   
3: 3-polohový přepínač   
4: 2-polohový přepínač   
5: 3-polohový přpeínač  
6: Otoč. ovladač AUX5  
7: Indikátor pole   
8: Páka Plyn/Křidélka   
9: Hlavní vypínač   
10: Digitální trim   
11: Digitální trim 
12: Tlačítka pro pohyb v menu   
13: Displej 
14: Tlačítko pro návrat   
15: Tlačítko pro potvzení  
16: Digitální trim 
17: Digitální trim 
18: PákaVýškovka/Směrovka 
 19: Indikátor   
20: Otoč. ovladač  AUX4  
21: 3-polohový přepínač   
22: 2-polohový přepínač   
23: 3-polohový přepínač 

 

Specifikace 

Rozměry: 158 * 150 * 58  
Hmotnost: 338g (bez baterie)  
Vysílací frekvence: 2.400GHZ-2.7GHZ  
Vysílač. modul: Čtyři v jednom (CC2500, CYRF6936, A7105, NRF2401)  
Vysílací výkon: max.  22dBm (nastavitelné)  
Zisk antény: 2dB   
Proudový odběr: 88mA@8.4V  
Napájecí napětí: DC4.5-DC18V (schránka pro  4 * AA, doporučujeme LiPo 2S, není v sadě)  
Dosah řízení: > 2km @ 22dBm  
Open source firmware: Deviation TX 
Počet kanálů: max. 12 (závisí na přijímači)  
Displej: 2.42-inch OLED display, 128 * 64 resolution  
JR/FrSKY kompatibilní schránky na zadní straně   
Způsob upgrade: USB  
Protokoly:  Walkera , DSM2/X, Flysky a Flysky 2A, FrSKY (celý seznam na https://www.deviationtx.com) 

https://www.deviationtx.com/
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Překlad kapitol 7, 8 a 9 
Obsahují  programování vysílače. 

 

7. Hlavní menu 

 
 
Hlavní menu má čtyři položky:  Model menu, Transmitter menu, USB,  About Deviation. 

7.1. Model menu (menu Model) 
V menu Model je možno nakonfigurovat  typ modelu, který budete programovat. Všechna data jsou v rámci menu 
uložena. 

7.2. Transmitter menu (menu Vysílač) 

Menu Vysílač umožní nastavit speciální vlastnosti vysílače, výstup kanálů, výstup na monitoru, vstup pohybů pák, 

telemetrická data (pokud existují). Podrobnosti najdete v menu Transmitter. 

7.3. USB 

 

Na stranu USB je možno přejít stiskěm USB v hlavním menu.  

Poznámka: Do režimu USB nelze přejít, pokud je připojen přijímač. 

7.4. Deviation 

 

Zobrazení aktuální verze programu FW. 
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8. Transmitter Menu (Menu Vysílač) 

8.1. Transmitter config  (konfigurace) 
¶ 

 

Displej konfigurace definuje různé základní funkce vysílače. 

8.1.1. Generic settings (systém) 
Následující položky: 
 

 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_transmitter.html#transmitter-config
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Jazyk: Zvolte vhodný jazyk. 
Poznámka: Není dostupné pro Devo7e. 

Stick mode: Zvolte mód Mode 1-4. 

Sticks: Kalibrování rozsahu pohybu pák řízení a otoč. ovladačů 

8.1.2. Buzzer settings (bzučák) 

Power On alarm: Zvolte čas, po jehož uplynutí od posledním doteku na vysílač budete o této skutečnosti informování 

zvukovým signálem. Rozsah je  0 – 60 minut. 

Battery alarm: Velikost napětí, po jehož dosažení se aktivuje alarm. Rozsah je 3.30V – 12.00V. 

Alarm interval: Nastavení časového intervalu pro alarm nízkého napětí. Interval je možno nastavit  od 5 sekund do 1 

minuty v 5 sekundových intervalech nebo OFF. 

Buzz volume: Nastavení hlasitosti alarmu. Rozsah 1 – 10 nebo  None. 

Vibration: Vibrace při alarmu, pokud jsou dostupné. 

Power-down alert: Zvuk při vypnutí vysílače. 

8.1.3. LCD settings (nastavení obrazovky) 

Backlight: Nastavení jasu obrazovky. Rozsah 1 až 10 nebo vypnuto. 

Contrast: Nastavení kontrastu displeje. Rozsah 1 až 10 nebo vypnuto. 

Dimmer time: Interval do stmívání displeje. Lze nastavit v rozsahu od 5 sekund do 2 minut v intervalu  5 sekund nebo 

vypnout. 

Dimmer target: Nastavení jasu displeje po setmění. Rozsah 1 až 10 nebo vypnuto. 

8.1.4. Timer settings (časovač) 

Prealert time: Čas mezi začátkem zvukových signálů a   časem „nula“. Délka času od 5 sekund do 1 minuty, interval  5 

sekund. Lze vypnout. 

Prealert intvl: Počet signálů před dosažením času nula. Interval 1 – 60 nebo vypnuto. 

Timeup intvl: Počet signálů po dosažení času nula. Lze nastavit v rozsahu 1 – 60 s nebo vypnout. 

8.1.5. Telemetry settings (telemetrie) 

Temperature: Nastavení typu jednotek teploty pro vyhodnocovámí telemetrie. 

Length: Nastavení typu jednotek délky. 
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8.2. Channel monitor (monitor kanálů) 

 

Na monitoru se zobrazují pozice ovládacích prvků vysílač. Kanály bez přiřazených funkcí se nezobrazují.  

Příklad: Funkce, nastavená v rozsahu  -60 až +60 se zobrazí v tomto rozsahu.. 

8.3. Input Monitor (monitor vstupu) 

 

Velikost  hodnoty znázorňuje velikost příslušné funkce. Hodnota je v procentech a měřítkuje se na rozsah  -100% až 

+100%. 
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8.4. Telemetry monitor (telemetrie) 

 

Některé protokoly mohou přenášet telemetrická data zpět do vysílače. 

Telemetrie je ve výrobním nastavení vypnuta, kromě DEVO a FrSky.  

Protože telemetrie se aplikuje pro různé protokoly jinak, je třeba prostudovat příslušný manuál.  

 

8.5. Range Test (test dosahu) 

 

Před prvním létáním s novým modelem, s novou instalací atd. doporučujeme provést test dosahu. Pro test dosahu je 

naprogramován zvláštní displej. 

Jakmile otevřete displej s testem dosahu, stiskněte ‘Start test’. Zobrazí se velikost vysílacího výkonu  běžné a po snéžení 

pro test. Odejděte do vzdálenosti cca 30 kroků a pozorujte, zda spojení pracuje správným způsobem. Pak můžete 

stisknout ‘Stop test’. Tak se obnoví  původní výkon. Stiskem Ext opustíte menu a obnovíte původní výkon. 

Dosah se snižuje s druhou odmocninou výkonu.  Snížení výkonu z 100mW na 100uW se sníží výkon 1000x, takže dosah 

se sníží zhruba 30x. Pokud je dosah s takto sníženým výkonem cca 30 metrů, dosah s plným výkonem je cca 900 metrů. 
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9. Model menu (menu model, diplej Std a Adv) 

Menu  model umožňuje editování, výběr, nastavení alarmů, logování atd. Na menu se dostanete stiskem ENT v Main 

menu a dalším stiskem ENT v Model menu. 

Menu Model se liší podle výběru, který se provádí v menu  Model setup (Std & Adv GUI). 

Menu  Advanced  (Mixer (Adv GUI))  poskytuje všechny funkce menu Standard a některé navíc. 

(GUI = Graphical User Interface, tj. vlastně zobrazení na displej) 

  Advanced Model Menu Standard Model Menu   

  

 

 

  

Poznámka:  Výchozí  nastavení je Advanced. 

9.1. Model setup (Std & Adv GUI) (nastavení modelu, displej Std a Adv) 
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Displej pro model poskytuje mnoho možností konfigurace modelu. 

 
File: Stiskem podsvíceného políčka je možno vložit nový model, kopírovat existující do nové pozice, resetovat nastavení 

do výrobního, vložit model ze šablon (viz  Predefined Model Templates).  Změna modelu se může projevit bezpečnostní 

zprávou (viz Safety System). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GUI: Definuje, které GUI budete používat pro programování modelu. Ve výrobním nastavení je použito ‘Advanced’. Typ  

‘Standard’  je dobře použitelný pro vrtulníky. 

Doporučujeme programovat v GUI  ‘Advanced’. 

 

Poznámka: Když přepnete z menu Advanced na Standard, všechna data se ztratí. V opačném případě zůstanou 

zachována. 

 

Model Name: Vložení názvu modelu. Použijte kurzory k označení znaku a stiskněte ENT. 

 

Icon: Zvolte ikonu model. Je možno vložit i další ikony (viz USB & File-system). 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#predefined-model-templates
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_mainpage.html#safety-system
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_install.html#usb-file-system
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Model Type: Možnosti nastavení jsou  heli, letadlo a multi. Vrtulníky mají další displej pro konfiguraci, na který se 

dostanete klinutím na Model type. Možnosti pro SwashType (typ desky cykliky) jsou totožné s možnosti pro Swash 

Configuration. 

Když přepnete mimo  typ modelu  Helicopter, GUI se změní automaticky na Advanced. 

Vysílací výkon: Specifikujte vysílací výkon. Možnosti jsou 100µW, 300µW, 1mW, 3mW, 10mW, 30mW, 100mW, 

150mW. 

PPM In: Dovoluje vstup dat řízení z portu DSC.  V první řadě pro řízení externího hardware. Jako např. motor kamery 

nebo head tracker.  Dále je možné použít pro nastavení vysílače jako Master box pro létání učitel/žák. Možnosti 

nastavení jsou „kanál, páka řízení, extend“. 

Poznámka: DSC = Direct Servo Control, přímé řízení serva 

Režimy  „kanál, páka řízení“ a dokumentace je v kapitole  Setting up a Buddy-Box. Režim Extend mode je vhodný pro 

FPV nebo externí vstup.  

Protocol: Nastavení typu protokolu. Povšimněte si, že některé protokoly mají ještě další možnosti podvýběru, které se 

objeví po stlačení okna Protocol. Viz oddíl  Protocols. Nastavený protokol ovlivní všechny modely, které jsou ve vysílači 

vloženy. Pokud má další model jiný protokol, musí ze znovu spárovat pomocí  Bind/Re-Init (níže). 

 

Bind/Re-Init Pro podrobnosti viz odstavec Protocols. Pokud protokol párování nepodporuje, na tlačítku se zobrazí „Re- 

Init’. Po jeho stisku se přepne protokol bez další nutnosti cyklování vysílače. 

 

Fixed ID:  Parametr Fixed ID nastavuje unikátní kód, který je spojen s jediným daným modelem. Tato vlastnost 

znemožňuje odstartovat s nesprávně zvoleným modelem. 

# Channels: Nastaví počet vysílacích kanálů (závisí na počtu kanálů přijímače). 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#swash-configuration
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#swash-configuration
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_advanced.html#setting-up-a-buddy-box
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_protocols.html#protocols
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_protocols.html#protocols
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9.1.1. Predefined Model Templates (předdefinované šablony modelů) 

 
 
FW obsahuje předdefinované šablony, které je možno použít pro programování vašeho modelu. Šablony je možno 

upravovat. Najdete je pod záložkou  ‘Template…’ v menu  Model page. 

Další šablony je možno stáhnout  přes USB z adresáře ‘\template’. 

9.2. Mixer (Adv GUI) (mixer, pokročilé rozhraní Adv) 

 
 
GUI  ‘Advanced’ otevírá množství plné možností firmware Deviation. Liší se od některýchn dalších způsobů 

programování vysílačů. 

 Deviation také poskytuje tradiční možnosti programování pro uživatele, kteří tuto volbu preferují  (viz Standard GUI 

Menu).  

Pod menu Advanced je každý kanál kombinací několika funkcí, které mohou být  definovány jako jednoduchý vstup, 

aktivovaný přepínač, funkce/křivka kterou je definován vstup atd. 

Tato metoda je velmi účinná a umožňuje komplexní nastavení. Pro zjednodušení je možno použít  šablony z Predefined 

Model Templates. Pro jejich úpravy je třeba prostudovat následující text. 

Displej  Mixer přiřazuje ovládací prvky (páky, přepínače) ke kanálům. Displej se objeví po stisknutí ikony modelu. 

Počet dostupných kanálů závisí na počtu kanálů, definovaných v sekci  Model setup (Std & Adv GUI). Navíc je možno 

použít 10 virtuálních kanálů, které je při programování možno využít jako mezistupně pro složité nastavení. 

9.2.1. Channel Reorder (změna pořadí kanálů) 

 

Displej Channel reorder dovoluje přesouvat funkce mezi kanály a duplikovat konfiguraci kanálu.  

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#standard-gui
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#standard-gui
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#predefined-model-templates
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#predefined-model-templates
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#model-setup
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9.2.2. Channel configuration (konfigurace kanálů) 
 

 
 
Displej  Channel configuration poskytuje možnosti programování vlastností kanálu: konc. body, sub-trim, bezp. vypínač 

motoru, nastavení fail-safe atd. 

Změny okamžitě ovlivní vlastnosti kanálu. Pro zrušení stiskněte  ‘Cancel’. 

Reverse: Reverzování otáčení serva 

Fail-safe: Specifikuje výchylku serva po ztrátě signálu. Rozsah je  -125 až +125 nebo není definováno.  Tuto vlastnost 

nepodporují všechny protokoly. 

Safety: Specifikuje přepínač, který ovlivní všechny funkce a přepne je do hodnoty ‘Safe Val’ pro nejvyšší bezpečnost 

(motor stop atd.) 

Safe Val: Když je vybrán přepínač, je možno nastavit také hodnotu signálu po přepnutí  Safe Val. Rozsah je -150 až 150. 

Min Limit/Max Limit: Tyto hodnoty definují minimální a maximální šířku signálu, který se může vyslat do přijímače (po 

přeměřítkování, mixování atd.).  Default je -150  pro min. a +150 pro max. Max. rozsah nastavení je -250 až 0 pro min 

and 0 až 250 pro max. 

Scale-/Scale+: Koncové  přeměřítkování šířky signálu. Rozsah je 1 až 250. Když změníte Scale+,  Scale- se změní 

stejným způsobem. Pokud změníte Scale-,  měřítka se mohou nastavit rozdílně. 

Subtrim: Nastavení neutrální pozice serva.  -50.0 až +50.0 v inkrementech 0,1. 

Speed: Nastavení max. rychlosti serva. Rozsah  mezi 1 (nejpomalejší) a 250 (nejrychlejší).   

9.2.3. Virtual channel configuration (konfigurace virtuálních kanálů) 
 

 
 
Když kliknete na ENT s kurzorem na okénku virtuálního kanálu, zobrazí se klávesnice. Na ní je možno vložit nebo/a  

editovat  název kanálu. V rámci klávesnice se dá pohybovat čtveřicí tlačítek na vysílači. Znak vložíte stiskem ENT. 
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9.2.4. Simple Mix Type (jednoduchá funkce, Std) 
 

 
 
Funkce  Simple je nejjednodušší způsob definice funkce. Velikost funkce závisí lineárně na výchylce páky (přepínače, 

jiného kanálu).   

Dlouhý stisk  ENT vloží nastavená data do paměti a nastavení je možno vysílačem okamžitě otestovat. 

Src: Zdroj vstupu pro danou funkci. 

Curve: Funkce může být určena křivkou. Více informací najdete v oddílu  Available Curves.Křivky je možno upravovat. 

Kliknutím se objeví editor (viz Curve Editing). 

Scale: Křivku je možno přeměřítkovat. 

Offset: Křivku je možno celou posunout. 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#available-curves
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
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9.2.5. Expo & Dual-Rate Mix Type (funkce Expo a D/R) 
 

 
 
Volbou hodnoty pro Switch1 nebo Switch2 se aktivuje odpovídající sekce. V každé sekci může být buďto  ‘linked’ 

(připojená) křivka (křivka je shodná s křivkou ‘High-Rate’)  nebo je možno ponechat beze změny:  v tomto případě je 

možno měnit jen měřítko, nebo  je možno stanovit jinou definici křivky. Mezi dvěma možnostmi se přepíná  pomocí ‘Mid-

Rate’ nebo ‘Low-Rate’. 

Dlouhý stisk ENT: uložení aktuálního nastavení, je možno ho testovat vysílačem. 

Src:  Zdroj vstupu pro řízení funkce. 

Curve: Funkce se aplikuje na vstup, generuje výstupní křivku. Viz oddíl  Available Curves. Některé typy křiverk je možno 

editovat (viz Curve Editing). 

Switch1 nebo Switch2: Specifikujte přepínač pro nastavení hodnoty  Medium nebo Low. 

Scale: Přeměřítkování křivky. 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#available-curves
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
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9.2.6. Complex Mix Type (složité funkce-mixy) 
 

 
 
Vlastnost Complex mix otevírá plnou sílu systému skládání funkcí. Pro daný kanál je možno definovat libovolný počet 

funkcí. Skládání jednotlivých funkcí je libovolné, funkce se mohou různým způsobem nahrazovat, mixovat, sečítat, 

násobit. To vše v nastavitelném rozsahu. Jednotlivé funkce je možno přepínat atd. 

V jednom kanálu se tak kombinuje několik funkcí podle požadavku uživatele. 

Dlouhý stisk ENT: uložení aktuálního nastavení,  je možno ho okamžitě testovat vysílačem. 

Displej Complex Mixer má následující možnosti: 

Mixers: Určuje počet funkcí, které se v kanálu kombinují. Když zvýšíte číslo, přidá se další řádek za konec seznamu 

funkcí.  

Page: Specifikace aktuální funkci, která je připravena pro editování.  Pořadí funkcí pro daný kanál je možno změnít. 

Switch: Specikuje se volitelný přepínač, který určuje, která funkce je aktivní. 

Mux: Definuje způsob, kterým je funkce aplikována na předtím definovanou funkci pro daný kanál. 

 

Možnosti: 

 Replace: Všechny předchozí funkce jsou ignorovány. 

 Add: Funkce je přičtena k předcházející funkci. 

 Mult: Funkcí se násobí předcházející funkce. Hodnoty se zadávají v procentech, takze vložení čísla  50 způsobí 

vynásobení číslem .5. 

 Max: Výstup bude vždy větší, než velikost předešlé funkce. 

 Min: Výstup odevždy menší, než výstup z předešlé funkce. 
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 Delay: Zpoždění funkce při použití pevné křivky. Velikost 100 reprezentuje 5 sekund. Je možno nastavit měřítkem 

nebo offsetem.. 

 Src:  Zdroj, ovládající danou  funkci (páka, přepínač atd.) 

 Curve: Funkce, aplikovaná na vstup, která generuje výstup. Viz oddíl Available Curves. Některé křivky je možno 

editovat. (viz Curve Editing). 

 Scale: Měřítko, které se aplikuje na křivku na výstupu. 

 Povšimněte si, že max. měřítko je 100%. Je možno získat větší hodnotu než 100% pokud je nastaven offset nebo 

trim. 

 Offset: přídavný offset, který se aplikuje po přeměřítkování. 

 Trim: Je možno zvolit, zda na funkci budou aplikovány trimy. 

 

Pro uživatele, kteří uvítají definování pomocí funkcí:  

 

Signál v kanále je možno vyjádřit obecnou funkcí: 

M(x) = if(Switch) { Src * Curve * Scale + Offset} else {0} + Trim 

Kombinace funkcí pro daný kanál je označena jako  Mux: 

Mux  ‘Replace’: 

Cx = if(Switchn) {Mn} else if (Switchn-1) {Mn-1} … else if (Switch0) {M0} 

Mux ‘Multiply’: 

Cx = if(Switchn) {Mn} else {1} * if (Switchn-1) {Mn-1} else {1} * … * if (Switch0) {M0} else {1} 

Mux ‘Add’: 

Cx = if(Switchn) {Mn} else {0} + if (Switchn-1) {Mn-1} else {0} + … + if (Switch0) {M0} else {0} 

Mux ‘Max’: 

Cx = MAX(if(Switchn) {Mn} else {0}, if (Switchn-1) {Mn-1} else {0}, …, if (Switch0) {M0} else {0}) 

Mux  ‘Min’: 

Cx = MIN(if(Switchn) {Mn} else {0}, if (Switchn-1) {Mn-1} else {0}, …, if (Switch0) {M0} else {0}) 

9.2.7. Cyclic (Cyklika) 
 

 

Cyclic1, Cyclic2, Cyclic3:  3 výstupy určují pohyby 3 serv cykliky (viz  Swash Configuration). 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#available-curves
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#swash-configuration
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9.2.8. Reordering Mixers (změna pořadí funkcí) 
 

 

Displej Channel reorder dovoluje přesouvat funkce mezi kanály a duplikovat konfiguraci kanálu.  

9.2.9. Available Curves (dostupné křivky) 

Je možno volit mezi následujícími křivkami: 

 1-to-1: Výstup je totožný se vstupem (nelze editovat). 

 Fixed: Výstup je konstantní nezávisle na vstupu (nelze editovat). 

 Min/Max: Output is -100 if input is less than the specified value and 100 otherwise. 

 Zero/Max: Output is 0 if input is less than the specified value and 100 otherwise. 

 >0: Výstup odpovídá vstupu, pokud je větší než specifikovaná hodnota. Jinak je na výstupu 0. 

 <0: Výstup odpovídá vstupu, pokud je menší než specifikovaná hodnota. Jinak je na výstupu 0. 

 ABSVAL: Výstup je rovný absolutní velikosti vstupu  

 EXPO: Vložení exponenciální křivky jako výstupu (editovatelné, viz Curve Editing). 

 Deadband: Výstup se nemění v jistém okolí kolem nuly (editovatelné, viz  Curve Editing). 

 Multi-point: Křivka je určena bodově pomicí  3, 5, 7, 9, 11 až 13 bodů, stanovených uživatelem (viz Curve 

Editing). 

Základní nastavení pro offset je ve všech případech 0 (nula). Pokud změníte offset na křivce, stejný se přenese i na 

následující křivky – pokud je to reálné. 

 9.2.10. Curve Editing (úpravy křivek) 

Program Curve Editor je dosažitelný z okna křivky. Křivky 1-1 a Fixed nelze upravovat. 

Displej je přizpůsoben typu upravované křivky. V editoru nelze měnit typ křivky (mimo multibodové křivky).  Hodnoty 

mohou být nastaveny z okna nebo dotekem na graf. 

 

Pro křivky  Min/Max, Zero/Max, >0, <0 a  ABSVAL je možno nastavit polohu bodu přechodu podél osy x. Hodnota „0“ – 

křivka je symetrická. Kladné nebo záporné hodnoty posouvají křivku doleva nebo doprava.  

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#curve-editing
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Pro křivku  Expo je možno nastavit její tvar nezávisle pro souřadnice v ose X menší nebo větší než 0. 

 

Pro křivku Deadband je možno nastavit nezávisle velikost pásma necitlivosti pro vstupy menší a větší než nula. 

 

Multibodová křivka je určena několika body, určenými uživatelem. Počet bodů je 3 až 13. Příkazem ‘Smooth’ je možno 

proložit body plynulou křivkou. 
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9.3. Timers (Std & Adv GUI) (časovače, displej Std a Adv) 
 

 
 
Na displeji je možno definovat až 4 časovače. Ty mohou čas připočítávat, odpočítávat, mohou být spuštěny buď z menu 

nebo některým přepínačem nebo pákou. 

Dostupné časovače: stopky, odpočítávání, proporcionální stopky/odpočítávání,  trvalé načítání času. 

Resetování časovače je možno konfigurovat přepínačem (jen GUI Advanced). 

Všechny proporcionální časovače vyžadují pro správnou funkci definovat měřítko v rozsahu  0 až 100.  

 

Trvalé načítání času načítá např. celkový čas zapnutého vysílače. Jejich chod pokračuje s každým novým zapnutím 

vysílače. Časovač lze nastavit tlačítkem ‘Set to’ a vyresetovat tlačítkem ‘Reset’. 

9.4. Telemetry config (Std & Adv GUI) (konfigurace telemetrie) 

Není přeloženo 
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9.5. Trims and Virtual Inputs (Std & Adv GUI) (trimy a virtuální vstupy, displej Std a Adv) 
 

 

Displej trimů umožňuje přiřadit trimy a jejich kroky, dále konfigurovat tlačítka, které reprezentují virtuální vstupy. Viz Using 

a Trim as a Virtual Switch . Displej je dostupný z  ‘Model menu’, dále ‘Trims’. 

Pokud je pole trimu ‘Input’ definováno jako páky řízení, pak trimy fungují běžným způsobem. Když je pole ´Input´ 

´definováno jako kanál nebo virtuální kanál, pak hodnoty trimu jsou aplikovány přímo na tento kanál. Pak zvolená tlačítka 

‘Trim +’ a ‘Trim -’ mohou fungovat jako virtuální páky řízení, které ovládají výstupní kanál. 

 

Položka trim-step definuje citlivost na vstup trimu. Max. počet kroků trimu je +/-100. Krok velikosti 0.1 dovolí trim v 

rozsahu +/- 10% plného rozsahu trimu. 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_advanced.html#trim-as-virtual-switch
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_advanced.html#trim-as-virtual-switch
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9.6. Datalog (Std & Adv GUI) (logování dat, displej Std a Adv) 

Není přeloženo 

Note: This feature is not available for Devo7e. 

The Datalog feature allows storing a history of input or output positions as well as telemetry info over a period of time. 

This can be used to examine and replay a flight as well as to visualize telemetry information at a later time. Logs are 

persistent and Deviation will continue writing to the end of the previous log by default. 

 

 # bytes left: Indicates how many bytes can be written to the log before it is full. 

 Enable: Input which enables logging. 

 Reset: Clear the current log. 

 Rate: How often to write current info to the log file. 

 Select: Quickly set or reset which items are logged. 

 Controls: Following ‘Select’ are a list of all controls which may be logged. They include timers, inputs, outputs, 

and virtual channels, and Telemetry. The more items logged the faster the log will fill up. 

Logging more information By default, the log can only store 16kB of data. You can increase the amount of data to be 

stored by changing the datalog.bin file on the transmitter to a larger size. Deviation cannot increase the size of this file, so 

its size indicates the maximum data that can be stored. 

Note: This is a feature for advanced users only. There is currently no software provided to analyze the logs, and they 

cannot be visualized from within the transmitter. Please check the downloads section on www.deviationtx.com for 

conversion tools. 
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9.7. Main page config (Std & Adv GUI) konfigurace hlavní stránky, displej Std a Adv 
 

 

Základní displej je možno konfigurovat podel potřeby.  Výše uvedený displej umožňuje volbu parametrů pro zobrazení 

v základním displeji. 

Je možno volit mezi následujícími objekty: 

 Box: Numerická hodnota. To mohou být časy, čísla kanálů, velikosti vstupů pák řízení, atd. Existují dva typy 

boxů: velký a malý. Jediný rozdíl je ve velikosti a textu. 

 Trimbar: Zobrazení velikosti trimu. Jsou řízeny ovladačem trimu a zobrazjí jeho velikost.  Jsou horizontální a 

vertikální. Po definování se zobrazují jen čísla. 

 Model (Icon): Zobrazení ikony modelu. 

 Battery: Zobrazení napětí baterie. 

 TxPower: Zobrazení vysílacího výkonu. 
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 Bargraph: Vertikální sloupec.  

 Toggle: Indikace přepnutí přepínače. Mohou být 1, 2,nebo 3 indikátory Dvojpolohové přepínače mohou mít 2 

ikony. Třípolohové až 3 ikony. 

 (Quick) Menus: Rychlý přístup je možno definovat pomocí dlouhého stisku UP/DN. 

9.7.1. Configuring object position (konfigurace pozice objektu) 

Není přeloženo 

Note: This feature is not available for Devo7e. 

 

Pressing and holding the ENT button from the model configuration page will switch to the object position screen. Each of 

the visual objects can be selected using the UP/DN buttons. Pressing ENT again will allow moving the placement of the 

selected object. The UP/DN/L/R buttons will move the selected object on the screen. Press EXT once to exit move mode, 

and again to go back to the main page config menu. 

9.7.2. Creating Objects (vytváření objektů) 

Není přeloženo 

Note: This feature is not available for Devo7e. 

Select the object type from the spin-box on the left, then press ‘Add’ to create the object. This will add the relevant object 

type to the relevant section in the menu with a type of ‘None’ (where applicable). Then move the cursor to the newly 

created object and configure as desired. 

9.7.3. Loading Objects (vkládání objektů) 

Není přeloženo 

 

You can ‘Load’ alternate templates, to change the main page layout. 

If you select ‘Default’ the layout will be set to the standard layout as shown in section Main Page. 

Selecting ‘Empty’ will clear all objects. You may start from scratch. 

If you want to use a layout from another model select the model whose layout you wish to use. The object positions 

(see Configuring object position) will be transferred when selecting from an existing template or model. Templates based 

on existing models have an (M) designation within the file list. 

Additionally these templates can be created in the emulator or downloaded from the forums or even done by manual edit 

of the modelxx.ini file. 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_mainpage.html#main-page
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#configuring-object-position
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9.7.4. Configuring Objects (konfigurace objektů) 

Není přeloženo 

Box: Select timer, telemetry, channel, or input from scroll-box 

Trim: Select trim channel from scroll-box 

Model: Not configurable 

Battery: Not configurable 

TxPower: Not configurable 

Bargraph: Select channel from scroll box 

Toggle: Select channel or input from scroll-box. Press related ‘Toggle’ button to choose icon 

Menu: Choose page to display for each of 4 quick-page slots 

You can delete any object but a Menu page by selecting the ‘Delete’ option and pressing the ‘ENT’ button. 

9.7.5. Choosing toggle icons (volba ikon pro přepínání) 

Není přeloženo 

 

 

Pressing the ‘Toggle’ button on a toggle object allows selecting the related icons. Channels, sticks, and 2-position sticks 

can have 2 icons. 3 position sticks (if any) can have 3 icons. Each of the 2 (or 3) icon states can be set to empty, defining 

that no icon is shown for this state. The Deviation firmware comes with several predefined icons to choose from. 
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9.8. Standard GUI Menu items (displej s menu Standard)  
 

 
 
GUI typu Standard je alternativou pro GUI  Advanced. Intrgace se volí v sekci  ‘Mixer GUI’ menu Model setup (Std & Adv 

GUI).  GUI Standard je použitelné pouze pro helikoptéry. 

Displej GUI Standard  má následující strany: 

1. Model setup: Konfigurace modelu (VizModel setup (Std & Adv GUI)) 

2. Reverse: Reverzování serva 

3. D/R & Exp: Dual-rate 

4. Subtrim:  sub-trim serva 

5. Travel adjust: Rozsah pohybu serva 

6. Throttle curves: Křivka plynu 

7. Pitch curves: Křivka úuhlu cykliky 

8. Throttle hold: Throttle-hold – konstantní plyn 

9. Gyro sense: Konfigurace citlivosti gyra 

10. Swash: Nastavení desky cylkiky 

11. Fail safe: Nastavení Fail-Safe 

12. Switch assignment: Přiřazení přepínačů 

13. Timers: Nastavení časovačů (viz Timers (Std & Adv GUI)) 

14. Telemetry config: Konfigurace telemetrie (VizTelemetry config (Std & Adv GUI)) 

15. Datalog: Konfigurace logování telemetrie (Viz Datalog (Std & Adv GUI)) 

16. Main page config: Konfigurace hlavní strany displeje (Viz Main page config (Std & Adv GUI)) 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#model-setup
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#model-setup
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#model-setup
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#timers
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#telemetry-config
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#datalog
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#main-page-config
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9.8.1. Servo Reverse (reverzování serva) 
 

 

Strana pro reverzování serva umožńuje změnit smysl otáčení serva (Viz  Channel configuration v GUI Advanced) 

9.8.2. Dual-Rate/Expo setting (nastavení expo - D/R) 
 

 

Konfigurace křivek expo pro křidélka, směrovku a výškovku. Je možno definovat až 3 křivky pro každý kanál. Počet se 

odvíjí hlavně od počtu volných přepínačů na vysílači. (viz Switch Assignment) 

9.8.3. Sub-trim Adjustment (nastavení subtrimu) 
 

 

Sub-trim nastavuje neutrální pozici serva. Viz GUI Advanced(viz Channel configuration). Rozsah je -50 až +50 v 

inkrementech 0.1. 

9.8.4. Servo Travel Adjust (nastavení velikosti výchylky serva) 
 

 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#channel-config
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#switch-assignment
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#channel-config


26 
 

Max. výchylky serva. Je to vlastně ekvivalent  hodnot nastavení ‘Scale+’ a ‘Scale-’v submenu Channel Configuration 

menu Mixer pod GUI Advanced (viz Channel configuration). Rozsah pro dolů Down je -175 až -1 a pro Up mezi +1 až 

+175. Základní hodnoty jsou -100 a +100. 

9.8.5. Swash Configuration (konfigurace desky cykliky) 

Displej  Swash configuration konfiguruje desku cykliky. Více informací najdete v oddílu Swash Mixing. Nastavení jsou 

totožná s těmi, která jsou popsána v displeji konfigurace (viz Model setup (Std & Adv GUI)). 

Dostupné hodnoty pro SwashType jsou: 

 None/1Servo: Pro FBL. Mixování je v přijímači 

 120/3Servo 120: 120-st. deska cykliky 

 120x/3Servo 120x: 120-st. deska cykliky (alternativa) 

 140/3Servo 140: 140-st 

 90/3Servo 90: 90-st 

Hodnoty funkcí  ELE Mix, AIL Mix, a PIT Mix jsou měřítkové faktory, které jsou aplikovány na vstupy z pák před 

mixováním. Měřítka je možno použít jako upřesnění délky táhel nebo různých výchylek serv. Rozsah je -100 až 100, 

default je 60.  

 

8.6. Throttle Curve (křivka plynu) 

 

Křivka plynu definuje velikost plynu v závislosti na výchylce páky plynu. Je možno nastavit různé křivky pro různé režimy 

letu. 

9.8.7. Pitch Curve (křivka kolektivu) 
 

 

Křivka definuje velikost úhlu kolektivu v závislosti na výchylce ovládací páky. Je možno nastavit různé křivky pro různé 

režimy letu. 

https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#channel-config
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_advanced.html#swash-mixing
https://www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-en/ch_model.html#model-setup
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9.8.8. Gyro Sensitivity (citlivost gyra) 
 

 

Displej umožňuje nastavit 3 hodnoty citlivosti gyra a přiřadit kanál, kterým se hodnoty přenášejíh. Rozsah je  0 až 100%. 

9.8.9. Switch Assignment (přiřazení přepínače) 
 

 

Displej umožňuje přiřadit přepínač k funkci. Jeden přepínač může ovládat několik funkcí. 

9.8.10. Throttle Hold  (nastavení Throttle Hold) 
 

 

Přepínačem se ovládá nastavení plynu pro throttle-hold /např. pro autorotaci). Rozsah je  -200 až 200. 

9.8.11. Fail-Safe Configuration (konfigurace F/S) 
 

 

Fail-safe konfiguruje velikost výchylky pro fail-safe pro každý kanál. 

 

8_files/telemetry_monitor2.svg
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