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Seznam verzí firmware Spektrum DX9 

Vážení uživatelé vysílačů Spektrum DX9. Váš vysílač umožňuje pomocí SD karty přehrát firmware 

vysílače a hlasové sobory. Tým vývojářů Horizon Hobby neustále vylepšuje své produkty a díky 

možnosti přehrání firmware vysílače si můžete udržovat svůj vysílač aktuální a navíc můžete získat 

nové zajímavé funkce. 

Nový firmware  je bezplatně k dispozici ke stažení po registraci a zadáním sériového čísla vysílače na 

stránce http://www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx. Výrobní číslo vysílače společně s 

aktuální verzí firmware je uvedeno v systémovém menu. V případě problémů s aktualizací se obraťte 

na Vašeho prodejce nebo přímo na nás. 

Na stránkách Spektrum máte k dispozici volně ke stažení hotové nastavení pro vybrané modely od 

Horizon Hobby. 

Níže jsou uvedené veškeré verze firmware vysílače Spektrum DX9. Verze jsou seřazeny od nejnovější 

až po nejstarší. 

Dovolujeme si upozornit, že se intenzivně pracuje na verzi softwaru 2.0, které ještě více zjednoduší 

programování parametrů modelu. 

Pozor! Vysílač v současné době neumožňuje importování modelů přes SD kartu z vysílačů  DX8 

a DX7S. Nyní máte pouze jedinou možnost a to ručně nastavit veškerá nastavení Vašich modelů. 

Import modelů z DX7S a DX8 bude možný až s vydáním nového firmware 2.0. 

Team ASTRA. 

 

ASTRA, spol. s r.o.  

Prakšická 2589  

688 01 Uherský Brod  

Česká republika  
  

Tel: +420 572 619 619 

e-mail: info@astramodel.cz  

Web: www.astramodel.cz 

http://www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx
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Verze 1.04 – 19. 2. 2014 

Nové funkce 

 Bylo upraveno fungování systému učitel-žák v návaznosti na přepínání letových módů 

 Přidána plná podpora Vario senzoru Sektrum 

Korekce ve firmware 

 Při použití drátového propojení je 9. kanál vždy ovládán učitelem. Při použití bezdrátového 

lze používat i 9. kanál ovládaný žákem 

 Opraveny překlady ve všech jazycích 

 Telemetrie pro přijímače PowerBox zobrazuje při nefunkčnosti spojení „fault“ – chyba. 

 Opravena obrazovka nastavení trimů Acro/Sail – chyběl blikající panel 

 Opravena chyba, kdy při změně ikony větroně došlo ke změně nastavení rozsahu výchylek 

serv 

 Byly vylepšeny chybové výstupy při importování modelů z SD karty 

Korekce v hlasovém výstupu 

 Opraven hlasový výstup rychlosti z telemetrického senzoru GPS 

 Opraven hlasový výstup zrychlení z telemetrického senzoru GForce (akcelerometr) 

 Nyní lze hlasově předávat napětí přijímače 

 Nyní lze hlasově předávat informace o kvalitě přijímaného signálu (ztracené rámce) 
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Verze 1.03 – 14. 1. 2014 

Nové funkce 

 Možnost výběru obrázku modelu z několika ikon 

 Změna defaultního oznámení o překročení času časovačem z hlasu na tón 

 Programování parametrů v ACRO a SAILPLANE je intuitivnější 

Korekce ve firmware 

 Odstraněny veškerá pro 5. Letový mód ACRO a Idle UP 3 módu HELI 

 Opraveny chyby při hlasovém výstupu telemetrických dat 

Korekce v hlasovém výstupu 

 Opraveny telemetrická data z PowerBoxu 

 Údaje z GPS – vzdálenost a azimut jsou nyní k dispozici na samostatných přepínačích 

 Nově lze předávat údaje o výšce a rychlosti z GPS i v případě, kdy nejsou nainstalovány 

tlakové senzory (výškoměr a Pitotova trubice). Na rychlost a výško poskytovanou GPS nelze 

nastavit alarmy (z důvodu možných výpadků GPS a přesnosti) 
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Verze 1.02 – 4. 12. 2013 

Nové funkce 

 Přidány hlasové výstupy pro další telemetrická čidla 

 Nově lze tlačítkem <BACK> přerušit nahrávání zvukového souboru. Avšak při tomto zásahu 

nemusí fungovat všechny hlasové výstupy, proto tuto možnost doporučujeme provádět pouze 

při nesprávně vybraném hlasovém souboru. 

 Nově se nezobrazují skryté nebo systémové soubory operačního sytému MAC/APPLE na SD 

kartě. 

 Rozšířena možnost vytváření mixu na nepřiřazené kanály a ovládací prvky 

Korekce ve firmware 

 Opraveny nedostatky při importu modelů z DX18 – nesprávně importované některé mixy 

 Při exportu nebo importu modelů se zobrazují lepší informace o případných chybách 

 Zmáčknutím tlačítka CLEAR při nastavení minimálního napětí baterie vysílače dojde 

automatické volbě použité baterie ve vysílači 

 Opravena chyba, která mohla vzniknout při exportu všech modelů (zhasnutí displeje) 

 Opraveny překlady ve všech jazycích 

 Opraveny importy letových módů a jejich následná kontrola 

 Opravena pozice zobrazení napětí přijímače na úvodní obrazovce 

 Opraveny exporty modelů na SD kartu 

Korekce v hlasovém výstupu 

 Přidány nové hlasové výstupy pro kvadrokoptéry nebo multikoptéry a pro zachytávání 

fotek/videí 

 Přidány výstupy pro funkci učitel-žák 

 Oprava hlasového a tónového výstupu při delším nepoužívání vysílače 

 Opravy výstupu „Bind failed“, který se ozýval i při správném spárování vysílače 

 Rychlost a velikost elektrického proudu jsou nyní ve správných jednotkách 

 Byla snížena defaultní úroveň hlasového výstupu na 50%. V případě potřeby si můžete úroveň 

zvýšit v systémovém menu 

 Oprava hlasových výstupů ve všech jazycích 

 Telemetrické údaje z PowerBoxu jsou nyní správné řečeny 

 Při překročení časovače je nyní správný hlasový výstup 
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Verze 1.01A – 30. 9. 2013 

Nové funkce 

 Nebyly přidány žádné nové funkce 

Korekce ve firmware 

 Byla opravena zásadní chyba, která mohla vzniknout při importu modelů z SD karty 

Korekce v hlasovém výstupu 

 Nebyly přidány žádné korekce 
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Verze 1.01 – 24. 9. 2013 

Nové funkce 

 Přidán druhý časovač 

 Přidáno pokročilejší nastavení pro hlasový výstup, který se týká párování, systému učitel-žák 

a jiných funkcí 

 Přidána kalibrace kontrastu LCD displeje v továrním kalibračním módu (RAW TEST). Vstup 

do této továrního kalibračního módu se provádí tak, že se stiskne tlačítko CLEAR a BACK a 

zapne se vysílač.   

Korekce ve firmware 

 Opraveny překlady ve všech jazycích 

 Opraveny funkce hlasového výstupu ve všech jazycích 

 Při použití funkce Učitel-žák můžete používat veškeré přepínače bez omezení 

 Opraveno nastavení hlasového výstupu při použití systému učitel-žák 

Korekce v hlasovém výstupu 

 Přidán nový jazyk – dánština 

 Vylepšena kvalitqa hlasového výstupu ve všech jazycích 

 Opraveno vytváření numerických hodnot ve všech jazycích 


