
Vysílač DX9 DSMX Spektrum Air - Heli

Vlastnosti
• 9 plně proporcionálních kanálů
• Uživatelsky konfigurovatelné přepínače a jejich přiřazení
• Hlasové upozornění, vysílač může mluvit v 5 různých jazycích 
  a sdělovat informace z telemetrie
• Bezdrátový systém Učitel-žák, najednou lze pracovat s několika žáky
• Prakticky neomezená paměť vysílače, lze uložit až 250 modelů 
  do dané paměti, možnosti rozšíření
• Přímý přístup do Systémového menu, není již nutné předchozí vypnutí 
  vysílače
• Aktivní gyro a trim governoru v Heli, podpora 3-osého gyra pro letadla, 
  umožňuje nastavení zisku gyra ve všech 3 osách
• Nastavení maximální dráhy serva zabraňuje překročení koncového  
  bodu při použití mixu
• Podsvícený LCD displej s rozlišením 192x96
• Volba módu 1-4, uživatelské nastavení
• 7 bodová křivka plynu pro jemné doladění modelu
• Elektronický „E Ring“ zabraňuje přetížení serv cykliky
• SD karta pro zálohování souborů
• Kompatibilní se všemi DSM2 / DSMX leteckými přijímači

SPMR9900EU

Hlasové funkce
Vysílač DX9 obsahuje volitelnou funkci hlasového hlášení, která umí více než 300 
slov, čísel a frází. Lze například naprogramovat hlášení názvu letového režimu při 
přechodu z jednoho do druhého. Vysoká kvalita reprodukovaného hlasu je zaru-
čena díky speciálnímu hlasovému mikroprocesoru. Vysílač může hlásit telemetric-
ké hodnoty pro napětí, teplotu apod., při alarmu se pilot nemusí dívat na displej, 
co se to děje. Prostě ihned dostane potřebné hlášení. DX9 má hlášení v anglic-
kém jazyce, další jazyky jsou k dispozici ke stažení na Spektrum Community.

Bezdrátový Učitel-žák
I když má vysílač DX9 klasický výstup Jack pro funkci Učitel-žák, nově lze využít 
i revoluční bezdrátový přenos a využít aplikaci Wireless Trainer. Tato technologie 
přináší možnost pracovat s více žáky. Pro zprovoznění bezdrátové funkce Učitel-
žák Vám postačuje pouze napárovat vysílače Spektrum DSM2/DSMX k vysílači 
DX9. Bezdrátový systém Učitel-žák ocení zejména vedoucí leteckých kroužků, 
kteří mohou pohodlně bez kabelu pomáhat s výukou létání.

Hlasová telemetrie se záznamníkem údajů
Vysílač DX9 využívá pokročilé možnosti telemetrie, především v kombinaci s hla-
sovou funkcí, kde si můžete nastavit hlášení při dosažení určitých telemetrických 
hodnot, nebo lze pomocí přepínače požádat o sdělení posloupnosti telemetric-
kých údajů. Záznam telemetrických údajů může být uložen na SD kartu a po 
ukončení letu si je prohlédnout na počítači.

Interní paměť na 250 modelů
Interní paměť má více než dostačující kapacitu na 250 modelů, takže SD kartu 
lze využívat především jako prostředek k update verzí software nebo záloze či 
kopírování modelů a nastavení.

Letadlo
• 10 typů křídla: Normální, 2 křidélka, Flaperon, 1 křidélko 1 Klapka, 1 křidélko 2 
klapky, 2 křidélka 1 klapka, 2 křidélka 2 klapky, Elevon, Elevon-B, 4 křidélka
• 6 typů ocasních ploch: normální, V-Tail A, V-Tail B, 2x výškovka, 2x směrovky, 2x 
směrovka/výškovka
• Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
• 5 letových režimů
• Dvojí výchylky a exponenciál
• 10 Programovatelných mixů

Vrtulník
• Aktivní trim gyra
• 7-bodová křivka plynu
• 7- bodová křivka kolektivu
• 7- bodová křivka ocasního rotoru
• 7 typů desky cykliky: normální, 3 Serva 120°, 3 Serva 135°, 3 Serva 140° 3 Serva 
90°, 4 serva 90°, 2 serva 180°
• Časování desky cykliky
• 5 letových režimů
• Dvojí výchylky a exponenciál
• 10 Programovatelných mixů

Větroň
• 5 typů křídla: 1 servo, 2 křidélka, 2 křidélka, 1 klapka, 2 křidélko 2 Klapky, 4 křidél-
ka 2 klapky
• 3 Ocasní typy: Normální, V-Tail A, V-Tail B
• Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
• 10 letových režimů
• Dvojí výchylky a exponenciál
• 10 programovatelných mixů

Obsah balení
Vysílač DX9, akumulátor vysílače 2000 mAh 2S LiIon, SD karta, 
popruh DX9, síťový zdroj 12 V.
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