
Charakteristika
Desetikanálová RC souprava Futaba T10J střední třídy určená pro náročné 
uživatele. Modulace T-FHSS s telemetrií, hlasový výstup do sluchátek, vibrač-
ní alarm, bohatý software, intuitivní ovládání. Dodáváno s LiPol akumuláto-
rem 7.4 V 2800 mAh, síťovým nabíječem a přijímačem R3008SB.
Vysílač zabudovaný hlasový výstup, díky kterému si můžete nechat diktovat 
klíčová telemetrická data do sluchátek. Vysílač obsahuje speciální funkce pro 
řízení multikoptér, takže nastavení vysílače bude pro Vás hračkou. Vysílač 
se ovládá joystickovým tlačítkem, takže pohyb v menu je rychlý a intuitivní. 
Veškeré parametry vysílače se nastavují pouze v jediném funkčním menu.
Vysílač má nastavitelnou tuhost křížových ovladačů. Díky integrované anténě 
nehrozí její poškození při neopatrné manipulaci. Grafický podsvícený LCD 
displej je dobře čitelný. Jazyk menu je dostupný v angličtině, němčině, fran-
couzštině, nizozemštině, italštině a španělštině. Hlasový výstup je pouze v 
angličtině a japonštině. Novinkou je instalace vibračního alarmu, díky kterému 
můžete ihned zjistit případná pokles napětí v modelu a pod.

Mezi nesporné výhody patří možnost přehrání firmware vysílače pomocí 
počítače a převodníku do USB portu CUI-2. Vysílač si tak můžete udržovat 
stále aktuální s možností přidání nových funkcí.

Vysílač má volitelnou modulaci T-FHSS a S-FHSS

Obecné funkce
• Výběr modelu - výběr modelu, kopírování, pojmenování 10 znaky
• Název modelu - název modelu a uživatele, max 10 znaků
• Fail safe - nastavitelná pozice Fail-Safe na všech 10 kanálech
• Servo revers - nastavitelný na všech 10 kanálech
• Časovač - k dispozici je celkem 5 časovačů
• Servo monitor - zobrazení aktuálních pozic serv
• Koncové výchylky - nastavitelné na všech kanálech
• Trim - Nastavitelný krok trimu
• Subtrim - na všech kanálech
• Dvojí výchylky a exponenciály
• Programovatelné mixy - k dispozici jsou 4 standardní a 2 křivkové
• Doplňkové kanály AUX - lze přiřadit až 5 volitelných kanálů
• Telemetrie - nastavení alarmů, zobrazení maximální a minimální 
  hodnoty, hlasový výstup, konfigurace telemetrických senzorů
• S.BUS link - programování zařízení S.BUS
• Bezdrátový přenos nastavení vysílače do jiného vysílače
• Učitel žák - přiřazení kanálů 

Menu Letadla
• 6 volně programovatelných mixů
• 9 přednastavených mixů
• Flaperony
• Trim klapek
• Diferenciace křidélek
• Zisk gyra
• Pěti bodový křivka plynu a kolektivu
• Zpoždění plynu
• Idle Down 

Menu pro vrtulníky
• 6 volně programovatelných mixů
• 10 přednastavené mixy
• 8 typů cykliky
• 5 letových módů se zpožděními
• 4 pětibodové křivky plynu
• 5 pětibodových křivek kolektivu 

Menu pro větroně
• 6 volně programovatelných mixů
• 3 přednastavené mixy
• 5 typů křídel
• Zisk gyra
• Motorové měnu 
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Futaba T10J 2.4GHz LiPo aku, R3008SB

Technické údaje vysílače
Počet kanálů   10
Modulace   Futaba T-FHSS a S-FHSS
Akumulátor  LiPol 7.4 V 2800 mAh

Technické údaje přijímače R3008SB
Použití   Letecký
Pásmo   2.4 GHz
Modulace  Futaba T-FHSS
Počet kanálů  8/18
Napájecí napětí  3.5 - 8.4 V
Rozměry  24.9 x 47.3 x 14.3 mm
Hmotnost  10.1 g
Dosah   Plný
Telemetrie  Ano
S.BUS   Ano
S.BUS2   Ano
Měření ext. napětí Ano, rozsah 0 ~ 70 V


