
Charakteristika
Jezdíte s driftovacími RC auty nebo to zkrátka chcete jen vyzkoušet driftová-
ní? Tak právě pro Vás je speciálně vyladěné gyro od týmových jezdců Futaba 
- GYD450. Díky malým rozměrů je instalace do Vašeho modelu velmi snadná, 
gyro podporuje standardní i SR serva.

Gyro může být propojeno přes klasické PWM výstupy přijímače (gyro 
tedy bude můžete používat s jakýmkoliv přijímačem), tak i přes systém 
Futaba S.BUS/S.BUS2. Zisk gyra (míru asistence při řízení) je možné 
nastavit fixně pomocí trimu na gyru, nebo jej můžete ovládat dálkově 
pomocí volného kanálu vysílače.
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Technické údaje
Použití  Driftovací RC modely aut
Senzor  Jednoosé vibrační MEMS
Napájení 4.0 - 8.4 V
Rozměry 20.5 x 20.5 x 11.0 mm
Hmotnost 3,5 g

Futaba gyro GYD450 pro driftovací auta

Programové funkce
1. AVCS (Heading Lock): Model vždy drží požadovaný směr (např. bez ohledu na nerovnost tratě). Funkci aktivace/deaktivace funkce AVCS je 
spřažena s nastaveným ziskem. Použití funkce AVCS závisí na individuálních zvyklostech uživatele - jakým způsobem chce auto řídit.
2. Max. výchylka:  Pomocí trimu na gyru lze nastavit max. výchylku serva řízení
3. Zisk: Zisk gyra lze měnit kanálem vysílače nebo jej nastavit napevno trimem na vrchní části gyra. DIP přepínačem lze nastavit znaménko zisku 
- směr výchylky kormidla.
4. Typ serva: Gyro podporuje použití digitálních a Super response serv.

Vlastnosti
• Díky miniaturním rozměrům je instalace do modelu velmi jednoduchá
• Kompatibilní se všemi RC přijímači, není nutné používat pouze přijímače Futaba
• Nastavitelné koncové body serva
• Nastavitelný výstupní signál pro řízení serva - může být buď standardní nebo Super Response
• Zisk gyra (míru asistence) lze nastavit na pevno pomocí potenciometru na gyru, nebo jej můžete ovládat pomocí volného kanálu vysílače
• Majitelé souprav Futaba mohou využít systém S.BUS nebo S.BUS2 - gyro v tomto případě stačí propojit s přijímačem pouze jedním kabelem

Obsah balení
Obsahem balení je gyro pro RC modely driftovacích aut GYD450, 2x propojovací kabel délky 20 cm, oboustranná lepicí páska pro upevnění gyra k 
šasi, 3x stahovací nylonové pásky a plastový šroubovák. Návod k použití v angličtině, češtině a slovenštině.


