Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M

1. Připojení a popis konektorů modulu ARM-03M

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku.
Tento výrobek splňuje zákonné, národní a evropské požadavky.
K dodržení tohoto stavu a bezpečného provozu musíte jako uživatel dodržovat tento návod!
Tento návod náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro uvedení do
provozu a manipulaci. Na tuto skutečnost myslete také, jestliže tento výrobek poskytnete
třetí osobě. Uschovejte si tedy tento návod.
Všechna uvedená jména firem a označení výrobků jsou obchodní názvy jednotlivých
výrobců. Všechna práva vyhrazena.
Před započetím instalace si přečtěte tento návod a dodržujte všechna naše upozornění.
POZOR!
Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku při chybné montáži nebo nedodržení
návodu k instalaci.
Zodpovědnost na Vás přechází v plném rozsahu, jakmile začnete s montáží.
S otázkami se obracejte přímo na výrobce!
Pro montáž potřebujete následující pomůcky:
-

pájedlo (nepoužívejte trafopájku !!)
letovací cín (eventuelně kalafunu
šroubovák
propojovací kabely

Elektronika nevyžaduje žádnou údržbu nebo péči, měla by být však chráněna před vnějšími
vlivy jako je vlhkost nebo mokro.
Všeobecné
Po ukončení životnosti výrobku ho zlikvidujte dle platných zákonných předpisů
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+7,2V: napájení modulu, plus k hlavnímu vypínači, rudý srát
GND: napájení modulu, minus k hlavnímu vypínači, černý drát
Signál: zelený drát přivedený z RX18 PIN 3
M1: vstup plus (rudý) pravý motor na RX18
M2: vstup minus (černý) pravý motor na RX18
M3: vstup plus (rudý) levý motor na RX18
M4: vstup minus (černý) levý motor na RX18
M5: výstup plus (modrý) pravý motor na RX18
M6: výstup minus (černý) pravý motor na RX18
M7: výstup plus (modrý) levý motor na RX18
M8: výstup minus (černý) levý motor na RX18
A1: plus motor otáčení věže
A2: minus motor otáčení věže
A3: minus věžový kulomet
A4: plus věžový kulomet
A5: plus příďový kulomet
A6: minus příďový kulomet
A7: minus výstup 7,2V (světla, motor)
A8: plus výstup 7,2V (světla, motor)
A9: elevace děla
A10: elevace děla
T1-T8: konektor z RX18 na ARM-03M
Q1-Q8: konektor z ARM-03M do korby tanku
R1-R3: zákluz Tamiya , Asiatam nebo Hooben
S1-S4: vypnutí prvků na konektoru Q1-Q8; kulomet, světlomet, střelba děla, elevace děla

1. Připojení signálního (zeleného) drátu na desce RX18

Přiletujte zelený signální kabel na PIN 3 jednotky RX18

Před započetím instalace se přesvědčte, je-li odpojen akumulátor. Nyní otevřete RX18
oddělením černé spodní části krabičky. Kabely vedoucí do RX18 není třeba odpojovat.

Pak opět RX18 uzavřete nasazením spodního dílu. Aby nedošlo k poškození zeleného kabelu,
vypilujte v krabičce drážku pro průchod drátu. Druhý konec zeleného signálního kabelu
přišroubujte na svorkovnici na modulu ARM-03M (SIGNAL)-viz obr. 1.
2. Připojení provozního napětí na ARM-03M
Přiletujte plusový (rudý) a minusový (černý) kabel na hlavní vypínač tanku HengLong. Druhé
konce vedou do ARM-03M a je třeba je pevně přišroubovat (červený kabel na +7,2V a černý
kabel na GND) - viz. obr. 1.
3. Připojení motorů k ARM-03M
Označte si kabely a motory, abyste věděli, který motor ke kterému kabelu patří. Odletujte
kabely z motorů a přišroubujte kabely vedoucí z RX18, jak je uvedeno na obr. 1 a tabulce 1
na svorky od M1 až M4. Z modulu ARM-03M (svorky M5 až M8) vyveďte kabely k motorům
a zde přiletujte.

4. Připojení věžového konektoru k ARM-03M

5. Zkouška ARM-03M

Při připojení věžového konektoru k ARM-03M dbejte na správné pozice konektorů T1 až T8.
T1 červený kabel, T8 oranžový kabel - viz. obr. 5.

Dalším krokem je krátký test funkčnosti ARM-03M a ověření, zda je vše správně propojeno.
Zapněte hlavní vypínač. Nyní se musí rozsvítit zelená dioda na ARM-03M. Nerozsvítí-li se,
překontrolujte napájení a připojení modulu. Nyní tank nastartujte, vše musí fungovat jako
před instalací jednotky, jen při výstřelu se tank nezaškubne směrem vzad. V opačném
případě znovu překontrolujte propojení.
6. Připojení věže a příďového kulometu
Na svorkovnici A3 až A6 můžete nyní připojit věžový a příďový kulomet. Není třeba přidávat
předřadný odpor. Pro vyřazení funkce originálního kulometu na původním kabelu HengLong
odpojte jumper S1.
7. Připojení osvětlení
Na rozvodnici A7 a A8 můžete připojit světlomety. Na A7 mínus drát na A8 plus drát. Při
připojení LED je třeba předřadit příslušný odpor – napájení je 7,2V!!! Místo světlometů
můžete zapojit pomocný motor, navijáky, a podobné. Výstupní výkon je až 500mA.
8. Druhá zkouška ARM-03M

Nyní zastrčte konektor z ARM-03M do konektoru v korbě tanku HengLong

Tento krok slouží k ověření, zdali můžete přepínat mezi věžovým a příďovým kulometem
eventuelně spínání osvětlením (nebo pomocného motorku). Opět vložte akumulátor, tank
zapněte a nastartujte. Stisknete-li na vysílači tlačítko K, začne blikat kulomet. Přepnutí
kulometů provedete levou pákou na ovladači a to tak, že táhnete rychle směrem vlevo a
dolů a hned uvolníte - viz. obr. 7. Stisknete-li nyní tlačítko K, začne blikat druhý kulomet.
Světlo zapnete stejnou pákou ovladače, jen tentokrát rychle vpravo a pak dolů a hned
potom uvolnit - viz. obr. 7.

12. Připojení zákluzu Asiatam
Nejprve přiletujte následující kabely na jednotku zákluzu a záblesku. Nejprve dlouhý žlutý
kabel, pak modrý kabel a jako poslední bílý kabel. Krátký žlutý kabel zůstane na motorku
jednotky zákluzu a vede k mikrospínači.

9. Připojení motoru otáčení věže
Na rozvodnici A1 a A2 můžete nyní připojit pohon otáčení věže. Je jedno jestli jednotku od
Heng Long, Tamiya, nebo Hooben. Viz. obr. 1.
10. Připojení motoru elevace děla
Motor elevace děla připojte na svorkovnice A9 a A10. Jak je uvedeno v bodě 9, mohou zde
být připojeny systémy od Tamiya, nebo Hooben -viz obr. 1.
11. Připojení zákluzu Tamiya
Jednotka zákluzu a záblesku Tamiya se k ARM-03M připojí jednoduše do konektorů R1 až
R3. Dbejte na správnou pozici Tamiya konektoru, R1 bílý (mínus při stisku tlačítka střelby) ,
R2 zelený (trvale plus 7,2V) a R3 modrý (trvale mínus). viz obr. 8.

Pak přiletujte volitelné příslušenství RRZ Kabel (ARM-03M kabelová sada Artikelnummer
1810) k jednotce zákluzu Asiatam. Bílý a zelený kabel na motor jednotky zákluzu, modrý
kabel na mikrospínač. viz obr. 10 a obr. 11

12. Připojení LED diody pro záblesk při střelbě
Na konektor KwK LED můžete připojit LED diodu bez předřadného odporu. Tato LD se
rozsvítí při výstřelu a následně zhasne.

13. Jumpery S1 až S4
Daným jumperem se vždy vyřadí (přerušení napájení) příslušná funkce na 8žilovém kabelu
do korby tanku na původní konektor HengLong. Jumper S1 vyřadí kulomet, jumper S2
světlomet, jumper S3 střelba děla, jumper S4 elevace děla.

