
ThinkTank Tank Module PRO
Pokyny pro montáž a manipulaci

               Čtěte pozorně !

Obsah dodávky
• ThinkTank Module  PRO PCB
• soubor napájecích kabelů
• konektory pro pro připojení motorů
• kabely pro pro připojení přijímače
• dva kabely pro připojení světel 

Přehled konektorů

  1 Napájení
  2 Pojistka pro motory na věži
  3 Konektor pro levý motor
  4 Konektor pro pravý motor
  5 Tlačítko Setup mode
  6 Dip přepínač pro výběr tanku
  7 Konektor pro HengLong záblesk, AsiaTam

 zákluz a PC konfigurátor
  8 Konektor pro HengLong záblesk
  9 Konektor pro připojení korby HengLong
10 Konektor pro Tamiya zákluz
11 Konektor pro připojení přijímače
12 Konektory pro připojení serv
13 Konektor pro kulomet 1 (nebo záblesk pro první dělo - AA tank)
14 Konektor pro brzdné světlo
15 Konektor pro světlo 2
16 Konektor pro kulomet 2  (nebo záblesk pro druhé dělo - AA tank)
17 EMNet rozhraní pro rozšiřující desku
  L Led - indikace stavu modulu

Montáž
Tip: na zadní straně plošného spoje jsou popisky jednotlivých konektorů !

   Napájení
Přiletujte vhodný konektor pro Aku. Při pájení mějte vodiče odpojené od elektroniky.
Vodiče zaizolujte pomocí dodávané smršťovací bužírky.

 Upozornění ! Použití pojistky a vypínače je povinné! Nebezpečí požáru / zničení modulu!  

Připojení motorů
Motory připojte pomocí dodaných konektorů. Vodiče použijte co nejkratší a o vhodném průměru.

Pro kontrolu správnosti zapojení motorů proveďte následující :

• Umístěte tank tak, aby se pásy a motory mohly volně pohybovat
• Připojte plně nabitou baterii a zapněte vypínač
• Počkejte 3-4 sekundy a stiskněte tlačítko 5 Setup mode
• Pokud se oba pásy pohybují vpřed, přičemž pravý je rychlejší než levý, pak je zapojení

v pořádku a můžete tlačítko 5 uvolnit. V opačném případě, vypněte modul a opravte
zapojení k motorům, popř. proveďte reverz kanálů na vysílači.

• Pokračujte v instalaci, dokud motory neběží správně

Zapojení konektoru věže

Připojte bílý 8pinový konektor věže odpovídající následujícímu zapojení

• pokud používáte HengLong záblesk, připojte jej přímo na desku
modulu 5ti a 2 žilovými vodiči.

• pokud používáte AsiaTam mechanismus a záblesk, postupujte dle
pokynů v příručce jednotky AsiaTam

• pokud používáte originál Tamiya(R), připojte jej na desku modulu
na konektor s číslem 10.

• připojení servomotorů je zobrazeno na obrázku vpravo
• další světelné zdroje mohou být připojeny na konektor 13 až 16,

jsou určeny pro připojení 1 až 4 LED se zatížením 50mA na konektor

Výběr profilu tanku

Výběr tanku provedete nastavením přepínačů.
Modul nabízí 7 přednastavených profilů  a jeden uživatelem definovaný.

 Němec, WW2, plastové převodovky                  US, WW2, kovové převodovky

  Němec, WW2, kovové převodovky                    T-34                    

 Němec,WW2,převodovky s redukcí 3:1             jednoduchý profil tanku

                  
 US, WW2, plastové převodovky

Indikace  LED
LED na desce ukazuje aktuální stav modulu
On                                                                    Modul je v provozu
Krátké bliknutí                                                  Detekce signálu z přijímače
Rychlé blikání                                                  Špatné signály z přijímače *
Krátké blikání                                                   Vadná komunikace s jiným modulem
*zkontrolujte zapojení a správnou funkci RC vysílače a přijímače.

uživatelem definované ovládání
pomocí ThinkTank Configurator
a PC Configurator



Zapojení RC přijímače 
El-Mod modul PRO může být použit s 4 až 8 kanálovým přijímačem. Počet zapojených kanálů je
automaticky rozpoznán. Všechny mixy musí být vypnuty, všechny trimy musí být v nulové poloze,
serva musí mít 100% výchylky.

Pokud je použit 5 kanál, musí být použit buď jezdec, otočný trim, nebo 3 polohový přepínač
(nahoru, dolů, vypnuto). V opačném případě je možné použít pouze 4 kanál.

Připojení kabelů od modulu k přijímači je následující :

Modul má zabudovaný BEC pro napájení přijímače (BEC, stabilizované napětí 5V DC)
Pro připojení napájení přijímače z modulu použijte přiložený svazek kabelů.

Kanál  Ovládání            4-kanály                               5-kanálů                             6-kanálů                                    
1

Pravá páka
Akcelerace (plyn)                  Akcelerace (plyn)                Akcelerace (plyn) 

2 Řízení (zatáčení)                   Řízení (zatáčení)                Řízení (zatáčení)

3
Levá páka Věž, zbraně a speciální

funkce
 

Věž4
5 Jezdec                Nepřipojen                            Startování a světlo              Startování a světlo
6

Kanál 7 a 8 je použit k ovládání uživatelem definovaných zvuků
(pouze po připojení Think Tank Blaster).

 

Kanál  Ovládání             Funkce
7 3 - polohový přepínač   Uživatelem definovaný zvuk
8

Pořadí kanálu a reverzy nastavte dle dodaného manuálu k Vaší RC soupravě

Věž, zbraně a speciální funkce - 4 kanály
Tento mód je aktivní, pokud není připojen modrý vodič do přijímače. Věž, zbraně a speciální
funkce jsou ovládány pouze levou pákou.

Levá páka (kanál 3 a 4)

é Zvedání hlavně (půl výchylka)                                 Střelba dělo (max. výchylka )      
Sklápění hlavně (půl výchylka)                        Střelba kulomet 1 (max. výchylka)
Otáčení věže vpravo                                            Střelba kulomet 2

ç Otáčení věže vlevo                                              Světlo 1 zapnuto/vypnuto  
 Startování (vyžaduje ThinkTank Blaster)             Světlo 2 zapnuto/vypnuto    

Věž, zbraně a speciální funkce - 5 kanálů  
Tento mód je aktivní, jestliže je připojen modrý drát do přijímače. Vež a zbraně jsou ovládány
levou pákou, startování a světlo je ovládáno 3 polohovým přepínačem zapojeným na 5 kanálu.

Levá páka (kanál 3 a 4)                                                 Přepínač (kanál 5) 
é Zvedání hlavně (půl výchylka )            Střelba dělo (max. výchylka)    Startování (TTank Blaster)é é

Sklápění hlavně (půl výchylka)            Kulomet 1 (max. výchylka)         Světlo 1 on/off
Otáčení věže vpravo

ç Otáčení věže vlevo

Věž, zbraně a speciální funkce - 6 kanálů
Tento mód je aktivní v případě, že je modrý a fialový vodič připojen do přijímače.
Funkce jsou pak následující :

Levá páka - kanál 3 a 4                      Přepínač kanál 5                        Přepínač kanál 6 
é  Zvedání hlavně (půl výchylka)                Startovaní (TT Blaster)                 Střelba děloé é

 Sklápění hlavně (půl výchylka)               Světlo 2 (půl výchylka)                  Kulomet 2 (půl výchylka)
 Otáčení věže vpravo                              Světlo 1 (max. výchylka)               Kulomet 1 (max. výchylka)

ç Otáčení věže vlevo

Uživatelem definované zvuky
Jestliže je připojen ThinkTank Blaster k ThinkTank TankModule PRO, je možné definovat čtyři
volitelné zvuky. Chcete-li tyto zvuky používat, musí být do přijímače připojen šedý a bílí drát.
Při max. výchylce je přehrán zvuk 1, při minimální výchylce zvuk 2. Přehrávání lze přerušit 
přepnutím vypínače do druhé polohy.

  

Nevhodné pro děti do 14 let.
Not suitable for Children under 14 years.
Ne convient pas pour des enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
ElMod Thomas Kusch, M. Sc. & Jürgen K. Huber GbR
Millotstraße 15/1
D-72622 Nürtingen

ElMod  Th. Kusch, M.Sc. & Jürgen K. Huber GbR  
   info@el-mod.de         http://www.el-mod.de  

Věž a zbraně

Jezdec                Nepřipojen                            Nepřipojen                           Zbraně

3 - polohový přepínač   Uživatelem definovaný zvuk
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