
IPI4HL - modul pro připojení přijímače 2,4GHz (40MHz) k řídící jednotce Heng Long  
 

 
 

3 Nastavení setrvačnosti tanku
Nastavením přepínače DIP1 a 2  je možné nastavit úroveň setrvačnosti tanku. Nastavení setrvačnost ovlivní jízdu vpřed / vzad 
a jen lehce poloměr zatácení. Po zapnutí modelu je setrvačnost vypnuta, aktivujete ji vychýlením levé páky do dolní pravé
polohy po dobu delší než 5 sekund.

 

2 Kalibrace výchylek pák
Jestliže je přepínač DIP0 na pozici OFF, je možné naprogramovat výchylky pák pro každý kanál. Zapněte napájení modelu.
V programovacím režimu bliká červená LED - krouživými pohyby vychylujte obě páky do všech směrů. Cca po 30 sekundách
přestane rudá LED dioda blikat a modul si zapamatuje výchylky pro každý kanál, které jsou následně uloženy v energeticky
nezávislé paměti. Vypněte napájení modelu a přepněte přepínač DIP0 do polohy ON. Kalibraci provádíme jen jednou,
nebo při výměně RC soupravy.
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Chování modulu a ovládání modelu
Zapněte napájení modelu. Modul po zapnutí kontroluje platné PPM signály z přijímače na kanálech 1 až 4 a ověří, že páky jsou
ve středové poloze (šířka pulzů 1,5 ms). Modul dále detekuje zapojení volitelného 5tého kanálu. Jestliže jsou zapojeny pouze
čtyři kanály, zelená LED 4x blikne a pak se rozsvítí. Je-li zapojeno kanálů pět, pak zelená LED blikne 5x a následně se rozsvítí.
Pokud nejsou řádně zapojeny všechny 4 kanály, pak se rozsvítí rudá LED a zároveň bliká zelená LED přičemž počet bliknutí
zelené diody indikuje počet správně zapojených kanálů indikovaných v neutrální poloze (např. chybí-li jeden kanál, trvale svítí
rudá LED, zelená LED 3krát blikne, pak je pauza a modul opět indikuje kanály. To se opakuje dokud nejsou správně indikovány
všechny čtyři kanály).

(Upozornění - pokud jedna nebo více pák není v neutrální poloze, kontrola autodetekce se nezdaří a modul není aktivován.) 

Ovládání modelu : 
Motor start/stop  : držte levou páku v levé dolní poloze po dobu delší než 3 sekundy 
Aktivace setrvačnosti : držte levou páku v pravé dolní poloze po dobu delší než 5 sekund 
Dělo nahoru/dolů  : vychylte levou pákou do spodní polohy, maximálně do poloviny výchylky
Střelba děla  : vychylte naplno levou páku do horní polohy a pak zpět do neutrálu
Střelba kulometu : vychylte naplno levou páku do spodní polohy
Brzda : vychylte rychle pravou páku do opačného směru, než je aktuální směr jízdy

  brzda nezávisí na nastavené úrovni setrvačnosti     
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Zapojení modulu
Z řídící jednotky Heng Long odpojíme původní přijímač na 27MHz, který je připojen třížilovým konektorem, a připojíme modul
IPI4HL (dále jen modul). Modul  propojíme s našim přijímačem dle obrázku. Minimální počet kanálů je 4, 5tý kanál je volitelný.
Kanály se s přijímačem propojují pomocí rudých vodičů opatřených jednopinovým konektorem. Modul zajišťuje napájení
přijímače 5V a to rudým a černým vodičem – tyto vodiče jsou opět opatřeny jednopinovým konektorem. Modul IP4HL není
vybaven standardními servokonektory, a proto si musíme dávat pozor na prohození napajecích a signálních vodičů.
Modul IPI4HL umístíme na vhodné místo v modelu, tak abychom zabránili jeho pohybu. Modul není umístěn v žádném 
ochranném obalu, a proto si dáváme pozor na desku plošného spoje.

 

 

5 Zapojení 5tého kanálu
Při použití 5tého kanálu (5tý kanál musí mít na vysílači dvě pozice) můžete ovládat dva modely tanků s jedním vysílačem. 
Každý ze dvou modelů tanků musí být vybaven vlastním modulem IPI4HL.
 

Aby bylo možné použít tuto funkci, postupujte podle následujících kroků
 

Potřebné položky : (minimálně) 5ti kanálový vysílač spárovaný se dvěma (minimálně) 5ti kanálovými přijímači (tak, aby oba dva
přijímače reagovali ve stejnou chvýli na povely vysílače), dva moduly IPI4HL, dva funkční modely s řídící jednotkou HL 

1 Propojte modul IPI4HL s přijímačem a řídící jednotkou (pro každý model zvlášť) viz. kapitola 1. 
2 Nastavte každý modul dle popisu v kapitole 2 a 3.
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Nastavte přepínač DIP3 do polohy OFF pro první model tanku a do polohy ON na druhém modelu tanku. 
4 Zapněte vysílač a napájení obou modelů. 
5 Nyní jsou oba modely v režimu stand-by (u modelů Heng-Long bliká přední světlomet). Pohybem levé páky

(viz. kapitola 4) nastartujeme motor jednoho z tanků a můžeme jej plně ovládat (u HL tanků se světlomet rozsvítí).
6 Přepneme-li 5tý kanál do opačné polohy, můžeme ovládat druhý model.
7  Přepneme-li 5tý kanál zpět do výchozí polohy, aktivuje se ovládání prvního modelu.

 

(Upozornění – je-li model v pohybu a přepneme kanál 5, model se po chvíli zastaví, přičemž ovšem stále přehrává zvuk jízdy. 
Obdobně platí třeba při střelbě kulometu. Doporučujeme tedy před přepnutím modelu uvést model do klidové polohy) 



 

 

 
 

 

DIP0 (kalibrace/normální provoz):   
OFF = kalibrace výchylek pák
ON = provozní mód

DIP1..DIP2 (setrvačnost):  
ON ON = setrvačnost vypnuta
ON OFF  = setrvačnost 1 (pro lehké tanky) 
OFF ON  = setrvačnost 2 (pro střední tanky) 
OFF OFF = setrvačnost 3 (pro těžké tanky) 

DIP3 ( ovládání dvou modelů):  
ON = označení modelu jako primární
OFF = označení modelu jako sekundární

Funkce přepínače DIP

Rozmístění ovládacích prvků

Popis vodičů, přepínače DIP a umístění LED
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