Bezpečnost především
Výrobek je určen výhradně pro dospělé osoby.
Elektromotor, který je připojen k regulátoru a baterii, se může při chybě obsluhy neočekávaně roztočit a
způsobit vážné zranění.
Se sestavou pohonu zacházejte vždy s náležitým respektem.
Při seřizování regulátoru vždy sejměte z motoru vrtuli (letadlo) nebo pastorek (vrtulník).
Dodržujte všechny předpisy, které se týkají létání s modely.
Nikdy nelétejte v blízkosti lidí nebo nad nimi.
Nepoužívejte regulátor, který byl v modelu při havárii.

Instalace regulátoru EDGE

1. Instalace konektorů baterie
K napájecím kabelům regulátoru připájejte kvalitní konektory. K červenému kabelu bude připojen kladný pól baterie, k černému záporný. UJISTĚTE
SE, ŽE POLARITA ZAPOJENÍ JE SPRÁVNÁ.

2. Instalace konektorů pro motor
K výstupním kabelům regulátoru připájejte konektory pro motor, nebo kabely regulátoru ke kabelům motoru připájejte. Používejte výhradně
kvalitní cínovou pájku. Spoje musí být provedeny dokonale. Mnoho problémů vzniká nedokonalým propojením motoru s regulátorem. Spoje
izolujte smršťovací trubičkou, aby nemohlo dojít ke krátkému spojení.

3. Připojení k přijímači
Třížilový kabel zapojte do kanálu přijímače, který je určen pro řízení motoru. Pokud použijete konektor s jedním bílým kabelem zapojte ho podle
potřeby (viz dále).

4. Napájení BEC
Regulátory řady EDGE a EDGE LITE mají vestavěné obvody BEC, které mohou poskytnout proud pro napájení palubní RC soustavy (přijímač, serva).
Obvod BEC může poskytnout proud až 5 Ampér. Pokud jsou požadavky soustavy vyšší, i když jen špičkově, doporučujeme použít externí zdroj
proudu (vhodný je Castle CC BEC PRO).
Když použijete externí zdroj proudu, je nutné vyřadit z propojení regulátoru a přijímače červený (střední) kabel. Opatrně nadzvedněte (ostrým
nožem) plastový jazýček v těle konektoru a dutinku vysuňte. Zaizolujte.
POZNÁMKA PRO UŽIVATELE VYSÍLAČŮ FUTABA:
Obvykle je nutné reverzovat smysl ovládání kanálu plynu.

5. Reverzování smyslu otáčení
Překontrolujte správný smysl otáčení motoru. Pokud se má motor točit opačně, stačí prohodit zapojení libovolných dvou kabelů mezi regulátorem
a motorem. Jinou možností je změnit smysl otáčení naprogramováním propojkou Castle Link.

6. Montáž regulátoru
Regulátory EDGE mají montážní patky. Pro montáž regulátorů EDGE LITE doporučujeme použít „suchý zip“ nebo oboustrannou lepicí pásku.

7. Postup při aktivování regulátoru
1. Ujistěte se, že regulátor je zapojen do správného kanálu přijímače
2. Zapněte vysílač a přesuňte páku plynu do střední polohy

