
Aktualizace firmwaru vysílačů MULTIPLEX COCKPIT SX 7/9, české menu (V1.20) 
 

1. Stáhněte si a nainstalujte program MULTIPLEX Launcher z webových stránek MULTIPLEXu: 

http://www.multiplex-rc.de/service/downloads/software-multiplex.html 

(Pokud již máte program nainstalovaný z dřívějška, ujistěte se, že na počítači máte aktuální verzi). 

2. Zapněte vysílač COCKPIT SX 7/9. Ujistěte se, že je akumulátor vašeho vysílače plně nabitý. 

3. Do vašeho počítače zapojte mini USB kabel dodávaný s vysílače, jeho druhý konec zapojte do mini USB portu na zadní 

straně vysílače. 

4. Na displeji vysílače stiskněte ikonu „USB data connection“, poté se na displeji objeví symbol „USB“. 

5. Spusťte program MULTIPLEX Launcher, zkontrolujte připojení – kulatý indikátor vedle okénka s označením COM portu by 

měl blikat zeleně – žlutě. Pokud se nezdaří automatická detekce COM portu, vyhledejte jej po klepnutí na okénko ručně. 

6. V menu „Tools“ zvolte „COCKPIT SX Manager“. 

 
 

7. Klikněte na vstup do menu pro aktualizaci.  

 

8. Zvolte požadovanou verzi firmwaru a klikněte na „Install“. 

 
 

9. Zvolte, zda váš vysílač je COCKPIT SX7 nebo SX9, a klikněte na „Install“. Nyní již běží kopírování nového firmwaru do 

vysílače, postup indikuje sloupcový ukazatel.  

 
 

 

 

10. Jakmile je kopírování dokončeno, uzavřete program MULTIPLEX Launcher. Vysílač od počítače odpojte stejně, jako se 

odpojuje Flash disk – klepněte na „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“ a poté „Vysunout Cockpit SX“. 

Jakmile vám PC dá svolení, odpojte USB kabel vysílače. 

11. Zapněte vysílač, přejděte do menu Vysílač          „System settings“ a potom klepněte na „Update radio“. Jakmile 

aktualizace firmwaru vysílače doběhne, přejděte na menu Vysílač           „Basic settings“, kde můžete v řádku „Language“ 

zvolit jeden ze sedmi jazyků. Zvolte a klepněte na „Czech“ – a po krátké chvíli se menu vysílače změní na české. (Jazyk 

menu můžete tímto způsobem kdykoliv přepínat.)  

12. Zkontrolujte nastavení všech modelů a parametrů vysílače, vysílač spárujte se všemi přijímači a zkontrolujte, že ovládání 

modelů správně funguje. 

13. Tím je aktualizace firmwaru vysílače COCKPIT SX 7/9 dokončena. 


