
Nastavování hlasového výstupu telemetrie HTS-VOICE
Pro nastavování parametrů hlášení HTS-VOICE budete potřebovat:
- HTS-VOICE
- PC USB rozhraní HPP-22 s propojovacími kabely
- PC s operačním systémem Windows XP, Vista nebo Windows 7

Příprava k nastavování
1. Na váš počítač nainstalujte nejnovější verzi obslužného softwaru pro HPP-22 (viz návod k obsluze HPP-22, verze 1.12(0) nebo novější), rozhraní 

připojte USB kabelem k počítači a obslužný program spusťte.
2. Do HTS-VOICE vložte 2 čerstvé napájecí alkalické AAA baterie (mikrotužkové) nebo plně nabité NiMH akumulátory.

NASTAVOVÁNÍ HTS-VOICE
1. V dialogovém okně rozhraní HPP-22 na monitoru vašeho počítače je vpravo ikona hlasového výstupu HTS-VOICE.

2. Pro vstup do nastavovacího dialogového okna klikněte na volbu “Set Up” (Nastavení) v roletovém menu vpravo dole. (Pokud byste chtěli aktu-
alizovat software HTS-VOICE, klikněte na “Upgrade”.)

3. Dle pokynů na obrazovce připojte HTS-VOICE k HPP-22 - použijte plochý třížilový kablík zapojený do portu P1 na HPP-22 a do datového portu 
na HTS-VOICE. Po propojení dlouhým stiskem funkčního tlačítka HTS-VOICE zapněte.

4. Klikněte na ikonu HTS-VOICE pro vstup do menu volby režimu nastavování.

Volba režimu hlášení
5. V tomto okně můžete volit režim hlášení „Mode“ - buď výchozí „Default“ (jsou hlášeny všechny hodnoty telemetrie) nebo „Custom Mode“ 

umožňující individuální výběr hlášených veličin a nastavení výstražných hlášení. Dále volíte jednotky měr pro hlášení „Unit“ - buď „Metric“ 
(Metrické), nebo „Imperial“ (Anglosaské - rychlosti v mílích za hodinu, teploty ve Fahrenheitech atd.) a nakonec „Announcing Time Delay“ - 
frekvenci hlášení: buď nepřetržité „Chattering“, s prodlevou 10 sekund („10Second“) nebo s prodlevou 30 sekund („30Second“).

6. Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko „Save“ nebo nahrát z paměti kliknutím na tlačítko „Load“.



Volba veličin pro hlášení
7. Zvolíte-li režim hlášení „Custom setting“, můžete kliknutím na záložku „Announcing On/Off“ přejít na dialogové okno pro výběr hlášených 

veličin.
8. Pro jednotlivé telemetrické senzory můžete kliknutím na virtuální přepínače zapnout (symbol modrého terčíku) nebo vypnout (červený sym-

bol „jednosměrka“):
GPS - hlášení rychlosti („Speed“) a výšky („Altitude“)•	
Otáčkoměry („Tachometer“) - zde je třeba správně zvolit kliknutím na tlačítko počet listů vrtule/rotoru•	
Napájecí napětí přijímače („RX & SPC“)•	
Stav paliva („Fuel Level“) - pouze při použití ústředny HTS-SS Nitro•	
Hlášení po zapnutí a před vypnutím („Start & End Sound“)•	
Teploty („Temperature“) - pro snímače 1 až 4•	
Hodnoty proudu („Current Level“) a napětí („Voltage Level“), přičemž je třeba správně zvolit rozsah měření proudu dle skutečně připojeného •	
čidla 50 nebo 200 A - pouze při použití ústředny HTS-SS Blue

Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko „Save“ nebo nahrát z paměti kliknutím na tlačítko „Load“.

Výstražná hlášení
9. Kliknutím na záložku „Warning Selection“ můžete přejít na dialogové okno pro nastavení prahových úrovní pro výstražná hlášení:

Napájecího napětí přijímače („Battery Level RX & SPC“)•	
Otáček („Tachometer“) pro snímače 1 a 2•	
Stavu paliva („Fuel Level“)•	
Napětí měřeného čidlem napětí HTS-VOLT („Voltage Level)•	
Proudu („Current Level“)•	
Teploty („Temperature“) pro snímače 1 až 4•	

Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko „Save“ nebo nahrát z paměti kliknutím na tlačítko „Load“.


