
Telemetrická hlasová hlášení LYNX 4S 
Telemetrická hlasová hlášení jsou dostupná, pokud používáte LYNX 4S s telemetrickým přijímačem PROTON 4. Data 
přicházející z přijímače PROTON 4 jako jsou údaje o rychlosti, teplotě, otáčkách a napětí budou oznamována 
prostřednictvím reproduktoru (nebo připojeného sluchátka) LYNX 4S. 
 
Instalace souborů s hlášeními na SD kartu 
1. Micro-SD kartu s pomocí vhodné čtečky připojte k PC. 
2. Na SD kartu rozbalte balíček „LYNX_4S_zvuky“. Na SD kartě se vytvoří dva adresáře „MUSIC“ (Hudba) a „VOICE“ (Hlas). 
V adresáři „MUSIC“ jsou obsaženy vzorky hudby (ve formátu .WAV), které můžete ve vysílači přehrávat. V adresáři „VOICE“ 
jsou připraveny hlasové zprávy a výstražné zvuky, které slouží pro telemetrická hlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ujistěte se, že je vysílač vypnutý a zasuňte SD kartu do slotu v prostoru pro baterie. 
 
POZOR: SD kartu zasouvejte a vysouvejte POUZE PŘI VYPNUTÉM VYSÍLAČI. 
 
4. Zapněte vysílač, přejděte do menu „SDCARD“ a poté do menu „VOICE“. Ve funkci „TELEMETRY“ zvolte „YES“ (Ano). 
V tomto menu můžete nastavovat následující parametry (viz návod k obsluze LYNX 4S, str. 60): 

VOLUME: Nastavuje hlasitost zvuků vycházejících z reproduktoru/sluchátek. 
TELEMETRY: Zapíná nebo vypíná hlasový výstup pro telemetrické údaje. 
BAT OVER: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro hlášení přepětí vysílačového akumulátoru. 
BAT LOW: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro hlášení nízkého napětí vysílačového akumulátoru. 
NO INPUT W: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro signalizaci nečinnosti vysílače po uplynutí nastavené doby - pro 
zamezení zbytečného vybíjení vysílačového akumulátoru popř. jako upozornění, že jste vysílač zapomněli vypnout. 
POWER ON: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro signalizaci zapínání vysílače. 

5. Zapněte přijímač PROTON 4. 
6. Zkontrolujte, zda jsou předávána telemetrická hlášení. 
 
Pozor: 
Máte-li zapnutou vibrační signalizaci, je přehrávání zvuků přes reproduktor automaticky vypnuto. Pokud vám nefunguje 
zvukový/hlasový výstup, zkontrolujte, zda nemáte zapnutou funkci VIBRATION v menu SYSTEM. 
 
Výstražná zvuková signalizace 
LYNX 4S může přehrávat výstražné zvukové signály pro události, jako jsou nízké nebo příliš vysoké napětí vysílačového 
akumulátoru, při dlouhé nečinnosti vysílače, při zapínání vysílače. Tyto zvuky si můžete dle potřeby upravovat. 
1. Připravte vhodné zvuky pro výstražné signály. 
2. Zvukové soubory musejí vyhovovat následující specifikaci: 

Typ souboru: .WAV 
Formát: PCM nekomprimovaný 8 bitový, mono 
Vzorkovací frekvence: 15-20 kHz 
POZOR: Pokud soubor nebude splňovat tyto parametry, nemusí se přehrávat správně. 

3. Změňte názvy vašich souborů dle zamýšleného účelu následovně: 
„battover“ – je-li napětí vysílačového akumulátoru vyšší než nastavená hodnota. 
„battlow“ - je-li napětí vysílačového akumulátoru nižší než nastavená hodnota. 
„noinput“ - je-li vysílač nečinný po dobu delší než nastavená hodnota. 
„poweron“ – zvuk bude přehrán při zapnutí vysílače. 

4. Soubory uložte na SD kartu do adresáře „VOICE“. 
5. V menu SDCARD/VOICE nastavte parametry všech funkcí na „YES“ (Ano). 


