
TAROT ZYX – Żyroskop 3-osiowy
Instrukcja obsługi

ZYX  to wielofunkcyjny, najlżejszy system flybarless od firmy TAROT. 
Kompatybilny z wszystkimi klasami od 200 do 700, elektrycznymi oraz 

spalinowymi. Obsługuje wszystkie typy tarczy: 90, 120, 135 oraz 140 stopni CCPM. 
Co więcej, jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami serw, a także daje możliwość 
aktualizacji oprogramowania. Procedura regulacji jest bardzo prosta i może zostać 

wykonana w 10 minut.
3-osiowy system ZYX posiada czujniki żyroskopowe MEMS, które doskonale 

działają nawet podczas złej pogody. Wbudowana funkcja optymalizacji piruetów 
gwarantuje wysoką stabilność podczas figur 3D. 

1. Specyfikacja:

• Wymiary: 37.2mm x 25.2mm x 13mm
• Waga: 9.8g

Napięcie pracy: DC 3.5-9V
• Pobór prądu: 60mA
• Temperatura pracy: -15ºC~65ºC
• Maksymalna prędkość kątowa: 800 stopni/sek
• Kompatybilność serwa ogonowego: 1.52ms analogowe, 1.52ms cyfrowe, 

760us cyfrowe, 960us cyfrowe
• Kompatybilność serw cykliki: 1.52ms analogowe, 1.52 cyfrowe
• Kompatybilność nadajnika: PPM, PCM, 2.4GHz
• Aktualizacja oprogramowania
• Obsługa Głowic wielołopatowych

2. Podłączenie

• Podłączenie serw
Serwo ogonowe: CH4
Serwa cykliki: CH1, CH2, CH3 zgodnie z typem tarczy (obrazek poniżej)



3. Oznaczenie DIÓD

Stała czerwona Żyroskop jest w trybie Head-Lock

Stała niebieska Żyroskop jest w trybie NORMAL

Stała czerwona, niebieska, żółta Żyroskop oczekuje na sygnał z odbiornika

Niebieska, żółta i czerwona mruga jednocześnie Trwa inicjalizacja, utrzymaj model/żyro w 
jednej pozycji i wyśrodkuj drążki

Czerwona mruga Błąd podczas inicjalizacji, zrestartuj system

4. Montaż systemu
• System powinien zostać zamontowany na płaskiej powierzchni, prostopadle do 

wału głównego i z dala od silnika i innych elektronicznych urządzeń.
• Zamontuj system używając dwustronnej gąbczastej taśmy, nie naprężając 

kabli, które mogą przenosić wibracje. Nie pozwól, aby obudowa systemu 
dotykała innych elementów modelu.

Montaż systemu w małych elektrycznych helikopterach: użyj 2-3mm gąbkę



Montaż systemu w dużych lub o dużych wibracjach helikopterach: użyj dwie 2-3mm 
gąbki oddzielając je płytką

Możesz wybrać jedną z trzech opcji montażu systemu (należy zaprogramować 
wybraną opcję później):

Opcja 1: Opcja 2: Opcja 3:

5. Montaż orczyków serw oraz popychaczy
• Upewnij się, że wszystkie mechaniczne elementy wirnika jak tarcza oraz 

wirnik ogonowy jest poprawnie zamontowany, wszystko pracuje płynnie i 
wszystkie serwa są starannie zamontowane

• Przykręć kulki do orczyków serw cykliki. Zalecana odległość kulki od osi 
serwa to 12.5-13mm (klasa 250-450), 14-14.5mm (klasa 500), 14.5-15mm 
(klasa 600+)

• Przykręć kulkę do orczyka serwa ogonowego. Zalecana odległość kulki od osi 
serwa to 4.5mm (klasa 250), 7.5-10mm (klasa 450-500), 13.5-15mm (klasa 
600+) 



• Załóż orczyk na serwo prostopadle do popychacza i ustaw kąt na łopatkach 
ogonowych około 8° w kierunku kompensacji momentu od wirnika głównego. 
Wyreguluj ten kąt długością popychacza bądź umieszczeniem serwa na belce.

Uwaga: Nie podłączaj serw do systemu w tym kroku. Regulacje dokonaj podłączając serwa bezpośrednio do 
odbiornika (z wyłączeniem serwa ogonowego 760uS).

6. Konfiguracja

6.1 Konfiguracja nadajnika

Włącz nadajnik i stwórz nowy model z trybem helikopterowym. Wyzeruj trymery 
oraz sub-trimy. Wybierz typ tarczy sterującej na normalną  
(90°: Futaba H1, JR/Spektrum 1 servo NORM)
Upewnij się, że wszystkie inne funkcje miksujące są wyłączone. Nie ustawiaj 
krzywej skoku w tym momencie, upewnij się, że jest to prosta 0-100.

Przykładowe ustawienia dla DX7 oraz 8FG:

Spektrum DX7
Parametr Nazwa Wartość
Zmiana czułości GYRO SENS Rudd D/R
Wartość czułości GYRO SENS->RATE 0: 28%

1: 71%
Przełącznik czułości INPUT SELECT->GEAR GYRO SENS
Wychylenia wszystkich kanałów TRAVEL ADJUST 100%
Sub-trimy wszystkich kanałów SUB TRIM 0
D/R wszystkich kanałów D/R&EXP->D/R 100%
EXP przechyłu bocznego i 
czołowego

D/R&EXP->EXP +40%



Futaba 8FG
Parametr Nazwa Wartość
Czułość w każdym trybie lotu Model->Gyro Rate 35%
Wychylenia wszystkich kanałów Linkage->End Point 100%
Sub-trimy wszystkich kanałów Linkage->Sub-trim 0
D/R wszystkich kanałów Model->Dual Rate 100%
EXP przechyłu bocznego i 
czołowego

Model->Dual Rate-EXP -40%

6.2 Konfiguracja menu SYSTEM oraz SETUP

Mamy do dyspozycji dwa rodzaje ustawień: 
systemowe (SETUP) oraz regulacyjne (SETUP)

Uwaga:
� Zawsze wyjdź z trybu programowania przed przystąpieniem do lotu
� Po wyborze parametru, przyciśnij guzik SET, aby zapisać i przejść do 

następnego parametru
� Nie podłączaj serw przed prawidłowym wybraniem typu serwa
� Po skończonej regulacji wyłącz zasilanie i włącz ponownie

6.2.1 Konfiguracja menu SYSTEM

• Wejście do menu System
 Podłączając zasilanie, standardowo wszystkie 3 diody będą widoczne przez 5 
sekund. Jeśli nie zrobisz nic w tym czasie, diody będą migać 6-7 sekund i zgasną. 
Następnie czerwona lub niebieska dioda będzie sygnalizować czy tryb Head-Lock 
jest włączony, czy też nie. 

 Aby wejść do trybu programowania (SYSTEM), musisz wychylić drążek 
przechyłu bocznego (Ailerun) do końca w lewo lub prawo i przytrzymać w czasie 
5 sekund o których mowa powyżej (wszystkie diody zaświecone). Należy 
przytrzymać drążek do czasu aż 3 diody będą migać 6-7 razy, następnie diody 
zgasną na kilka sekund i następnie 3 diody zamigają sekwencyjnie. System 
wszedł do trybu programowania, diody zgasną. Puść drążek. W tym momencie 
możesz nacisnąć przycisk SET. Za każdym razem naciśnięcia przycisku SET, 3 
diody zamigają. Ilość mignięć oznacza w której funkcji obecnie jesteś.



Jeśli nie możesz wejść w tryb programowania, sprawdź wychylenia (EndPoint, TravelAdj) i  
DualRate (D/R) w nadajniku.

• Zmiana parametru, zapisanie ustawień i przejście do następnej funkcji
   Wychyl drążek przechyłu bocznego w lewo (zmniejszenie wartości) lub prawo 
(zwiększenie), aby zmienić wartość.

• Oznaczenie diodami
   
Ilość mignięć Funkcja (zmiana 

przyciskiem SET)
Parametr (zmiana drążkiem 
przechyłu bocznego Ailerun)

*  domyślna wartość
1 Kierunek montażu Żółty – 1 mignięcie – Kierunek 1: *

Żółty – 2 mignięcia – Kierunek 2:

Żółty – 3 mignięcia – Kierunek 3:

2 Tryb lotu Żółty – 1 mignięcie – Tryb F3C *
Tryb F3C zalecany jest dla 
początkujących oraz dla modeli które 
posiadają np. wolne serwo ogonowe

Żółty – 2 mignięcia – Tryb 3D
3 Typ serwa Żółty – 1 mignięcie –  *

Serwo ogonowe analogowe 1520us, 
Serwa cykliki analogowe 1520us

Żółty – 2 mignięcia – 
Serwo ogonowe cyfrowe 1520us, 
Serwa cykliki analogowe 1520us

Żółty – 3 mignięcia –
Serwo ogonowe cyfrowe 1520us,
Serwa cykliki cyfrowe 1520us

Żółty – 4 mignięcia – 
Serwo ogonowe cyfrowe 760us, 
Serwa cykliki analogowe 1520us



Żółty – 5 mignięć – 
Serwo ogonowe cyfrowe 760us, 
Serwa cykliki cyfrowe 1520us

Żółty – 6 mignięć – 
Serwo ogonowe cyfrowe 960us, 
Serwa cykliki cyfrowe 1520us

4 Typ tarczy Żółty – 1 mignięcie – mechaniczna
Żółty – 2 mignięcia – 120 CCPM *
Żółty – 3 mignięcia – 135 CCPM
Żółty – 4 mignięcia – 140 CCPM
Żółty – 5 mignięć – 90 CCPM

5 Optymalizacja piruetów Żółty – 1 mignięcie – pozytywna
Niebieski – 1 mignięcie– negatywna *

W tym punkcie tarcza przechyli się na 
jedną stronę. Należy podnieść model 
za wirnik i okręcać ogon wokół 
modelu obserwując czy tarcza 
pozostaje w bezruchu (przechylona w 
ciągle w tą samą stronę). Czas na 
sprawdzenie i zmianę wynosi 40sek. 
Po tym czasie tarcza się wypoziomuje.
Przed wykonaniem tego procesu 
wszystkie powyższe funkcje muszą  
zostać prawidłowo zaprogramowane.

6 Reset ustawień Przesuń drążek przechyłu bocznego 
(Ailerun) szybko w lewo i prawo kilka 
razy do momentu aż niebieska dioda 
zacznie szybko migać. Wszystkie 
funkcje zostaną przywrócone na 
domyślne.



6.2.2 Konfiguracja menu SETUP

• Wejście do menu Setup
 Podłącz nadajnik i system, przesuń drążek ogona w lewo lub prawo i przytrzymaj 
tam dopóki 3 diody migną, wyśrodkuj drążek. System wszedł w tryb 
programowania, naciśnij SET, aby przejść do pierwszej funkcji.

Jeśli nie możesz wejść w tryb programowania, sprawdź wychylenia (EndPoint,  
TravelAdj) i DualRate (D/R) w nadajniku.

• Zmiana, zapis parametru i przejście do następnego.
Wychylając drążek przechyłu bocznego w lewo lub prawo wybierasz funkcję. 
Wychylenie drążka ogona w lewo lub prawo zmienia parametr w danej funkcji. 
Naciskając przycisk SET zapisujesz ustawienia i przechodzisz do kolejnej 
funkcji. 

• Oznaczenie diodami

Ilość 
mignięć

Funkcja (zmiana 
przyciskiem SET)

Parametr

1 Czułość żyroskopów 
w trzech osiach

Wychylając drążek przechyłu bocznego Ailerun wybierasz 
jedną z trzech osi. Wychylając drążek ogona Rudder w lewo lub 
prawo zmieniasz wartość czułości. Zakres 10-125.

Czerwony – 1 mignięcie : czułość ogona Rudder 
(domyślnie: F3C 70; 3D 100)

Czerwony – 2 mignięcia: czułość przechyłu bocznego Ailerun 
(domyślnie: F3C 40; 3D 40)

Czerwony – 3 mignięcia: czułość przechyłu czołowego Elevator
(domyślnie: F3C 40; 3D 40)

2 Rewers 
serwomechanizmów 
(odwrócenie 
działania)

Wychylając drążek przechyłu bocznego Ailerun wybierasz 
jedno z czterech serw. Wychylając drążek ogona Rudder w lewo 
lub prawo zmieniasz kierunek działania.

Żółty – 1 mignięcie: pozytywne
Niebieski – 1 mignięcie: negatywne



Poruszaj skokiem i sprawdź czy tarcza porusza się w górę i dół 
poprawnie. W przeciwnym wypadku ustaw prawidłowy 
kierunek działania.

Czerwony – 1 mignięcie: Kanał 1 (domyślnie: negatywne)
Czerwony – 2 mignięcia: Kanał 2 (domyślnie: pozytywne)
Czerwony – 3 mignięcia: Kanał 3 (domyślnie: pozytywne)
Czerwony – 4 mignięcia: Kanał 4 (domyślnie: negatywne)

3 Trymowanie 
serwomechanizmów

Wychylając drążek przechyłu bocznego Ailerun wybierasz 
serwomechanizm. Wychylając drążek ogona Rudder zmianiasz 
wartość trymerów.
Wyśrodkuj drążek skoku łopat, wyreguluj wartości dla kanału 1, 
2 oraz 3 tak, aby orczyki na serwach zostały wypoziomowane 
(przeważnie prostopadle do osi serwa). Wartość domyślna to 0, 
zakres regulacji -125 ~ 125.

Czerwony – 1 mignięcie: Kanał 1
Czerwony – 2 mignięcia: Kanał 2
Czerwony – 3 mignięcia: Kanał 3
Czerwony – 4 mignięcia: Kanał 4

4 Limity 
serwomechanizmów

Wychylając drążek przechyłu bocznego Ailerun wybierasz 
serwomechanizm. ychylając drążek ogona Rudder zmianiasz 
wartość limitów. Zakres regulacji 20~125.
Czerwony – 1 mignięcie: limit kieruneku A serwa ogonowego 
(domyślnie: 70)
Czerwony – 2 mignięcia: limit kierunku B serwa ogonowego 
(domyślnie: 70)
Czerwony – 3 mignięcia: limit przechyłu bocznego tarczy 
(domyślnie: 80)
Czerwony – 4 mignięcia: limit przechyłu czołowego tarczy 
(domyślnie: 80)

5 Kierunek 
kompensacji

Wychylając drążek przechyłu bocznego Ailerun wybierasz oś. 
Wychylając drążek ogona Rudder wybierasz kierunek.

Żółty – 1 mignięcie: pozytywne
Niebieski – 1 mignięcie: negatywne

Czerwony – 1 mignięcie: oś ogona (domyślnie: pozytywne)
Czerwony – 2 mignięcia: oś przechyłu bocznego (domyślnie: 
pozytywne)
Czerwony – 3 mignięcia: oś przechyłu czołowego (domyślnie: 
pozytywne)

Wyjdź z trybu programowania i sprawdź czy kierunek 
kompensacji jest poprawny. W przeciwnym wypadku model 
zostanie rozbity.

6 Zakres skoku łopat Wychylając drążek ogona zmieniasz wartość (domyślnie: 60, 
zakres -125~125). Możesz także użyć funkcji Travel Adj w 
nadajniku – da ten sam efekt.



7 Kompensacja skoku 
do ogona

Wychylając drążek ogona zamieniasz wartość (domyślnie: 0, 
zakres -40~40). Przesuń drążek skoku w górę, w dół i sprawdź 
wartość oraz kierunek kompensacji.

Wejdź ponownie do menu SYSTEM i sprawdź punkt 5: Optymalizacja piruetów.

7. Sprawdź przed lotem

7.1  Sprawdź przed pierwszym lotem
• Odłącz regulator bądź silnik i sprawdź kierunek działania serw poruszając wszystkie 
drążki
• Podnieś helikopter, przechyl w każdą stronę i sprawdź poprawność kompensacji
• Wejdź w menu SYSTEM i sprawdź optymalizacje piruetów ponownie

7.2  Sprawdź przed każdym lotem

�Zawsze sprawdzaj poziom naładowania akumulatora nadajnika oraz modelu
�Upewnij się, czy żyroskop działa poprawnie
�Upewnij się, czy kompensacja działa we właściwą stronę
�Upewnij się, czy żyroskop działa w pożądanym trybie
�Upewnij się, czy gąbki żyroskopu są w dobrej kondycji
�Upewnij się, czy kable żyroskopu i pozostałej elektroniki nie dotykają ramy model



9.FAQ

I. Szybkie oscylacje ogona
• Upewnij się, czy helikopter jest w dobrej kondycji mechanicznej. Wszystkie wałki 

muszą być idealnie proste. Wyeliminuj wibracje na tyle ile to możliwe. Upewnij się 
że popychacz ogonowy jest prosty.

• Wybierz parametr F3C w menu System.
• Obniż czułość żyroskopu w nadajniku (nie mniej niż 15% (JR, Spektrum: 57%).

II. Bujanie całym modelem
• Upewnij się, czy helikopter jest w dobrej kondycji mechanicznej. Wszystkie wałki 

muszą być idealnie proste. Wyeliminuj wibracje na tyle ile to możliwe. 
• Zamontuj aluminiową płytkę pomiędzy gąbki montażowe.
• Obniż czułość przechyłów w systemie.

III. Niekontrolowany obrót
• Sprawdź kierunek instalacji systemu
• Sprawdź kierunek kompensacji
• Porusz drążkami, aby sprawdzić kierunek działania

IV. Powolny obrót, dryft
• Po włączeniu zasilania, żyroskop potrzebuje kilka sekund aby wykonać poprawną 

inicjalizację. Podczas inicjalizacji nie ruszaj modelem, a drążki powinny znajdować 
się w pozycji neutralnej. Czerwona, żółta i niebieska dioda będą migać. Poprawna 
inicjalizacja zostanie zakomunikowana poprzez ruch serwa ogonowego w prawo i w 
lewo. Szybkie, kilkukrotne przełączenie pomiędzy trybem Normal, a HeadLock 
spowoduje ponowną inicjalizację systemu.

V. Czerwona dioda miga
• Wystąpił błąd podczas inicjalizacji, zrestartuj system (wyłącz i włącz ponownie) 

upewniając się że model pozostaje w bezruchu, a drążki są w pozycji neutralnej.

VI. Niestabilny helikopter podczas piruetu
• Wejdź do menu System i sprawdź optymalizacje piruetów


