
 

 

Gratulujeme Vám ku kúpe Vášho prístroja CG-GURU 
slúžiacemu na presné nastavenie ťažiska modelu 
lietadla.  

Vývojári A.M.E. sa venujú vývoju a výrobe kvalitných 
a presných zariadení pre modelárov novej generácie. 

Používanie 

Zariadenie slúži výhradne na kontrolu a nastavovanie 
ťažiska modelu lietadla do váhy 10/20/50kg podľa 
označenia na výrobku. Výrobca neručí za akékoľvek 
škody spôsobené nesprávnou manipuláciou so 
zariadením či už na zariadení samotnom, modeli 
lietadla, či iných zariadeniach. 

 

Obsah balenia: 

- 1x senzor na predný podvozok, alebo ostruhu 
- 2x senzor na kolesá hlavného podvozku 
- 3x redukcia na menšie kolesá podvozku 
- 2x káblové prepojenia 
- 1x napájací kábel Micro-USB  
- 1x návod 

UPOZORNENIE: 

- Na napájanie používajte len zdroj 5V pripojený cez 
konektor micro USB(nabíjačka pre smartphone, 
powerbanka)! 

- K napájaniu nepoužívajte TURBO NABÍJAČKY, alebo 
PC, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, na ktoré 
sa nevzťahuje záruka! 

- Nestláčajte senzory rukou, ani ich nezaťažujte nad 
predpísanú hmotnosť, hrozí poškodenie na ktoré sa nevzťahuje záruka.  
 

Dôležité !!!  

 

Lietadlo merajte veľmi dôkladne, presne a kolmo, 
odporúčame merať osky kolies. Aj malá odchýlka môže viesť ku chybnému výpočtu ťažiska!!! Otvor na koliesko spolu s značkou na 
boku senzora pomáha k presnejšiemu odmeraniu požadovaných údajov.  

Príprava zariadenia: 

Pred použitím sa uistite, že pracovná plocha je čistá, pevná a v horizontálnej polohe. Rozložte jednotlivé snímače ku správnym kolieskam 
podvozku. Ponechajte ich prázdne! 

Stojan pod ostruhu pre 
vyrovnanie modelu 

Stojany pre veľké 
kolieska 

3x senzory 3x redukcie na 
menšie kolesá 



 

1. Ku snímaču pripojte zdroj 5V/0,5A  (USB nabíjačka, powerbanka). 
2. Na Vašom mobilnom zariadení (smartphone, tablet, a pod.) sa prostredníctvom WiFi siete pripojte na sieť A.M.E. , ktorú CG-

GURU vytvorilo. V prípade že zariadenie využíva paketové GSM dáta, vypnite ich. 
3. Spustite internetový prehliadač (chrome, mozilla, opera). Upozornenie: CG-GURU nepodporuje prehliadače Microsoft Edge a 

SAFARI! 
4. Zadajte adresu cgset.guru, prípadne zadajte adresu 2.0.0.1 

 Prvé spustenie 

a) Na Vašom mobilnom zariadení sa zobrazí webová stránka výberu jazyka. 
b) Dotykom vlajky vyberte jazyk, následne zadajte licenčné číslo. Bolo Vám zaslané mailom, prípadne sa nachádza na 

centrálnom senzore. 
c) V prípade, že ste zadali licenciu zle, opakujte body a) až c) 
d) V prípade, že ste zadali licenciu správne, objaví sa obrazovka Setup. Vyberte aké metrické jednotky budete používať 

a voľbu uložte. 
e) Objaví sa obrazovka štart s údajmi o zariadení CG GURU. Pokračujte tlačidlom Štart. Riaďte sa pokynmi na obrazovke 

a týmto návodom. 

Následné spustenia 

a) Objaví sa obrazovka štart s údajmi o zariadení CG GURU. Pokračujte tlačidlom Štart. Riaďte sa pokynmi na obrazovke 
a týmto návodom. 

b) Pre zmenu metrických jednotiek použite tlačidlo Setup. 

Metrické jednotky 

CG GURU pracuje s milimetrami a palcami pre určenie dĺžky, a kilogramami a librami pre zobrazenie hmotnosti lietadla. Jednotky je 
možné prepínať tlačidlom Setup z úvodnej obrazovky a ľubovoľne ich kombinovať. Milimetre sa zadávajú v celých číslach, palce na 
dve desatinné miesta. Hmotnosť sa aj v kilogramoch aj v librách zobrazuje na dve desatinné miesta. 

Výber typu a zadávanie parametrov lietadla: 

1. Uistite sa, že celková hmotnosť modelu nepresiahne maximálnu dovolenú hmotnosť pre Vaše zariadenie. V opačnom prípade 
môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu zariadenia na ktoré sa nevzťahuje záruka! Tento 
údaj Vám zobrazí úvodná obrazovka. 

2. Pokračujte tlačidlom pre výber príslušného typu lietadla, prípadne posledne vyvažovaného 
lietadla.  Typy lietadiel na vyváženie: 

 
a. LOAD LAST USED MODEL – Posledne použitý model. Pri opakovanom požívaní si 

CG-GURU pamätá údaje posledného lietadla. 
b. NOSEWHEEL PLANE – Lietadlo s prednou podvozkovou nohou. Používa sa pre 

lietadlá, ktoré majú prednú podvozkovú nohu a hlavný podvozok vzadu. 
c. TAILWHEEL PLANE – Lietadlo s ostruhou, teda chvostovou podvozkovou nohou. 

Používa sa pre lietadlá, ktoré majú ostruhu a hlavný podvozok vpredu. 
d. DELTA – Väčšie lietadlo typu delta bez podvozku, vyvažuje sa na prídavnom 

stojane podľa inštrukcií na displeji 
e. FLYING WING –Samokrídlo bez podvozku, vyvažuje sa na prídavnom stojane 

podľa inštrukcií na displeji 
f. GLIDER –Vetroň bez podvozku, vyvažuje sa na prídavnom stojane podľa 

inštrukcií na displeji 
3. Podľa pokynov ponechajte senzory prázdne, prípadne na ne položte pomocný vyvažovací 

stojan a pokračujte tlačidlom „kalibrácia“. Proces kalibrácie je zobrazovaný na displeji mobilného zariadenia. Následne sa Vám 
zobrazí jednoduchý obrázok, ako máte lietadlo položiť na snímače, prípadne na stojan a uistite sa že je v horizontálnej polohe. 
Pokračujte tlačidlom „odmerajte lietadlo“. Ak necháte CG GURU zapnuté, nepohnete senzormi a modelom, nie je nutné pri 
opätovnom vyvažovaní model skladať a CG GURU kalibrovať. Opätovnú kalibráciu je možné vynechať. 

4. Následne merajte lietadlo a zadávajte jeho údaje do formulára. Podľa modelu CG GURU a typu modelu zadajte požadované 
údaje. Ak vyberiete „LAST USED MODEL“ budú použité miery z predošlého vyvažovania, ktoré však môžete korigovať. Budú to 
niektoré z nasledovných: 

5.  



 

o Nos – hl. podvozok, zadajte vzdialenosť hlavného podvozku od nosu lietadla v milimetroch Nos – predný podvozok, 
vzdialenosť predného podvozku od nosu lietadla 

o Nos – ostruha, vzdialenosť ostruhy od nosu lietadla 
o Ťažisko od nosa, definovaná vzdialenosť ťažiska lietadla od nosa lietadla 
o Rozchod hl. podvozku, rozchod kolies hlavného podvozku 
o  Vzdialenosť Nos - záťaž, miesto pre dodatočné závažie v lietadle (len pre modely advance) 
o  Vzdialenosť podpier krídlo-krídlo, pri vetroňoch, deltách a samokrídlach  je to vzdialenosť nosa a podpier pod 

krídlami 
o  Nos – chvostová podpera, vzdialenosť nosa a podpery chvosta. 

Ku každému typu lietadla sa zobrazí intuitívny obrázok, ktorý jasne ukáže, ktoré miery a kam sa majú zapísať do formulára.  

     

 

 

Nastavovanie ťažiska lietadla: 

Pri vyvažovaní lietadla najskôr posúvajte zariadenia v lietadle, až keď to nie je možné pridávajte závažia. 

Tlačidlom “pokračuj“ prejdite na samotné vyvažovanie lietadla.  Na displeji vášho telefónu sa zobrazí výsledok so zadaných údajov 
a meraní. Informačne je zobrazená celková váha lietadla, váha na pravom a ľavom podvozku. V prípade že je podvozok namontovaný 
presne, CG GURU zobrazí aj reálnu odchýlku pozdĺžnej osi lietadla od predpokladanej osi. 

Skutočnú polohu ťažiska zobrazuje CG GURU v okne REAL CG je ... pred alebo za definovaným ťažiskom modelu lietadla. Orientačne 
polohu skutočného ťažiska ukazuje aj farebná šípka pohybujúca sa okolo ikony ťažiska a podľa vzdialenosti mení svoju polohu a farbu voči 
symbolu ťažiska, čím pomáha vizuálne nastaviť ťažisko. Posúvaním zariadení v lietadle, či dovažovaním modelu dosiahnite presnú zhodu 
medzi definovaným a reálnym ťažiskom. Súčasne sa farebná šípka rozsvieti zelenou farbou. 

Pri modeli CG GURU ADVANCE ste zadali miesto v modeli, kam sa doloží dodatočné závažie. CG GURU ADVANCE túto hmotnosť vypočíta 
a zobrazí vo vrchnej časti displeja. Tým sa vyvažovanie podstatne skráti. Po doložení požadovanej váhy odporúčame ešte raz skontrolovať 
vyváženie lietadla. 

 

Riešenie problémov 

1. Nedá sa pripojiť na WiFi sieť A.M.E.. Skontrolujte, či na CG GURU nie je pripojené iné 
mobilné zariadenie. Súčasne môžete pracovať len s jedným zariadením. Ak ste 
predtým mali na WiFi A.M.E. pripojené iné mobilné zariadenie, skontrolujte či sa 
automaticky nepripojilo a neblokuje súčasne používané zariadenie. 

2. Stránka kalkulácie nemení aktuálne hodnoty. Použite iný webový prehliadač, 
odporúčame Firefox, alebo Chrome. CG GURU nepodporuje prehliadač Microsoft 
EDGE, ani SAFARI. 

3. Aj napriek zmene polohy zariadení sa údaj v zelenom poli nemení. Skontrolujte či sú 
všetky kolieska podvozku správne na senzoroch. Ak je niektoré prázdne, CG GURU 
nevysiela do terminálu polohu aktuálneho ťažiska. 

  



 

CG GURU STOJAN 

 


