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Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Sziasztok!

Áronnak meghibásodott a Simrad TP10 auto-pilot-ja (tillerpilot).  
Ha vaklaki kölcsönadna egy ilyet nekem szétszedésre (természetesen vállalom az anyagi felelõsséget, ha
elrontanám :-) talán sikerülne táv-diagnosztizálni a TP10-et és táv-segítséget nyújtani Áronnak
megjavításában. Ebben kérem segítségeteket.

Üdv:
mi

2 Reply by HA8RD 2006-12-13 21:56:09

HA8RD
New member
Offline

Registered: 2006-12-02
Posts: 9

Re: Simrad TP10 auto-pilot

http://distributor.simrad.com/docarchiv … dafid=1423 
Igaz nem a kapcsolási rajz. Ha víz került bele lehet az elektronika is kaphatott .(oxid, kicsapódott só,
megmarja a nyáklemezt)Ha csak a motor hibásodott meg  akkor is nehéz feladatja lesz Áronnak megjavítani.
De gondolom mivel ezt kimondottan erre a célra csináltak van valami tömítés és egyéb védelem hogy az
elektronika ne kapjon vizet. 
73! 
HA8RD

Last edited by HA8RD (2006-12-13 21:56:30)

3 Reply by meder 2006-12-14 07:32:55

meder
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Re: Simrad TP10 auto-pilot

Sziasztok, szia HA8RD!

Idõközben sikerült egy "TILLERPILOT TP10, TP20 & TP30 SERVICE MANUALT" szereznem. 
Áttanulmányozni még nem volt idõm, de nemsokára nekiesek...

Kösz és üdv: 
mi
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