
ZAPALOVÁNÍ ICU-L verze 2.0

Povolení nebo zakázání testu baterie Zapalování umožňuje zapnout nebo vypnout 
bateriový test. Test baterie je velice užitečný pokud jsou použity  Li-Pol nebo 
Li-Ion baterie. V průběhu testu baterie zapalování generuje sérii jisker a měří na-
pětí na baterii. Pokud test proběhne v pořádku, baterie má energii minimálně na 
desetiminutový let.
-  bateriový test je zakázán (tovární nastavení – zkratovací propojka je odstraněna 

a programovací vývody jsou rozpojené.).
-  bateriový test je povolen, pokud zkratovací propojka spojuje programovací vývody. 
Povolení nebo zakázání bateriového testu provádějte při vypnutém 
zapalování.

TEST BATERIE

POVOLENÍ 
BATERIOVÉHO TESTU:
-  zkratujte programovací vývody 
    přiloženou zkratovací propojkou.

ZAKÁZÁNÍ 
BATERIOVÉHO TESTU:
- odstraňte zkratovací propojku 
    z programovacích vývodů.

1. KROK

- připojte snímač na motor,
-  omotejte vysokonapěťový kabel přiloženou 

plastovou izolací,
- připojte botku na svíčku,
-  přidělejte oko (na vodiči z botky)  pod matku 

šroubu fixujícího motor,
- fixujte zapalování k letadlu.

-  připojte přibalenou LED k zapalování 
(rudý nebo rudočerný vlevo).

- dejte ruce mimo dosah vrtule,
- připojte baterie k zapalování.

Pokud změnit typ tlumiče, proveďte první dva kroky a pokračujte na následující straně, u nadpisu „PROGRAMOVACÍ SEKVENCE“, 
v opačném případě následujte další postup.

- nastavte vrtuli tak, aby byl otevřen výfukový kanál (dolní úvrať), 
- dejte ruce mimo dosah vrtule, v opačném případě může dojít k vážnému zranění,
- přidržte letadlo, připojte napájení zapalování,
- pokud je bateriový test povolen, zapalování generuje sérii jisker po dobu cca 2 sec a LED bliká,
- pokud je bateriový test zakázán, LED bliká po dobu cca 2 sec,
- pokud LED zhasne, můžete letět. V opačném případě je nízké napětí baterie.

NÁVOD – INSTALACE A ZAPNUTÍ

STARTOVACÍ SEKVENCE

2. KROK START

Obsah balení:
- zapalování,
- LED na kabelu,
- zkratovací propojka (jumper),
- manuál.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
–  dvě předprogramované křivky předstihu („krátký“ výchozí nastavení 

a „dlouhý“ tlumič),
–  úsporný režim při nečinnosti motoru > 90 sec, jiskra pak není dále 

generována,

–  start zapalování s nebo bez bateriového testu,
–  signalizace napětí baterie (pokud je napětí menší než 6,5 V a bateriový 

test je povolen, zapalování nepracuje),
–  zapalování se vypne pokud motor běží obráceně.

LED PROGRAMOVÁNÍ
programovací konektor

NAPÁJENÍ 
napájecí konektor 

TECHNICKÁ DATA

* pokud je bateriový test povolen                     Nikdy nespouštějte zapalování, pokud není botka na svíčce!   Před prvním letem zkontrolujte dosah vysílače při běžícím motoru a rušení!

zkratovací propojka (jumper)

LED dioda na kabelu

zapalování

verze Lite
váha 155 g

napájecí napětí 2x LiIon / LiPol *          

6x NiCd / NiMh*          

5x NiCd / NiMh

minimální napětí baterie pro provoz 6,5 V *
úsporný režim po 90 sec při neaktivitě motoru

vyhodnocení stavu baterie

vypnutí motoru, pokud se otáčí opačně

výběr předstihové křivky podle tlumiče Ano

povolení / zakázání bateriového testu Ano

mechanický předstih 5 °

poloha magnetů 240° / 120°

min. kapacita akumulátorů 600 mAh

POPIS
Zapalování ICU-L umožňuje výběr předstihové křivky („krátký“ nebo „dlouhý“ výfuk). Nastavení se provádí přiloženou zkratovací propojkou 
a je uloženo trvale v paměti zapalování i po vypnutí napájecího napětí. Po dalším zapnutí již není třeba nastavení opětovně provádět. Další vlastností je 
snadné zapnutí nebo vypnutí testu baterie vhodný zejména pro LiIon a LiPol baterie. 
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DIE ZÜNDUNGEN ICU-L verze 2.0

BATTERIETEST AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

BATTERIETEST 
AKTIVIEREN:
-  die Programmieranschlüsse mit der 

beigelegten Kurzschlussbrücke kurz 
schließen.

- montieren Sie den Pickup,
-  Befestigen Sie den Plastikschutz am 

Hochspannungskabel,
- verbinden Sie Kerzenstecker mit Kerze,
-  Schrauben Sie das aus dem Kerzenstecker 

kommende Kabel, an die Motorhalterung,
- befestigen Sie die Zündung am Flugzeug.

-  Verbinden Sie die LEDmit der Zündung
(rotoder rot/schwarz nachlinks).

- Halten Sie denPropellerbereich frei,
- Verbinden Sie dieBatterie mit der Zündung.

Wenn Sie den Dämpfertyp ändern möchten, machen Sie die ersten zwei Schritte und gehen dann zur nächsten Seite zum Abschnitt 
„PROGRAMMIERVORGANG“, sonst folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise.

- Stellen Sie den Propeller auf UT, 
- halten Sie den Propeller am äusseren Ende, sonst besteht ernsthafte Verletzungsgefahr,
- halten Sie das Flugzeug und schalten die Zündung ein,
- wenn Batterietest aktiviert, startet die Zündung den Test. Während des Batterietests erzeugt die Zündung eine Serie von Funken für ca. 2 sec und die LED blinkt,
- wenn der Batterietest deaktiviert ist, blinkt die LED für ca. 2 sec,
- wenn die LED erlischt, können Sie starten, sonst ist die Spannung zu niedrig.

ANLEITUNG – INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME 

STARTVORGANG:

SCHRITT 2: START:

AUSSTATTUNGSMERKMALE:
–  zwei vorinstallierte Zündkurven („kurzer“ und „langer“ Auspuff),
–  Ruhemodus nach 90 sek Motorinaktivität, kein Funke wird erzeugt,
–   Start der Zündung mit oder ohne Batterietest,
–  Batteriestandsanzeige (Zündung arbeitet nicht, wenn die Batterie

    spannung unter 6,5 V ist und der Batterietest aktiviert ist),
–  Zündung schaltet selbst ab, wenn Motor entgegen Uhrzeigersinn 

dreht.

LED PROGRAMMIERUNG
Programmieranschluss

POWER 
Stromanschluss

TECHNISCHE DATEN:

* Wenn Batterietest aktiviert     
Niemals die Zündung mit losem Kerzenstecker benutzen!  Vor Inbetriebnahme die Reichweite der Steuerung überprüfen, sowie einen Interferenztest vornehmen!

Version Lite
Gewicht 155 g

Energiequelle 2x LiIon / LiPol *          

6x NiCd / NiMh*          

5x NiCd / NiMh

Minimale Batteriespannung 6,5 V *
Ruhemodus nach 90 sek Motorinaktivität

Batteriestandsanzeige *

Zündung schaltet selbst ab, wenn Motor entgegen Uhrzeigersinn dreht

Wahl der Zündkurve entspr. Dämpfer ja

Batterietest aktivieren / deaktivieren ja

Zündzeitpunkt 5 °

Befestigung des Magneten 240° / 120°

Min. Batteriekapazität 600 mAh

Die Zündung ICU-L ermöglicht die Wahl der Zündkurven („kurzer“ oder „langer“ Auspuff). Die Einstellung wird mit der beigelegten Kurzschlussbrücke 
durchgeführt und sie bleibt im Speicher der Zündung auch nach der Abschaltung der Versorgungsspannung dauerhaft hinterlegt. Bei der nächsten Einschaltung 
muss diese Einstellung nicht wieder durchgeführt werden. Ein weiteres Merkmal ist die einfache Ein- oder Ausschaltung des Batterietests, geeignet insbesondere 
für LiIon- und LiPol-Batterien. 

Packungsinhalt:
- Zündung,
- LED,
- Kurzschlussbrücke (Jumper),
- Installationsanleitung. Kurzschlussbrücke (Jumper)

LED 

Zündung

Die Zündung ermöglicht die Ein- oder Ausschaltung des Batterietests. Der Batte-
rietest ist sehr nützlich, wenn Li-Pol- oder Li-Ion-Batterien verwendet 
werden. Während des Batterietests erzeugt die Zündung eine Serie von Funken und 
misst die Spannung an der Batterie. Wenn der Test OK ist, verfügt die Batterie über 
eine Energie für mindestens 10 Minuten Flug.
-  der Batterietest ist deaktiviert (werkseitige Einstellung – wenn die Kurzschlussbrüc-

ke entfernt ist und die Programmieranschlüsse getrennt sind).
-  der Batterietest ist aktiviert, wenn die Kurzschlussbrücke die Programmieranschlüs-

se verbindet.
Führen Sie das Aktivieren oder Deaktivieren des Batterietests bei ausges-
chalteter Zündung.

BATTERIETEST 
DEAKTIVIEREN:
-  die Kurzschlussbrücke von den 

Programmanschlüssen entfernen.

SCHRITT 1:
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THE IGNITION ICU-L verze 2.0

Ignition makes enable or disable battery test possible. Battery test is very useful 
when Li-Pol or Li-Ion battery are used. During the test a series of flashes are 
generated and voltage is measured. When test passed correctly, battery has energy 
for minimal 10 minutes of flight.
-  battery test is enabled (default settings – programming pins are closed by enc-

losed jumper),
- battery test is disabled when jumper is removed and programming pins are open,
- battery test is enabled when jumper is plugged and programming pins are closed.

Enable or disable battery test when the ignition is off.

ENABLING OR DISABLING BATTERY 

FIRST STEP:

-  connect enclosed LED to the ignition 
(red or red/black wire to left).

- keep clear of the propeller,
- connect battery with the ignition box.

If you want to change the type of silencer, do first all of two steps and then continue to the next page with title 
PROGRAMMING SEQUENCE. In the other case follow the next sequence.

- move propeller to open exhaust channel on engine (bottom center), 
- put your hands outside propeller radius, otherwise you risk serious injury,
- hold on your airplane, switch on ignition,
- if battery test is enabled then ignition starts battery test. During this test the series of sparks are generated for cca 2 sec and LED is blinking,
- if battery test is disabled then LED is blinks for cca 2 sec,
- if LED turns off, you can fly, otherwise battery is low.

INSTRUCTION – INSTALLATION AND POWER UP 

STARTING SEQUENCE:

SECOND STEP: START:

Package content:
- ignition,
- LED,
- setting jumper,
- manual. 

BASIC FEATURES:
–  two preprogrammed preignition curves for (“short” default setting 

and “long” silencer),
–  sleep mode after 90 sec of engine inactivity,
–  with or without battery test (for Li-Ion or Li-Pol battery),

–  battery level signalization (it will not work if battery voltage is lower 
    than 6,5 V and battery test feature is enabled),
–  ignition goes off if engine runs counter clockwise.

LED PROGRAMMING
programming connector

POWER 
power connector

TECHNICAL DATA:

* if battery test is enabled                     
Never use ignition with unplugged boot from plug!   Before first flight check range of controlling equipment with running engine as well do the interference check!

setting jumper

LED 

ignition

Version Lite
Weight 155 g

Power supply 2x LiIon / LiPol *          

6x NiCd / NiMh*          

5x NiCd / NiMh

Minimal battery voltage * 6,5 V *
Sleep mode after 90 sec of engine inactivity

Battery level signalization *

Ignition goes off if engine runs counter clockwise

Choose of preignition curve Ano

Enabling  / disabling battery test Ano

Preignition  point 5 °

Location of the magnet  240° / 120°

Min. accumulator capacity 600 mAh

DESCRIPTION: 
Ignition ICU-L makes possible the selection of preignition curve („short“ or „long“ exhaust stroke). The Setting you can do by supplied shorting jum-
per. The setting is permanent stored in memory of ignition even if supply voltage is off after that. You needn’t to do the setting once more after next 
switch-on. The next property is light switch-on or switch-off the battery test. That one namely is suitable for Lilon and LiPol battery.

BATTERY TEST 
ENABLED:
-  close programming pins with 

enclosed jumper.

BATTERY TEST 
DISABLED:
-  open programming pins 

(remove jumper).

- screw on pickup on engine,
-  attach the plastic protection to the high 

voltage cable,
- connect boot to plug,
-  mount ring tongue terminal on the cable 

from boot (ring faston) under a nut holding 
the engine to the motor mount,

- fasten ignition to airplane.
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WARNING!
–  Use the ignition only in dry conditions,
–  use recommended number and type of cells for every ignition type,
–  the product is specified for RC engines only (other use must be approved by the 

manufacturer),
–  do not take off the resister cover  if the ignition is on,   

–  danger of  electric injury (voltage over 20 000 V),
–  recharge ignition battery only outside the model,
–  because of possible interferences, ignition and accumulators should be placed 

at least 25 cm from the receiver!

The manufacturer is not responsible for damages caused by not following the manual and misuse the ignition other than in RC engines! 
You will lost your guarantee if you damage the high voltage (HV) cable or HV isolation, pickup, reverse the batteries or  open ignition box!

Type Problem Solution

- fast blinking 
  (after power up)

battery test is 
running 

Wait a while.

- fast blinking 
  (5 sec after power up)

battery  voltage  
is  low

Charge battery. Voltage is lower 
than 6,5 V.

- one short flash
   per second

sleep mode 
spark is 
blocked

Unplug battery and reconnect 
it again. 

PROGRAMMING SEQUENCE – CHANGING A SILENCER 

PRODUCER:

MSR Engines s.r.o.                 
Nálepkova 97                  
637 00 Brno / Czech                 
fax.: +420 545 210 903                
e-mail: msrcz@tiscali.cz
www.msrengines.eu      

–  plug boot to plug,
– plug a battery to the ignition and power it up ,
–  wait cca 90 sec until sleep mode is active. Led will start flashing shortly once 

per second,
–  if battery test is enabled (jumper is plugged) remove the jumper from program-

ming pins,  
– wait cca 3 sec, a flashing sequence changes itself,  
–  unplug battery,  

–  plug jumper back (to enable battery test),
–  if battery test is disabled (jumper is removed) plug the jumper to programming 

pins,  
–  wait cca 3 sec, a flashing sequence changes itself,  
–  unplug battery,  
–  unplug jumper back (to disable battery test).

To change silencer type to the opposite, repeat whole procedure again  (short -> long -> short).

Low battery

Sleep mode 

Short silencer

Long silencer
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LED BLINKING TYPES

light

dark

LED BLINKING INDICATION
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WARNUNG!
–  Benutzen Sie die Zündung nur im Trockenen,
–  Benutzen Sie ausschließlich den vorgegeben Batterietyp, 
–  das Produkt ist ausschließlich für RC Modelle bestimmt,
–  Entfernen Sie niemals den Kerzenstecker, wenn der Motor läuft,
–  Gefahr eines Elektroschlages (Spannung über 20 000 V),

–  Laden Sie die Batterie immer außerhalb des Modells
–   wegen möglicher Interferenzen müssen Zündung und Batterie min 25 cm vom 

Receiver installiert werden!

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus dem unsachgemässen Umgang mit der Zündung oder der missbräuchlichen Verwendung ent-
stehen!!!Garantieansprüche erlöschen ,wenn das Hochspannungskabel bzw. die Isolation beschädigt ist, der Pickup defekt, die Batteriepole verwechselt 
oder die Zündbox geöffnet wurde!

Typ Problem Lösung

- schnelles Blinken 
  (nach Anschalten)

Batterietest läuft Augenblick warten

- schnelles Blinken
  (5 sec nach Anschalten)

niedrige
Batteriespannung

Batterie laden, die Spannung lag 
unter 6,5 V.

- ein kurzes Blinken 
   pro sec

Ruhemodus 
kein Funken 
erzeugt

Batterie trennen und wieder 
verbinden 

PROGRAMMIERVORGANG – DÄMPFERTYP ÄNDERN

HERSTELLER:

MSR Engines s.r.o.                 
Nálepkova 97                  
637 00 Brno / Czech                 
fax.: +420 545 210 903                
e-mail: msrcz@tiscali.cz
www.msrengines.eu      

-  Kerzenstecker mit Kerze verbinden,
-  Batterie an Zündung anschließen und Zündung anschalten,
-  ca. 90 sec warten, bis die Zündung in den inaktiven Zustand übergeht. Die LED 

blinkt einmal kurz pro Sekunde (siehe Diagramm),
-  wenn der Batterietest eingeschaltet ist (der Jumper ist eingesteckt), stecken Sie 

diesen von den Programmieranschlüssen aus,
-  wenn der Batterietest ausgeschaltet ist (der Jumper nicht eingesteckt), stecken 

Sie diesen in die Programmieranschlüsse ein,

-  drei Sekunden warten, die LED ändert den Blinkmodus vom inaktiven Modus 
zu einem der zwei Blinkmodi “kurzer” oder “langer” Dämpfer,

-  Batterie ausschalten (der Dämpfertyp ist im inneren Speicher der Zündung 
hinterlegt, er kann bei weiterer Programmierung geändert werden),

-  wenn Sie den Batterietest durchführen möchten, dann stecken Sie die Kurz-
schlussbrücke ein, anderenfalls lassen Sie die Programmieranschlüsse frei.

Wenn Sie den Dämpfertyp ändern möchten, wiederholen Sie die ganze Vorgehensweise. Bei jeder Programmierung wird jeweils der andere Dämpfertyp 
eingestellt. -> kurz -> lang -> kurz …

Leere Batterien

Inaktiver Modus 

KurzerDämpfer 

Langer Dämpfer
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LED BLINKMODI

leuchtet

leuchtet nicht

LED ANZEIGE
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VAROVÁNÍ!
–  používejte zapalování pouze v suchém prostředí,
–  k napájení používejte doporučený počet článků,
–  produkt je určen výhradně k RC motorům (jiné použití musí být schváleno 

výrobcem), 
–  neotevírejte zapalování a nesundávejte botku ze svíčky, pokud je zapalování zapnuto,  

–  nebezpečí zranění (vysoké napětí přes 20 000 V),
–  dobíjejte baterie mimo model,
–  z důvodu možného rušení, akumulátory a zapalování by měly být umístěny 

alespoň 25 cm od přijímače

Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nedodržením manuálu a použitím pro jiné než modelářské motory. Záruka se nevztahuje na poškozený 
vysokonapěťový kabel, jeho oplet, snímač, přepólování napájení nebo zásahu do zapalování.

INDIKACE CHYB
Průběh Problém Řešení

rychlé blikání 
(po zapnutí)

běží test baterie Počkejte chvíli.

rychlé blikání 
(5 sec po zapnutí)

nízké napětí 
baterie

Nabijte baterii, napětí bylo nižší 
než 6,5 V 

krátký záblesk 
každou sec

úsporný 
režim jiskra není 
generována

Vypněte a znovu zapněte 
zapalování. 

PROGRAMOVACÍ SEKVENCE – ZMĚNA TYPU TLUMIČE

VÝROBCE:

MSR Engines s.r.o.                 
Nálepkova 97                  
637 00 Brno / Czech                 
fax.: +420 545 210 903                
e-mail: msrcz@tiscali.cz
www.msrengines.eu      

-  připojte botku zapalování na svíčku,
-  připojte baterii k zapalování a zapněte zapalování,
-  počkejte asi 90 sekund dokud zapalování nepřejde do neaktivního stavu. Led 

začne blikat jednou krátce za sekundu (viz graf),
-  pokud je test baterie zapnut (jumper je zasunut) vytáhněte jej z programovacích 

vývodů,
-  pokud je test baterie vypnut (jumper není zasunut) zasuňte jej na programovací 

vývody,

-  počkejte asi tři sekundy, ledka změní typ blikání z neaktivního režimu na jeden 
ze dvou druhů “krátký” nebo “dlouhý” tlumič (viz graf),

-  odpojte baterii (typ tlumiče je zapsán do vnitřní paměti zapalování, změna je 
možná dalším programování),

-  pokud budete chtít test baterie, pak zasuňte zkratovací propojku, v opačném 
případě nechejte programovací vývody volné.

Pokud chcete změnit typ tlumiče, pak celý postup opakujte. Při každém programování se nastaví opačný typ tlumiče. -> krátký -> dlouhý -> krátký …

Vybité baterie

Neaktivní režim

Krátký tlumič

Dlouhý tlumič
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