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1. Ostrzeżenie
1.1

Spadochroniarstwo jest sportem niebezpiecznym, wynikiem którego może być poważne zranienie lub śmierć. Wyszkolenie i doświadczenie
są wymagane aby obniżyć to ryzyko. Dzięki użytkowaniu automatu m2 podczas skoków ryzyko to znacznie maleje. Nigdy jednak nie polegaj
wyłącznie na m2 nie jest to podstawowy środek do otwierania Twojego spadochronu. Pamiętaj, że m2 jest urządzeniem elektronicznym, i jak
inne wyposażenie może zawieść. Przed użyciem dokładnie przestudiuj instrukcję. Automat nie jest przystosowany do PARALOTNIARSTWA,
HOLOWANIA ZA SAMOCHODEM LUB MOTORÓWKĄ lub skoków BASE. Nawet jeżeli automat m2 będzie działał całkowicie prawidłowo, nie może
zagwarantować prawidłowego działania systemu spadochronowego, czyli pokrowca z uprzężą, spadochronu zapasowego i wyposażenia.

1.2

Ostrzeżenie dla użytkowników !!!!

Przy produkcji automatu m2 każda część i element jest kilkakrotnie starannie kontrolowana. Mimo wszelkiej troskliwości przy
produkcji, montażu i prawidłowym użytkowaniu, automat m2 może zawieść !!!
Automat m2 jest odpowiedzialny jedynie za przecięcie linki zamykającej spadochron zapasowy!!! m2 nie jest odpowiedzialny za
prawidłowe działania systemu spadochronowego, czyli pokrowca z uprzężą, spadochronu zapasowego i wyposażenia.
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2. Wstęp
Automat zabezpieczający m2 zapewnia automatyczne przecięcie pętli zamykającej zapasowego w przypadku, gdyby bezpieczeństwo
spadochroniarza było zagrożone. Jest skonstruowany i wyprodukowany na podstawie najnowszych doświadczeń w spadochroniarstwie. Jego funkcje w pełni odpowiadają wymaganiom współczesnego sportu spadochronowego. Wpływ na jego rozwój mieli profesjonalni konstruktorzy, którzy są jednocześnie wybitnymi spadochroniarzami.
Automat jest dostępny w modelach EKSPERT , STUDENT lub TANDEM. Po włączeniu m2 pracuje w pełni automatycznie. Głównymi
cechami m2 są, mocna konstrukcja , elastyczne kable, dopuszczalne zanurzenie w wodzie przy swoopowaniu, całkowita żywotność
automatu 15 lat lub do 15000 skoków, prosta obsługa, przyjazna cena i wysokiej jakości serwis.
Automat podczas aktywnego użytkowania przechowuje zapis o locie. Metalowe części są wyprodukowane ze stali nierdzewnej lub
stopu aluminium.
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3. Funkce
3.1

Funkcje automatu
m2 jest skonstruowany tak, aby jak najlepiej spełniał wymagania wytrzymałościowe i prawidłowe funkcjonowanie we wszystkich sytuacjach. Pracuje z minimalnym zużyciem energii, co umożliwia utrzymać dostateczną objętość źródła energii podczas całego okresu
żywotności bez konieczności wymiany baterii.

3.2

Poszczególne części automatu
m2 składa się z głównego panelu sterującego – korpusu głównego automatu, gdzie zamontowana jest bateria, procesor, elektroniczne
obwody i urządzenie ciśnieniowe. Z korpusem automatu za pośrednictwem kabla połączony jest na stałe panel sterowania z wielofunkcyjnym czytnikiem i przyciskiem sterującym. Przecinak zamontowany jest do automatu przy pomocy złączki jako część wymienna automatu.

3.3

Zasada działania

3.3.1 Automat m2 est elektronicznym automatem zabezpieczającym, pracującym na zasadzie pomiaru ciśnienia. Urządzenie ciśnieniowe mierzy ciśnienie powietrza podczas wolnego spadania 8x na sekundę, uzyskane informacje są przy pomocy programu wykorzystane i przetwarzane na
aktualną realną prędkość spadania i aktualną wysokość. Dzięki temu automat m2 jest w stanie przy przekroczeniu limitów aktywacji w zależności
od nastawionych wersji Expert, Student lub Tandem przeciąć przy pomocy przecinaka pętlę zamykającą spadochron zapasowy i zainicjować jego
otwarcie. Automat nie jest aktywowany precyzyjnie na podanych wysokościach i prędkościach ale zawsze przy ich jednoczesnym przekroczeniu.
3.3.2 Automat m2 jest odpowiedzialny jedynie za aktywację przecinaka na ustalonych limitach i przecięcie pętli zamykającej spadochronu zapasowego. Automat nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu pokrowca z uprzężą, spadochronu
zapasowego, innego osprzętu i jego pełnej funkcjonalności!!!
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3. Funkce
3.3.3 Funkce m2 przy lądowaniu na innej wysokości nad poziomem morza, niż wysokość startu samolotu
Z miejsca startu użytkownik może nastawić jedynie trzy możliwe warianty:
a)

Miejsce lądowania jest na tej samej wysokości co miejsce startu
W takim przypadku automat m2, wymaga do prawidłowego działania i zdolności wykrycia startu, wejścia na wysokość powyżej 40m + i nie schodzenia poniżej tej wysokości, aż do wyskoku z samolotu. Zamek wysokości w zależności od wersji wynosi
450m, lub 900m.

+450m / + 1475ft

+40m / + 130ft

Ground
zero

Zakazana strefa
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3. Funkce
b)

Miejsce lądowania wyżej od miejsca startu￼
Dla prawidłowego działania m2 konieczne jest przestawienie automatu o różnicę wysokości pomiędzy miejscem startu, a lądowania
na plus. Zamek wysokości jest w takim wypadku względem miejsca lądowania w zależności od wersji 450m lub 900m plus dana różnica wysokości. W takim przypadku automat m2 wymaga do prawidłowego działania i zdolności wykrycia startu, wejścia na wysokość
powyżej 40m + od miejsca startu i nie schodzenia poniżej tej wysokości, a następnie osiągnięcia nastawionej wysokości lądowania +
40m i nie schodzenia poniżej tej wysokości, aż do wyskoku z samolotu. Po lądowaniu z przestawianą wysokością miejsca lądowania,
automat wyłączy się samoczynnie. Przed kolejnym skokiem włącz automat w miejscu startu samolotu. Zapewnisz w ten sposób
prawidłowe ustawienie i działanie automatu m2.
+450m / + 1475ft

+40m / + 130ft

Zakazana strefa

Zakazana strefa
+40m / + 130ft

Ground
zero
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3. Funkce
c)

Miejsce lądowania niżej niż miejsce startu￼
Dla prawidłowego działania m2 konieczne jest przestawienie automatu o różnicę wysokości pomiędzy miejscem startu, a lądowania na
minus. Zamek wysokości jest w takim wypadku względem miejsca lądowania w zależności od wersji 450m lub 900m minus dana różnica
wysokości. W takim przypadku automat m2 wymaga do prawidłowego działania i zdolności wykrycia startu, wejścia na wysokość powyżej 40m od miejsca startu i nie schodzenia poniżej tej wysokości, przez przynajmniej 90 sekund. Po tych 90 sekundach można wlecieć
poniżej wysokości startu, ale nie wolno wlecieć pod wysokość nastawionej wysokości lądowania + 40m. Po lądowaniu z przestawianą
wysokością miejsca lądowania automat wyłączy się samoczynnie. Przed kolejnym skokiem włącz automat w miejscu startu samolotu. Zapewnisz w ten sposób prawidłowe ustawienie i działanie automatu m2.
90 sekund

+40m / + 130ft

Ground
zero

+450m / + 1475ft

+40m / + 130ft

Zakazana strefa
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3. Funkce
d)

Jeżeli nieplanowo lądowałeś poza lotniskiem w miejscu leżącym o 30m wyżej lub niżej od nastawionego miejsca lądowania,
automat po lądowaniu wyłącz i włącz przed kolejnym skokiem. Do transportu automat musi być zawsze wyłączony.

3.3.4 Strefa ochronna wysokości automatu m2 – „! Ważne dla pilota samolotu !“
Strefę ochronną wysokości automatu m2 tworzy pierwsze 40m wysokości nad miejscem startu samolotu. Konieczne jest przekroczyć te
40m jak najszybciej przy stałym wznoszeniu. W tych 40m wysokości, automat m2 wykryje start samolotu i przejdzie z trybu „stand by“
(wyczekiwanie) do trybu „fly“ (lotu). Po przekroczeniu strefy ochronnej 40m, automat nie może wlecieć poniżej tej wysokości (40m) aż
do momentu wykonania skoku. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy miejsce lądowania skoczka leży na innej wysokości niż
było miejsce startu samolotu. W takim przypadku dokładnie przeczytaj rozdział „Funkcje m2 przy lądowaniu na innej wysokości
nad poziomem morza, niż wysokość startu samolotu”, gdzie są szczegółowo opisane i zobrazowane funkcje m2.
3.3.5 Funkcje m2 przy użyciu w hermetyzowanym samolocie
Automat m2 można używać w samolocie hermetyzowanym przy dotrzymaniu następujących warunków:
a)

Podczas lotu będzie utrzymywane ciśnienie atmosferyczne zewnętrzne (wewnątrz samolotu) aż do wysokości 450m nad miejscem
startu dla wersji automatu Expert, Student i 900m dla wersji Tandem. Na tych wysokościach dojdzie do odblokowania automatu co
można łatwo wykryć dzięki zniknięciu środkowej linii na czytniku panelu sterowania. Po otwarciu zamka wysokości samolot może być
zahermetyzowany.

b)

Samolot nie może być hermetyzowany do wyższego ciśnienia niż wynosi zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne odpowiadające wysokości 450m ewentualnie 900m. W przypadku, gdy w samolocie znajdują się automaty z nastawionym zamkiem wysokości na 450m i
900m, Pilota obowiązuje reguła hermetyzowania do zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego na wysokości 900 metrów.

c)

Jeśli nie jest możliwe dotrzymanie tych limitów automat może zawieść.
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3.4 Strefa aktywacji
AZgz – Strefa aktywacji nad ziemią (ground zero);
EXPERT
STUDENT
TANDEM

270m (885ft)
330m (1085ft)
610m (2000ft)

do
do
do

100m (330ft)
60m (200ft)
100m (330ft)

BAgz – Początek strefy aktywacji nad ziemią (ground zero);
EXPERT
STUDENT
TANDEM

270m (885ft)
330m (1085ft)
610m (2000ft)
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3.5 Zamek wysokości
UAgz – Wysokość otwarcia zamka wysokości przy wznoszeniu samolotu nad ziemią (grand zero);
EXPERT
STUDENT
TANDEM

450m (1475ft)
450m (1475ft)
900m (2950ft)

LAgz – Wysokość zamknięcia zamka wysokości przy opadaniu (na spadochronie) nad ziemią
(ground zero);
EXPERT
STUDENT
TANDEM

100m (330ft)
60m (200ft)
100m (330ft)

LAgz jest jednocześnie dolną granicą – końcem strefy aktywacji.
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3.6 Limity prędkości
LSgz – Limity prędkości nad ziemią (ground zero) w AZgz;
EXPERT
STUDENT
TANDEM

35m/s (78mph)
20m/s (45mph)
35m/s (78mph)

v
v
v

270m (885ft)
330m (1085ft)
610m (2000ft)
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4. Modele
4.1

EXPERT
Do aktywacji dojdzie jeżeli wysokość nad miejscem lądowania jest mniejsza niż 270m (885 ft) a prędkość spadania wyższa niż
35 m.s-1 (78 mph). Zamek wysokości wynosi 450m (1475 ft). Do aktywacji nie dojdzie poniżej wysokości 100m (330 ft).

4.2

STUDENT
Do aktywacji dojdzie jeżeli wysokość nad miejscem lądowania jest mniejsza niż 330m (1085 ft) a prędkość spadania wyższa
niż 20 m.s-1 (45 mph). Zamek wysokości wynosi 450m (1475 ft). Do aktywacji nie dojdzie poniżej wysokości 60m (200 ft).

4.3

TANDEM
Do aktywacji dojdzie jeżeli wysokość nad miejscem lądowania jest mniejsza niż 610m (2000 ft) a prędkość spadania wyższa niż
35 m.s-1 (78 mph). Zamek wysokości wynosi 900m (2950 ft). Do aktywacji nie dojdzie poniżej wysokości 100m (330 ft).
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5. Instalacja
5.1
5.2

Instalację automatu zabezpieczającego m2 do pokrowców różnych producentów może wykonać wyłącznie przeszkolona osoba z
uprawnieniami senior - master rigger, lub posiadacz równoważnego dokumentu obowiązującego w danym kraju, gdzie m2 będzie
instalowany.
Automat zabezpieczający m2 musi być instalowany jedynie oryginalnym zestawem dostarczanym przez firmę MarS i instalowanym przez producenta pokrowca, lub przez uprawnionego mechanika. Przy instalacji zestawu przez mechanika koniecznie zawsze dotrzymuj warunków, umieszczenia przecinaka, prowadzenia kabli, kieszonek na korpus m2 i panel sterowania, zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta pokrowca.

5.3

Automat zabezpieczający może być alternatywnie montowany do zestawów innych producentów przy przestrzeganiu poniższych punktów:

•

Przed właściwym montażem automatu skontroluj, czy nie doszło do mechanicznego uszkodzenia poszczególnych części łącznie z
kablami i upewnij się, że złączka przecinaka jest dokładnie wsunięta do obudowy automatu i zabezpieczona śrubką zabezpieczającą.
Następnie przeprowadź włączenie automatu, jeśli wszystko jest w porządku wyłącz automat.

•

Korpus automatu m2 włóż jak najgłębiej do kieszonki naszytej na dnie
pokrowca spadochronu zapasowego tak, aby kable wychodzące z korpusu m2 były jak najbliżej dna pokrowca. Tak wykonana instalacja obniża ryzyko uszkodzenia, zużycia kabli poprzez nacisk na nie spadochronu zapasowego w zamkniętym – ułożonym pokrowcu spadochronu.

•

Kable automatu zabezpieczającego m2 układamy w taki sposób:
a) Pierwszy zawsze cienki kabel przecinaka. Jeśli kieszeń do umieszczenia m2 naszyta jest tak, że po włożeniu korpusu přístroje m2 o
kieszeni cienki kabel przecinaka jest niżej niż gruby kabel, zwiń kabel
przy widoku z przodu, zgodnie ze wskazówkami zegara ( jeżeli kieszeń
naszyta jest odwrotnie, skręć kabel w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara). Skręcony kabel umieść w przygotowanej przestrzeni tak,
aby kabel leżał jak najbliżej dna pokrowca w przestrzeni zamykanej
rzepami.
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5. Instalacja
b)

Kabel panelu sterowania

Gruby kabel panelu sterowania układaj zawsze jako drugi na już
skręcony cienki kabel. Jeżeli korpus automatu m2 ułożono tak, że
gruby kabel jest wyżej niż cienki kabel, wtedy przy widoku z przodu kierunek skręcenia kabla przeciwnie do wskazówek zegara. Przy
odwrotnym umieszczeniu kieszeni i automatu odwrotnie.
“Przestrzegaj minimalnego promienia skręcenia kabli r = 25mm!
Łamaniem grubego kabla można doprowadzić do jego uszkodzenia, a w następstwie do błędnego działania m2!“
Oba skręcone kable zamknij w przestrzeni zamykanej rzepami.

Kabel przecinaka

c)
Kabel panelu sterowania

Przy układaniu kabli należy koniecznie unikać ostrych załamań, węzłów i wzajemnego poplątania kabli.
“Przestrzegaj minimalnego promienia skręcenia kabli r = 25mm!
Łamaniem grubego kabla można doprowadzić do jego uszkodzenia, a w następstwie do błędnego działania m2!“
Również koniecznie trzeba unikać ciągnięcia za kable, a przede
wszystkim za panel sterowania i przecinak.
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5. Instalacja
d)
Elastyczna kieszeń automatu

Kable nie mogą być ułożone do kieszeni korpusu automatu, ani nie mogą być częściowo umieszczone pod korpusem automatu. Grozi to uszkodzeniem kabli.

Panel sterowania

e) Ułożenie przecinaka i panelu sterowania musi być zgodne z instrukcją producenta pokrowca tak, aby w obu przypadkach zabezpieczony był przynajmniej minimalny luz kabli. Ten luz obniża możliwość uszkodzenia automatu po ułożeniu i podczas normalnego użytkowania.
Przed instalacją dokładnie przestudiuj instrukcję producenta pokrowca.
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6. Sterowanie
6.1

Włączanie automatu

1
Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na panelu sterowania (1).
Po pokazaniu się ikony
się ikona

3

na wyświetlaczu (3) natychmiast naciśnij przycisk drugi raz, pokaże

, natychmiast naciśnij przycisk trzeci raz, pokaże się ikona

śnij przycisk czwarty raz. Pojawi się migająca ikona

natychmiast naci-

która oznacza, że przebiega auto-test

i ciśnieniowa kalibracja. Po dokończeniu na wyświetlaczu (3) pojawi się ikona
. W tym momencie automat jest włączony i ustawiona jest wysokość zerowa GROUND ZERO. Jeżeli automatu nie wyłączysz, po 14 godzinach dojdzie do jego automatycznego wyłączenia.
Trzeba jedynie krótko naciskać na przycisk. Przyciśnięcie należy wykonać dokładnie w momencie, gdy jest wyświetlona ikona

2

.

Jeżeli nie uda się dokończyć sekwencji włączającej, automat przejdzie powrotem do stanu
„OFF“ (wyłączony). Aby włączyć, całą sekwencję należy powtórzyć.
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6. Sterowanie
6.2

Wyłączanie automatu
Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na panelu sterowania (1). Po pokazaniu się ikony

na wyświetlaczu (3) natychmiast naciśnij

przycisk drugi raz, pokaże się ikona
, natychmiast naciśnij przycisk trzeci raz, pokaże się ikona
natychmiast naciśnij przycisk
czwarty raz. Na wyświetlaczu nie pojawi się już żadna ikona. Automat jest wyłączony. Jeżeli nie uda się dokończyć sekwencji wyłączającej, automat pozostanie w stanie „ON“ (włączony).
6.3

Przestawienie wysokości miejsca lądowania
Jeżeli miejsce lądowania położone jest wyżej lub niżej niż miejsce startu, konieczne jest przeprowadzenie przestawienia wysokości
miejsca lądowania m2 umożliwia przestawienie wysokości miejsca lądowania w zakresie +/- 990 m (+/- 2990ft) krocząc po 10m lub (10ft).

6.3.1 Wyżej położone miejsce lądowania
W przypadku gdy lądowanie ma nastąpić na miejscu położonym wyżej od miejsca włączania automatu, przed skokiem niezbędne jest
wprowadzenie różnicy wysokości do automatu. m2 umożliwia zmianę nastawienia w zakresie +10 do +990 m (+10 do 2990 ft)
Przykład postępowania:
Miejsce włączenia i kalibracji automatu przed skokiem leży na wysokości 450 m npm (nad poziomem morza). Wcześniej
ustalone miejsce lądowania leży na wysokości 700 m npm. Różnica wysokości wynosi 700 – 450 = + 250 m wysokości.
Postępowanie: Wyłącz automat. Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na panelu sterowania (1). Po pokazaniu się ikony
na wyświetlaczu (3) natychmiast naciśnij przycisk drugi raz, pokaże się ikona

Wyżej położone
miejsce lądowania

, natychmiast naciśnij przycisk

trzeci raz, pokaże się ikona
po krótkiej chwili pokaże się ikona
. Natychmiast naciśnij przycisk czwarty raz, a
na wyświetlaczu zaczną się kolejno pokazywać cyfry 0,1,2 ….,8,9. Naciśnij przycisk przy pokazaniu się cyfry 2 nastawisz
200 m. Następnie znowu zaczną się pokazywać cyfry 0,1,2 ….,8,9. Naciśnij przycisk przy pokazaniu się cyfry 5 dodasz
kolejne 50 m. Na wyświetlaczu pojawi się 0. Naciśnij przycisk i nastawienie jest potwierdzone.
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6. Sterowanie
Automatycznie na wyświetlaczu dla Twojej kontroli kolejno pojawia się ikona „-„ „2“ „5“ „0“ „-„ (w wersji w stopach 4 cyfry) a automat przeprowadzi auto test i kalibrację – mrugająca ikona
. Następnie pojawi się ikona
ostrzegająca, że automat jest nastawiony na wyższą
wysokość lądowania. Jeżeli nie uda się sekwencji przestawiania wysokości zakończyć, automat przejdzie z powrotem do stanu „OFF“ (wyłączony).
6.3.2 Niżej położone miejsce lądowania
W przypadku gdy lądowanie ma nastąpić na miejscu położonym niżej od miejsca włączania automatu, przed skokiem niezbędne jest
wprowadzenie różnicy wysokości do automatu. m2 umożliwia zmianę nastawienia w zakresie 10~990 m (10~2990 ft)
Przykład postępowania:
Miejsce włączenia i kalibracji automatu przed skokiem leży na wysokości 700 m npm (nad poziomem morza). Wcześniej ustalone miejsce
lądowania leży na wysokości 450 m npm. Różnica wysokości wynosi 450 – 700 = - 250 m wysokości. Krótko naciśnij przycisk sterujący (2)
na panelu sterowania (1). Po pokazaniu się ikony

na wyświetlaczu (3) natychmiast naciśnij przycisk drugi raz, pokaże się ikona

, natychmiast naciśnij przycisk trzeci raz, pokaże się ikona
, po krótkiej chwili pokaże się ikona
. Natychmiast
naciśnij przycisk czwarty raz, a na wyświetlaczu zaczną się kolejno pokazywać cyfry
0,1,2 ….,8,9. Naciśnij przycisk przy pokazaniu się cyfry 2 nastawisz 200 m. Następnie znowu zaczną się pokazywać
cyfry 0,1,2 ….,8,9. Naciśnij przycisk przy pokazaniu się cyfry 5 dodasz kolejne 50 m. Na wyświetlaczu pojawi się 0. Naciśnij przycisk i nastawienie jest potwierdzone. Automatycznie na wyświetlaczu dla Twojej kontroli kolejno pojawia się
ikona „-„ „2“ „5“ „0“ „-„ (w wersji w stopach 4 cyfry) a automat przeprowadzi auto test i kalibrację – mrugająca ikona

.

Następnie pojawi się ikona
ostrzegająca, że automat jest nastawiony na niższą wysokość lądowania. Jeżeli nie uda
się sekwencji przestawiania wysokości zakończyć, automat przejdzie z powrotem do stanu wyłączony (OFF).
Niżej położone
miejsce lądowania
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6. Sterowanie
6.4

Informacje w pamięci automatu kalibrowanego w metrach (m)

6.4.1 Zobrazowany opis
m2 przechowuje szereg informacji, które są dostępne dla użytkowników po wykonaniu przedstawionych kroków. W pamięci m2 można
znaleźć następujące informacje.

wysokość otwarcia w ostatnim skoku (4 pozycje = 0000 do 9999m);
całkowita ilość skoków w czasie pracy automatu (5 pozycji = 0-30000 skoków);
zmiana wysokości miejsca lądowania (3 pozycje = 000 do 999m);
pozostała moc baterii w % (2 pozycje = 0 do 99%);
numer fabryczny automatu (6 pozycji = XXXXXX);
konfiguracja automatu i wersja oprogramowania (6 pozycji = VUFFFF);
V = wersja
„1“ - expert
„2“ - student
„3“ - tandem

FFFF = wersja oprogramowania
U = A/F
„A“ – automat kalibrowany w metrach
„F“ – automat kalibrowany w stopach (ft)

rok i miesiąc produkcji automatu (6 pozycji = YYYYMM; Y = rok, M = miesiąc);
“Indeks grawitacji“ ostatniego skoku (3 pozycje = 0 – 99.9%);
„Indeks grawitacji“ jest to procentowe wyrażenie największej osiągniętej prędkości gdy 100% = prędkość przy osiągnięciu
której dojdzie do aktywacji przecinaka automatu poniżej BAgz (minimalna nastawiona wysokość otwarcia spadochronu)
ciśnienie atmosferyczne w 0.1 hPa (5 pozycji = XXXX.X)
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6. Sterowanie
6.4.2 Sekwencje dla zobrazowania informacji w pamięci automatu

Po włączeniu m2 według punktu 6.1 na wyświetlaczu pojawi się ikona
panelu sterowania (1). Pokarze się ikona

a potem ikona

lub

lub

. Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na

, natychmiast naciśnij przycisk sterujący, a następnie pojawią się w

kolejności (dotyczy punktu 6.4.1) następujące ikony.
dujesz pokazanie się pozycji ułożonych w pamięci m2 pod wybraną ikoną.

. Kliknięciem na jedną z ikon spowo-

Przykład:
Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na panelu sterowania (1). Pokarze się ikona
cisk sterujący, zaczną pojawiać się na krótko ikony w następującej kolejności
jący, a pokarzą się następujące ikony

a potem ikona￼

, natychmiast naciśnij przy-

, natychmiast naciśnij przycisk steru-

( dotyczy punktu 6.4.1 to znaczy, że pozostała moc baterii wynosi 99%) potem

powrotem pojawi się ikona włączonego automatu
. Wszelkie wartości są jedynie zobrazowane. W menu nie można żadnej wartości
zmienić. Zmianę wysokości miejsca lądowania wykonuje się podczas sekwencji włączania automatu.
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6. Sterowanie
6.5

Informacje w pamięci automatu kalibrowanego w stopach (ft)

6.5.1 Zobrazowany opis
m2 przechowuje szereg informacji, które są dostępne dla użytkowników po wykonaniu przedstawionych kroków. W pamięci m2 można
znaleźć następujące informacje.
wysokość otwarcia w ostatnim skoku (5 pozycji = 00000 do 99999 ft);
całkowita ilość skoków w czasie pracy automatu (5 pozycji = 0-30000 skoków);
zmiana wysokości miejsca lądowania (4 pozycje = 0000 do 9999 ft);
pozostała moc baterii w % (2 pozycje = 0 do 99%);
numer fabryczny automatu (6 pozycji = XXXXXX);
konfiguracja automatu i wersja oprogramowania (6 pozycji = VUFFFF);
V = wersja
„1“ - expert
„2“ - student
„3“ - tandem

U = A/F
FFFF = wersja oprogramowania
„A“ – automat kalibrowany w metrach
„F“ – automat kalibrowany w stopach (ft)

rok i miesiąc produkcji automatu (6 pozycji = YYYYMM; Y = rok, M = miesiąc);
“Indeks grawitacji“ ostatniego skoku (3 pozycje = 0 – 99.9%);
„Indeks grawitacji“ jest to procentowe wyrażenie największej osiągniętej prędkości gdy 100% = prędkość przy osiągnięciu
której dojdzie do aktywacji przecinaka automatu poniżej BAgz (minimalna nastawiona wysokość otwarcia spadochronu)
ciśnienie atmosferyczne w 0.1 hPa (5 pozycji = XXXX.X)
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6. Sterowanie
6.5.2 Zobrazowane sekwencje informacji zawartych w pamięci automatu

Po włączeniu m2 według punktu 6.1 na wyświetlaczu pojawi się ikona
panelu sterowania (1). Pokarze się ikona

a potem ikona

lub

lub

. Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na

, natychmiast naciśnij przycisk sterujący, a następnie pojawią się w ko-

lejności (dotyczy punktu 6.4.1) następujące ikony.
pokazanie się pozycji ułożonych w pamięci m2 pod wybraną ikoną.

. Kliknięciem na jedną z ikon spowodujesz

Przykład:
Naciśnij krótko przycisk sterujący (2) na panelu sterowania (1). Pokarze się ikona
sterujący, zaczną pojawiać się na krótko ikony w następującej kolejności
a pokarzą się następujące ikony

a potem ikona

, natychmiast naciśnij przycisk

, natychmiast naciśnij przycisk sterujący,

( dotyczy punktu 6.4.1 to znaczy, że pozostała moc baterii wynosi 99%) potem

powrotem pojawi się ikona włączonego automatu
. Wszelkie wartości są jedynie zobrazowane. W menu nie można żadnej wartości
zmienić. Zmianę wysokości miejsca lądowania wykonuje się podczas sekwencji włączania automatu.
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6. Sterowanie
6.6

Sekwencja włączającapostępowanie
wersja metryczna

sekwencja
włączająca

auto-test
&
ciśnieniowa kalibracja na poziomie zero

off
naciśnięcie

bez
naciśnięcia

wyłączony
błąd

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

wyłączony

naciśnięcie

wyłączony

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia

liczba
x100
naciśnięcie

naciśnięcie

naciśnięcie

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

liczba
1x

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

liczba
10x

naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

wyłączony

naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

miejsce lądowania
na poziomie zero

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

wyłączony
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

wyłączony
naciśnięcie

miejsce lądowania
powyżej poziomu zero

Metry

naciśnięcie

liczba
100x

liczba
10x

liczba
1x

miejsce lądowania
poniżej poziomu zero
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6. Sterowanie
6.7

on

Sekwencja wyłączająca,
postępowanie,
wersja metryczna

sekwencja
wyłączająca

d
J
c
b
n
Y
H
G
P

naciśnięcie

włączony

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

włączony

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

włączony

“U” - nastawienie automatu w:
„A“ metry
„F“ stopy

naciśnięcie

off

bez
naciśnięcia

oferta
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

[4] - wysokość otwarcia w ostatnim skoku = 0 - 9999 (m)
[5] - całkowita ilość skoków = 0 - 30000 (skoków)
[3] - zmiana wysokości miejsca lądowania = 000 - 990 (m)
[2] - pozostała moc baterii w % = 99 - 0 (%)
[6] - numer fabryczny automatu = XXXXXX
[6] - rok i miesiąc produkcji = YYYYMM
[6] - konfiguracja i wersja oprogramowania = VUFFFF
[3] - indeks grawitacji ostatniego skoku = 0 - 99.9 (%)
[5] - ciśnienie powietrza w 0,1 hPa
Konfiguracja -„H”
“V” - Model
„1“ expert <270m >35m/s zamek wysokości 450m
„2“ student <330m >20m/s zamek wysokości 450m
„3“ tandem <610m >35m/s zamek wysokości 900m

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

naciśnięcie

liczba
6

naciśnięcie

liczba
5

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

liczba
4

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

liczba
3

liczba
2

bez
stisku
naciśnięcie

liczba
1

włączony
naciśnięcie

włączony
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6. Sterowanie
6.8

sekwencja
włączająca

Sekwencja włączająca Postępowanie.
wersja w stopach

auto-test
&
ciśnieniowa kalibracja na poziomie zero

off
naciśnięcie

bez
naciśnięcia

wyłączony

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

błąd

wyłączony

naciśnięcie

wyłączony

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

naciśnięcie

miejsce lądowania
na poziomie zero

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

liczba
1000x
naciśnięcie

naciśnięcie

naciśnięcie

naciśnięcie

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

liczba
1x

naciśnięcie

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

liczba
10x

wyłączony

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

liczba
100x

bez
naciśnięcia

naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

wyłączony

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

wyłączony

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

wyłączony
miejsce lądowania
powyżej poziomu zero

stopy

naciśnięcie

liczba
1000x

liczba
100x

liczba
10x

liczba
1x

miejsce lądowania
poniżej poziomu zero
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6.Sterowanie
6.9

Sekwencja wyłączającapostępowanie
wersja w stopach

on

d
J
c
b
n
H
Y
G
P

sekwencja
wyłączająca

naciśnięcie

włączony

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

włączony

[5] - wysokość otwarcia w ostatnim skoku = 0 - 30000 (ft)
[5] - całkowita ilość skoków = 0 - 30000 (skoków)
[4] - zmiana wysokości miejsca lądowania = 0 - 2990 (ft)
[2] - pozostała moc baterii w % = 99 - 0 (%)
[6] - numer fabryczny automatu = XXXXXX
[6] - konfiguracja i wersja oprogramowania = VUFFFF
[6] - rok i miesiąc produkcji = YYYYMM
[3] - indeks grawitacji ostatniego skoku = 0 - 99.9 (%)
[5] - ciśnienie powietrza w 0,1 hPa
Konfiguracja -„H”
“V” - Model
„1“ expert <885ft
>78mph zamek wysokości 1475ft
„2“ student <1085ft >45mph zamek wysokości 1475ft
„3“ tandem <20000ft >78mph zamek wysokości 2950ft

naciśnięcie

bez
naciśnięcia

“U” - nastawienie automatu w:
„A“ metry
„F“ stopy

włączony

naciśnięcie

off

bez
naciśnięcia

oferta
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

bez
naciśnięcia

bez
naciśnięcia

naciśnięcie

liczba
6

naciśnięcie

liczba
5

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

liczba
4

bez
naciśnięcia
naciśnięcie

liczba
3

liczba
2

bez
stisku
naciśnięcie

liczba
1

włączony
naciśnięcie

włączony
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7. Konserwacja
7.1

Wymiana przecinaka m2

7.1.1

7.1.2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jeżeli doszło do aktywacji automatu m2, można doprowadzić automat do stanu używania dwoma sposobami:
Wypełnić załączony w instrukcji formularz z dokładnym opisem zdarzenia (aktywacji) i razem z automatem m2 wysłać na adres producenta MarS a.s. lub autoryzowanego dystrybutora w celu przeprowadzenia całkowitej analizy i wymiany przecinaka. W takim przypadku
przecinak zostanie wymieniony przez producenta lub autoryzowanego sprzedawcę, a w pełni funkcjonalny automat zostanie dostarczony z powrotem najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania automatu.
Samodzielna wymiana przecinaka na nowy przez użytkownika lub
mechanika. Wymianę przecinaka należy wykonywać w czystym i suchym pomieszczeniu, przy wymianie przecinaka automat musi być
wyłączony, należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:
Przy pomocy śrubokrętu TORX T poluzuj i całkowicie wykręć śrubę
zabezpieczającą (2) zabezpieczającą złączkę (1) przecinaka (7)
w obudowie automatu m2 (4).
Łagodnym ciągnięciem z jednoczesnym kręceniem w dowolnym
kierunku wyciągnij złączkę (1) z obudowy automatu.
Skontroluj czy w gnieździe wtyczki w obudowie automatu m2 (4)
nie ma nieczystości lub przypadkowo nie została w nim stara uszczelka „O“, która była częścią poprzedniej wtyczki (1).
Uszczelkę „O“ na nowym przecinaku (7) nasmaruj silikonem (można użyć jakikolwiek silikonowy żel, łącznie z silikonem używanym do
konserwacji pętli zamykającej spadochron zapasowy, - UWAGA! – nanieś tylko bardzo cienką warstwę silikonu) i skontroluj czy obie
uszczelki „O“ są w porządku w prawidłowym miejscu wtyczki.
Wtyczkę (1) nowego przecinaka (7) wsuń do gniazda w korpusie automatu m2 (4) tak, że przy delikatnym wciskaniu jednocześnie okręcaj wtyczką (1) w dowolnym kierunku aż do momentu gdy wtyczka (1) cała wejdzie do gniazda w obudowie automatu m2 (4).
Włącz automat m2 i skontroluj prawidłowość działania automatu.
Jeżeli wszystko jest w porządku zabezpiecz wtyczkę (1) przecinaka (7) do obudowy automatu (4) przy pomocy śruby zabezpieczającej (2).
„Zużytego przecinaka nigdy nie wrzucaj do ognia i do normalnych odpadów. Przecinak pozostaje pod ciśnieniem.
Jeśli to możliwe wyślij zużyty przecinak na adres producenta MarS a.s.“
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7. Konserwacja
7.2

Wymiana filtra

7.2.1

Postępowanie po namoczeniu automatu m2
m2 jest automatem wodoodpornym. Wodoodporność wynosi 24 godziny na głębokości 2 m (6,5ft).
Po zamoczeniu automatu należy koniecznie przeprowadzić poniższe czynności:

a) Wyłącz natychmiast automat m2 i od razu wyciągnij go z pokrowca.
b) Kilkakrotnie opłucz cały automat m2 łącznie z kablami w letniej wodzie (do 40°C).
c) Osusz cały automat, zawieś go za metalowy korpus (4). Kable (3,5) niech swobodnie wiszą w dół i niech automat wyschnie całkowicie
na powietrzu.
d) Przy użyciu małego śrubokręta wyjmij stary filtr plastikowy (6). Wsuń śrubokręt do środka filtra (6) a następnie bez względu na uszkodzenie filtra wyjmij stary filtr (6) z obudowy automatu (4).
e) Skontroluj otwór na filtr (6), czy nie ma jakiś nieczystości, a następnie włóż nowy filtr(6). Koniecznie wsuń cały filtr (6) – dociśnij mocno
tak aby cały schował się w obudowie automatu m2 (4).
f) Włącz automat i skontroluj jego funkcjonowanie.
„UWAGA, po namoczeniu automatu m2 koniecznie wymień filtr, mimo że automat po osuszeniu pracuje normalnie. Filtr jednak może być zanieczyszczony mikro cząsteczkami, które obniżają jego przepustowość, co może pogorszyć jego możliwości mierzenia ciśnienia powietrza.“
7.2.2

Postępowanie przy wadliwym działaniu filtra

a) Przy komunikacie automatu o błędzie dotyczącym złej pracy (6) postępuj zgodnie z punktem 8. Komunikat o błędzie.
b) Jeśli nie można usunąć błędu postępując zgodnie z punktem 7.2.2, a), wymień wadliwy filtr (6) na nowy filtr (6) postępując według
punktu 7.2.1, a) – f ).
7.2.3

Likwidacja odpadów
Zużyte filtry zawsze wyrzucaj do stosownego segregowanego śmietnika na plastiki.
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7. Konserwacja
7.3

Bateria

7.3.1

Całkowita żywotność baterii wynosi 15 lat + 3 miesiące na składowanie przed sprzedażą końcowemu użytkownikowi bez
konieczności jej wymiany i dalszej konserwacji. Całkowita żywotność jest ograniczona do 15.000 skoków, kiedy to na jeden skok
przypada około 20 min., czyli całkowicie 5000 godzin lotu. Zalecana jest kontrola okresowa automatu raz w roku. Producent zaleca przeprowadzić kontrolę zawsze przy przekładaniu spadochronu zapasowego. Przy kontroli automatu użytkownik skontroluje pozostałą
moc baterii, postępując zgodnie z opisem w rozdziale 6.Obsługa, punkt 6.4.1.
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8. Bezpieczeństwo pętli zamykajacej w konsoli
8.1

Sposób 1

5

4

1
2

8.2

3

Sposób 2
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8. Komunikat o błędzie
Komunikat o błędzie pokarze się na wyświetlaczu automatu ikoną
. Po wyświetleniu tej ikony automat m2 nie ma prawa być użyty
do skoku zanim nie zostanie usunięta usterka. Aby stwierdzić typ usterki postępuj następującym sposobem.
Naciśnij krótko przycisk sterowania (2) na panelu sterowania (1). Na wyświetlaczu (2) pojawi się numer usterki w takim na przykład
taki:

. Cyfra 2 mówi nam o jaką usterkę chodzi.

Przegląd usterek według ich numeracji
￼￼￼

Usterka kalibracji na poziomie zerowym GROUND ZERO. Rozrzut mierzonych wartości jest zbyt duży.
Rozwiązanie: Wyłącz i powtórnie włącz m2, kalibracja zostanie przeprowadzona ponownie.

￼￼￼
Usterka przecinaka. Przecinak jest źle podłączony, odpalony lub uszkodzony.
Rozwiązanie: Skontroluj przecinak, jeśli trzeba wymień przecinak na nowy.

￼￼￼
Niskie napięcie baterii.
Rozwiązanie: Nie używaj automatu, skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.

￼￼
Usterka urządzenia ciśnieniowego, wartość poza granicą.
Rozwiązanie: Wyłącz i powtórnie włącz m2. Jeśli błąd pojawi się powtórnie, nie używaj automatu, skontaktuj się z dystrybutorem lub
producentem.
W przypadku, gdy wyżej wymienionych komunikatów o błędach nie udało się rozwiązać z sukcesem,
lub nie potrafisz sobie poradzić z rozwiązaniem problemu skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.

32

9. Dane techniczne
9.1

9.2
9.2.1

9.2.2

Podstawowe parametry techniczne
Całkowita waga....................................................................................................... 210 g
Rozmiar korpusu głównego............................................................................... 85 mm x 45 mm x 23 mm
Rozmiar panelu sterowania................................................................................ 63 mm x 18 mm x 5 mm
Rozmiar przecinaka............................................................................................... średnica 8 mm x długość 58 mm
Długość kabla panelu sterowania.................................................................... 660 mm
Długość kabla przecinaka................................................................................... 500 mm
Zakres pracy w temperaturach (wewnątrz automatu)............................. od – 20°C do + 55°C
Temperatura przechowywania – zalecana.................................................... od + 5°C do + 25°C
Wodoodporność..................................................................................................... 24 godziny na głębokości 2 m (6,5 ft)
Nastawienie wysokości miejsca lądowania.................................................. +/- 990 m (+/- 2990 ft)
Czas pracy................................................................................................................. 14 godzin od włączenia
Całkowita żywotność............................................................................................ 15 lat lub 5000 godzin lotu
lub 15000 skoków (20 minut na skok)
Uzupełnienie podstawowych danych technicznych
Całkowita żywotność m2 a żywotność baterii
Całkowita żywotność AAD m2 wynosi 15 lat lub ogólnie 5000 godzin lotu, co daje około 15 000 skoków (na skok policzono maksymalnie 20
minut od startu do lądowania). Całkowita żywotność baterii wynosi 15 lat + 3 miesiące na magazynowanie m2 przed sprzedażą końcowemu
użytkownikowi.
Po końcowym montażu i kompletnym teście funkcjonalności w każdym automacie m2, automat pozostaje już w pełni funkcyjny, łącznie z
realnym odliczeniem pojemności baterii. Jeżeli nowy automat m2 przy kontroli pojemności baterii (menu - litera b.) pokarze aktualną objętość 99%, chodzi o prawidłowe odliczanie, które NEMÁ VLIV NA UVEDENOU CELKOVOU ŽIVOTNOST automatu m2.
Pomimo, że w automacie m2 użyto specjalnych baterii z najlepszych materiałów o doskonałych parametrach, nie można gwarantować ich
całkowitej żywotności. Dla łatwej kontroli automat m2 umożliwia pokazanie aktualnej objętości baterii w %. Przy stanie objętości baterii
wyższym niż 0% , automat m2 będzie zawsze prawidłowo działał. Przy osiągnięciu zerowej objętości, automat pokaże po włączeniu w czasie
kalibracji powtarzane mrugającą ikonę z literą b.(bateria), automat wszakże będzie nadal działał.
Nigdy nie używaj automatu m2 s 0% objętości baterii!!!
Żywotność przecinaka
Żywotność przecinaka wynosi 15 lat + 12 miesięcy na magazynowanie przed sprzedażą do końcowego odbiorcy.
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10. Gwarancja
10.1

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży na wszystkie części użyte w automacie m2 i jego prawidłowe funkcjonowanie
w limitach przedstawionych w rozdziale 9. Dane techniczne.

10.2

Gwarancja nie obejmuje w przypadku uszkodzeń mechanicznych wynikłych w trakcie użytkowania automatu m2, jego złej instalacji lub
niestandardowemu posługiwaniu się.

Opracowanie w języku polskim Marek Tarczykowski
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