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Gratulujemy Tobie wyboru Cypresa,
najbezpieczniejszego i najdokładniejszego
automatu
zabezpieczającego. Jak większość skoczków
prawdopodobnie zakładasz, że zawsze będziesz
miał czas na otwarcie spadochronu zapasowego
własnoręcznie oraz, że sytuacje wymagające
działania automatu zawsze zdarzają się innym.
Mamy nadzieję, że nigdy nie znajdziesz się w
takich kłopotach, i że Twój Cypres nie będzie
musiał nigdy zadziałać, by uratować Ci życie. Jeśli
Cypres otworzy Twój spadochron zapasowy, to
najprawdopodobniej stanie się to w uzasadnionym
momencie, niezależnie od tego, jak doświadczony
i uważny jesteś, gdy wystawiasz swe życie na
ryzyko.
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1. 1. 1. 1. 1. Działanie

1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 Idea działania automatu

CYPRES, to skrót nazwy Cybernetyczny System
Otwierania Spadochronu (CYbernetic Parachut
RElease System). Jest on automatem
wyzwalającym, który spełnia wszelkie wymagania
i potrzeby nowoczesnego skoczka. Kiedy zostanie
zainstalowany, nie słyszysz go, nie czujesz go, ani
widzisz. Wystarczy, że włączysz automat rano,
przed pierwszym skokiem i możesz o nim
zapomnieć. Nie trzeba go wyłączać, ponieważ
CYPRES robi to automatycznie. Stan pogody jest
sprawdzany przez CYPRESA przez cały dzień za
pomocą pomiarów ciśnienia atmosferycznego 2
razy na minutę. Oznacza to, że jest on dokładnie
dostrojony do wysokości danego terenu. CYPRES
Expert został zaprojektowany w taki sposób, aby
nie ograniczać skoczka w żaden sposób. Nawet
podczas ekstremalnych manewrów w czasie
wyskoku i spadania CYPRES da sobie z nimi radę.
Cokolwiek byś wymyślił pod czaszą:
przeciągnięcia, spirale, nurkowania, zakręty

‘hookturn” z najmniejszymi czaszami oraz
jakiekolwiek figury CRW, CYPRES przeanalizuje
te manewry bez najmniejszego problemu. Jedynie
spadanie do zbyt niskiej wysokości spowoduje
zadziałanie CYPRESA.
 CYPRES został tak zaprojektowany, aby w takiej
sytuacji otworzyć spadochron zapasowy na około
4.5 sekundy przed ewentualnym zderzeniem z
ziemią. Rodzina automatów zabezpieczających
CYPRES działa ze szczególną niezawodnością. Od
początku swojego istnienia, aż do zaprzestania
produkcji CYPRESA 1 wiosną 2003, CYPRES
uratował życie ponad 1000 spadochroniarzy.
Zadziałał w prawidłowy sposób za każdym razem,
kiedy był właściwie obsługiwany. CYPRES 2 to
kolejny rozdział w historii najbardziej
niezawodnego elementu wyposażenia
spadochronowego, jaki kiedykolwiek został
wyprodukowany.
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Jako następna generacja CYPRESA, CYPRES 2
łączy w sobie, uwierzytelnioną jakość oraz
niezawodność z najnowszymi osiągnięciami,
technologiami i odkryciami poczynionymi w ciągu
minionych 12 lat ciągłych badań i rozwoju.
CYPRES 2 oferuje liczne dodatkowe właściwości
i cechy, w tym:
- urządzenie jest wodoodporne podczas

pierwszych 15 minut na głębokości 5 metrów
zarówno w słodkiej, jak i w słonej wodzie.

- bateria CYPRESA 2 jest bezobsługowa dla
użytkownika. Nie ma potrzeby pilnowania daty
ważności, zapisywania ilości skoków,
pilnowania napięcia baterii podczas
samotestowania się urządzenia, kupowania
baterii. Nie trzeba też zwracać się do układacza,
aby otworzył, czy przełożył spadochron
zapasowy w celu sprawdzenia jakichkolwiek
informacji o baterii.

- budowa urządzenia pozwala na dostęp do
numeru seryjnego poprzez panel sterowania w
każdej chwili, kiedy tego potrzebujesz

- data najbliższego przeglądu dostępna jest
również poprzez panel sterowania w każdej

chwili, kiedy tego potrzebujesz
- urządzenie przypomina ci, kiedy zbliża się data

przeglądu
- jest mniejszy i lżejszy od poprzedniego modelu
- posiada solidną obudowę z zaokrąglonymi

rogami i brzegami, która dodatkowo jest
wodoodporna

- rozszerzony został okres dokonywania
przeglądów: +/- 6 miesięcy licząc od miesiąca
produkcji, co eliminuje okres niezdatności w
czasie intensywnego sezonu, bez względu na
miesiąc produkcji

- samotestowanie trwa 10 sekund
Obsługiwanie CYPRESA 2 jest bardzo proste:
Po tym, jak go nabędziesz, układacz instaluje go
w fabrycznie montowanym zestawie i możesz
zapomnieć o nim na 4 lata.*
Następnie robisz przegląd i zapominasz o nim na
kolejne 4 lata.*
Po kolejnym przeglądzie możesz używać go przez
następne 4 lata.
*z wyjątkiem włączania go na początku dnia, przed
skokami i wymiany filtra po lądowaniu w wodzie.
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1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Części składowe

CYPRES składa się z panelu sterowania, zespołu
procesora oraz jednej części wyzwalającej
(przecinaka) dla pokrowca jednozawleczkowego
lub dwóch części wyzwalających (przecinaków)
dla pokrowca dwuzawleczkowego.

Prosimy:
 - nie ciągnąć
 - nie podnosić
 - nie przenosić
-  nie rzucać CYPRESA trzymając za

kable
zespół procesora

panel sterowania

część wyzwalająca (przecinak)
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1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Jak działa CYPRES
Za każdym razem po włączeniu CYPRESA,
dokonuje on kilkakrotnie w przeciągu krótkich
odstępów czasu pomiaru ciśnienia
atmosferycznego, następnie przyjmuje wartość
średnią jako wartość dla poziomu danego terenu  i
w ten sposób “wyzerowuje się”. Proces ten odbywa
się w trakcie samotestowania. W trakcie używania
CYPRES nieustannie sprawdza ciśnienie
atmosferyczne na poziomie terenu i jeśli jest to
konieczne dostraja się do zmieniającej się pogody,
np. zmian ciśnienia. Nawet, jeśli zajdzie potrzeba
ponownego wyzerowania wysokościomierza przed
skokiem, CYPRES zrobi to sam. Bardzo dokładne
dostrojenie się jest dla CYPRESA podstawą do
precyzyjnego rozpoznania wysokości i prędkości
do zapracowania.
Zespół procesora zawiera fabrycznie
zaprogramowany mikroprocesor, który zdolny jest
w realnym czasie przeprowadzić kalkulację
wysokości skoczka oraz prędkości spadania na
podstawie ciśnienia barometrycznego.
Poprzez kontrolę tych danych stworzone zostają
określone kryteria, z których wyciągane są wnioski.

Jeśli z kryteriów wynika, że skoczek znalazł się w
niebezpieczeństwie (np. wciąż spada, chociaż jest
na małej wysokości), zespół procesora uruchamia
część wyzwalającą, aby otworzyć spadochron
zapasowy.
System wyzwalający (przecinak) jest całkowicie
niezależny od systemu podstawowego (uprząż –
pokrowiec). Nie wyciąga on zawleczki z pętli
zamykającej, lecz przecina tę pętlę wewnątrz
pokrowca, aby wyzwolić pilocik.
Otwieranie pokrowca spadochronu zapasowego
jest metodą wymyśloną i opatentowaną przez
założyciela firmy Airtec, Helmuta Clotha, w 1997
roku.
System otwarcia CYPRESA ma następujące zalety:
- pokrowiec zapasowy może być otwarty na dwa

sposoby. Pierwszy sposób polega na
pociągnięciu przez skoczka za uchwyt, drugi na
przecięciu pętli zamykającej przez CYPRESA.

- części mechaniczne zredukowane są do jednego
ruchomego tłoka w części wyzwalającej.

- System otwarcia usytuowany jest wewnątrz
pokrowca zapasowego, gdzie nie jest narażony
na zewnętrzne uderzenia, czy inne szkodliwe
czynniki.
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dystans jaki przemierza tłok w razie otwarcia
wynosi około 5 mm.

Część wyzwalająca (przecinak) stanowi zamkniętą
całość i została opracowana specjalnie dla potrzeb
CYPRESA. W przypadku spracowania nic nie
wydostaje się na zewnątrz.

W trakcie trwających 18 miesięcy badań
prowadzonych przez BAM (Bundesanstalt fur
Materialprufung, Berlin) przetestowano 99 części
otwierających (przecinaków). W rezultacie czego
zarówno BAM, jak i U.S. DOT (Departament
Transportu Stanów Zjednoczonych) uznały
CYPRESA za całkowicie bezpiecznego.

Dzięki potwierdzonej niezawodności, jak również
i innym właściwościom, część wyzwalająca
stosowana jest także w przemyśle
kosmonautycznym (w satelitach).

- System nie jest uciążliwy i może być
zainstalowany w taki sposób, że będzie
niewykrywalny z zewnątrz.

 część
wyzwalająca

(przecinak) w
elastycznej

klapce
mocującej

Schemat działania:

pętla zamykająca
spadochron zapasowy

tłok pokrycie
plastikowe

stalowy
korpus
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don’t worry, go skydiving

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne działanie, należy
pamiętać o dwóch ważnych sprawach:

1. Każdorazowo po włączeniu, CYPRES
automatycznie samotestuje się. Podczas każdej
procedury włączenia, CYPRES przeprowadza
rutynowe samotestowanie, w trakcie którego
zostają sprawdzone wszystkie ważne funkcje.
Zwykle pozytywne przejście procedury
samotestowania powinno zapewnić sprawne
działanie aż do 14 godzin. Kiedy na panelu
sterowania pojawi się “0ˇ”, test zakończył się
pozytywnie. W razie wystąpienia błędów, czy
rozbieżności, CYPRES nie przystąpi do
działania. Wyłączy się po wyświetleniu kodu
błędu. Kod ten określi, dlaczego proces
włączania został wstrzymany (patrz: rozdział 5).

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Źródło zasilania

Bateria CYPRESA 2 nie wymaga obsługi.
Urządzenie zaprojektowane zostało w taki sposób,
aby sprawnie funkcjonować od daty produkcji do
pierwszego przeglądu, od pierwszego przeglądu
do drugiego i od drugiego przeglądu do końca
żywotności, bez ograniczeń związanych z ilością
wykonywanych skoków.
W sytuacji jeśli CYPRES 2 przestałby prawidłowo
działać z powodu niewłaściwego działania baterii
przed terminem przeglądu, firma Airtec zajmie się
takim przypadkiem z najwyższą uwagą.
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2. CYPRES wyposażony jest w bezpieczny system
wykrywania błędów. Po włączeniu CYPRESA
uruchamiane są dwa procesy: główny proces
działania, oraz niezależny proces kontroli, który
ciągle sprawdza proces działania. W przypadku
pojawienia się błędów, gdy rozpoczęty jest
główny proces działania, zabezpieczający proces
kontroli wyłączy automat. Zależnie od rodzaju
i istotności błędu, CYPRES może zostać
ponownie wyłączony, lub pozostanie trwale
wyłączony. Przy pewnych kodach błędu (patrz:
lista błędów w rozdziale 5), użytkownik
pozbawiony jest możliwości ponownego
włączenia automatu. W takich przypadkach
CYPRES musi zostać odesłany do producenta
lub centrum serwisowego celem dokonania
kontroli i regulacji.

2. 2. 2. 2. 2. Przegląd produktów

CYPRES dostępny jest w sześciu modelach:

Expert CYPRES dla pokrowca jednozawleczkowego
Expert CYPRES dla pokrowca dwuzawleczkowego
Student CYPRES dla pokrowca jednozawleczkowego
Student CYPRES dla pokrowca dwuzawleczkowego
Tandem CYPRES dla pokrowca jednozawleczkowego
Tandem CYPRES dla pokrowca dwuzawleczkowego

Wersja w stopach/w metrach
Każdy model CYPRESA jest oferowany zarówno
w wersji wyskalowanej w metrach (w odcinkach
co 10 metrów), jak i w stopach (w odcinakach co
30 stóp). Te dwie różne wersje mogą być
rozróżnione w trakcie zmiany ustawień wysokości,
oprócz tego są identyczne. Wersja w stopach
pokazywać będzie zmiany w odstępach co
trzydzieści (30) stóp (30; 60; 90; 120 itd.) a wersja
w metrach będzie pokazywać zmiany w odstępach
co 10 (10; 20; 30; 40; itd.) W sprawie zmian
wysokości, przeczytaj rozdział 4.4
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2.2  T2.2  T2.2  T2.2  T2.2  Tandem CYPRESandem CYPRESandem CYPRESandem CYPRESandem CYPRES

Tandem CYPRESA można rozpoznać po
niebieskim przycisku z nadrukiem “Tandem” na
panelu sterowania.
Uruchamia on część wyzwalającą (przecinak), gdy
wykryje prędkość spadania wyższą niż 35m/s (78
mil/h) na wysokości ok. 570 metrów (ok. 1900
stóp) nad poziomem ziemi. Podobnie jak Expert
CYPRES, Tandem CYPRES przerywa działanie
poniżej wysokości ok. 40 metrów (ok. 130 stóp).
W przypadku wypięcia CYPRES nie zadziała, jeśli
odpowiednia prędkość nie zostanie osiągnięta.

Wiosną 2003 (data przerwania produkcji
CYPRESA 1) na całym świecie w użyciu
znajdowało się już około 4 000 Tandem
CYPRESÓW.

2.1  Expert CYPRES2.1  Expert CYPRES2.1  Expert CYPRES2.1  Expert CYPRES2.1  Expert CYPRES

Experta CYPRESA można rozpoznać po
czerwonym przycisku na panelu sterowania.
Uruchamia on część wyzwalającą (przecinak), gdy
wykryje prędkość spadania wyższą niż 35m/s (78
mil/h) na wysokości ok. 225 metrów (ok. 750 stóp)
nad poziomem ziemi. W przypadku wyczepienia
poniżej tej wysokości CYPRES będzie działał do
wysokości ok. 40 metrów (ok. 130 stóp) nad
ziemią, jednak nie zadziała, jeśli odpowiednia
prędkość nie zostanie osiągnięta. Poniżej
wysokości 40 metrów otwarcie jest już bezcelowe,
dlatego CYPRES przerywa działanie poniżej tej
wysokości.

Wiosną 2003 (data przerwania produkcji
CYPRESA 1) na całym świecie w użyciu
znajdowało się już około 67 000 Expertów
CYPRESÓW.
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2.3 Student CYPRES2.3 Student CYPRES2.3 Student CYPRES2.3 Student CYPRES2.3 Student CYPRES

Studenta CYPRESA można rozpoznać po żółtym
przycisku z nadrukiem “Student” na panelu
sterowania.
Uruchamia on część wyzwalającą (przecinak), gdy
prędkość spadania jest większa niż 13m/s (29 mil/
h). Wysokość otwarcia jest różna. W przypadku,
gdy prędkości skoczka jest równa prędkości
opadania, wówczas otwarcie następuje na
wysokości ok. 225 metrów (tak samo jak w
przypadku Expert CYPRESA). Jednak, jeśli
prędkość jest niższa od prędkości wolnego
spadania, lecz wciąż większa niż 13 m/s, (np. kiedy
czasza główna jest otwarta niecałkowicie, lub po
wyczepieniu) wówczas Student CYPRES
uruchomi część wyzwalającą (przecinak), gdy
wysokość zmniejszy się do ok. 300 metrów (ok.
1000 stóp) nad ziemią. Wówczas uczeń będzie miał
więcej czasu, aby przygotować się do lądowania.
Podobnie jak Expert CYPRES, również Student

CYPRES przerywa działanie poniżej wysokości
40 metrów nad ziemią.
W przeciwieństwie do Experta CYPRESA,
zalecamy, aby wyłączyć Studenta CYPRESA przed
rozpoczęciem schodzenia samolotu do lądowania,
w przypadku gdy skoki zostają przerwane i uczeń
pozostanie w samolocie. Prędkość opadania
schodzącego z wysokości samolotu jest większa
niż prędkość konieczna do aktywowania części
wyzwalającej (przecinaka) Studenta CYPRESA.

Pamiętaj, że mając nad sobą
wypełnioną czaszę, możliwe jest
przekroczenie prędkości 13m/s!

Jeśli samolot ze skoczkami schodzi z
wysokości z uczniami na pokładzie, wyłącz
Studenta CYPRESA, zanim samolot zniży się
do wysokości 450 metrów. Jeśli jest to
niemożliwe do wykonania, prędkość zniżania
samolotu nie może przekroczyć 450 m/min.
przed zniżeniem samolotu do wysokości 450
metrów. W takiej sytuacji należy zamknąć
drzwi.
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Prosimy o stosowanie się do krajowych
przepisów dotyczących modernizacji sprzętu.

3. 3. 3. 3. 3. InstalowanieInstalowanieInstalowanieInstalowanieInstalowanie

Od roku 1994, Airtec zaopatruje niemal wszystkich
producentów pokrowców na świecie w elementy
konieczne do zainstalowania CYPRESA, dzięki
czemu wszystkie dostarczane pokrowce są od razu
przystosowane do instalacji. Dodatkowo, dla
wszystkich starszych modeli pokrowców Airtec
opublikował szczegółową instrukcję modernizacji
pokrowca w “Instrukcji montowania CYPRESA
dla Riggerów” (“CYPRES Rigger’s Guide for In-
stallation”). Jeżeli jakiś starszy pokrowiec nie jest
przystosowany do zamontowania CYPRESA,
odpowiednia instrukcja może być dostępna u
dowolnego przedstawiciela.
Wszyscy przedstawiciele CYPRESA są w
posiadaniu dokumentacji koniecznej do
prawidłowego montażu. Instalowanie CYPRESA
w pokrowcu nie przystosowanym do tego
fabrycznie, może być dokonany tylko przez
wykwalifikowanego riggera. Jakiekolwiek
odstępstwa od Instrukcji zawartych w “Instrukcji
montowania CYPRESA dla Riggerów” są
niedopuszczalne.
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Cypres może być zamontowany w fabrycznie
przystosowanym pokrowcu przez riggera
(układacza). Prosimy odnieść się do “kontrolnej
listy układacza” w celu zweryfikowania
poprawności montażu w każdym pokrowcu.
Konieczne jest ułożenie panelu sterowania w
kieszeni w taki sposób, aby kable pozostawały
płasko na dnie kieszeni. Kable panelu sterowania
i przecinaka nie mogą leżeć naciągnięte.
Nadmiar kabli powinien być rozmieszczony w
płaskiej części kieszeni pod regulowaną klapką
velcro. Jeśli musisz ułożyć tam, zarówno grubszy
kabel panelu sterowania, jak i cieńszy kabel
przecinaka, upewnij się, że grubszy kabel leży na
cieńszym. Kable należy ułożyć w okrąg tak, aby
uniknąć skręceń. Zawsze unikaj ciągnięcia,
zginania i skręcania kabli.
CYPRESA bez najmniejszego
problemu może wymontować
każdy użytkownik. Zamiast
ciągnąć za kable, staraj się raczej
wypchnąć zespół procesora,
przecinak i panel sterowania z
kieszonek, które je przytrzymują.

dobrzedobrzedobrzedobrzedobrze

   źle
- kable nie leżą płasko na
dnie

- cieńszy kabel leży na
grubszym

- kable są skręcone
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4. Jak posługiwać się CYPRESEM 2?
4.1 Posługiwanie się panelem sterowania

Przycisk na panelu sterowania powinien być
przyciskany tylko opuszkiem palca, prosimy nie
robić tego paznokciem ani innymi przedmiotami.
Stosuj krótkie naciśnięcie na środek przycisku.

Powinieneś zapoznać się z techniką włączania i
wyłączania CYPRESA 2 (patrz rozdział 4.2) oraz
zmiany ustawienia wysokości odniesienia (patrz
rozdział 4.4), zanim zaczniesz go używać. Przycisk
jest jedynym urządzeniem wykorzystywanym
przez użytkownika w celu korzystania z funkcji
CYPRESA 2. Oto następujących sześć funkcji
potrzebnych skoczkowi do obsługiwania
CYPRESA 2:

- włączanie
- wyłączanie
- zwiększenie wysokości odniesienia
- zmniejszenie wysokości odniesienia
- dostęp do numeru seryjnego
- dostęp do daty następnego przeglądu

Następne strony zawierają opisy tych sześciu
funkcji i procedur.
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4.2 Włączanie CYPRESA

CYPRESA włącza się przez czterokrotne, krótkie
naciśnięcie przycisku na panelu sterowania. Proces
włączania rozpoczynamy poprzez jednokrotne
naciśnięcie przycisku. Po ok. 1 sekundzie zaświeci
się czerwona lampka. Musisz potwierdzić ten
sygnał natychmiastowym, ponownym
naciśnięciem przycisku. Ta czynność – naciśnięcie
po zapaleniu się lampki – zostanie powtórzona
jeszcze dwa razy. Po czterech naciśnięciach
CYPRES przechodzi do etapu samotestowania.
Jeśli nie przyciskasz niezwłocznie po zapaleniu się
lampki lub, jeśli zrobisz to zbyt wcześnie,
CYPRES zignoruje próbę włączenia. Procedura
czterokrotnego naciskania została stworzona po to,
aby uniknąć przypadkowego włączenia.

Kiedy proces włączania się zakończył, automat
przeprowadza samotestowanie. Na początku
wyświetli numer “10”, następnie rozpocznie
odliczanie aż do “0”. Kiedy pojawi się “0” ze
strzałką skierowaną do dołu, urządzenie będzie
funkcjonowało przez następne 14 godzin. Po
upływie 14 godzin, urządzenie wyłączy się
automatycznie. Ręczne wyłączenie zawsze jest
możliwe poprzez użycie przycisku. Jeśli faza
samotestowanie nie zostanie zakończona
sukcesem, na ok. 2 sekundy wyświetlony zostanie
kod błędu. Znaczenie kodu błędu można znaleźć
w rozdziale 5. Sekwencja ręcznego wyłączania jest
dokładnie taka sama jak sekwencja włączania
(przyciśnij, lampka, przyciśnij, lampka, przyciśnij,

lampka, przyciśnij). Sekwencja
ta została stworzona w celu
uniknięcia przypadkowego
wyłączenia.

poczekaj!

klik

poczekaj! poczekaj!
klik klik

samotestowanie
i dostrajanie automat

włączonyklik

czerwona
lampka

czerwona
lampka

czerwona
lampka
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4.3 Kiedy włączyć, a kiedy zresetować

Należy przyjąć jako zasadę włączanie CYPRESA
na ziemi, w pobliżu miejsca startu. Idealnie jest
zrobić to zaraz przed przygotowaniem sprzętu do
skoku. CYPERS nigdy nie powinien być włączany
w samolocie, helikopterze, w balonie itp.
Aby zresetować CYPRESA włącz go i wyłącz
ponownie. Automat wówczas dostroi się i wyzeruje
względem lotniska.
Kiedy lotnisko, z którego startujesz oraz docelowa
Strefa Zrzutu są w tym samym miejscu i cała
działalność spadochronowa ograniczona jest do
tego samego miejsca, pierwsze włączenie
CYPRESA na Strefie Zrzutu wystarcza na
wykonywanie dowolnej ilości skoków przez
kolejnych 14 godzin. CYPRES musi zostać jednak
zresetowany przed następnym skokiem, jeśli
zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji:
- Nie trafiono w zrzutowisko, a lądowanie miało

miejsce w punkcie, gdzie różnica wysokości w
górę lub w dół jest większa niż 10 metrów (30
stóp) w stosunku do poziomu zrzutowiska.
Również wtedy , gdy podczas drogi powrotnej

na zrzutowisko wysokość gruntu różniła się jak
wyżej.

-   Automat został zabrany z lotniska/Strefy Zrzutu
samochodem lub idąc pieszo i    przyniesiony z
powrotem.

- Jeżeli całkowity czas skoku (od startu do
lądowania) przekroczył 1,5 godziny, CYPRES
będzie działał normalnie, ale musi zostać
zresetowany po wylądowaniu.

ZALECENIE: jeśli masz jakieś wątpliwości,
zresetuj CYPRESA.
Kiedy lotnisko, z którego startujesz i zrzutowisko
docelowe są w różnych miejscach, CYPRES musi
zostać włączony na lotnisku, z którego startujesz.
Po powrocie na lotnisko ze zrzutowiska, automat
musi być zresetowany przed następnym skokiem.
Jeśli lotnisko z którego startujesz i zrzutowisko są
w innych miejscach i mają inne wysokości,
CYPRES musi zostać włączony na lotnisku startu
i ustawiony na wysokość zrzutowiska (patrz
rozdział 4.4). Jest to szczególnie istotne podczas
wykonywania skoków pokazowych. Po powrocie
na lotnisko ze zrzutowiska, automat musi być
zresetowany przed następnym skokiem.
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4.4 Zmiana ustawienia wysokości
odniesienia

Musisz zmienić wysokość odniesienia, kiedy
lotnisko i zrzutowisko, gdzie chcesz lądować, są
na różnych wysokościach. CYPRES pozwala na
ustawienie aż do +/- 500 metrów (+/- 1500 stóp).

W celu dokonania zmiany ustawienia nie zwalniaj
przycisku, po przyciśnięciu go czwarty raz podczas
włączania CYPRES będzie kontynuował
samotestowanie, a kiedy je zakończy, wyświetli
przedział/jednostkę zmiany wysokości 10 metrów
(30 stóp). Na przykład wyświetli cyfrę “10” (“30”)
na wyświetlaczu obok strzałki skierowanej w górę
(10• lub 30•)

W ten sposób CYPRES sprawdza, czy miejsce
twego lądowania będzie w punkcie 10 metrów (30
stóp) powyżej poziomu lotniska. Cyfra “10” (“30”)
pozostanie na wyświetlaczu, ale strzałka zmieni
kierunek w dół (10– lub 30–). W ten sposób
CYPRES sprawdza, czy miejsce twego lądowania
będzie w punkcie 10 metrów (30 stóp) poniżej
poziomu lotniska. (upewnij się, że posługujesz się

wysokością powyżej poziomu terenu, nigdy nad
poziomem morza).

Następnie, “20” (“60”) wyświetli się obok strzałki
skierowanej w górę. CYPRES sprawdza, czy
chcesz lądować 20 metrów (60 stóp) powyżej
poziomu lotniska. Potem znów strzałka zmieni się
pokazując w dół. CYPRES sprawdza: “lądowanie
20 metrów (60 stóp) niżej?”

Strefa Zrzutu 110 metrów poniżej lotniska

Strefa Zrzutu 110 metrów powyżej lotniska
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Te zmiany w tył i w przód, w górę i w dół w
przedziałach co 10 metrów (30 stóp) następują aż
do różnicy wynoszącej 500 metrów (1500 stóp).
Przycisk musi pozostawać naciśnięty, aż pożądana
wysokość pojawi się na wyświetlaczu. Po ujrzeniu
właściwej wysokości puść przycisk.
Różnica wysokości, którą wybierzesz, pozostanie
na wyświetlaczu, a CYPRES automatycznie
dostosuje się do tych zmian w czasie następnego
skoku. (tylko następnego)
Puszczenie przycisku nawet na chwilę w trakcie
procesu samotestowania spowoduje przerwę w
procesie i CYPRES nie uwzględni kolejnych prób
zmian ustawienia wysokości odniesienia. W takich
przypadkach automat przeprowadzi
samotestowanie i zakończy je pokazując 0– na
wyświetlaczu, gotowy do działania, lecz bez
dokonanych zmian w ustawieniu wysokości. Jeśli
jest to konieczne, powtórz całe postępowanie
poprzez wyłączenie i ponowne włączenie
automatu.
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Ważne:
Należy koniecznie dokonać zmiany
ustawienia wysokości przed każdym
skokiem, jeśli lotnisko startu i Strefa
Zrzutu, na której planujesz lądować są
położone na różnych wysokościach.

Kiedy dokonałeś już zmiany wysokości,
pozostanie ona wyświetlona do wykonania skoku,
do samoczynnego wyłączenia się CYPRESA albo
do wyłączenia go przez ciebie.
Po wylądowaniu CYPRES zapamięta wysokość
jako aktualne “zero na wysokości gruntu”, jeśli
wcześniej ustawiona wysokość została wyliczona
precyzyjnie. Można to zaobserwować, gdy szybko
po wylądowaniu (w ciągu najwyżej 30 sekund)
wcześniej ustawiona różnica wysokości zostanie
automatycznie zastąpiona przez zero.
Możliwym byłoby wystartowanie z miejsca
lądowania i wylądowanie ponownie pod czaszą
spadochronu bez dokonywania zmiany wysokości.
Jeśli jednak startujesz z tego terenu i skaczesz na
zrzutowisko o innej wysokości terenu, musisz
ponownie ustawić wysokość.
Jeśli wcześniej ustawiona wysokość nie
odpowiada aktualnej wysokości po
wylądowaniu(np. dokładna różnica terenu nie była

znana i została oszacowana mniej więcej) automat
nie wyświetli zera. W takim przypadku CYPRES
musi zostać dostrojony do aktualnej wysokości
gruntu przez wyłączenie i ponowne włączenie
przed następnym skokiem. Zrób to na lotnisku, z
którego samolot będzie startował.
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4.5 Dostęp do danych automatu

CYPRES 2 w prosty sposób umożliwia dostęp do
numeru seryjnego i do daty najbliższego przeglądu.
Wystarczy, że zaczniesz  ustawiać wysokość
odniesienia i przytrzymasz wciśnięty przycisk aż
do końca skali tego ustawienia.

Po ukazaniu się 500– (1500–):

1) ekranik gaśnie na pół sekundy,
2) na 5 sekund pokazuje się numer seryjny,
3) ekranik gaśnie na pół sekundy,
4) na 5 sekund pokazuje się miesiąc i rok

najbliższego przeglądu,
5) na końcu automat wyłącza się.

data następnego przeglądu 05 / 2007

wyświetla się numer seryjny
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4.6 Skoki do wody z CYPRESEM 2

Konstrukcja CYPRESA 2 umożliwia
wykonywanie skoków do wody bez konieczności

wymontowywania automatu. CYPRES 2 jest
wodoodporny do głębokości wody około 5 metrów
(15 stóp) na czas około 15 minut. Zawdzięcza to
wodoodpornej osłonie, uszczelnionym złączom,
szczelnemu przecinakowi, szczelnemu panelowi
sterownia i specjalnemu filtrowi. Filtr umożliwia
dokonywanie dokładnych pomiarów ciśnienia
powietrza jednocześnie zabezpieczając wnętrze
automatu przed dostępem wody. Tak długo jak
wnętrze automatu nie ma kontaktu z wodą, nie ma
potrzeby wymiany filtra przez użytkownika.
Po kontakcie z wodą należy usunąć filtr i
zainstalować nowy. Stary filtr nie może być użyty
ponownie.
CYPRES 2 dostarczany jest z jednym filtrem
zapasowym oraz narzędziem potrzebnym do jego
instalacji. Przyrząd ten wykonany jest ze stali
nierdzewnej, zaprojektowany specjalnie do usuwania
lub wymiany filtra w CYPRESIE 2. Wymiany filtra
(patrz rozdział 4.7) może dokonać rigger (układacz).
Po kontakcie z wodą zarówno sprzęt, jak i spadochron
zapasowy muszą być wysuszone zgodnie z instrukcją
producenta. Następnie cały sprzęt i CYPRES 2 mogą
być znów używane.



Strona 22  - CYPRES 2 Instrukcja Obsługi -

4.7 W4.7 W4.7 W4.7 W4.7 Wymiana filtraymiana filtraymiana filtraymiana filtraymiana filtra

Usuwanie filtra: Przytrzymaj narzędzie do zmiany
filtra za końcówkę bez nasadki. Drugi koniec
narzędzia nasadź na filtr i dopchnij (nie
przekręcając na boki) aż poczujesz opór.

Ściśnij mocno
narzędzie, przekręć w
kierunku  przeciwnym
do ruch wskazówek
zegara i usuń filtr.
Jeżeli w obudowie
znajduje się woda (za

filtrem), osusz ją ubraniem. Wyjmij filtr z narzędzia
wypychając palcem lub tępą stroną ołówka.

Instalowanie filtra: umieść świeży filtr tak, aby
skierowany był nadrukiem w kierunku nasadki
narzędzia aż poczujesz opór. Dopychając narzędzie
z filtrem, nie kołysz nim na boki.
Trzymaj narzędzie do zmiany filtra od strony bez

nasadki. Wciśnij delikatnie filtr w automat
trzymając go równo, bez odchylania na boki.
Przekręć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Na początku poczujesz lekki opór.
Kontynuuj przekręcanie narzędziem aż ześlizgnie
się ono z filtra. (Narzędzie będzie wciąż się
przekręcało, aż do chwili, gdy filtr znajdzie swoje
miejsce.) Wysuń wówczas narzędzie z filtra,
ciągnąc prostopadle od automatu.

Nie używaj żadnych innych narzędzi!
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Po wyświetleniu kodu “3333”, procedura
włączania może być powtarzana kilkakrotnie. Jeśli
na wyświetlaczu pojawi się 0– , oznaczać będzie,
że automat jest całkowicie sprawny i gotowy do
skoku.

Jeśli pojawią się inne, oprócz trzech powyżej
opisanych kodów błędów  lub,  gdy automat
wyłącza się i nie można go ponownie włączyć,
prosimy skontaktować się z firmą Airtec lub SSK.
Prosimy też zapisać kod, który się pojawił!

5. Wyświetlanie błędów
Jeśli włączając automat, w trakcie samotestowania
zostanie wykryty jakiś błąd, CYPRES 2 pokaże
go na wyświetlaczu w postaci numeru na około 2
sekundy. Następnie wyłączy się (wyświetlacz
zgaśnie).

kody błędów/ opis kodów:

Kabel części wyzwalającej lub obu części
wyzwalających mają przerwany obieg
elektryczności. Powodem może być też
uszkodzenie kabla, rozłączenie się lub też
spracowanie części wyzwalającej.

Podczas etapu samotestowania automat
dokonał pomiaru nadmiernych wahań
ciśnienia w otaczającym powietrzu.
Uzyskane wyniki pomiaru nie są zgodne.
Może być to spowodowane próbą
włączenia automatu w samochodzie
jadącym z góry lub pod górę, w windzie
lub w lecącym samolocie.

1111
lub
2222

3333
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6. Wymiana części wyzwalającej
Po spracowaniu automatu, część wyzwalająca
może być wymieniona przez riggera (układacza).

Rozłączanie części wyzwalającej(przecinaka):
Przytrzymaj wtyczkę i gniazdko za aluminiowe
chwyty i rozłącz je pociągając ostrożnie w linii
prostej. Nie skręcaj ich!

Przyłączanie części wyzwalającej:
Przytrzymaj wtyczkę i gniazdko za aluminiowe
chwyty i połącz wciskając równo jedną w drugą.
Nie skręcaj ich!

Bardzo łatwo jest zrobić z automatu
jednozawleczkowego automat dwuzawleczkowy i
odwrotnie – wystarczy zamienić końcówkę części
wyzwalającej.

Część wyzwalająca do pokrowców
jednozawleczkowych

Część wyzwalająca do pokrowców
dwuzawleczkowych
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1. Wymienialne przecinaki od CYPRESA 1 (bez
aluminiowych uchwytów) mogą być użyte do
CYPRESA 2. Będą działały w sposób
prawidłowy, lecz kombinacja ta nie będzie
wodoodporna. Przecinaki CYPRESA 2 (można
je rozpoznać po aluminiowych uchwytach),
mogą być wykorzystane do dowolnego
CYPRESA 1 w wersji, która umożliwia
dołączania przecinaków. Będą one
funkcjonowały prawidłowo, lecz ta kombinacja
również nie będzie wodoodporna.

2.Części wyzwalające (przecinaki) posiadają
wytłoczone numery na kablach. Każdy przecinak
jest identyfikowalny po tym numerze. Spis
numerów przecinaków z odpowiadającymi im
datami produkcji będzie dostępny na stronach
www.cypres.cc

3. Istnieje możliwość, że po spracowaniu wtyczka
przecinaka wysunie się z gniazda. Jeżeli
doszłoby do lądowania w wodzie po
spracowaniu, należy dokładnie osuszyć gniazdo
przed następnym użyciem. Zrób to bardzo
delikatnie pukając otartą stroną gniazda o płaską

UWAGA: Nie używaj zużytych części
wyzwalających (przecinaków), które
przekroczyły termin ważności!

Części wyzwalające (przecinaki)
również wymagają przeglądów
technicznych co cztery lata. Prosimy
odeślij przecinak, który ma więcej niż
cztery lata, a nie był zainstalowany w
automacie w trakcie przeglądu. Airtec
lub SSK sprawdzi go nie pobierając
za to opłaty.

powierzchnie, taką jak np. blat stołu. Kiedy już
woda przestanie się wydostawać po pukaniu o
blat, odłóż CYPRESA na 24 godziny w suchym
pomieszczeniu, aby wysechł do końca. Ułóż
automat tak, aby gniazdo przecinaka zwisało.
Kiedy już całkowicie wyschnie, wetknij wtyczkę
nowego przecinaka.

4.Używaj jednozawleczkowego przecinaka w
jednozawleczkowym pokrowcu i dwuzaw-
leczkowego w pokrowcu dwuzawleczkowym.
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7. Serwis techniczny
Niezwykła niezawodność funkcji CYPRESA
osiągalna jest dzięki czterem czynnikom: używaniu
wyłącznie starannie przygotowanych i
zatwierdzonych części, bardzo dokładnej
procedurze produkcyjnej, nieustannej kontroli
jakości i monitoringowi w ciągu całego procesu
produkcji oraz dzięki regularnemu, okresowemu
serwisowi technicznemu (przeglądom). 4 i 8 lat
od daty produkcji musi zostać dokonany przegląd
techniczny. Istnieją 4 podstawowe powody ku
temu:
1. Odchylenia między nominalnymi i aktualnymi

ustawieniami korygowane są do wartości
idealnych. Badany jest każdy szczegół. Usuwane
się znaki zużycia. Czasami dokonywane są
drobne, wręcz kosmetyczne korekty.

2. Analizowane są warunki techniczne każdego
automatu. Odsyłanie tak wielu automatów do
okresowego przeglądu pozwala zaobserwować
trendy i przewidzieć potencjalne problemy już
w bardzo wczesnym stadium. Korzystniej jest
mieć możliwość zapobieżenia różnym sytuacjom

poprzez wprowadzanie zmian w trakcie
przeglądu niż napotkać problem, kiedy się już
pojawi, skazując się tym samym na przymusowy
przestój.

3. Doświadczenie pokazuje, że w okresie 4 lat
zdarza się, że wprowadzane są pewne zmiany i
udoskonalenia. Odpowiednie zmiany
wprowadzane są podczas przeglądu.
Mogą one wynikać z postępu technicznego lub
też z rozwoju spadochroniarstwa (np. nowych
dyscyplin), które Airtec dokładnie śledzi i
analizuje.

4. Najistotniejszą częścią przeglądu jest regulacja
każdego automatu z osobna na kolejne 4 lata.
Automat nie będzie zwrócony, jeśli nie będzie
całkowitej pewności co do tego, że będzie
właściwie funkcjonował przez następne 4 lata.
Przegląd musi być dokonany w ciągu 4 i 8 lat
od daty produkcji. Pierwszego przeglądu można
dokonać na 6 miesięcy przed lub 6 miesięcy po
miesiącu produkcji.
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Nie ma żadnych korzyści z odkładania przeglądu.
Nie oszczędza to kosztów, ani nie wydłuża
całkowitego okresu żywotności automatu.
Najkorzystniej jest przeprowadzić przegląd w
okresie 13 miesięcy (6 miesięcy przed i 6 miesięcy
po miesiącu produkcji). Na bazie doświadczeń z
przeprowadzonych ponad 50,000 przeglądów
CYPERSA i zmian wprowadzonych w konstrukcji
CYPRESA 2, Airtec określił zakres czasowy
dokonywania przeglądów CYPRESA 2 na 13
miesięcy. Okres ten daje więcej swobody i ułatwia
uniknięcie niezdatności automatu w trakcie sezonu
skoków – miej to na uwadze.

W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia
daty następnego przeglądu przez przytrzymanie
przycisku po ostatnim kliknięciu w trakcie
procedury włączania, dopóki nie pojawi się napis
‘next maint. in miesiąc / rok’ (‘następny przegląd
miesiąc / rok’). Kiedy automatowi pozostaje 6
miesięcy do daty przeglądu, jego data (next maint.
in miesiąc / rok) wyświetli się przy każdorazowym

samotestowaniu. 6 miesięcy po dacie przeglądu
napis zmieni się na: ‘next maint. now’. (‘następny
przegląd teraz’).

Wszystkie wyświetlane daty są tylko
przypomnieniami. Prosimy zdecyduj się na

dogodny przegląd w
okresie tych 13 miesięcy.
Doświadczenie pokazuje,
że najwięcej automatów do
przeglądu i konieczny dla
nich termin przypada na
okres luty – maj. Dla
sprawniejszej obsługi

automatu lepiej jest wybrać okres między
czerwcem a styczniem.
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Po przeglądzie po okresie 8 lat, CYPRES 2
powinien być sprawny do końca swej żywotności.
Spodziewana żywotność CYPRESA 2 wynosi 12
lat od daty produkcji.

Cena przeglądu CYPRESA 2 jest stała i nie zmienia
się, nawet w przypadku, kiedy automat wymaga
dodatkowych napraw. W trakcie całego okresu
użytkowania, skoczek nie powinien ponosić innych
kosztów niż dwóch przeglądów (wyłączając
wymaganą wymianę przecinaka po spracowaniu
lub wymiany filtra wodoodpornego).

W sprawie przeglądu prosimy skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem. Jeśli nie wiesz, kto jest
tym przedstawicielem, skontaktuj się z firmą
Airtec.

Poniżej znajduje się adres Centrum Serwisowego
CYPRESA na Stany Zjednoczone, Kanadę,
Amerykę Południową i kraje półkuli zachodniej.

SSK Industries, Inc.,
1008 Monroe Road

Lebanon, OH 45036 - USA
Tel: ++ 1 513 934 3201
Fax: ++ 1 513 934 3208

email: info@cypres-usa.com
www.cypres-usa.com
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8. Ważne wskazówki
8.1 Ważne wskazówki dla pilotów

wywożących

- Student lub Expert CYPRES nie zadziała, jeśli
opuścisz samolot, zanim zdoła osiągnąć
wysokość 450 metrów (1500 stóp) nad
poziomem miejsca startu i 450 metrów (1500
stóp) nad poziomem docelowej strefy zrzutu. W
przypadku Tandem Cypresa osiągnięta musi być
wysokość 900 metrów (3000 stóp).

- nigdy nie należy zniżyć się poniżej wysokości
miejsca startu.

- Jeśli CYPRES został ustawiony na wysokość
strefy zrzutu, która znajduje się powyżej
wysokości miejsca startu, a samolot zdążył
przekroczyć tę różnicę wysokości, nie może się
ponownie zniżyć poniżej wysokości docelowej
strefy zrzutu.

- Jeśli CYPRES został ustawiony na wysokość
strefy zrzutu poniżej wysokości lotniska startu,
samolot nie może się już zniżyć poniżej
wysokości docelowej strefy zrzutu.

Prosta zasada: Nigdy nie zniżaj się poniżej
wysokości lotniska startu, ani poziomu docelowej
strefy zrzutu!
- Jeśli korzystasz z samolotu z możliwością

hermetyzowania, upewnij się, że kabina
pozostała otwarta, gdy uruchamiane są silniki.
Zostaw otwarte okno, drzwi lub rampę jeszcze
przez chwilę po starcie. Musi być zapewnione,
aby ciśnienie wewnątrz kabiny, nie wzrosło
powyżej poziomu ciśnienia na wysokości
gruntu. (Skoczkowie nigdy nie powinni
zobaczyć wskazówki wysokościomierza poniżej
“0”).

Obowiązkiem skoczków jest upewnić się, czy
piloci znają okoliczności wpływające na poprawne
działanie CYPRESA. Jeśli pilot nie może spełnić
wymogów lub stwierdziłeś po skoku, że nie zostały
one spełnione, powinieneś wyłączyć i ponownie
włączyć CYPRESA przed następnym skokiem.
Powyższe wymagania mogą prowadzić tylko do
zbyt niskiego spracowania automatu lub do
sytuacji, kiedy w ogóle nie spracuje – zatem nie
ma zagrożenia, że automat spracuje zbyt wysoko.
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- Nigdy nie lataj poniżej wysokości lotniska startu

- Zawsze leć wyżej niż 450 metrów (1500 stóp), a dla Tandemów powyżej 900 metrów (1500 stóp)

- Jeśli ustawiono wysokość odniesienia, nigdy nie lataj poniżej wysokości docelowej strefy zrzutu

NIE !NIE !NIE !NIE !NIE !

450 m

450 mþ

þ

þ

þ
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8.2  Ważne wskazówki dla użytkowników

- CYPRESA nie wolno używać podczas holowania
spadochronu za łodzią i samochodem oraz do
paralotniarstwa z napędem i bez.

-  CYPRESA nie wolno używać do skoków BASE
(skoki ze stałych obiektów). Przed takim
skokiem powinien zostać wyłączony.

- Student i Expert CYPRES nie zadziałają, jeśli
wyskoczysz, zanim samolot osiągnie wysokość
450 metrów (1500 stóp) nad poziomem lotniska
startu i docelowego miejsca lądowania. W
przypadku Tandemu musi zostać osiągnięta
wysokość 900 metrów (3000 stóp).

- CYPRES posiada osłonę zabezpieczającą przed
sygnałami radiotransmiterów. Wiele wysiłku
włożono w to, aby uchronić CYPRESA 2 przed
szkodliwością radia. Pomimo, że w CYPRESIE
2 zastosowano nadzwyczajne, gruntownie
sprawdzone systemy zabezpieczeń, niemożliwe
jest osiągnięcie 100% ochrony. Zalecamy unikać
silnych radiotransmiterów. Jeśli miałbyś jakieś
pytania, skontaktuj się z Airtec.

- Część wyzwalająca, która zadziała, wytwarza
wewnątrz duże ciśnienie, które się w niej
utrzymuje. Nigdy nie próbuj otwierać jej siłą.
Może ona być przechowywana bezpiecznie
przez czas nieokreślony po upewnieniu się, że
nie została uszkodzona.

- Dobry pilocik spadochronu zapasowego jest
ważnym czynnikiem bezpieczeństwa. W
systemach/pokrowcach z pilocikiem
umieszczonym wewnątrz zalecamy
użytkownikom stosowanie pilocików
testowanych w Airtec a następnie
zatwierdzonych przez Airtec oraz producenta
pokrowca. Zwykle producent dostarcza taki
pilocik z pokrowcem. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z
Airtec.
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9. Przekładanie spadochronów
zapasowych

Niżej przedstawione wskazówki należy traktować
jedynie jako sugestie.
Szczegółowe instrukcje dla riggerów (układaczy)
opublikowane zostały oddzielnie. (“Rigger’s
Guide for Installation” – “Instrukcja monatażu
dla układaczy” i “CYPRES Packer’s Checklist”
– “Lista kontrolna dla układaczy CYPRESA”).
Informacje ogólne:
Prosimy bardzo starannie sprawdzać pierścienie
wyłogów pokrowca (okute oczka) za każdym razem,
kiedy przekładany jest spadochron zapasowy.
Pierścienie z ostrymi krawędziami z pewnością zniszczą
każdą pętlę. Uszkodzone pierścienie należy natychmiast
wymienić. Kiedy montujesz CYPRESA w pokrowcu,
używaj wyłącznie oryginalnych pętli CYPRESA/
materiału do pętli/ linek oraz dysków. Nawet jeśli nie
używasz CYPRESA w swoim pokrowcu, używanie
pętli CYPRESA w znaczny stopniu podniesie twoje
bezpieczeństwo. Pętle LOR dla pokrowców firmy
Parachute de France są oryginalnymi częściami
zapasowymi produkowanymi przez tą firmę i są
dostępne wyłącznie poprzez jej przedstawicieli.

Nieregulowalne pętle, które są dołączone do dysku
CYPRESA i zamontowane w pokrowcu z
wewnętrznym pilocikiem powinny być zmienione przy
każdorazowym przekładaniu spadochronu zapasowego.
Cykle przekładania spadochronów zapasowych
wydłużają się, tak więc w ten sposób podniesiesz tylko,
nie ponosząc dodatkowych kosztów, swoje
bezpieczeństwo. Po dołączeniu do dysku, ostatnie 4
centymetry pętli CYPRESA powinny zostać
zaimpregnowane silikonem. Gotowe pętle dostarczone
prze Airtec zostały już zaimpregnowane na tym odcinku.
Pokrowce jednozawleczkowe z pilocikiem
zewnętrznym:
Prosimy sprawdź dokładnie pętlę i jeśli jest to konieczne,
wymień ją. Na wszystkich regulowalnych pętlach silikon
nie powinien być używany. Wyregulowana pętla
zmienia swa długość.
Pokrowce dwuzawleczkowe z pilocikiem zewnętrznym:
Od roku 1991 Airtec popiera używanie “wolnych pętli”
do dwuzawleczkowych pokrowców z pilocikiem
zewnętrznym. “Wolna pętla”  charakteryzuje się tym,
że nawet, jeśli wyciągniesz tylko jedną z dwu zawleczek,
pilocik odskoczy. Prosimy upewnij się, że masz
zainstalowaną “wolną pętlę”. ”Wolna pętla” musi być
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"usmiech"
Prosimy o stosowanie się do krajowych
przepisów dotyczących cyklów
przekładania spadochronów zapa-
sowych oraz o powierzanie swojego
sprzętu tylko osobom do tego
uprawnionym.

Pętla CYPRESA - brak ostrych krawędzi
- ogranicza zużywanie pętli

-niezwykle wytrzymała,
-wytrzymałość: 200 kg
-średnica: 1,7 mm

impregnowana silikonem. Kanał do “wolnej pętli”
dostępny jest w Airtec gratis.
Dodatkowe informacje dla użytkowników o
pokrowcach Racer firmy Jump Shack:
W systemach Recer, w krajach gdzie znajdują
zastosowanie standardy US TSO, musisz używać
systemu “szybkiej pętli” zgodnie z instrukcją
producenta. Nie używaj silikonu na “szybkich pętlach”.
Do wszystkich pętli CYPERSA, również do “wolnych
pętli” i do “szybkich pętli” używaj wyłącznie
oryginalnych materiałów do pętli CYPRESA.

Wskazówki dla rigerów (układaczy):
“Zestaw dla układacza” dostępny jest poprzez
przedstawicieli. Zawiera wszystko, co jest konieczne,
do zainstalowania CYPRESA w fabrycznie
przystosowanym pokrowcu: 50 metrową szpulkę z
materiałem na pętle, szpilkę, dysk, robocze zawleczki,
silikon, instrukcję obsługi oraz listę kontrolną dla
układaczy z dokładnymi instrukcjami montażu do nie-
mal wszystkich pokrowców, wskazówkami, jak
montować CYPRESA do fabrycznie przygotowanych
pokrowców,  itp.
Dodatkowe informacje odnośnie instalowania
CYPRESA i układania go w pokrowcach fabrycznie
do tego przystosowanych są dostępne na stronie
www.cypres.cc

Dysk CYPRESA
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11. Przekładanie CYPRESA do
innego pokrowca

Przełożenie CYPRESA do innego, fabrycznie
przystosowanego pokrowca będzie wymagać od
Twojego riggera raptem kilku minut pracy. Jeśli
zamiana pokrowców wymaga zmiany ilości
przecinaków, można tego dokonać szybko,
odłączając stary przecinak i dołączając wymagany
nowy (jedno- lub dwuzawleczkowy). Nie ma
konieczności odsyłania CYPRESA do producenta.
Odpowiedni przecinak dostępny jest u jego
przedstawiciela.

10. Skrócona instrukcja obsługi
Włączaj CYPRESA tylko wówczas, kiedy

znajdujesz się na ziemi!
Jeśli lotnisko i zrzutowisko (strefa zrzutu)
znajdują się w tym samym miejscu, zawsze
wyłącz i włącz CYPRESA ponownie, jeśli:
- CYPRES dotarł na strefę zrzutu w

jakikolwiek inny sposób niż pod czaszą
spadochronu (np. skoczek wracał
samochodem lub pieszo po lądowaniu poza
strefą zrzutu).

- całkowity czas skoku (od startu do lądowania)
zajął więcej niż 1,5 godziny.

Jeśli lotnisko i zrzutowisko są w innych
miejscach:
- Przed każdym skokiem wyłącz CYPRESA i

ponownie włącz go na lotnisku, z którego
startujesz oraz zmień ustawienie wysokość
odniesienia.

Ogólne zalecenie: Jeśli masz jakiekolwiek
wątpliwości, zresetuj CYPRESA.
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12. Uwagi dotyczące podróży
lotniczych

Sprzęt spadochronowy wyposażony w CYPRESA
może być wysyłany i podróżować samolotami
pasażerskimi bez żadnych ograniczeń. Wszystkie
jego części składowe (np. urządzenia pomiarowe,
elektronika, baterie, przecinaki, panel sterowania,
łącza, kable i obudowa), jak i cały system składają
się z części i materiałów dopuszczonych przez U.S.
DOT (amerykańskie służby transportowe) oraz
pozostałe agencje światowe i nie podlegają
przepisom transportowym. Ze względu na rozmiar
sprzętu spadochronowego, radzimy przewozić
automat jako normalny bagaż i nie zabierać
automatu na pokład jako bagaż podręczny. W razie
pytań lub wątpliwości ochrony lotniska prosimy o
przedstawienie karty, która narysowana jest z boku.
Karta ta znajduje się w tylnej okładce instrukcji,
którą czytasz. Karta pokazuje prześwietlenie
promieniami RTG kompletu spadochronowego z
zainstalowanym CYPRESEM 2. W zależności od
typu i konstrukcji kompletu spadochronowego obraz
RTG na ekranach pracowników ochrony może się
nieznacznie różnić. Parachute Industry Association Je
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(Stowarzyszenie Producentów Sprzętu
Spadochronowego) i USPA (United States Parachute
Association – Stowarzyszenie Spadochronowe
Stanów Zjednoczonych) są w trakcie dokonywania
uzgodnień z Agencją Bezpieczeństwa Transportu w
kwestii przewożenia spadochronów.
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13. Dane techniczne
Wszystkie dane dotyczą modeli Expert, Tandem i Student:
Długość, szerokość, wysokość zespołu procesora: ............................................ około 85 x 43 x 32 mm
Długość, szerokość, wysokość panelu sterowania: ........................................... około 65 x 18 x 6,5 mm
Długość, średnica części wyzwalającej: ....................................................................... około 43 x 8 mm
Długość kabla części wyzwalającej: ................................................................................. około 500 mm
Temperatura przechowywania: ............................................................................. 71° do -25°  Celsjusza
Temperatura pracy: ............................................................................................ 63°  do -20°  Celsjusza*
Maksymalna dopuszczalna wilgotność ............................................... do 99,9% wilgotności względnej
Wodoodporność: .................................................................................. około 15 min. na głębokości 5 m
Limity ustawienia wysokości: ........... ............................................................................................ 500 m
Zakres działanie powyżej/poniżej poz. morza .............. 500 m do + 8000 m lub (-1500 do 26,000 stóp)
Czas działania: ...................................................................................................... 14 godz. od włączenia
Przegląd: ......................................................................................................... 4 i 8 lat od daty produkcji
Zasilanie: .......................................................................................................... gwarancja dożywotnia**
Żywotność: ................................................................................................... 12 lat od daty produkcji***

* Podane limity temperatur nie oznaczają temperatury zewnętrznej, lecz temperaturę wewnątrz automatu.
Dlatego też podane limity nie będą miały żadnego znaczenia, dopóki sam automat nie osiągnie takiej
temperatury. W rzeczywistości rzadko kiedy takie wartości są osiągane ze względu na izolacyjne
właściwości nylonowej kieszeni oraz czasz spadochronowych.

** Jeśli przegląd został dokonany w odpowiednim terminie.
*** Okres przewidywany w oparciu o dotychczasową wiedzę.
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Szczególne dane Experta CYPRESA:
Długość kabla panelu sterowania: .... ok. 650 mm
Objętość: ........................................... ok. 139 cm³
Waga: .................................................... ok. 182 g
Wysokość spracowania: ..... ok. 225 m (750 stóp)
Prędkość do zadziałania: ................. ok. ≥ 35 m/s

Szczególne dane Tandem CYPRESA:
Długość kabla panelu sterowania: .... ok. 650 mm
Objętość: ........................................... ok. 139 cm³
Waga: .................................................... ok. 182 g
Wysokość spracowania: ... ok. 580 m (1900 stóp)
Prędkość do zadziałania: ................. ok. ≥ 35 m/s

Szczególne dane Student CYPRESA:
Długość kabla panelu sterowania: .. ok. 1000 mm
Objętość: ........................................... ok. 144 cm³
Waga: .................................................... ok. 199 g
Wysokość spracowania: . ....... ok. 300 lub 225 m
....................................... (ok. 1000 lub 750 stóp)

Prędkość do zadziałania: ................. ok. ≥ 13 m/s

14. Gwarancja
Usterki techniczne, które ujawnią się w ciągu
pierwszych 2 lat eksploatowania, zostaną usunięte
przez producenta bez opłat.
Producent zastrzega sobie prawo decydowania, czy
automat będzie naprawiony, czy wymieniony.
Zarówno naprawa, jak i wymiana, nie zmieni
pierwotnego okresu gwarancji 2 lat od daty
produkcji.
Jeśli CYPRES 2 jest zwracany do producenta, musi
być zapakowany w oryginalne pudełko lub
podobne przeznaczone do przesyłek.
Żadne skargi nie będą przyjmowane, jeśli automat
zostanie zniszczony lub zostanie otwarty przez
osobę nieupoważnioną, lub jeśli dokonano próby
otwarcia zespołu procesora, części wyzwalającej,
czy panelu sterowania.
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15. Zrzeczenie odpowiedzialności
Celem firmy Airtec na etapie opracowywania i
produkcji CYPRESA jest to, aby nigdy nie
spowodował przypadkowego otwarcia spadochronu,
lecz otworzył spadochron zapasowy na
odpowiedniej wysokości, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Wszystkie badania i eksperymenty prowadzone w
na etapie tworzenia produktu oraz testy laboratoryjne
i polowe towarzyszące próbom i fazom produkcji
wykazały, że CYPRES spełnia oba wymagania.
Jednakże wystąpienie awarii nie może zostać
wykluczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za
zniszczenia i inne konsekwencje, które mogą
nastąpić w przypadku awarii.
Airtec nie ponosi również odpowiedzialności za
zniszczenia lub problemy, które wystąpiły z powodu
stosowania nieoryginalnych części.
CYPRES jest jedynie urządzeniem wspomagającym
i nigdy nie zastąpi właściwego przygotowania oraz
umiejętności zastosowania odpowiednich procedur
awaryjnych. Używanie  CYPRESA nie zapobiega
automatycznie obrażeniom czy śmierci.
Ryzyko może zostać znacznie zredukowane, jeśli

upewnisz się, że wszystkie elementy zostały
zainstalowane dokładnie zgodnie z instrukcją
producenta oraz opanujesz umiejętność
posługiwania się automatem a także, jeśli będziesz
posługiwał się każdym z elementów automatu
zgodnie z instrukcją obsługi.
Zdarza się, że automaty zabezpieczające (AAD)
nie działają we właściwy sposób lub, że zadziałają
w sytuacji, kiedy nie powinny, nawet jeśli są
prawidłowo zainstalowane i poprawnie
obsługiwane. Z tego powodu, za każdym razem,
kiedy używasz automatu, ryzykujesz poważnymi
obrażeniami lub nawet śmiercią własną i innych.
Używając CYPRESA samemu lub pozwalając
używać go innym, powinieneś zdawać sobie
sprawę, że ponosisz pełną odpowiedzialność za
jego właściwe obsługiwanie, jak również liczyć się
z wszelkimi konsekwencjami, jakie mogą z tego
faktu wyniknąć.
Odpowiedzialność firmy Airtec, przedstawicieli
oraz Centrów Serwisowych ogranicza się do
naprawy lub wymiany uszkodzonych automatów.
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16. Indeks alfabetyczny
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Część wyzwalająca ................................ 7, 24-25
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Waga ................................................................ 37
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17. Zawartość paczki
Poza automatem CYPRES 2  oraz instrukcją
obsługi paczka zawiera następujące elementy:

Do CYPRESA 2 jednozawleczkowego:
2 pętle zamykające do pokrowca

jednozawleczkowego
1 linka do zapinania pokrowca
1 dysk
1 zapasowy filtr
1 narzędzie do zmiany filtra

Do CYPRESA 2 dwuzawleczkowego:
1 pętla zamykająca do pokrowca

dwuzawleczkowego
1 linka do zapinania pokrowca
2 linki tzw. miękkie “T”
2 dyski
1 zapasowy filtr
1 narzędzie do zmiany filtra

Znaki zastrzeżone
CYPRES jest znakiem zastrzeżonym firmy  Airtec
GmbH.
 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej
publikacji nie może zostać reprodukowana lub
przetransmitowana w żadnej formie ani żadnymi
środkami elektronicznymi lub mechanicznymi,
włączając fotokopiowanie, mikrofilmowanie,
nagrywanie lub jakikolwiek inny system
przechowywania i odszukiwania informacji bez
pisemnego zezwolenia firmy Airtec GmbH. Żadna
odpowiedzialność patentowa nie będzie przyjęta
w związku z użyciem informacji zawartych w tej
instrukcji. Instrukcja ta została opracowana z
należytą starannością. Airtec GmbH i wszystkie
osoby oraz instytucje zaangażowane w tłumaczenie
tej publikacji nie biorą żadnej odpowiedzialności
za błędy, pominięcia lub ewentualne szkody. Airtec
GmbH nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za
zniszczenie, czy problemy powstałe z powodu
użycia innych części niż oryginalnych produktów
Airtec.
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Być może pewnego dnia poniższe informacje mogą okazać się przydatne:

   Pokrowiec

producent + model:

rozmiar:

numer seryjny:

data produkcji:

kolory/opcje:

kupiony od:

data:

   Automat zabezpieczający:

model:

numer seryjny:

data produkcji:

kupiony od:

data:





   Czasza główna:
producent + model:

rozmiar:

numer seryjny:

data produkcji:

kolory:

kupiony od:

data:

   Czasza zapasowa:
producent + model:

rozmiar:

numer seryjny:

data produkcji:

kolory:

kupiony od:

data:





   Notatki



The sky is not the limit.The sky is not the limit.The sky is not the limit.The sky is not the limit.The sky is not the limit.

The ground is.The ground is.The ground is.The ground is.The ground is.
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