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OSTRZEŻENIE
Skoki spadochronowe stanowią niebezpieczną aktywność. Należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed podjęciem 
jakichkolwiek prób praktycznego wykorzystania urządzenia.
Zignorowanie ostrzeżeń, instrukcji i procedur bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć.
Prawidłowe wykorzystanie urządzenia Vigil® AAD drastycznie zredukuje ryzyko.
Automat Vigil®  wyposażony jest w zintegrowany, piezo-rezystywny, barometryczny czujnik ciśnienia. Nie należy poddawać automatu Vigil® 

działaniu ciśnienia przekraczającego 3000 hPa, ani temperaturze powyżej 158°F (70°C) (patrz: punkt 5.2.).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma AAD NV/SA intensywnie testuje wszystkie urządzenia Vigil® w celu zapewnienia ich niezawodności. Każde urządzenie  Vigil® przed 
wysyłką, przeszło różne udokumentowane inspekcje techniczne, testy kalibracyjne, inspekcje kontroli jakości i końcowy test funkcjonalności 
(6 skoków w komorze testowej). Wszystkie testy zostały udokumentowane i są dostępne dla klientów. Jednakże, firma AAD NV/SA  nie może 
całkowicie wykluczyć ryzyka wadliwego działania urządzeń elektronicznych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku, jeśli 
wadliwa część nie zostanie wykryta w trakcie fazy testów końcowych.
Gwarancja firmy AAD NV/SA ogranicza się wyłącznie do wymiany lub naprawy wadliwych części w trakcie jednego roku od daty zakupu.

►  Automat spadochronowy Vigil® musi być koniecznie włączony w strefie lotniska startu (wysokość odniesienia).
►  W celu wprowadzenia zmiany strefy zrzutu, należy włączyć automat spadochronowy Vigil® przed podróżą i włączyć go 

ponownie w nowej strefie zrzutu przed startem z lotniska.
►  Przed każdym skokiem należy wizualnie sprawdzić ekran wyświetlacza LCD w celu upewnienia się, że automat funkcjonuje, 

w jakim trybie aktywacji się znajduje (“PRO”, “STUDENT” lub “TANDEM”) oraz czy wcześniej wybrane ustawienia parametrów 
(korekta wysokości w stopach lub w metrach) są ustawione prawidłowo.

Nigdy nie skacz jeśli ekran automatu spadochronowego VIGIL® jest pusty!



1. Witaj w świecie Vigil II!
Gratulacje z okazji kupna obecnie najbardziej zaawansowanego i nowoczesnego automatycznego urządzenia aktywującego 
(ang. Automatic Activation Device – AAD). Jest to niezawodne, wodoodporne (IP 67) urządzenie bezpieczeństwa bez 
narzuconego harmonogramu konserwacji. Automat spadochronowy Vigil® automatycznie sprawdzi swoje wszystkie cechy 
funkcjonalne przy każdym włączeniu. Automat Vigil® sam wykryje wszelkie ewentualne anomalie. W przypadku wykrycia 
jakiejkolwiek anomalii, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o błędzie (patrz: § 3.5.3.) a urządzenie Vigil® nie włączy 
się. W takim przypadku automat spadochronowy Vigil® musi być poddany analizie przez autoryzowanego dealera lub 
odesłany do fabryki.
Automat spadochronowy Vigil® zaprojektowany jest na przewidywany 20 letni okres żywotności od daty produkcji. Wyżej 
podany okres żywotności wynika za faktu, że przecinak, element pulsacyjny i komponenty elektroniczne przewidziane 
zostały na 20 letni okres funkcjonowania.
Automat spadochronowy Vigil® jest bardzo łatwy w obsłudze. Może być używany w jednym z trzech trybów, wybieranych 
przez użytkownika: “PRO”, “STUDENT” lub “TANDEM”. Automat Vigil® stanowi automatyczne urządzenie aktywujące (AAD) 
typu WSZYSTKO-W-JEDNYM , które pracować będzie zarówno w amerykańskim systemie miar jak i w jednostkach 
metrycznych.
W przypadku przewożenia automatu spadochronowego Vigil® jakimkolwiek lotem komercyjnym, należy mieć przy sobie 
niniejszą instrukcję obsługi oraz kartę prześwietlenia rentgenowskiego automatu, gdyż zawierają one wyjaśnienia użyteczne 
dla lotniskowych służb bezpieczeństwa.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi dostępna jest na portalu internetowym Vigil® pod adresem: http://www.vigil.aero/ na 
stronie materiałów do pobrania (download).

Automat spadochronowy Vigil® jest zasadniczo stosowany jako urządzenie bezpieczeństwa ostatniej szansy. Nigdy nie był 
przeznaczony ani nie może być używany jako główny system otwierania spadochronu. Należy zawsze przestrzegać 
procedur podanych w niniejszej instrukcji obsługi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania automatu 
Spadochronowego Vigil®.
Skoczek powinien zawsze przestrzegać zasad i przepisów ustanowionych przez jego/jej krajowej federacji skoków 
spadochronowych. Korzystanie z automatu Vigil® AAD nie zwalnia spadochroniarza z obowiązku przestrzegania właściwych 
procedur awaryjnych.



Złączki

Filtr ze stali nierdzewnej
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2. Wstęp

Automat spadochronowy Vigil® został zaprojektowany i opracowany przez profesjonalny zespół inżynierów i skoczków 
spadochronowych. 
Jego funkcją jest automatyczne otwarcie spadochronu rezerwowego w przypadku osiągnięcia przez skoczka niebezpiecznej 
wysokości z prędkością swobodnego spadania.
Płaska skrzynka ze stopu aluminium jest wyjątkowo mocna, a jej ergonomiczny wzór pozwala na łatwe umieszczanie jej w 
większości popularnych zestawach spadochronów. Każdy automat Vigil® jest dostarczany z zestawem instalacyjnym Vigil® 

(kieszeń, pętla, podkładka i element mocujący przecinaka) przeznaczonym dla elektronicznych urządzeń zabezpieczających 
(AAD). Automat spadochronowy Vigil® może być używany dla trzech rodzajów skoków, wybieranych przez naciśnięcie tylko 
jednego przycisku. Tryby do wyboru przez użytkownika, to: «PRO», «STUDENT» lub «TANDEM».

Automat spadochronowy Vigil® posiada także funkcję zapisywana danych (czarna skrzynka). Jednostka taka zapamiętuje 
ostatnie 16 minut okresu swobodnego spadania (maksymalnie 16 wykresów, zależnie co nastąpi wcześniej), całkowity czas 
swobodnego spadania oraz całkowitą ilość skoków. Dane te mogą być przeglądane bezpośrednio na ekranie wyświetlacza 
jednostki sterowania, lub też mogą być przeniesione do komputera portem komunikacyjnym podczerwieni.
Czytnik podczerwieni i odpowiednie oprogramowanie dostępne są jako opcja (patrz: § 9).
Technologia kabla 2-przewodowego została opracowana specjalnie dla Vigil®. Do wzmocnienia kabli wykorzystano tu 
technologię materiału Kevlar, zapewniającą wyjątkowe połączenie wytrzymałości i elastyczności. Powlekane złotem styczniki 
i pewny system blokowania złączy gwarantują optymalną niezawodność połączenia w każdych warunkach.

Jednostka sterowania – wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 26 x 96 punktowy, umożliwiający interaktywną 
komunikację ze skoczkiem – jest chroniona, odporną na zadrapania, szybką ze szkła szafirowego w obudowie stalowej.

Osłona elektromagnetyczna chroni automat spadochronowy Vigil® przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, takimi jakie 
występują na lotniskach i w samolotach (patrz: § 5.1).



3. Funkcjonowanie

3.1. Podstawowa zasada działania:
Należy jedynie włączyć automat spadochronowy Vigil® na poziomie ziemi, a automat sam wykalibruje się do aktualnego 
ciśnienia poziomu wysokości. Jest to zerowy poziom odniesienia “GROUND ZERO”.
Po włączeniu automatu Vigil®, automat po każdym starcie (w maks. 32 sek., od wys. +150 stóp lub 46 m) przełączy się w tryb 
aktywny.
W czasie swobodnego spadania, automat rozpoczyna ciągłe obliczenia czasu pozostałego do osiągnięcia poziomy 
wysokości aktywacji odpowiedniej dla zaprogramowanego trybu. Kiedy poziom taki (lub niższy) zostanie osiągnięty przez 
skoczka w czasie równym lub szybszym w porównaniu z fabrycznie ustawionymi parametrami, przecinak automatu Vigil® 

natychmiast zostanie odpalony i przetnie linkę zamykającą spadochron awaryjny (<0,002 sek.).

Tryb korekty wysokości (ang. “altitude correction”) pozwala na wprowadzenie dodatniej lub ujemnej różnicy wysokości 
pomiędzy poziomami startu i lądowania (od +6000 stóp do -6000 stóp lub od +2000 m do -2000 m) w przedziałach co 150 
stóp lub 46 m. Automat spadochronowy Vigil® bierze pod uwagę wprowadzoną korektę dla obliczenia nowej wysokości 
aktywacji. Taka zasada działania pozwala na stałe modyfikowanie wysokości aktywacji urządzenia w przypadku kiedy 
lotnisko startowe i strefa lądowania są na RÓŻNYCH wysokościach lub kiedy w okolicach rzutu występuje pagórek.

Każdy z trybów «PRO», «STUDENT» lub «TANDEM» posiada własne, fabryczne ustawienie poziomu aktywacji a ustawienie 
prędkości może być wybrane w menu ustawień “SET UP” (patrz: § 3.3). Podczas fazy wznoszenia samolotu czerwona 
dioda świetlna automatu Vigil® trójkrotnie szybko zamiga podczas przekraczania poziomu aktywacji.

Automat spadochronowy Vigil® automatycznie pozostanie włączony przez 14 godzin; można go oczywiście wyłączyć ręcznie 
przed upływem tego czasu. Wybrany tryb aktywacji «PRO», «STUDENT» lub «TANDEM» będzie widoczny na ekranie 
wyświetlacza do momenty kiedy urządzenie zostanie wyłączone lub wyłączy się automatycznie po 14 godzinach.

Nigdy nie skacz jeśli ekran automatu spadochronowego VIGIL® jest pusty!



3.2. Montaż
Automat spadochronowy Vigil® został tak zaprojektowany aby zapewnić kompatybilność z większością pokrowców 
sportowych występujących obecnie na rynku. Jeśli producent fabrycznie nie wyposażył pokrowca w odpowiednie 
wyposażenie do montażu elektronicznego urządzenia zabezpieczającego AAD, to możliwe jest dostarczenie zestawu 
montażowego Vigil® (kieszeń, pętla, podkładka, mocowanie przecinaka) i zamontowanie go przez producenta pokrowca lub 
autoryzowanego układacza (riggera). Urządzenie zabezpieczające może być łatwo wszyte do jakiegokolwiek systemu 
uprzęży/pokrowca zaprojektowanego dla elektronicznego urządzenia zabezpieczającego AAD. Wszystkie pętle zamykające 
dostępne teraz na rynku, które są podobne do Vigil® Dyneema lub Spectra CSR styl #9512-300 lub do pętli Cypres™ Loop 
(Spectra Cord) są dopuszczone do użytku w montażu automatu Vigil®. Przecinak automatu Vigil®’ musi być umieszczony 
zgodnie z instrukcją producenta pokrowca wydaną dla elektronicznych urządzeń zabezpieczających AAD.

3.3. Trzy tryby aktywacji
Automat spadochronowy Vigil® posiada trzy tryby do wyboru przez użytkownika. Wyboru dokonać można w menu ustawień 
“SETUP” (patrz: § 3.5.4.). Każdy z trybów ma własne ustawienia fabryczne. Dane aktywacyjne przecinaka określane są 
przez wybór odpowiedniego trybu aktywacji.

3.3.1. Tryb “PRO” 
Automat Vigil® uwalnia na wysokości 840 stóp (256 metrów) oraz poniżej do 150 stóp (46 metrów), jeśli prędkość 
swobodnego spadania jest równa lub wyższa niż 35 m/sek. (78 mph lub 126 km/h)*

3.3.2. Tryb “STUDENT” 
Automat Vigil® uwalnia na wysokości 1040 stóp (317 metrów) oraz poniżej do 150 stóp (46 metrów), jeśli prędkość 
swobodnego spadania jest równa lub wyższa niż 20 m/sek. (45 mph lub 72 km/h)*

3.3.3. Tryb “TANDEM” 
Automat Vigil® uwalnia na wysokości 2040 stóp (622 metrów) oraz poniżej do 150 stóp (46 metrów), jeśli prędkość 
swobodnego spadania jest równa lub wyższa niż 35 m/sek. (78 mph lub 126 km/h)*

* Przecinak zostanie uruchomiony natychmiast z momentem osiągnięcia wartości parametrów określonych wcześniej dla 
danego trybu aktywacji (wysokość i prędkość spadania).



3.4. Uwagi do wysokości aktywacji
W praktyce, pamiętać należy, że automat spadochronowy Vigil® zawsze funkcjonuje w oparciu o pomiar ciśnienia 
atmosferycznego o czasu. Te dwa parametry pozwalają na obliczenie dokładnej wysokości, w formie funkcji 
zarejestrowanego ciśnienia atmosferycznego oraz prędkości pionowej związanej z różnicą ciśnienia w pewnym czasie. 

Dla informacji: Automat Vigil® ma zdolność rejestracji różnic ciśnienia wynoszących 0, 1 hPa co równe jest różnicy 
wysokości zaledwie ± 2,6 stopy (lub 0,8 metra)!
Ważna uwaga: Ciśnienie zarejestrowane przez czujnik będzie różnić się w zależności od pozycji skoczka (pozycja twarzą ku 
ziemi lub na plecach) w zakresie do 10 hPa (= mbar) lub 260 stóp (80 m)!
Przykład: Popatrzmy na dwóch skoczków w trakcie swobodnego spadania, na dokładnie tej samej wysokości jednak jeden 
spada ku ziemi na plecach a drugi twarzą ku ziemi.
Wpływ pozycji spadania na odczyt automatów zabezpieczających wygląda odpowiednio, jak podano w tabeli:

(I) Plecami do ziemi (II) Twarzą ku ziemi 

Strefa depresji
Brak wpływu

Lokalizacja czujnika ciśnienia

Urządzenie AAD lub czujnik ciśnienia
umieszczone w strefie depresji

Obydwaj na tej samej wysokości Y

Ciśnienie = X hPa
Vigil® zarejestruje ciśnienie X hPa

Ustalona lub rzeczywista wysokość • Y stóp (lub 
m)

Ciśnienie = X hPa – 10 hPa
Vigil® w strefie depresji zarejestruje ciśnienie do 10 
hPa niższe, niezależnie od tego, że obaj są na tym 

samym poziomie
Ustalona wysokość • Y +260 stóp (lub + 80 m)



Wnioski:

W przypadku ustawienia automatu spadochronowego Vigil® w trybie PRO, aktywacja nastąpi na wysokości 840 stóp lub 256 
m nad poziomem terenu po osiągnięciu prędkości spadania 78 mph lub 35 m/sek. Powszechnie uznaje się, że taki 
minimalny poziom aktywacji musi być zapewniony niezależnie od pozycji skoczka w powietrzu

Jeśli skoczek spada na plecach w kierunku ziemi, to odczyt odzwierciedlać będzie prawidłowe ciśnienie, a czujnik nie będzie 
podlegać wpływowi depresji, jednak jeśli skoczek spada twarzą ku ziemi, to czujnik zlokalizowany w strefie depresji odczyta 
ciśnienie o 10 mbar niższe lub wysokość o 260 stóp lub 80 metrów wyższą od rzeczywistej, a w takim wypadku aktywacja 
nastąpi później lub 260 stóp albo 80 w niżej, tj. na rzeczywistej wysokości 580 stóp lub 176 m nad poziomem terenu – a to 
jest za nisko.

Z tego powodu zastosowano kompensację w + 260 stóp lub + 80 m ponad nominalną wysokość aktywacji urządzenia.
W trybie PRO zaprogramowana została wysokość aktywacji 1100 stóp lub 336 m dla zagwarantowania minimalnej 
wysokości aktywacji 840 stóp lub 256 m (wysokość rzeczywista) nad poziomem terenu, niezależnie od pozycji skoczka.

Uwagi:
• W komorze testowej, aktywacja w trybie PRO zawsze wyzwalana będzie na poziomie 1100 stóp (840 stóp + 260 stóp)
lub 336 m (256 m + 80 m) ponieważ nie występuje tam strefa depresji.
• Automat spadochronowy Vigil® charakteryzuje się dokładnością otwarcia ± 65 stóp lub ± 20 m we wszystkich trybach, dzięki 
naszej opatentowanej metodzie „ciągłego obliczania pozostałego czasu” 



3.5. Procedury włączania i wyłączania
Automat spadochronowy Vigil® musi koniecznie zostać włączony na poziomie terenu strefy startu samolotu
(Stanowi to poziom zerowej wysokości odniesienia “GROUND ZERO”).

Automat Vigil® skalibruje się sam na różnice ciśnienia atmosferycznego.

► Uwaga: Jeśli po określonym czasie nastąpi duża różnica ciśnienia atmosferycznego (więcej niż 10 hPa), zaleca 
się wyłączenie i ponowne włączenie automatu Vigil® dla zagwarantowania optymalnej precyzji.

Firma AAD NV/SA zaleca, aby raz w roku sprawdzić lokalne ciśnienie atmosferyczne i porównać z odczytem wskazanym 
przez urządzenie Vigil®, w przypadku odnotowania różnicy przekraczającej 10 mbar konieczne jest dokonanie ponownej 
kalibracji przez wykwalifikowanego specjalistę Vigil® .

Nigdy nie włączaj wielofunkcyjnego automatu Vigil® w samolocie.

3.5.1 Uruchamianie – Wyświetlacz
W konfiguracji standardowej, automat Vigil® używany jest z pomarańczowym przyciskiem usytuowanym z prawej strony 
ekranu wyświetlacza. Czerwona dioda świetlna umieszczona jest w górnym rogu; to ona dyktuje rytm procedury włączania. 
Zielona dioda świetlna umieszczona jest w dolnym rogu jednostki sterowania; potwierdza ona zakończenie procedury 
włączania.

Obraz na ekranie wyświetlacza Vigil® jest odwracalny (patrz: § 3.5.6.) 
„wido

k”
„wid
ok”



3.5.2. Uruchamianie automatu spadochronowego Vigil®

Automat Vigil® zaczyna działać po czterokrotnym naciśnięciu przycisku. Krótkie naciśnięcia przycisku muszą następować 
szybko jedno po drugim po każdorazowym mignięciu czerwonej diody świetlnej. Po pierwszym naciśnięciu (przytrzymanie 
przez 1 lub 2 sekundy) wyświetlany jest komunikat «Hello». Jeśli nie pojawi się komunikat, to należy powtórzyć poprzednią 
czynność. Komunikat «Hello» zastępowany jest zaraz napisem «Vigil II» na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk natychmiast po pierwszym mignięciu czerwonej diody.
Naciśnij przycisk natychmiast po drugim mignięciu czerwonej diody.
Naciśnij przycisk natychmiast po trzecim mignięciu czerwonej diody.
Urządzenie zabezpieczające Vigil® automatycznie rozpocznie teraz sekwencję samo testowania.

W skrócie:

Działanie Wynik 
1. Naciśnięcie ukazuje się «Hello» a następnie «Vigil II» 

+ mignięcie ⇒ (2)
« VIGIL II»

2. Naciśnięcie mignięcie ⇒ (3) « VIGIL II» 
3. Naciśnięcie mignięcie ⇒ (4) « VIGIL II» 
4. Naciśnięcie rozpoczęcie samotestowania «BAT OK» 

Procedury uruchomienia i wyłączenia podane w niniejszej instrukcji wprowadzone zostały dla zredukowania ryzyka 
niezamierzonego uruchomienia lub wyłączenia 
W konsekwencji: automat Vigil® nie może zostać włączony czy wyłączony przez przypadkowe uderzenie przycisku.

3.5.3. Samotest
Automat spadochronowy Vigil® automatycznie przechodzi kompletną sekwencję kontrolną przy każdorazowym włączeniu.
Sprawdza, czy pakiet baterii, przecinak i obwody elektroniczne są sprawne.



Wyświetlane są następujące komunikaty:
• «Bat OK» Pakiet baterii funkcjonuje prawidłowo.
• «Cut OK» Pomyślny wynik testu rezystancji przecinaka.
• «Ctrl OK» Obwody elektroniczne funkcjonują prawidłowo.

W przypadku wykrycia błędu wyświetlone mogą być poniższe komunikaty:
• «Bat Low» niski stan baterii, automat Vigil®  nadal jest funkcjonalny, jednak należy możliwie najszybciej wymienić podwójny  
pakiet baterii.
• «Bat Rpl» Należy wymienić pakiet baterii, automat Vigil® nie włączy się.
• «Cut Err» Rezystancja przecinaka jest poza tolerancją, automat Vigil® nie włączy się.
• «Ctrl Err» Wykryto niezgodność w jednym w obwodów elektronicznych, urządzenie nie włączy się.

Wyświetlenie jednego z powyższych komunikatów (poza komunikatem «Bat Low»), powoduje przerwanie procedury 
uruchamiania urządzenia.
Automat Vigil® wyłączy się.

W przypadku wyświetlenia komunikatów «Bat Low» lub «Bat Rpl» użytkownik musi możliwie najszybciej wymienić pakiet 
baterii (patrz: § 7.1).
W przypadku wyświetlenia komunikatu «Cut Err» należy wymienić jednostkę przecinaka (patrz: § 7.2).
Nowy przecinak dostarczony zostanie nieodpłatnie jeśli wysłany i zatwierdzony zostanie “Raport Ratowania Życia” (patrz: 
nasz portal internetowy: http://www.vigil.aero/ strona materiałów do pobrania).

Zalecamy aby wszystkie elementy automatu spadochronowego Vigil® były wymieniane przez certyfikowanego riggera lub 
przez zatwierdzonego specjalistę Vigil® .Niektóre przepisy wymagają aby takich wymian dokonywał certyfikowany rigger. 
Użytkownik może nie być uprawniony do wymiany pakietu baterii, przecinaka lun jednostki sterowania. W takiej sytuacji 
należy postępować zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Twoim kraju.

W przypadku wyświetlenia komunikatu «Ctrl Err» z powodu awarii obwodów elektronicznych, należy wysłać urządzenie 
Vigil® z powrotem do dealera lub do fabryki w celu przeprowadzenia całościowego przeglądu.
Automat spadochronowy Vigil® objęty jest 12 miesięczną gwarancją w zakresie braku wszelkich wad materiałowych i 
defektów wykonania.



Po tej pierwszej procedurze testowej następują 3 różne ekrany menu: «SETUP» (patrz: § 3.5.4), «INFO» (patrz: § 3.5.5),
i «CONFIG» (patrz § 3.5.6.)

Zalecenie: jeśli automat Vigil® nie jest jeszcze skonfigurowany na wymagane standardowe jednostki miary, należy najpierw 
przejść do menu “CONFIG” (patrz: § 3.5.6.) w celu ustawieniu jednostek (amerykańskich lub metrycznych) przed przejściem 
do dalszych ustawień.

3.5.4. Menu ustawień «SETUP» (Parametry)
Można przejść do menu ustawień «SETUP» pod koniec sekwencji samotestowania. W tym celu należy nacisnąć przycisk jak 
tylko na wyświetlaczu pojawi się komunikat «SETUP» a czerwona dioda zacznie migać. Ten ekran menu pozwala 
wprowadzić dodatnią lub ujemną korektę wysokości (w stopach lub metrach) pomiędzy poziomami terenu startu i lądowania, 
zgodnie z trybem funkcjonowania (PRO, STUDENT lub TANDEM – patrz: § 3.3).
Istnieje możliwość wprowadzenia korekty wysokości od +6000 do -6000 stóp lub od +2000 do- 2000 metrów. Aby 
wprowadzić lub modyfikować dodatnią lub ujemną korektę wysokości, należy nacisnąć przycisk kiedy pojawi się komunikat 
«Alt Cor». Strzałka skierowana ku górze odpowiada zwiększeniu wysokości a strzałka skierowana do dołu odpowiada 
zmniejszeniu wartości wysokości. Korekta dokonywana jest w przedziałach o 150 stóp lub 46 metrów jeśli urządzenie Vigil® 

ustawione jest na metry. Należy naciskać przycisk aż do otrzymania żądanej wartości dodatniej lub ujemnej korekty 
wysokości.

Ważne: Należy pamiętać, że wprowadzona korekta pozostanie w pamięci urządzenia i będzie stosowana dla 
wszystkich kolejnych skoków. Korektę należy zmodyfikować jedynie w przypadku zmiany strefy zrzutu. 
Ustawienie korekty wysokości, «Alt Cor», zostanie skasowana tylko jeśli przeprowadzi się rekonfigurację przy 
kolejnym uruchomieniu urządzenia.

Kiedy wyświetlana jest wymagana korekta wysokości, należy odczekać parę chwil aż wyświetlony zostanie tryb aktywacji 
“PRO”, “STUDENT” lub “TANDEM”. Istnieje możliwość modyfikacji trybu aktywacji na “PRO”,
“STUDENT” lub “TANDEM” przez naciskanie przycisku do momentu przejścia do wymaganego trybu. Kiedy wymagany tryb 
wyświetlony jest na ekranie, należy odczekać kilka chwil a na ekranie pojawi się komunikat «INFO».



3.5.5. Menu «INFO» (Informacje)
To menu pozwala na wyświetlenie informacji o parametrach urządzenia Vigil® (wersja, data produkcji i numer seryjny), dane 
o poprzednich skokach, oraz temperaturę i ciśnienie atmosferyczne.

Te parametry podane są w czytelnym języku jako funkcje wybranych jednostek, jak następuje (*):

Tekst na wyświetlaczu Uwaga: cyfra 8 użyta jest tu dla ilustracji (dla informacji podawanych w formie 
cyfr) 

Ver :8.88 wersja oprogramowania 
Lcd :8.88 wersja wyświetlacza ciekłokrystalicznego 
#88888 numer seryjny jednostki elektronicznej 

• 1 tydzień i rok produkcji 

(przykładowo: 26/06 = tydzień 26 w roku 2006) 
TJ :18888 “Total Jumps” - całkowita ilość skoków z danym automatem spadochronowym 

TFF :88h “Total Free Fall” – całkowity czas swobodnego spadania z danym automatem 
spadochronowym, podawana w godzinach 

88m88s a następnie w minutach i sekundach 
LFF :188s “Last Free Fall” – długość ostatniego swobodnego spadania podany w sekundach 
888 km/h oraz maksymalna prędkość ostatniego swobodnego spadania w km/h lub mph 
Saves 18 Ilość aktywacji automatu Vigil® 
T:+88°C ou +88°F Temperatura głównej jednostki Vigil® w stopniach F lub C, zależnie od konfiguracji 
88inHg lub 8888 hPa Ciśnienie atmosferyczne w calach słupka rtęci (inHg) lub hektopaskalach (hPa) 

 (*) Pewne specjalne modele mogą być wyposażone w oprogramowanie na zamówienie lub oprogramowanie 
eksperymentalne.



W takich przypadkach stosowane jest określone logo identyfikacyjne na pokrywie, oraz wydawany jest odpowiednia 
instrukcja obsługi.
Informacje zapewniane przez takie jednostki mogą różnić się od tych podawanych na standardowych jednostkach 
wielofunkcyjnych Vigil® .

Dla informacji: Standardowe logo   

3.5.6. Menu «CONFIG» (Konfiguracja)
W celu wejścia w nemu konfiguracji należy nacisnąć przycisk w momencie, kiedy na ekranie pojawi się komunikat 
«CONFIG» a dioda mignie. Menu konfiguracji pozwala na wybór typu jednostek miary, jakie mają być wyświetlane, odwrócić 
kierunek wyświetlanego tekstu i dokonać regulacji kontrastu obrazu.

Wstępnie na ekranie wyświetlane są oznaczenia jednostek miar: “stopy” lub „metry” («Feet» lub «Meters»), zależnie od 
istniejącej konfiguracji. W celu dokonania zmiany jednostek miary należy nacisnąć przycisk.

Można dokonać wybory pomiędzy  «U.S.» lub «Metric» naciskając przycisk (stopnie Fahrenheita, mph, „inches of
mercury”- cale słupa rtęci, albo stopnie Celsjusza, km/h, hektopaskale).

Należy nacisnąć «View» (“widok”) w celu ustawienia wyświetlacza w normalnej konfiguracji lub w obrazem odwróconym o 
180°.

Regulacji kontrastu dokonuje się przez naciskanie przycisku w momencie kiedy na ekranie wyświetlany jest komunikat 
«Contrast», zgonie ze strzałkami skierowanymi ku górze i do dołu (obraz nie zniknie całkowicie).

Po dokonaniu wyboru ustawień w menu «CONFIG» automat spadochronowy Vigil II jest gotowy do działania i zachowuje w 
pamięci wybraną konfigurację.



W skrócie:

Działanie Tekst na wyświetlaczu
1. Czekanie komunikat menu konfiguracji «CONFIG» 

2. Naciśnięcie Wybór pomiędzy “stopy” a “metry” («Feet» lub «Meters») 

3. Naciśnięcie Wybór pomiędzy systemem amerykańskim a metrycznym («U.S. » lub 
«Metric») 
(°Fahrenheit, mph, cale słupa rtęci lub °Celsjusza, km/h, hektopaskal) 

4. Naciśnięcie Wybór normalnego lub odwróconego kierunku wyświetlania tekstu («View» )
5. Naciśnięcie Kontrast lub kontrast_• 

Wszystkie sekwencje parametrów opisane są na załączonym diagramie (patrz rozdział 12, strona 37)

3.5.7. Potwierdzenie dokonanego wyboru
Zielona dioda miga pięciokrotnie a na wyświetlaczu przez parę sekund widoczny jest komunikat «☺Enjoy» , który stanowi 
potwierdzenie, że automat spadochronowy Vigil® jest gotowy do użytku.

► Uwaga: Naciśnięcie przycisku w momencie wyświetlania komunikatu «☺ Enjoy» powoduje przejście z 
powrotem do trzech ekranów menu (SETUP, INFO lub CONFIG) w celu dokonania ewentualnej weryfikacji lub 
modyfikacji.

►
Jeśli nie wprowadza się korekty wysokości, pozostaje wyświetlony tryb “PRO”, “STUDENT” lub “TANDEM”. Po 
wprowadzeniu korekty wysokości wybrany tryb wyświetlany będzie za pomocą oznaczenia, odpowiednio: “P”
(PRO), “S” (STUDENT) lub ”T” (TANDEM), ze znakiem «+» lub «-» przed wartością wprowadzonej korekty wysokości; 
wartość wykazana będzie w stopach lub metrach (Ft lub m). Po włączeniu, automat Vigil® pozostaje włączony przez 14 
godzin, po jakim to czasie wyłączy się samoczynnie..
Po wyłączeniu, urządzenie zachowuje wszystkie ustawienia w pamięci, do stosowania w następnych skokach.



 Automat spadochronowy Vigil® jest teraz gotowy do użytku i znajduje się w stanie oczekiwania. Jednostka dokonuje 
powtórnej kalibracji co 32 sekundy. Podczas startu samolotu automat  Vigil® przejdzie w stan aktywności (8 pomiarów na 
sekundę) kiedy osiągnie 150 stóp (+46 lub -46 m) nad lub poniżej poziomu odniesienia “GROUND ZERO” w maksymalnym 
czasie 32 sekund. Status aktywności automatu Vigil® zostanie potwierdzony trzema krótkimi mignięciami zielonej diody po 
osiągnięciu wysokości aktywacji.

► Przed każdym skokiem należy dokładnie sprawdzić wszelkie wprowadzone tryby lub korekty 
wysokości w stopach lub metrach.

3.5.8. Wyłączenie
Procedura wyłączania urządzenia zabezpieczającego jest podobna do procedury włączania.

Krótkie naciśnięcie przycisku po każdym mignięciu diody (4 razy) wyłączy automat spadochronowy Vigil®. Po pierwszym 
naciśnięciu pojawi się komunikat o wyłączaniu systemu« SysOFF». Należy nacisnąć przycisk powtórnie a potem trzeci raz 
jak tylko dioda będzie migać.

Nacisnąć przycisk jak tylko dioda mignie czwarty i ostatni raz. Na wyświetlaczu pojawi się tekst pożegnania «Goodbye», a 
następnie tekst: «Vigil II» przez parę sekund. W końcu, zielona dioda mignie krótko i zgaśnie.

W skrócie:

Działanie Rezultat

1. Naciśnięcie krótkie mignięcie ⇒ (2) « Sys OFF»

2. Naciśnięcie krótkie mignięcie ⇒ (3) « Sys OFF»

3. Naciśnięcie krótkie mignięcie ⇒ (4) « Sys OFF»

4. Naciśnięcie wyświetlane jest pożegnanie «Goodbye»a następnie «Vigil 
II»; potem AAD wyłączy się.



4. Ograniczenia lotu dla pilota

Samolot nie może lecieć dłużej niż 100 sekund w strefie 150 stóp lub 46 metrów powyżej lub poniżej poziomu startu! (We 
wszystkich trybach, z korekcją wysokości lub bez.)

Jest to jedyne ograniczenie narzucone przez automat Vigil®.

Automat Vigil® będzie funkcjonował prawidłowo nawet w kabinie z regulacją ciśnienia, o ile ciśnienie różni się o co 
najmniej ±5 hPa w porównaniu do ciśnienia atmosferycznego podczas startu.



► Jeśli użytkownik zdecyduje się na powrót na ziemię samolotem zamiast skakać, to należy uprzedzić pilota 
o statusie automatu Vigil® tak aby mógł ograniczyć prędkość schodzenia, dostosowując ją do ustawionego 
trybu: 45 mph (20 m/sek.) dla trybu “STUDENT” i 78 mph (35 m/sek.) dla trybów “PRO” lub “TANDEM” oraz 
do ustawionej wysokości aktywacji (jest to szczególnie ważne w trybie “STUDENT”).

W takim przypadku zaleca się wyłączenie automatu Vigil® jeśli to możliwe.

► Konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie automatu Vigil® w celu powtórnej kalibracji, jeśli poziom 
strefy lądowania różni się o ponad 100 stóp / 30 m od początkowej strefy startu, a ta strefa lądowania staje 
się nową strefą startu..

► Automat Vigil® jest najbardziej dokładnym urządzeniem zabezpieczającym AAD na rynku. 
Urządzenie jest gotowe do użycia w strefie 150 stóp / 46 m ponad lub poniżej poziomu startu. W 
celu uniknięcia nieoczekiwanego uruchomienia przecinaka należy wyłączyć urządzenie Vigil® przed 
podjęciem podróży w zamkniętym pojeździe (samochód, autobus, pociąg ...) ze względu na możliwe 
różnice ciśnienia.

jednak, podróżowanie w otwartym pojeździe na wysokości strefy zrzutu nie stanowi problemu.

► Szczerze wierzymy, że nigdy nie znajdziesz się w sytuacji usprawiedliwiającej użycie automatu Vigil®. 
jednak, jeśli tak się zdarzy, to dzięki zakupowi tego automatu Vigil®, wykażesz się rozsądkiem i 
zapobiegliwością.



4.1. Zalecenia
► Należy tylko raz włączyć automat Vigil® po przybyciu do strefy zrzutu w celu określenia prawidłowej 

zerowej wysokości odniesienia „ ZERO GROUND”. Ustaw korektę wysokości odpowiednio, jeśli to 
konieczne.

► Należy dokładnie sprawdzić wyświetlacz przed każdym skokiem w celu weryfikacji prawidłowości 
ustawień.

► Automat Vigil® wyłączy się automatycznie po 14 godzinach od uruchomienia.
► Po wejściu do samolotu z regulacją ciśnienia w kabinie, należy uprzedzić pilota że nie może on dokonywać 

testów ciśnieniowych równych wysokości aktywacji automatu Vigil® lub poniżej 2300 stóp lub 702 metrów w 
trybie aktywacji “TANDEM” z różnicą ciśnień podobną lub równą prędkości spadania przewyższającej 45 mph 
(20 m/sek. w trybie aktywacji “STUDENT”), w celu uniknięcia niezamierzonej aktywacji urządzenia.

► Nie ma możliwości wprowadzenia ujemnej korekty wysokości większej niż 1500 stóp lub 500 m poniżej 
średniego poziomu morza (równowartość >1090 mbar). W takim przypadku wyświetlacz wskaże komunikat 
nieważności «Invalid» a automat Vigil® nie włączy się.

5. Komponenty Vigil II 
Pakiet baterii Vigil® (§ 5.2.), element Pulses Plus (§ 5.3.) j jednostka elektroniczna (§ 5.4.) umieszczone są w 
niezniszczalnej, obudowie głównej skrzynki wykonanej ze stopu aluminium (§ 5.1). Logo Vigil® umieszczone na pokrywie 
pozwala na łatwą identyfikację.

Dwa elastyczne kable elektroniczne, wzmocnione 2 przewodami Kelvar, zapewniają połączenie pomiędzy główną jednostką 
(Main Box) a jednostką przecinaka (§ 5.5) oraz pomiędzy główną jednostką a jednostką sterującą (§ 5.6).



5.1. Jednostka główna (Main Box)
Elektromagnetyczna osłona automatu Vigil®’ została gruntownie przebadana dla zagwarantowania prawidłowego 
funkcjonowania nawet  w przypadku wystawienia na zakłócenia elektromagnetyczne (do 100 volt/m). Takie zakłócenia 
występują na lotniskach i w samolotach. Specjalna folia zapewnia ochronę przed falami elektromagnetycznymi 
generowanymi przez:

• Łączność radiową   • Telefony komórkowe
• Transpondery    • Radar

Skrzynka posiada dwa złącza, wbudowany filtr ze stali nierdzewnej i jest zamykana dwiema śrubami ze stali nierdzewnej 
typu Philips. Filtr ze stali nierdzewnej zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem, takim jak kurz, i zapewnia dobry dopływ 
zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego do czujnika ciśnienia (należy utrzymywać go w czystości i suchym stanie).
Dwie śruby zamykające pozwalają na łatwe otwarcie skrzynki dla wymiany baterii, przecinaka lub nawet sterownika. 
Operacje te są dokładnie opisane w rozdziale 7.
Usilnie zalecamy aby operacje wymiany lub wprowadzanie zmian do automatu Vigil® dokonywane były przez 
certyfikowanego riggera lub przez oficjalnego agenta Vigil®.

5.2. Podwójny pakiet baterii– Numer katalogowy NATO (NSN) 6130-13-119-7106

Pakiet baterii składa się z dwóch cel litowych AA, w dolnej połowie skrzynki. Baterie nie wykazują efektu pamięci i 
charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością. Baterie działają w zakresie temperatur od -13 °F
do +158 °F lud od -25 °C do +70 °C. Zastosowane komponenty o niskim zapotrzebowaniu energii w połączeniu z 
zaawansowanym programem zarządzania energią, przyczyniło się do znaczącego wydłużenia żywotności baterii. 
Żywotność baterii wynosi minimalnie 5 lat lub 2000 skoków. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat «Bat Low» lub 
«Bat Rpl», należy wymienić baterie (patrz: rozdział 7).
Pakiet baterii musi być wymieniony po 10 latach użytkowania (maksymalny okres żywotności).



5.3. Element “Pulses Plus”
Technologia “Pulses Plus” zapewnia szczytowe wartości prądu koniecznego do aktywacji przecinaka i wystarczające dla 
natychmiastowego przecięcia pętli, w czasie krótszym niż 2 milisekundy.
Przewidywany okres żywotności tego elementu wynosi 20 lat, więc w zasadzie nigdy nie musi być wymieniany (patrz: strona 
29)

Pulses Plus

Pakiet podwójnego 
akumulatora

5.4. Jednostka elektroniczna – Numer katalogowy NATO (NSN) 5998-13-119-7102

W pełni zautomatyzowany zespół montowanych powierzchniowo komponentów elektronicznych spełnia wymagania 
najostrzejszych norm. Zespoły montowanych powierzchniowo komponentów kojarzone są ze stałymi urządzeniami 
sterowniczymi do produkcji elektronicznej i optycznej, gdyż stanowią gwarancję najwyższego poziomu jakości i 
niezawodności, równoważnego z normami militarnymi. Jednostka elektroniczna spełnia też funkcję rejestratora danych. 
Zapamiętuje parametry (patrz: § 3.5.5) takie jak całkowita ilość skoków, czas trwania ostatniego spadania swobodnego, 
całkowity czas swobodnego spadania. Dane te mogą być oglądane bezpośrednio na wyświetlaczu jednostki sterowania.
Istnieje możliwość załadowania danych, zawierających wykresy ostatnich 16 minut swobodnego spadania, z pamięci Vigil® 

do komputera osobistego przy pomocy portu komunikacji Vigil® . Szczegółowe informacje dotyczące portu komunikacji 
podane są w rozdziale 9.



5.5. Jednostka przecinaka – Numer katalogowy NATO (NSN) 1377-13-118-8843

Opatentowany i zaprojektowany specjalnie dla automatu spadochronowego Vigil® o przewidywanym okresie żywotności 
wynoszącym 20 lat. Przecinak przecina pętlę rezerwy wykorzystując pirotechniczne działanie tnące przy pomocy okrągłego 
ostrza. Doprowadzi też do stopienia pętli  aby zapewnić jej rozdzielenie w wyniku wysokiej wewnętrznej temperatury. 
Przecinak jest całkowicie zabudowany aby uniknąć możliwości uszkodzenia spadochronu.

W przypadku aktywacji automatu spadochronowego Vigil® w sytuacji ratowania życia, możliwe jest nieodpłatne dostarczenie 
nowego przecinaka, jednak tylko po przedstawieniu wypełnionego i zaakceptowanego przez Vigil®  raportu z ratowania życia. 
Ten podstawowy dokument może być ściągnięty z witryny internetowej http://www.vigil.aero/.

 

     PODWÓJNY PRZECINAK

► Rigger może bez trudu dokonać wymiany przecinaka. Poszczególne działania opisane są w rozdziale 7.
► Przepisy niektórych krajów wymagają aby takie wymiany dokonywane były przez certyfikowanych riggerów. W 

takim przypadku należy przestrzegać przepisów krajowych.
► Dla pokrowców dwuzawleczkowych możliwa jest dostawa podwójnego przecinaka.

http://www.vigil.aero/
http://www.vigil.aero/


5.6. Jednostka sterowania- Numer katalogowy NATO (NSN) 6110-13-119-7104

Jednostka sterowania składa się z odwracalnego wyświetlacza, czerwonej diody świetlnej nadającej rytm procedurom 
uruchamiania i wyłączania urządzenia, zielonej diody świecącej potwierdzającej zakończenie procedury uruchamiania oraz 
pomarańczowego przycisku, zlokalizowanego w standardowej konfiguracji, po prawej stronie wyświetlacza.
Wyświetlacz  26 x 96 punktowy umieszczona na jednostce sterowania, pozwala na czytelną komunikację alfanumeryczną ze 
skoczkiem; jest chroniony szafirowym, odpornym na zadrapania szkłem i obudową ze stali nierdzewnej.

       Wyświetlacz 26 x 96 punktów
      Czerwona dioda

      Zielona dioda
           Osłona ze stali nierdzewnej

        Szafirowe szkło Przycisk

Czerwona dioda pełni także rolę przekaźnika podczerwieni dla portu komunikacji (patrz: rozdział 9).

6. Wodoodporność – IP 67
6.1. Automat spadochronowy Vigil II został zaprojektowany dla wodoodporności przy zanurzeniu na głębokość 0,5 m przez 
maks. 30 minut (I.P. 67). Automat Vigil® dnie potrzebuje wymiany filtra, gdyż posiada wbudowany filtr ze stali nierdzewnej i po 
kontakcie z wodą nie trzeba wymieniać żadnego filtra.
Jeśli sprzęt spadochronowy miał kontakt z wodą, to należy go wraz z rezerwową czaszą wysuszyć zgodnie ze wskazówkami 
producenta sprzętu.



Jeśli automat Vigil II miał kontakt z czystą wodą, należy tylko osuszyć filtr pochłaniającą wodę szmatką. należy umieścić 
automat Vigil II pionowo na tkaninie, filtrem do dołu, aby wszelkie pozostałości wody zza filtra zostały pochłonięte przez 
tkaninę. Nigdy nie należy otwierać osłony automatu Vigil II dopóki nie jest całkiem suchy (na zewnątrz).

6.2. Jeśli automat Vigil II miał kontakt ze słoną wodą, to zalecamy możliwie szybkie opłukanie całego automatu Vigil II 
czystą wodą, a zwłaszcza filtr (za pomocą strzykawki) aby usunąć wszelkie pozostałości soli przez osuszeniem całej 
jednostki.
Kiedy filtr ze stali nierdzewnej jest już czysty i suchy, zalecamy aby przed dalszym użytkowaniem dokonać porównania 
wskazań automatu Vigil II w zakresie ciśnienia atmosferycznego z rzeczywistym, lokalnym ciśnieniem. Jeśli różnica 
wskazania automatu w porównaniu do kalibrowanego barometru,  nie wynosi więcej niż 10 hPa, to automat Vigil II będzie 
funkcjonować prawidłowo. Jeśli odnotowana różnica będzie znacząca (ponad 10 hPa), należy skontaktować się z dealerem 
lub riggerem.

7. Wymiana części automatu Vigil®

7.1. Wymiana pakietu akumulatora
Każda operacja składania i rozkładania urządzenia musi być prowadzona przy wyłączonym automacie (pusty ekran).
Wymiana pakietu akumulatora jest łatwą do wykonania i szybką operacją
Firma AAD nv/sa. zaleca wymianę akumulatora po pięciu katach lub po wykonaniu 2000 skoków. Kiedy podczas procedury 
uruchamiania automatu Vigil®  wyświetlone zostaną wiadomości ostrzegawcze «Bat Low» lub «Bat Rpl», należy dokonać 
wymiany akumulatorów.
Należy koniecznie wymienić akumulator po 10 latach użytkowania (okres żywotności).
Uwaga: Nie należy pozostawić automatu Vigil® bez podłączonych akumulatorów na dłużej niż 3 dni. Jeśli tak się stanie, to 
należy zwrócić automat do dealera w celu wymiany baterii mechanizmu Pulses Plus. (Ten element wymaga stałego zasilania 
aby utrzymać funkcjonalność.)



Wymiana pakietu akumulatora

I. Zdjąć hologram  II. Odkręcić III. Zdjąć pokrywę

IV. Wyjąć akumulator z gniazda i 
odłączyć

V. Podłączyć i włożyć do gniazda 
nowy akumulator. Sprawdzić czy 
pierścień gumowy jest dobrze 
ułożony.

VI. Zamknąć główną skrzynkę i 
zabezpieczyć dwiema śrubami 
mocującymi.



Należy otworzyć skrzynkę główną, najpierw zdejmując hologram (I) i z pomocą wkrętaka Philips nr 1 TS odkręcić dwie śruby 
mocujące M3 (II). Zdjąć pokrywę górną (III).
Wymiana pakietu akumulatora nie wymaga użycia innych narzędzi niż wkrętak Philips.

Należy odłączyć pakiet akumulatora trzymając złącze podwójnego pakietu baterii litowych za mniejsze krawędzie (IV).
Należy uważać aby nie pociągnąć za przewody przy odłączaniu akumulatora.

Należy natychmiast ponownie podłączyć złącze nowego pakietu akumulatora.

► Nie zostawiaj automatu Vigil® z wyczerpanym pakietem akumulatora ze względu na element „Pulses 
Plus”, który musi być zasilany.

Jak już wspomniano, żywotność elementu “Pulses Plus” przewidziana jest na ponad 20 lat i musi on być koniecznie stale 
zasilany w celu natychmiastowego wyzwolenia dużej energii dla aktywacji przecinaka!

Jeśli przy otwieraniu wodoodpornej jednostki, uszkodzeniu ulegnie gumowy pierścień uszczelniający, należy umieścić nowy 
gumowy pierścień uszczelniający (patrz: §7.2.) i użyć niewielkiej ilości smaru silikonowego na gumowym pierścieniu 
uszczelniającym (głownie w czterech rogach, wokół 2 złączek).
Należy prawidłowo umieścić pakiet akumulatora oraz dwa przewody, tak aby zamknąć obudowę (V).
Należy uważnie zamknąć skrzynkę główną w uszczelką gumową ułożoną na miejscu i dokręcić dwie zewnętrzne śruby 
mocujące (VI).

Należy włączyć automat spadochronowy Vigil II w celu sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania  (patrz:  § 3.5). 
(Należy upewnić się, czy ciśnienie atmosferyczne wskazywane na ekranie menu jest ± równe (z tolerancją do ± 10 hPa) 
lokalnemu ciśnieniu mierzonemu kalibrowanym barometrem.



7.2. Wymiana jednostki przecinaka lub jednostki sterowania

I. Zdjąć hologram  II. Odkręcić III. Zdjąć pokrywę

IV. Unieść płytkę obwodu 
drukowanego i odłączyć obydwie 
złączki.

V. Umieścić dwie złączki w nowych 
pierścieniach gumowych, płaską 
stroną do góry.
.

VI. Umieścić pierścień gumowy 
nasmarowany odrobiną samaru 
silikonowego, w zagłębieniu.



Wymiana jednostki przecinaka po aktywacji, lub wymiana jednostki sterowania, jeśli to konieczne, jest łatwą czynnością, 
która może być przeprowadzona przez riggera lub oficjalnego dealera.
Każda operacja składania i rozkładania urządzenia musi być prowadzona przy wyłączonym automacie Vigil®.

1. Należy tylko jednokrotnie nacisnąć przycisk do wywołania tylko komunikatu powitania “Hello” na ekranie.
2. Należy poczekać na pusty ekran ( w celu upewnienia się, że akumulator jest sprawny).
3. Należy otworzyć skrzynkę główną z pomocą wkrętaka Philips nr 1 , najpierw zdejmując hologram.
4. Nie należy odłączać pakietu akumulatora (automat Vigil® musi pozostawać zasilany).
5. Nie należy odkręcać śruby mocującej płytę obwodu drukowanego (gwarancja).

W celu wyjęcia złączki należy ostrożnie unieść (na ok. 2 – 3 mm) dwa złącza zamocowane na obwodzie drukowanym. (Nie 
należy wyjmować płytki obwodu drukowanego z obudowy, gdyż spowoduje to utratę gwarancji).

Należy odłączyć złącza, wyjąc pierścień gumowy (IV) i dokonać wymiany jednostki przecinaka lub jednostki sterowania: 
najpierw umieszczając lekko nasmarowaną nową uszczelkę gumową, płaską stroną do góry (V), uważając aby nie pobrudzić 
smarem powlekanych złotem złączy. Sprawdzić prawidłowość ustawienia złączy (jednostka przecinaka, jednostka 
sterowania zaznaczone na płytce obwodu drukowanego). Należy prawidłowo umieścić złącza w o-ringach.

Należy upewnić się, że przewody łączące akumulator są prawidłowo ułożone i nie przeszkadzają w zamknięciu obudowy 
skrzynki. Na nowe uszczelki gumowe należy nanieść trochę smaru silikonowego, tak jak i wokół uszczelek dwóch złączy. 
Umieścić płytkę obwodu drukowanego z powrotem na miejscu i ułożyć prawidłowo uszczelkę gumową w zagłębieniu, płaską 
stroną do góry (VI). nanieść trochę smaru silikonowego  w czterech rogach mających styczność ze złączami.
Prawidłowo zamknąć skrzynkę główną, z gumową uszczelką umieszczoną wypukłą stroną w zagłębieniu a płaską stroną do 
góry. Dokręcić dwie zewnętrzne śruby mocujące. Patrz: rysunek VI ona stronie 28.



8. Specyfikacja techniczna

8.1. Słownik terminów
Osłona elektromagnetyczna: Specjalna osłona metalowa chroniąca obwody elektroniczne przed falami 
elektromagnetycznymi  w celu uniknięcia błędów w działaniu urządzenia spowodowanych zakłóceniami magnetycznymi 
(pochodzącymi z radarów, telefonów komórkowych ...)

Jednostka przecinaka: Układ tnący działający na zasadzie pirotechnicznego podwójnego cięcia pętli wewnątrz pokrowca 
rezerwowego.

Port podczerwieni: Przekaźnik/odbiornik sygnałów podczerwieni pozwalających na wyminę danych pomiędzy dwoma 
urządzeniami.

Kevlar: Nie elastyczne włókno węglowe używane do wzmacniania kabli. Zapobiega bezpośredniemu naciąganiu połączeń 
elektrycznych, oraz mechanicznie wzmacnia kable połączeniowe jednostki sterowania i przecinaka.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD: Wyświetlacz używany jest do wizualnego przekazywania użytkownikowi informacji z 
jednostki sterowania. Jest taki sam tym wyświetlacza, jak ten używany w telefonach komórkowych. 

Dioda świecąca (LED): Dioda świecąca miga podczas procedury uruchamiania i procedury wyłączania urządzenia.

Urządzenia montowane powierzchniowo (SMD): Małe elektroniczne komponenty produkowane dla zredukowanych 
rozmiarów i dla niskiego zużycia zasilania. Taka technologia pozwala na automatyczny montaż obwodów elektronicznych, 
wynikiem czego są wysoce niezawodne i zwarte układy elektroniczne.

Pewny system blokowania: Mechaniczny system blokujący złącza na miejscu pomiędzy górą a dołem skrzynki, 
zabezpieczając przed przypadkowym rozłączeniem.



8.2. Wymiary
• Główna skrzynka: 102 x 51 x 20 mm
• Jednostka przecinaka: 55 x 9 mm • standardowa długość przewodu: - Jednostka przecinaka: ± 600 mm
• Jednostka sterowania : 70 x 18 x 11 mm – Jednostka sterowania: ± 900 mm
• Waga całkowita: 400 g • Objętość: 130 cm3

8.3. Opis operacyjny
• Korekta wysokości: od +6000 stóp (+2000 m) do -6000 stóp (-2000 m)
• Zakres działania: - 1500 stóp (-500 m) do +33.000 stóp (10000 m)
• Funkcje: Tryby Pro, Student, Tandem  - patrz: § 3
• Temperatura pracy: od -13°F (-25°C) do 158°F (+70°C)
• Żywotność: 20 lat
• Konserwacja: - Nie wymaga zaplanowanej konserwacji

- W funkcjach komunikatów samotestowania podczas uruchamiania
• Wodoodporność: IP 67 – zanurzenie na głębokość 0,5m na maks. 30 minut
• Okres czuwania: 14 godzin
• Zasilanie:  - Łatwo wymienialny w terenie, podwójny akumulator litowy 3.6V Vigil® AA

- Żywotność min. 2000 skoków lub maks. 10 lat.

8.4. Jednostki i przeliczniki
• Długość: … stóp x 0, 3048 = …m lub …m x 3, 281 = … stóp
• Ciśnienie: … inHg x 33, 86 = … mbar/hPa lub … mbar/ hPa x 0, 02953 = … inHg
• Prędkość: … mph x 1, 6093 = … km/h lub … km/h x 0, 6214 = … mph
• Temperatura: (… C° x 9/5) + 32 = … F° lub (… F°- 32) x 5/9 = … C°



9. Port komunikacji – IR skrzynka ściągania
Numer katalogowy NATO (NSN) 7025-13-119-7111

Sterownik Vigil® wyposażony jest w port komunikacji podczerwieni pozwalający użytkownikowi transfer danych o swobodnym  
spadaniu zapisanych podczas poprzednich skoków. Jako opcja dostępna jest skrzynka ściągania IR (IR Download Box) wraz 
z towarzyszącym oprogramowaniem (bliższe informacje dostępne u agentów). Zapisywane są wszystkie parametry ostatnich 
16 minut swobodnego spadania (maks. 16 skoków), a także dane o całkowitej liczbie skoków i inne informacje opisane w § 
3.5.5.

Z pomocą skrzynki ściągania (I.R. Download Box) i towarzyszącego oprogramowania, Ty albo Twój rigger możecie ściągać 
dane o skokach testowych wykonanych w komorze dekompresji.

Uwagi:
• Automat spadochronowy Vigil® jest urządzeniem zabezpieczającym i nie zostało zaprojektowane do użytku w celu zapisu 
danych.
• Firma AAD nv/sa działa według zasady ciągłego rozwoju. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian i 
usprawnień we wszystkich opisanych tu urządzeniach bez wcześniejszego uprzedzenia.
• Wszystkie znaki handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi stanowią własność odpowiednich właścicieli.

► Automat spadochronowy Vigil® jest dostarczany w specjalnie wykonanej walizeczce ze stopu aluminium. Po 
zamontowaniu urządzenia w pokrowcu, walizeczka ta może być z łatwością wykorzystana do przenoszenia 
niektórych akcesoriów, takich jak okulary, wysokościomierz akustyczny, wysokościomierz, kamera, ...



10. Gwarancja
Każde urządzenie Vigil®  oznakowane jest numerem kontroli jakości (hologram Vigil Q.C.) ® (1 litera + 3 cyfry, przykładowo: 
X000). Numer ten jest widoczny na pieczęci hologramowej każdej z 4 jednostek składających się na urządzenie Vigil® 

(Przecinak pirotechniczny, element „Pulses Plus”, pakiet akumulatora, jednostka sterowania i skrzynka główna).
Piąty hologram umieszczony jest na certyfikacie testowym.
Ten unikatowy numer (hologram) jest przyznawany i umieszczany przez dział kontroli jakości i odgrywa ważną rolę dla 
gwarancji Vigil®.

Skrzynka główna: hologram przykrywający jedną ze śrub skrzynki głównej gwarantuje, że urządzenie Vigil® nie było 
otwierane przez użytkownika. Jeśli ten hologram pozostaje nienaruszony na swoim miejscu, to gwarancja obejmuje całą 
jednostkę (łącznie z akumulatorem).

Jednostka elektroniczna: każda zmiana lub zepsucie jednostki elektronicznej, a także zmiany lakieru na śrubie płytki  
obwodów drukowanych spowodują utratę gwarancji!

Każdy wymieniany element otrzyma numer kontroli jakości (pieczęć hologramowa) do umieszczenia przez dział kontroli 
jakości lub przez certyfikowanego riggera Vigil® .
Urządzenie zabezpieczające Vigil® jest objęte 1 roczną gwarancją zapewniającą bezpłatną wymianę każdej wadliwej części.

Automat spadochronowy Vigil® został zaprojektowany na przewidywany okres użytkowania wynoszący 20 lat. Urządzenie 
przeprowadzać będzie kompletny test dla wszystkich parametrów przy każdorazowym włączeniu. W przypadku, kiedy jakiś 
parametr nie będzie trzymać określonej tolerancji, zostanie to wskazane na ekranie wyświetlacza, a jednostka nie włączy się.

Jeśli wskazanie ciśnienia podawane przez automat Vigil® różni się ponad 10 hPa od wskazania kalibrowanego barometru, to 
automat wymaga ponownej kalibracji. W tym celu należy zwrócić automat Vigil® do oficjalnie autoryzowanego dealera lub do 
fabryki dla ponownej kalibracji.



11. Zapiski użytkownika

Nigdy nie skacz jeśli ekran automatu spadochronowego VIGIL® jest pusty!



12. Grafcet/Diagram funkcji

Automat Vigil nie włącza się; skonsultuj 
się ze swoim dealerem


