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- ceská verze  -

Gratulujeme vám, že jste si vybrali CYPRES, v
soucasnosti nejbezpecnejší a nejpresnejší AAD na trhu.
Jako všichni parašutisté, i vy predpokládáte, že budete
mít vždy cas si sami otevrít záložní padák a že k situacím
vyžadujícím aktivaci AAD dojde pouze u tech ostatních.
My doufáme, že se do takové situace nikdy nedostanete
a že váš CYPRES se nebude muset aktivovat aby
zachránil váš život. Když se CYPRES rozhodne otevrít
váš záložní padák, stane se to v okamžiku kdy vy sami
už nebudete schopni udelat více pro svou bezpecnost.This manual is also available in English.

Dieses Handbuch ist in Deutsch erhältlich.
Ce manuel est disponible en français.
Dit Handboek is ook in het Nederlands verkrijgbar.
Este manual está disponivel em Português.
Este manual está disponible en español.
Questo manuale è disponibile in italiano.
Ez a kézikönyv magyar nyelven kapható.
Ta instrukcja jest dotstêpna w jêzyku polskim.
Ýòó êíèãó- îïèñàíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ðóññêîì ÿçûêå.

Airtec GmbH Safety Systems
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1. Funkce

1.1 Filosofie designu

CYPRES znamená "CYberneticParachute RElease
System". Je to záchranný prístroj pro automatickou
aktivaci, který splnuje všechny potreby a
požadavky soucasných parašutistu. Je-li jednou
instalován není slyšet, není cítit a není videt.
Ovládání je opravdu jednoduché. Stací zapnout
pred prvním seskokem v daném dni a poté na nej
mužete zapomenout. Není nutné ho vypínat,
protože to provede sám. CYPRES v prubehu dne
neustále kontroluje pocasí merením tlaku vzduchu
dvakrát za minutu. To znamená, že prístroj je vždy
presne zkalibrován na hodnotu výšky terénu -
nulovou výšku.

Expert CYPRES je vyroben tak aby parašutistu v
žádné situaci neomezoval. Vyporádá se i s
extrémními manévry v prubehu výskoku nebo za
volného pádu. CYPRES s nimi pocítá. Stejne tak
na padáku - spirály, zatácky, down planes,
hookturny na malých padácích nebo CRW

manévry, CYPRES zanalyzuje tyto pohyby bez
problému. Neprekáží žádné normální
parašutistické aktivite. Jen volný pád do  velmi
malé výšky nad terénem vede ke spuštení
CYPRESu. V této situaci je CYPRES
naprogramován na otevrení záložního padáku asi
4,5 sekundy pred dopadem na zem. Skupina
záchranných prístroju CYPRES pracuje s udivující
presností. Do data kdy byla ukoncena výroba
CYPRES 1, to znamená jaro 2003, CYPRES
zachránil více jak 1 000 parašutistu, bez toho aby
nekterý prístroj spustil aktivaci, když pro ni
nenastaly podmínky. CYPRES 2 je další krok k co
nejvyššímu stupni spolehlivosti parašutistického
vybavení.
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Jako predchozí generace CYPRESu, CYPRES 2
kombinuje vyzkoušenou kvalitu a spolehlivost s
novými  technologiemi, inovacemi a objevy
dosaženými v prubehu 12 let neustálého výzkumu
a vývoje. CYPRES 2 nabízí mnoho dodatecných
parametru a vlastností vcetne:
- prístroj je vodotesný po dobu 15 minut v hloubce
5 metru ve sladké i slané vode
- napájení je bez jakékoli údržby ze strany
uživatele. Kvuli napájení není potreba pamatovat
si datum výmeny baterií, pocítat seskoky, sledovat
napetí behem selftestu, kupovat baterie nebo si
nechat otevrít ci prebalit záložák
- výrobní císlo lze kdykoli zobrazit na displeji
- datum príští servisní prohlídky lze kdykoli
zobrazit na displeji
- prístroj upozornuje na blížící se servisní prohlídku
- prístroj je menší a lehcí
- robustní pouzdro se zaoblenými hranami;
príjemné pro riggery

- rozšírení intervalu pro údržbu na +/- 6 mesícu
vzhledem k mesíci výroby, tj. žádné prostoje v
sezóne bez ohledu na datum výroby

- selftest trvá pouze 10 sekund

Ovládání CYPRESu 2 je jednoduché. Poté co si
ho koupíte, váš rigger ho zabuduje do výrobcem
dodávaného pouzdra (set up) a mužete na nej na 4
roky zapomenout.*
Poté pošlete prístroj na ctyrletou prohlídku a zase
máte 4 roky klid.*
Poté zase musíte prístroj poslat na další prohlídku
a zase máte 4 roky klid. *
* S tou výjimkou, že musíte prístroj každé ráno
pred prvním seskokem zapnout, ci po pristání ve
vode vymenit filtr.
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1.2 Komponenty

CYPRES se skládá z ovládací jednotky, rídící
jednotky a jedné rezací jednotky (cutter) pro
jednotrnové obaly a dvou rezacích jednotek pro
dvoutrnové obaly.

Prosíme:
- netahejte
- nezvedejte
- nenoste
- neházejte CYPRES za kabely

rídící jednotka

ovládací jednotka

rezací jednotka - nuž
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1.3 Jak CYPRES pracuje

Pokaždé  když CYPRES zapnete, premerí
nekolikrát za sebou v krátkém casovém úseku tlak
vzduchu, prumernou hodnotu vezme jako základní
pro urcení hodnoty pri zemi a sám se vynuluje. To
se stane behem spouštecího selftestu.
Je-li zapnutý, CYPRES nepretržite kontroluje tlak
vzduchu na zemi a je-li to nutné na základe
zmenených meteorologických podmínek, vždy se
nastavuje na nulovou výšku. Ackoliv výškomer
musíte pred seskokem nastavit na nulu, CYPRES
se stará sám o sebe. Tato velmi presná kalibrace je
základem pro to, aby CYPRES presne rozpoznal
aktivacní výšku a rychlost. Rídící jednotka
obsahuje továrne naprogramovaný mikroprocesor,
který je schopen provádet výpocty v reálném case
a urcit skokanovu výšku a  rychlost klesání na
základe barometrického tlaku. Porovnáním techto
dat jsou generována jistá kritéria, ze kterých
vyplývají urcité závery. Jestliže záverem je, že
skokan se nachází v nebezpecné situaci (napr. že
je pres nízkou výšku stále ve volném pádu), rídící
jednotka vyšle príkaz rezací jednotce (noži) k

otevrení záložního padáku. Rezací jednotka (nuž
- cutter) jako systém pro otevrení záložního padáku
je kompletne nezávislá na základním systému
otevírání záložního padáku, protože netahá za
uvolnovac, ale prímo prerízne zavírací ocko uvnitr
obalového dílce tak, aby se otevrel záložní padák.
Otevírání záložního padáku preríznutím zavíracího
ocka je metoda, kterou vynalezl a patentoval
zakladatel Airtecu, Helmut Cloth v roce 1987.
Aktivační systém CYPRESu má tyto výhody:
• Obal záložního padáku muže být otevren

dvema ruznými zpusoby. Prvním je otevrení
záložního padáku parašutistou. Druhým
zpusobem je aktivace CYPRESu a preríznutí
zavíracího ocka.

• Mechanické soucástky jsou zredukovány na
malý pohyblivý píst v rezací jednotce.

• Aktivacní systém je umísten uvnitr kontejneru,
takže je chránen pred poškozením a pred jinými
nepríznivými vlivy.
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Vzdálenost kterou musí píst pri aktivaci urazit ciní
asi 5 mm.
Rezací jednotka je kompletne sobestacná,
specificky vyvinutá pro CYPRES. Pri aktivaci nic
neuniká a ani neexploduje.
V prubehu 18ti mesícního zkoumání Spolkového
úradu pro testování materiálu (BAM - Bundesan-
stalt für Materialprüfung) v Berlíne bylo testováno
99 rezacích jednotek. Výsledkem je, že BAM a
U.S. DOT klasifikovaly CYPRES jako nerizikový.
Vzhledem k vysoké spolehlivosti a díky dalším
vlastnostem se rezací jednotka používá i ve
vesmírných aplikacích (satelity).

• Systém je nenápadný a není zvnejšku viditelný.

Rezací
jednotka
(cutter) s

elastickým
držákem

Funkcní diagram:

zavírací ocko
záložního
padáku

nuž plastový vodic

ocelové telo



strana 8  - CYPRES 2 Prírucka uživatele -

Nemejte obavy a skákejte

1.5 Bezpecný provoz

Jsou dva duležité body týkající se bezpecnosti
provozu prístroje CYPRES

1. CYPRES provádí vlastní test (selftest) pokaždé,
když jej zapnete. Po každém zapnutí CYPRES
provede rutinní selftest, který kontroluje
všechny duležité interní funkce. Pozitivní
výsledek testu vám dává jistotu, že prístroj bude
bez problému fungovat 14 hodin. Svítí-li na
displeji 0 probehl vlastní test úspešne. Zjistí-li
test chybu nebo nesrovnalost, CYPRES se
nezapne do provozního režimu, ale poté co
zobrazí kód chyby, se sám vypne. Kód chyby
indikuje duvod, proc se selftest prerušil (viz.
kap. 5).

1.4 Baterie

Baterie CYPRESu 2 nevyžadují žádnou pozornost.
Prístroj byl vyvinut tak, aby fungoval od data
výroby do první prohlídky, od první prohlídky do
druhé prohlídky a od druhé prohlídky do tretí a
potom do konce životnosti bez omezení co se týce
poctu seskoku. Jestliže CYPRESu 2 dojdou baterie
pred datem prohlídky, Airtec se postará o nápravu
s nejvyšší prioritou.
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2. CYPRES má vlastní proti poruchám
zabezpecené vyhledávání chyb. Jakmile prístroj
zapnete jsou v CYPRESu aktivovány dva
procesy: primární pracovní proces a nezávislý
operacne kontrolní proces, který pracovní
proces prubežne sleduje. V prípade chyb
vzniklých v prubehu pracovního procesu,
kontrolní proces prístroj vypne. V závislosti na
potencionální dopad chyby, CYPRES lze bud
znovu zapnout nebo zustane stále vypnutý. U
nekterých chybových kódu (viz. kap. 5 -
chybové kódy) nemuže uživatel prístroj znovu
zapnout. V takovém prípade je nutné poslat
prístroj do výrobního závodu nebo servisního
centra na prohlídku a opravu.

2. Prehled produktu
CYPRES je v dostání v šesti variantách:

Expert CYPRES pro jednotrnový obal
Expert CYPRES pro dvoutrnový obal

Student CYPRES pro jednotrnový obal
Student CYPRES pro dvoutrnový obal

Tandem CYPRES pro jednotrnový obal
Tandem CYPRES pro dvoutrnový obal

Každý model CYPRESu je v nabídce pro výškové
nastavení bud ve stopách (krok po 30 stopách) nebo
v metrech (krok po 10 metrech). Rozdílné verze
se rozeznají pouze tehdy když se mení výška
pristání, jinak jsou identické. Verze ve stopách
zobrazuje rozdíl výšky v krocích po triceti (30)
stopách (30,60,90,120 atd.), metrická verze
zobrazuje rozdíl v krocích po 10 metrech
(10,20,30,40 atd.). Podívejte se na kapitolu 4.4,
jak zmenit výšku pristání.
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2.2  Tandem CYPRES

Tandem CYPRES poznáte podle modrého tlacítka
s nápisem "TANDEM" na ovládací jednotce.
Aktivuje rezací jednotku jestliže rychlost klesání
je vyšší než 35 m/s ve výšce 570 metru nad terénem
(AGL). Stejne jako Expert CYPRES, ani Tandem
CYPRES nebude fungovat pod výškou 40 metru
AGL. V prípade odhozu hlavního padáku nedojde
ke spuštení dokud není dosaženo dostatecné
rychlosti.
Na jare 2003 (konec produkce CYPRESu 1) bylo
ve svete v používání odhadem 4900 Tandem
CYPRESu.

2.1  Expert CYPRES

Expert CYPRES poznáte podle cerveného tlacítka
na ovládací jednotce.
Aktivuje rezací jednotku jestliže rychlost klesání
je vyšší než 35 m/s ve výšce 225 metru nad terénem
(AGL). Pro prípad odhozu hlavního padáku pod
touto výškou CYPRES funguje až do výšky cca
40 m AGL , avšak ke spuštení nedojde dokud není
dosaženo dostatecné rychlosti. Pod výškou 40
metru není otevrení záložního padáku již úcelné.
Z tohoto duvodu nebude CYPRES pod výškou 40
metru fungovat.
Na jare 2003 (v dobe ukoncení výroby CYPRES
1) bylo ve svete v používání odhadem 67000
Expert CYPRESu.
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Jestliže výsadkový letoun bude pristávat
se Student CYPRES na palube, vypnete
prístroje pred dosažením výšky 450
metru. Jestliže to nebude možné, pak
klesání nesmí presáhnout 1500 stop/min
pod 1500 stop nad terénem. Zavrete
otevrené dvere.

2.3 Student CYPRES

Student CYPRES poznáte podle žlutého tlacítka s
nápisem "STUDENT" na ovládací jednotce.
Aktivuje rezací jednotku jestliže rychlost klesání
je vyšší než 13 m/s. Výška aktivace je ruzná.
Jestliže rychlost klesání odpovídá rychlosti
volného pádu je výška aktivace 225 metru (stejná
jako u Expert CYPRES).  Jestliže je rychlost
klesání nižší než volný pád, ale stále presahuje 13
metru/sec. (cástecne otevrený padák nebo tesne po
odhozu) Student CYPRES aktivuje rezací
jednotku, když výška bude nižší než 300 metru
nad terénem. Student bude mít víc casu na prípravu
pristání. Stejne jako Expert CYPRES, ani Student
CYPRES nefunguje pod výškou 40 metru.

Budte si vedomi toho, že rychlosti
13 m/s lze dosáhnout na plne
otevreném padáku !

Doporucujeme Student CYPRES  vypínat v
prípade, že výsadkový letoun neprovedl výsadek
a klesá s parašutisty na palube, protože klesání
letouny by mohlo prekrocit aktivacní rychlost Stu-
dent CYPRESu.
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Prosíme o dodržování specifických pravidel
platných ve vaší zemi týkajících se dodatecné
montáže.

3. Instalace
Od roku 1994 se dodávají všechny potrebné díly
pro instalaci CYPRESu prakticky všem svetovým
výrobcum postroju, takže všechny postroje mohou
být dodávány s prípravou pro CYPRES. Pro
všechny ostatní starší postroje vydal Airtec navíc
podrobný návod k dodatecné instalaci do
jednotlivých druhu postroju  "CYPRES Rigger´s
Guide for Installation". Jestliže nekterý ze starších
postroju není plne pripraven pro dodatecnou
instalaci - prípravu vám muže zajistit kterýkoli s
dealeru Airtecu.
Všichni dealeri CYPRESu mají potrebnou
dostupnou literaturu pro správnou instalaci.
Dodatecný instalacní set muže být zabudován
pouze kvalifikovaným riggerem Airtecu. Je
zakázáno instalovat CYPRES jinak než je uvedeno
v podmínkách instalace "CYPRES Rigger's Guide
for Installation".
Do pripravených postroju muže CYPRES
nainstalovat balic záložního padáku. Správný
postup instalace do obalu mužete overit v "Packer's
Checklist".
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Špatne
- kabely nejsou  položeny na

spodní strane
- tenký kabel nad silným
- kabely jsou zakrouceny

Je nezbytné umístit rídící jednotku do látkového
obalu, tak aby kabely byly umísteny na dne obalu.
Kabel ovládací jednotky a kabel rezací jednotky
musí být umísten bez tahu a napetí. Prebytecný
kabel muže být na spodní strane kapsy zajišten
suchým zipem. Jestliže musíte stocit oba kabely
dbejte na to, aby tencí kabel rezací jednotky byl
pod silnejším kabelem ovládací jednotky. Kabely
mohou být stoceny do kolecka tak, aby bylo
zamezeno jejich zkroucení.Vždy se vyvarujte
táhnutí, stlacení, zkroucení a zauzlování kabelu.
Vymontovat prístroj muže bez problému uživatel.
Netahejte za kabely, jen tlacte za rídící jednotku,
rezací jednotku a ovládací jednotku.

Správne
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4. Jak zacházet se CYPRESem 2

4.1 Ovládací jednotka

 Tlacítko ovládací jednotky by melo být stisknuto
jen bríškem prstu; prosíme nepoužívejte nehty ci
jiné predmety. Stisknete krátce  na stred tlacítka.

Pred použitím se podrobne seznamte s procedurou
zapnutí a vypnutí (viz. kapitola 4.2) a s provedením
zmeny výšky (viz. kapitola 4.4).
Tlacítko je jediným prostredkem pro ovládání
CYPRESu 2 a jeho funkcí. Pro parašutistu se
ovládání omezuje na následujících šest cinností:

• zapnutí
• vypnutí
• zvýšení výšky pristání
• snížení výšky pristání
• ukázání výrobního císla
• ukázání data následující prohlídky

Následující kapitoly techto šest cinností podrobne
popíše.
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4.2 Zapnutí prístroje

CYPRES se zapíná krátkým stisknutím tlacítka
ctyrikrát za sebou. Zapínací cyklus zacnete prvním
stisknutím. Po asi 1 vterine se rozsvítí cervená
LED. V tom okamžiku stisknete tlacítko znovu.
Tuto sekvenci - stisk tlacítka po rozsvícení LED -
opakujte ješte dvakrát. Po celkem ctyrech
stisknutích prechází CYPRES do režimu
kontrolního testu.
Jestliže stisknete po rozsvícení LED tlacítko príliš
pozde nebo jej stisknete pred rozsvícením,
CYPRES bude vaše povely ignorovat.
Tento ctyrnásobný inicializacní cyklus byl vytvoren
proto, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.

Po úspešném provedení zapínací procedury spustí
prístroj kontrolní test. Displej nejprve zobrazí císlo
"10" a zacne odpocítávat po jedné až do "0".
Jakmile se objeví "0" se šipkou dolu znamená to,
že je prístroj funkcní na príštích 14 hodin.
Po uplynutí 14 hodin se prístroj automaticky
vypne. Manuální vypnutí je možné kdykoli
použitím tlacítka. Jestliže kontrolní test nebyl
úspešný zobrazí se na displeji na dve vteriny
chybový kód. Co znamenají jednotlivé kódy
najdete v kapitole 5. Manuální vypnutí se provede
stejnou procedurou jako zapnutí (klik, svetlo, klik,
svetlo, klik, svetlo, klik, svetlo,). Tato procedura
byla vytvorena proto, aby nedošlo k náhodnému
vypnutí.

cekejte!

klik

cekejte! cekejte!
klik klik

kontrolní test
a kalibrace prístroj je

zapnutýklik

svetlo svetlo svetlo
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4.3 Kdy zapnout nebo vypnout

Základní pravidlo je, že CYPRES se musí zapnout
v míste startu na zemi. Ideální chvilka je predtím
než se obléknete do padáku. Nesmí se nikdy zapínat
v letadle, helikoptére, balónu apod.
Vypnutím CYPRESu a jeho novým zapnutím
docílíte prekalibraci prístroje na výšku zapnutí.
Když je místo startu shodné s místem dopadu a
veškerá parašutistická aktivita se bude odehrávat
na tomto jednom míste - pak jedno zapnutí na letišti
umožnuje neomezený pocet seskoku po dobu 14
hodin. Nastane-li nekterá z následujících situací,
pak musíte CYPRES pred dalším seskokem
vypnout a znovu zapnout:
• Minuli jste letište a pristáli jste v oblasti s

výškovým rozdílem vetším než 10 metru
(nahoru nebo dolu) oproti výšce výchozího
letište. Nebo se pri ceste zpet na letište tato
výška podobným zpusobem zmenila.

• CYPRES byl odvezen ci odnesen mimo letište
a pozdeji zase vrácen.

• Jestliže celkový cas jednoho seskoku (od startu
do pristání) presahuje jeden a pul hodiny,

CYPRES bude fungovat normálne ale po
pristání jej vypnete a zase zapnete (provedte
reset).

Obecné doporucení: když si nejste jisti, CYPRES
resetujte (vypnete a poté znovu zapnete).
Jestliže se místo startu a zamýšlené místo pristání
liší, CYPRES se musí zapnout v míste startu. Pred
každým seskokem, po návratu z místa pristání na
místo startu a pred dalším startem je nutné jej
znovu resetovat (vypnout a zapnout).
Jestliže se místo startu a zamýšlené místo pristání
liší, CYPRES se musí zapnout v míste startu a
nastavit na výšku pristání (viz. kap. 4.4). To je
extrémne duležité zejména pri propagacních
seskocích. Pred každým dalším seskokem, po
návratu z místa pristání na místo startu a pred
dalším skákáním musí být znovu resetován
(vypnut a zapnut).
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4.4 Zmena nastavení výšky

Vždy, je-li rozdílná výška místa startu a
predpokládaného místa pristání, musíte zmenit
nastavení výšky. CYPRES umožnuje nastavení
plus/minus 500 metru. Chcete-li nastavit jinou
výšku, nechte pri zapínání po ctvrtém zmácknutí
prst lehce na tlacítku ovládací jednotky. CYPRES
bude pokracovat v kontrolním testu a po jeho
ukoncení bude ukazovat ruzné výšky v rozsahu
10ti metru. Napríklad: CYPRES zobrazí na displeji
císlo "10" a vedle se zobrazí šipka nahoru (10•).
CYPRES se vás ptá, zda predpokládané místo
pristání je o 10 metru výše než vzletová plocha.
Držíte-li tlacítko dál, císlice "10–" zustane, ale
šipka je smerem dolu, což znamená, že místo
pristání bude o 10 metru níže. (Ujistete se, že
používáte hodnoty výšky nad terénem nikoliv
nadmorskou výšku).

Následuje císlo "20" se šipkou nahoru. CYPRES
se vás ptá, jestli predpokládané pristání je o 20
metru výše než vzletová plocha. Šipka se opet
zmení na šipku dolu. CYPRES se ptá: "Místo
pristání bude o 20 metru níže ?"

DZ 360 stop pod letištem

DZ 360 stop nad letištem
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Toto prepínání nahoru a dolu po 10 metrech
pokracuje do rozdílu 500 metru. Tlacítko držíte
stlacené a pustíte jej až v okamžiku, když se na
displeji objeví požadovaná hodnota ve správném
smeru.
Nastavená výška zustane zobrazena na displeji a
CYPRES se automaticky nastaví na tento rozdíl
pro príští seskok (pouze pro jeden seskok).
I jen krátké prerušení stisku tlacítka behem
nastavování zpusobí prerušení procesu a prístroj
všechny další pokusy o zmenu nastavení výšky
ignoruje. V takovém prípade nechte dobehnout
kontrolní test, který skoncí zobrazením "0" na
displeji a po kterém je CYPRES v normálním
provozním stavu (bez výškového nastavení). Je-li
potreba, proceduru jednoduše opakujte od zapnutí.
Potrebujete-li provést zmenu, musíte vypnout a
znovu zapnout.
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Duležité:
Je nezbytné provést nastavení výšky
pred každým seskokem, kdy je rozdílná
výška letište (místa startu) a místa, kde
plánujete pristát (místa pristání).

Jakmile jednou nastavíte výšku, je zobrazena na
displeji dokud seskok neprovedete nebo dokud se
prístroj nevypne, bud automaticky sám nebo je
nekým vypnut.
Pokud se presne trefíte do nastavené výšky,
CYPRES  se po pristání vynuluje na aktuální
výšku terénu pristávací plochy (akceptuje tuto
výšku jako "nulovou referenci").
Tento proces mužete sledovat ihned po pristání
(do 30 vterin), kdy nastavenou výšku vystrídá na
displeji nula.
Budete-li poté provádet další seskoky na stejném
míste, nemusíte CYPRES znovu nastavovat.
Ale jestliže budete z této výšky startovat a pristávat
budete v jiné výšce (na jiném míste), musíte
CYPRES znovu výškove prenastavit.

Jestliže nebyl nastaven presný rozdíl výšek
(protože jste presnou hodnotu neznali ale pouze
odhadovali), prístroj se na nulu nenastaví. V tom
prípade musíte CYPRES prekalibrovat vypnutím
a opetovným zapnutím. Provedte to na letišti, kde
bude letadlo startovat.
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4.5 Zobrazení informací o prístroji

CYPRES 2 umožnuje jednoduchým zpusobem
zobrazit sériové císlo a datum príští prohlídky.
Postupujte jako pri nastavování výšky a po
dosažení limitních 500 metru držte tlacítko stále
stisknuté. Poté, co se zobrazí 500u:
 1) displej nebude pul vteriny nic ukazovat,
 2) na 5 vterin se zobrazí sériové císlo,
 3) displej nebude pul vteriny opet nic ukazovat,
 4) na dobu 5 vterin se zobrazí datum príští

prohlídky,
 5) nakonec se prístroj vypne

datum další prohlídky je 05/2007

zobrazení sériového císla
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4.6 CYPRES 2 a seskoky do vody

Konstrukce CYPRESu 2 umožnuje seskoky do vody
bez vymontování prístroje. CYPRES 2 je vodotesný
do hloubky asi 5 metru po dobu 15 minut. To je
umožneno vodotesným obalem, vodotesnými spoji,
utesnenou rezací a ovládací jednotkou a speciálním
filtrem. Filtr umožnuje presné merení tlaku vzduchu
a pritom zabranuje vniknutí vlhkosti do prístroje.
Dokud se filtr nedostane do kontaktu s vodou není
potreba ho menit. Po kontaktu s vodou musí být
filtr vymenen. CYPRES 2 se dodává s jedním filtrem
a nástrojem pro jeho výmenu. Nástroj je vyroben z
nerez oceli a speciálne urcen pro demontáž a výmenu
filtru. Výmenu filtru (viz. kap. 4.7) muže provést
váš rigger (balic). Po kontaktu s vodou musí být
postroj a záložní padák vysušen dle instrukcí
výrobce. Poté mužete postroj a CYPRES 2 s novým
filtrem znovu použít.
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4.7 Výmena filtru

Demontáž filtru:  Držte nástroj na výmenu filtru
za nedrážkovaný konec a zasunte ho prímo (bez
naklánení) do filtru až do stop pozice.

Pevne uchopte nástroj
, otocte jím proti smeru
hodinových rucicek a
demontujte filtr. Když
bude voda v obalu (za
filtrem) , vysušte ji
hadríkem. Starý filtr

vyjmete z držáku pomocí prstu nebo tupým koncem
tužky.

Instalace filtru:  Umístete filtr štítkovanou stranou
dovnitr do drážkovaného konce nástroje tak, aby
byl ve (zarovnané) stop pozici. Nenatácejte ho.

Držte nástroj za nedrážkovaný konec, filtr jemne
a bez naklánení zasunte do prístroje. Otocte
nástrojem ve smeru hodinových rucicek proti
mírnému odporu. Pokracujte s otácením nástrojem
dokud nezacne proklouzávat. (Filtr se prestane
otácet, ale nástroj se otácí dál). Vyjmete nástroj z
filtru prímým tahem zpet.

Nepoužívejte jiné nástroje !
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Po zobrazení chyby 3333 lze proceduru zapínání
provést nekolikrát za sebou. Jestliže se zobrazí 0u
je prístroj plne funkcní a pripraven ke skákání.

Jestliže se zobrazí jiná než výše uvedená císla nebo
se prístroj vypíná a nelze jej znovu zapnout,
kontaktujte firmu Airtec.

Zapište si prosím císlo kódu chyby !

5. Chybová hlášení
Jestliže je v prubehu kontrolního testu dojde k
detekci jakékoliv chyby, CYPRES 2 zobrazí na cca.
2 vteriny císlo chyby a pak se sám vypne. (Displej
je prázdný).

Císlo kódu chyby/ popis kódu chyby:

Jedna nebo obe rezací jednotky nejsou
správne elektricky pripojeny k rídící
jednotce. Prícinou muže
být prerušení kabelu, odpojení konektoru
rezací jednotky, nebo byla rezací
jednotka(ky) aktivována.
V prubehu testu byly namereny velké rozdíly
v tlaku okolního vzduchu. Prístroj není
schopen získat jednoznacné hodnoty tlaku
vzduchu u zeme. Možnou prícinou muže
být, že zapnutí prístroje probehlo v aute
jedoucím nahoru ci dolu z kopce, ve výtahu
a nebo v letícím letadle.

1111
nebo
2222

3333
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6. Výmena rezací jednotky
Po aktivaci muže rezací jednotku vymenit
kterýkoliv rigger (balic) pomocí spojení plug-and-
socket (konektor a objímka).
Odpojení rezací jednotky:

Uchopte konektor a objímku za hliníková madla a
rozpojte je za pomocí prímého tahu od sebe.
Nekroutit!

Pripojení rezací jednotky:
Uchopte konektor a objímku za hliníková madla.
Umístete proti sobe konektory a rovným, hladkým
pohybem je spojte až do zacvaknutí. Nekroutit!

Vymenit jednotrnový CYPRES za dvoutrnový
CYPRES nebo naopak je jednoduché, tím že je
jednoduše vymeníte.

1-pinový nuž 2-pinový nuž
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Poznámky:

1. Rezací jednotku CYPRESu 1 (bez hliníkových
madel) lze použít se CYPRES 2. Bude fungovat,
ale tato kombinace není vodotesná. Rezací
jednotky CYPRES 2 (poznáte je podle
hliníkových madel) mohou být použity
kterýmkoli CYPRESem 1 s výmenným
konektorem. Funkce je zajištena, ale ani tato
kombinace není vodotesná.

2. Rezací jednotky (nože - cuttery) jsou oznaceny
císlem na smrštovací pásce kabelu. Toto císlo nuž
identifikuje. Tabulka s císly nožu s odpovídajícími
daty výroby bude k dispozici na www.cypres.cc

3. Je možné, že pri aktivaci dojde k rozpojení
konektoru a objímky rezací jednotky. Pri vzácné
kombinaci aktivace s pristáním do vody je treba
konektor pred dalším použitím vysušit.
Otevreným koncem objímky naplocho zatukejte
na rovný povrch napr. desku stolu. Jakmile pri

UPOZORNENÍ !
Nepoužívejte rezací jednotky (nože) s
prošlou životností !
Rezací jednotky (nože) musí také
projít každé ctyri roky prohlídkou.
Rezací jednotky starší než ctyri roky,
které nebyly pripojeny na CYPRES,
zašlete prosím pred jejich použitím
firme Airtec na bezplatnou prohlídku.

tukání již žádná voda nevytéká, zaveste
CYPRES na 24 hod. na suchém míste otevreným
koncem objímky dolu a umožnete jeho úplné
vysušení.  Jakmile je kompletne vysušený,
pripojte konektor nové rezací jednotky.

4.Používejte jednotrnovou rezací jednotku v
jednotrnovém obalu a dvoutrnovou rezací
jednotku ve dvoutrnovém obalu.
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7. Technický servis
Extrémne spolehlivá funkce CYPRESu je založena
na 4 skutecnostech: exkluzivní používání peclive
vybraných a vyzkoušených dílu, striktne presné
rozložení výrobního procesu, plynulá výrobní
kontrola a sledování kvality v prubehu výrobního
procesu a pravidelný technický servis. 4 a 8 rok
po puvodním datu výroby,  je nezbytné  provést
údržbu v souladu s pokyny výrobce. Jsou 4 hlavní
duvody pro prohlídku:
1. Rozdíly mezi nominálními a aktuálními

hodnotami jsou opraveny na ideální hodnoty.
Všechny detaily jsou zaznamenány. Známky
použití a opotrebení jsou samozrejme opraveny
a nekdy se provedou i "kosmetické" úpravy.

2. Je analyzován technický stav každého prístroje.
Skutecnost, že na pravidelné technické
prohlídky prichází velmi vysoké procento
prístroju nám dává možnost sledovat statistické
trendy a predvídat potenciální problémy ve
velmi ranném stádiu.Výhoda: problémum  se
dá velmi casto predejít modifikacemi v prubehu

prohlídky.
3. Zkušenosti ukazují, že behem 4letého cyklu se

vyskytují zmeny a vylepšení. V prubehu
prohlídky se provádejí aplikovatelné
aktualizace. Tyto aktualizace, které Airtec
zkoumá a bere v úvahu, mají svuj puvod v
technických vylepšeních ci v prohlubování
znalostí nebo vycházejí ze zmen ve sportu jako
takovém (napr. nové disciplíny).

4. Nejduležitejší cástí prohlídky je individuální
prednastavení každého prístroje na další 4 roky.
Prístroj se nevrací dokud není dosaženo vysoké
úrovne spolehlivosti co se týce predpokladu
bezchybného fungování v následujících 4
letech.
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Nejdrívejší možné datum pro prohlídku  CYPRES
2 je 6 mesícu pred, nejpozdejší pak 6 mesícu po
uplynutí tohoto termínu.

Zmeškání prohlídky se nedoporucuje. Tím, že
zašlete prístroj k prohlídce pozdeji žádné náklady
neušetríte ani neprodloužíte životnost prístroje. Je
lepší vybrat si nejvhodnejší termín pro zaslání
prístroje na prohlídku ve 13 mesícním casovém
intervalu, než cekat do posledního okamžiku nebo
než zacne nová sezóna. Díky zkušenostem
získaných z více než 50,000 provedených
prohlídek prístroje CYPRES a díky zmenám
integrovaných do CYPRESu 2, se Airtec rozhodl
rozšírit interval prohlídek na 13 mesícu. Tento
interval vám dává vetší míru volnosti pri
rozhodování, kdy prístroj na prohlídku zašlete a
omezí zbytecné prostoje v nevhodném case -
využívejte tuto novou možnost s rozvahou !

Datum další prohlídky mužete kdykoli
zkontrolovat. Pri posledním kliknutí zapínací
procedury držte tlacítka do okamžiku než uvidíte
"next maint. in mesíc/rok" ("další prohlídka v mes./

roce"). Je-li datum další
prohlídky za méne než 6
mesícu, zobrazí se ("next
maint. in mesíc/rok" ) pri
každém kontrolním testu. 6
mesícu po doporuceném
datu prohlídky se zobrazí
nápis: "next maint. now"

("další prohlídka nyní"). Všechna data na displeji
jsou pouhou pripomínkou.

Prosíme využijte vhodné datum v prubehu 13
mesícního intervalu pro pohodlné provedení
prohlídky. Dle zkušeností se pocet prohlídek a
požadavku na jejich rychlé provedení zvyšuje v
období únor - kveten. Pro rychlejší servis je lepší
zvolit termín v intervalu cerven - leden.
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Po 8leté prohlídce je CYPRES 2 provozuschopný
až do konce své životnosti. Predpokládaná
životnost CYPRESu 2 je 12 let od data výroby.
Prohlídka CYPRESu 2 je vždy za stejnou cenu, a
to i když prístroj vyžaduje opravy vetšího rozsahu.
V prubehu životnosti CYPRESu 2 by uživatel
nemel mít žádné jiné provozní náklady než
poplatky za dve prohlídky (samozrejme krome
vymenených aktivovaných rezacích jednotek nebo
vodotesných filtru).
Pro odeslání prístroje na prohlídku prosím
kontaktujte vašeho místního dealera CYPRESu.
V prípade že nevíte na koho se obrátit, kontaktujte
prímo firmu Airtec.

Servisní stredisko CYPRES pro USA a Kanadu,
Jižní Ameriku a západní hemisféru je:

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. Duležité poznámky

8.1 Duležité poznámky pro výsadkové piloty

• Student nebo Expert CYPRES nebudou
fungovat, pokud letoun nedosáhl výšky 450
metru nad terénem místa startu. V prípade Tan-
dem CYPRES je to výška  900 metru.

• Nikdy neklesejte pod výšku terénu místa startu.
• Jestliže byl CYPRES nastaven na výšku místa

pristání vyšší než výška místa startu a letoun
již vystoupal nad hladinu místa pristání, nesmí
již pod tuto hladinu klesnout.

• Jestliže byl CYPRES nastaven na výšku pristání
nižší než výška místa startu nesmí letoun
klesnout pod tuto výšku.

Jednoduché pravidlo: nikdy neklesejte pod výšku
místa startu nebo výšku predpokládaného místa
pristání.

• Pri použití letadla s pretlakovou kabinou se
ujistete, že kabina je pri startu otevrená. Nechte
okna, dvere a nebo rampu otevrená až do
okamžiku krátce po startu. Musíte si být jisti,
že tlak vzduchu v kabine nebude vyšší než tlak
na zemi. (Výškomer parašutistu nesmí klesnout
pod "0").

Je to odpovedností parašutistu ujistit se, že piloti
byli seznámeni s temito omezeními, která jsou
duležitá pro správnou a presnou funkci CYPRESu.
Jestliže výsadkový pilot není tato omezení schopen
dodržet, nebo po seskoku zjistíte, že tato omezení
nebyla dodržena, je nutné CYPRES pred dalším
seskokem vypnout a znovu zapnout. Vezmete na
vedomí, že výše uvedené podmínky povedou pouze
k nižší aktivaci nebo žádné aktivací. Nikdy
nevedou k vysoké aktivaci.
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- Nikdy nelette pod výšku místa startu
- Vždy stoupejte nad 450 metru, pro  tandemy 900 metru
- Když je nastavena jiná výška pristání jak startu, nikdy nelette pod  výšku nastavenou na

pristání

ê

é

NE !
450 metru

ê

é

450 metru
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8.2 Duležité poznámky pro uživatele

• CYPRES nepoužívejte pro parascending nebo
paragliding/sailing.

• CYPRES nepoužívejte pro base jumps
(seskoky s pevných objektu). Pred base
seskokem  prístroj vypnete.

• Student nebo Expert CYPRES nebude
pracovat, dokud letoun nevystoupá do výšky
450 metru na terén. U Tandemu CYPRES je
nutné dosáhnout výšky 900 metru nad terénem.

• CYPRES je odstínen proti radiovým signálum.
Extrémní úsilí jsme venovali ochránení
CYPRES 2 pred "radiovým odpadem". I pres
mimorádné systémy stínení není možné
dosáhnout 100% ochrany. Proto se stále
doporucuje vyhýbat se silným zdrojum
radiového zárení. V prípade dotazu kontaktujte
firmu Airtec.

• Rezací jednotka, která aktivuje, vytvárí vysoký
vnitrní tlak a zustává pod tlakem. Nikdy se jí
nesnažte otevrít silou. Skladovat ji mužete
bezpecne za predpokladu, že není poškozena.

• Duležitým bezpecnostním faktorem je dobrý
záložní padák. U systému jejichž soucástí je
výtažný padácek, doporucujeme abyste
používali padácek testovaný Airtecem a
následne schválený Airtecem a výrobcem
postroje. V prípade pochybností kontaktujte
prosím firmu Airtec.
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9. Prebalování záložních padáku
Následující tipy jsou pouze strucnými návrhy.
Podrobné instrukce pro riggery (balice)
naleznete v našich specializovaných publikacích.
("Rigger's Guide for Installation" a "CYPRES
Packer's Checklist")
Obecne:
Pri každém balení prekontrolujte kovové ostení
otvoru v chlopních postroje. Poškození (drsné
hrany) muže pretrhnout balící ocko. Poškozená
ostení okamžite vymente. Je-li v obalu instalován
CYPRES používejte jenom originální balicí ocka
CYPRES (CYPRES loops), balicí trny a disky
CYPRES. I když nemáte CYPRES, používání ocka
CYPRES zvýší vaší bezpecnost. LOR-loops pro
obaly Parachutes de France jsou originálním dílem
PdF a lze je k dostat pouze u dealeru PdF.
Nenastavitelné ocka, která jsou pripojena na
CYPRES disk a jsou umístena v obalu s vnitrním
výtažným padáckem, je nutné pri každém prebalení
vymenit. Prebalovací cykly se stále prodlužují, což
zvyšuje ale nezdražuje vaší bezpecnost. Po
pripojení na CYPRES disk se ocko musí na

posledních 4 centimetrech napustit silikonovým
olejem CYPRES. Ocka dodávaná Airtecem jsou
na posledních 4 centimetrech již nasilikována.

1-trnový Pop Top:
Zkontrolujte ocko pozorne a v prípade nutnosti jej
vymente. Na nastavitelném ocku se nesmí používat
silikon  - nastavení by nebylo stabilní.

2-trnový Pop Top:
Od roku 1991 se Airtec podepisuje na rubu
"Running Loop" pro 2-trnové Pop Top obaly, které
jsou vývojem firmy Airtec . 'Running Loop'
umožnuje otevrení záložního padáku i v prípade,
že dojde k uvolnení pouze jednoho trnu. Presvedcte
se, že máte instalován 'Running Loop'. 'Running
Loop'musí být nasilikován. Kanál 'Running Loop'
získáte bezplatne u Airtecu.
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Doplnkové poznámky pro postroj Racer od firmy
Jump Shack:
U systému Racer musíte v zemích, kde se uplatnuje
norma US TSO, používat quick loop systém dle
instrukcí výrobce. Na quick loop nepoužívejte
silikonový olej. Pro všechny CYPRES loopy
vcetne running loopu a quick loopu musíte použít
pravý CYPRES loop materiál.

Rady a tipy pro riggery (balice):
Výbava pro balice ('Packer's Kit') je k dostání u
dealeru CYPRES. Obsahuje všechno co je potreba
pro zabalení obalu s CYPRESem a to vcetne: 50
metru loop šnurky, finger trapping needles, disku,
prechodné trny, silikon, prírucku uživatele a
'Packer's Checklist' s detailními informacemi o
instalaci do prakticky všech postroju, tipy pro
balení obalu vybavených CYPRESem apod. Další
informace o instalacích CYPRESu a balení obalu
vybavených CYPRESem naleznete na
www.cypres.cc

„Smily“ Prosíme dodržujte balicí cykly a
požadované autorizace pro balení
záložních padáku dle pravidel platných
ve vaší zemi.

CYPRES Loop - nemá ostré konce
- malé ocko

- extrémne flexibilní
- síla pretržení: 450 lbs
- prumer: 1/16 inch

CYPRES disc
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11. Zmena obalu
Prendání CYPRES do jiného obalu, který je
pripraven pro CYPRES je pro vašeho balice
otázkou nekolika minut práce. Jestliže obal má jiný
pocet trnu než predchozí obal, je potreba zmenit
pocet rezacích jednotek. Muže to být provedeno
výmenou druhu rezacích jednotek bez odeslání k
výrobci. Potrebnou rezací jednotku dostanete u
nejbližšího dealera CYPRES.

10. Zkrácená prírucka uživatele

CYPRES  zapínej jenom když jsi na
zemi !

Jsou-li letište (místo startu) a místo pristání na
stejném míste, CYPRES vypnete a poté znovu
zapnete když:

• se CYPRES dostal na letište jiným
zpusobem než na otevreném padáku (napr.
autem, pešky ze vzdáleného místa pristání).

• celkový cas seskoku presáhl 1,5 hodiny (od
startu do pristání)

Jsou-li letište a místo pristání ruzná místa:
• Pred každým seskokem CYPRES vypni a

znovu zapni na letišti, kde bude vaše letadlo
startovat a výšku zmente dle místa pristání.

Obecné doporucení: máte-li pochybnosti, pak
CYPRES resetujte



 - CYPRES 2 Prírucka uživatele -  strana 35

1
23

4

5

1

2

4
5

D
ie

 r
o

t 
n

u
m

m
er

ie
rt

en
 O

b
je

kt
e 

ze
ig

en
 d

ie
 C

Y
P

R
E

S
 E

le
m

en
te

 (
1.

 Z
en

-
tr

al
ei

n
h

ei
t,

 2
. C

u
tt

er
, 3

. C
u

tt
er

ka
b

el
, 4

. B
ed

ie
n

te
ilk

ab
el

, 5
. B

ed
ie

n
te

il) 3

T
h

e 
re

d
 n

u
m

b
er

ed
 o

b
je

ct
s 

sh
o

w
 t

h
e 

C
Y

P
R

E
S

 e
le

m
en

ts
 (

1.
 c

en
tr

al
u

n
it

, 2
. c

u
tt

er
, 3

. c
u

tt
er

 c
ab

el
, 4

. c
o

n
tr

o
l u

n
it

 c
ab

le
, 5

. c
o

n
tr

o
l u

n
it

 )

a
b

12. Doporucení pro cestování letadlem
CYPRESem vybavený postroj lze bez omezení
prepravovat nákladními i osobními letadly.
Všechny jeho komponenty (merící technika,
elektronika, baterie, rezací jednotka, ovládací
jednotka, kabely, konektory, obal), stejne jako
kompletní systém, obsahují materiály schválené
U.S.DOT a ostatními svetovými agenturami, a
nevztahují se na ne žádné dopravní smernice.
S ohledem na velikost postroje jej doporucujeme
podat k doprave jako bežné zavazadlo a nebrat ho
s sebou do kabiny jako prírucní zavazadlo. V
prípade dotazu nebo námitek stran bezpecnostního
personálu mejte pri sobe karticku CYPRESu,
vyobrazenou na pravé strane, jejíž originál
naleznete na zadní strane této prírucky. Karticka
ukazuje rentgenový obrázek kompletního postroje
s CYPRESem 2. Podle typu rentgenu se muže
obrázek na obrazovce bezpecnostních pracovníku
lišit.
Ohledne cestování s padáky v soucasné dobe PIA
a USPA spolupracují  s TSA.

V prípade ztráty karticky získáte novou od
firmy Airtec nebo od SSK

O
ri

gi
ná

ln
í k

ar
ta

 je
 u

m
ís

te
na

 n
a 

za
dn

í s
tr

an
e 

ob
al

u



strana 36  - CYPRES 2 Prírucka uživatele -

13. Technická data
Spolecná data pro Expert, Tandem, a Student :
Délka,šírka,výška rídící jednotky: ........................................................................ cca. 85 x 43 x 32 mm
Délka,šírka,výška ovládací jednotky: .................................................................. cca. 65 x 18 x 6,5 mm
Délka a prumer rezací jednotky: ..................................................................................... cca. 43 x 8 mm
Délka kabelu rezací jednotky: ............................................................................................ cca. 500 mm
Skladovací teplota: ..........................................................................................................+71° až -25° C
Pracovní teplota: ........................................................................................................... +63° až -20° C *
Maximální možná vlhkost: ................................................................................. do 99,9 % rel. vlhkosti
Vodotesnost: .................................................................................... do 15 minut v 5ti metrové hloubce
Hranice nastavení výšky: ................................................................................ ±1500 stop nebo ±500 m
Operacní rozsah pod / nad úrovní hladiny more: .... -1500 stop do +26,000 stop (-500 m do +8000 m)
Provozní doba: ........................................................................................................ 14 hodin od zapnutí
Prohlídky: .............................................................................................. 4 roky a 8 roku od data výroby
Baterie: .................................................................................................................. celoživotní záruka**
Celková životnost: ........................................................................................... 12 let od data výroby***
* Tyto teplotní limity neznamenají venkovní (okolní) teplotu, ale teplotu uvnitr rídící jednotky. Proto

tyto limity nic neznamenají až do okamžiku, kdy rídící jednotka sama dosáhla uvedených teplot.
Faktem ale zustává, že techto limitu bude málokdy dosaženo a to díky povinnému umístení CYPRESu
v obalu záložního padáku a díky izolacním vlastnostem nylonové kapsicky a padákové látky.

** Je-li to požadováno, je nutné nechat provést prohlídku.
*** Predjímáno, na základe dnešních poznatku.
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Speciální data pro Expert CYPRES:
Délka kabelu ovládací jednotky: .... cca. 670 mm
Objem ............................................. cca. 139 cmł
Hmotnost: ................................... cca. 182 gramu
Aktivacní výška: ................ cca.750 feet (225 m)
Aktivacní rychlost: ......... cca . ł78 mph (35 m/s)

Speciální data pro Tandem CYPRES
Délka kabelu ovládací jednotky: .... cca. 670 mm
Objem ............................................. cca. 139 cmł
Hmotnost: ................................... cca. 182 gramu
Aktivacní výška: .............. cca.1900 feet (580 m)
Aktivacní rychlost: ......... cca . ł78 mph (35 m/s)

Speciální data pro Student CYPRES:
Délka kabelu ovládací jednotky: .. cca. 1000 mm
Objem ............................................. cca. 144 cmł
Hmotnost: .................................... cca. 199gramu
Aktivacní výška: cca.1000/750 feet (300/225 m)
Aktivacní rychlost: ....... …cca ł29 mph (35 m/s)

14. Záruka
Technické závady, které se objeví v prvních dvou
letech od data výroby, opraví výrobce bezplatne.

Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout,  zda
prístroj opraví nebo vymení. Jak oprava, tak
výmena nemení puvodní zárucní lhutu dvou let od
data výroby.

CYPRES 2 zasílaný zpet na opravu nebo prohlídku
musí být zabalen v originálním obalu nebo
odpovídajícím poštovním obalu.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození
prístroje, nebo pokud byl prístroj otevren
neautorizovanou osobou, nebo pokud došlo k
pokusu o otevrení rídící jednotky, rezací jednotky
nebo kontrolní jednotky.
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15. Zreknutí se práva
Cílem firmy Airtec GmbH pri výrobe a vývoji
CYPRESu je, aby prístroj nikdy nezpusobil
náhodné otevrení padáku, ale otevrel záložní padák
v požadované výšce když jsou splnena kritéria pro
aktivaci.
Všechna zkoumání a pokusy provádené v prubehu
vývoje výrobku, a všechny laboratorní testy a
zkoušky v terénu, které doprovázely zkušební a
výrobní fáze potvrdily, že CYPRES oba požadavky
splnuje.
Nicméne, vznik závady se nedá vyloucit.
Neprebíráme odpovednost za poškození a dusledky
vyplývající z jakékoliv závady. Airtec rovnež
neprebírá odpovednost za poškození nebo
problémy zpusobené použitím neoriginálních dílu
a doplnku Airtec.

CYPRES je pouhým záložním zarízením a není
urcen jako náhrada za rádný výcvik nebo vcasné
provedení nouzových opatrení.
Používání CYPRESu neznamená automatickou
prevenci zranení ci smrti. Riziko lze snížit tím, že

se ubezpecíte, že všechny komponenty jsou
nainstalovány v presném souladu s návodem
výrobce, že se seznámíte se správným používáním
tohoto systému a že budete každý komponent
systému používat tak, jak je popsáno v této
Prírucce.

Zabezpecovací záchranné prístroje (AAD) nekdy
nefungují správne, a nekdy se aktivují ac nemají,
a to i když jsou správne nainstalovány a používány.
Proto uživatel pri každém použití riskuje zranení
nebo i smrt svou nebo jiných.
Používáním nebo poskytnutím prístroje CYPRES
druhým osobám potvrzujete, že akceptujete
zodpovednost za správné používání tohoto zarízení
a zároven akceptujete dusledky jakéhokoliv použití
tohoto zarízení.
Firma Airtec GmbH, její dealeri, servisní centra a
zástupci mají pouze omezenou zodpovednost
týkající se opravy ci výmeny porouchaného
prístroje.
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16. Index
AAD............................................................  3, 38
Aktivacní výška ............................................... 37
Aktivacní rychlost ............................................ 37

Balici (riggeri) ............................................ 12,32
Base seskoky.................................................... 31
Baterie ........................................................... 8,36

Cestování letadlem .......................................... 35
Chybové kódy ............................................... 9,23
CRW .................................................................. 3

Datum prohlídky ......................................... 20,27
Délka kabelu .................................................... 37
Disk .................................................................. 41
Displej .................................................  17,20, 23
Dodatecná instalace ......................................... 12
Dodávané položky ........................................... 41

Expert CYPRES ......................................... 10,29

Filtr ............................................................. 21,22

Hloubka vody .................................................. 21
Hmotnost ......................................................... 37

Instalace ...................................................... 12,13

Komponenty ...................................................... 5
Kontakt s vodou ........................................... 4,21

Limity nastavení výšky .............................  17, 36

Materiál ocka ................................................... 33

Nástroj na výmenu filtru ............................. 21,22
Nastavení výšky ........................................  17-19
Nuž (cutter) ............................................ 7, 24-25

Objem .............................................................. 37
Ocko ........................................................... 32,33
Operacní rozsah ............................................... 36
Ovládací jednotka ....................................... 10,14

Parascending / paragliding .............................. 31
Patent ................................................................. 6
Prohlídka ..................................................  26-28
Provozní doba .................................................. 36
Princip zabezpecení proti poruchám ................. 9
Pretlak .............................................................. 29
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Prírucní zavazadlo ........................................... 35
Rentgenové zárení ........................................... 35
Rozdíly výšek ...........................................  17-19
Rezací jednotka ....................................  7, 24-25
Rídící jednotka .........................................  5,6,36

Sériové císlo ................................................... 4,2
Servisní stredisko ....................................... 28,37
Seskoky do vody .............................................. 21
Silikon ........................................................ 32,33

Teplota ............................................................. 36

Vlhkost ............................................................ 36
Vodotesnost .................................................. 4,21
Výmena postroje .............................................. 34
Výmenná rezací jednotka ........................... 24,25
Vymontování .................................................... 13
Výsadkový piloti ............................................. 29

Záložní padáky .........................................  32-33
Záruka .............................................................. 36



 - CYPRES 2 Prírucka uživatele -  strana 41

17. Seznam zboží
Se CYPRESem 2 se krome prístroje a prírucky
dodává:

Pro 1-trnový CYPRES 2:

2 1-trnové ocko
1 pull up
1 disk
1 náhradní filtr
1 nástroj na výmenu filtru

Pro 2-trnový CYPRES 2:

2 2-trnové ocko
2 pull up
2 mekké bodce
2 disk
1 náhradní filtr
1 nástroj na výmenu filtru

Ochranné známky
CYPRES je ochrannou známkou firmy Airtec
GmbH. Všechna práva vyhrazena. Žádná z cástí
této publikace nesmí být reprodukována nebo
predávána v žádné podobe nebo žádným
zpusobem, elektronicky nebo mechanicky, vcetne
fotokopií, mikrofilmu, nahrávek nebo nejakého
jiného informacního media, bez písemného svolení
firmy Airtec GmbH. S odvoláním na použití
informací obsažených v tomto manuálu nelze
akceptovat žádnou patentovou zodpovednost.
Tento manuál byl sestaven s nevyšší pécí. Firma
Airtec GmbH a všechny osoby a instituce, které se
podílely na prekladu této publikace neprebírají
žádnou odpovednost za chyby, opomenutí nebo
následné škody.
Copyright © 2003 by AIRTEC GmbH,
33181 Bad Wuennenberg, Germany.
Ceský preklad (Czech translation): Jan Klapka, Jan
Habetín
CYPRES 2  Prírucka uživatele dle revize 04/2003
Další informace naleznete na: www.cypres.cc
Vytišteno na papíre neobsahujícím chlór.





Maybe one day it is helpful to have these data:

                               Container Container Container Container Container

Manufacturer + Model:

Size:

Serial Number:

Date of Manufacture:

Color / Pattern:

Purchased from:

Date:

AADAADAADAADAAD

Model:

Serial Number:

Date of Manufacture:

Purchased from:

Date:





                    Main CanopyMain CanopyMain CanopyMain CanopyMain Canopy

Manufacturer + Model:

Size:

Serial Number:

Date of Manufacture:

Color / Pattern:

Purchased from:

Date:

  Reserve Canopy  Reserve Canopy  Reserve Canopy  Reserve Canopy  Reserve Canopy

Manufacturer + Model:

Size:

Serial Number:

Date of Manufacture:

Color / Pattern:

Purchased from:

Date:





    Personal Info    Personal Info    Personal Info    Personal Info    Personal Info
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