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 Varování: PARAŠUTISMUS JE NEBEZPEČNÁ AKTIVITA A MŮŢE VÁM ZPŮSOBIT 
ZRANĚNÍ NEBO SMRT.  
 
Výškoměr je zařízení, které podléhá závadám, i kdyţ je řádně navrţeno, vyrobeno, 
sestaveno, udrţováno i pouţíváno. Nespoléhejte pouze na výškoměr. Váš výškoměr 
můţe být pouze povaţován za prostředek pro kontrolu výšky. Vizuální odhad 
vzhledem k zemi by měl být porovnán v kombinaci s dalším výškoměrem.  
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Přehled 

 
 

Rozsah 

 

Tento manuál popisuje nastavení a ovládání výškoměru N3.  
 

Pro informace o průvodci softwarem „Neptune Maintenance Utility“, viz. D-90107 

Uživatelský manuál, NMU. 
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Popis N3 

 
 

Výškoměr N3 je náš nejlepší sportovní výškoměr. Je voděodolný s moţností dobití 
přiloţeným USB kabelem. N3 uchovává aţ 2 500 sumárních a 200 detailních 

záznamů seskoků obsahujících uţivatelskou drop-zónu (letiště) a typ letadla. 
Můţete si uţivatelsky upravit kaţdou z osmi nezávislých skupin alarmů vyhovující 

různým typům seskoků. K dispozici jsou alarmy pro přiblíţení při letu na padáku 
nebo si lze upravit sekvence tónů pomocí ovládacího softwaru NMU. Jednotky 

měření výšky, rychlosti a teploty mohou být nastaveny nezávisle, coţ činí N3 
pouţitelný pro měření v různých jednotkách kdekoliv na světě. Je dodáván 

s veškerým příslušenstvím pro různé typy montáţe.   
 

Výškoměr N3 je vyráběn výhradně společností Alti-2, Incorporated. 
 

V tomto manuálu jsou popsány POUZE nejpouţívanější verze firmware N3.  

 
Pro kontrolu verze vašeho firmware, přejděte do Menu > Demo Mode > Show 

Screens.  Následující obrazovka vám zobrazí výrobní číslo a číslo verze firmware. 
Ujistěte se, ţe jste opustili demo reţim, stlačením prostředního tlačítka, dokud se 

vám nezobrazí hlášení: Demo Finished. Press any key to continue. 
 

Aktuální verzi firmware pro váš N3 naleznete na našem webu.  
 

Výškoměr N3 

Celkové rozměry 6,2 x 4,3 x 1,2 cm  

Hmotnost 37 g (bez montáţe) 

Teplota -20 °C aţ +60 °C 

Max. hloubka (voděodolnost)  1,8 m 1 hodina 

Materiál těla Anodizovaný hliník  

Typ baterie Dobíjecí Lithium Ion 
 

 
 

Aktualizace firmware 
 

Tak jako programy ve vašem PC je nutno pravidelně aktualizovat, měli byste 
udrţovat aktuální i váš N3. Nejen pro to, abyste získali nejnovější funkce, ale také 

je nutné pravidelně aktualizovat systém, aby váš N3 pracoval bez problémů. 
Aktualizace firmware je vţdy zdarma.  

 
Aktualizace firmware je prováděna pomocí „Neptune Maintenance Utility“ (NMU). 

 
Pro aktualizaci N3, přejděte na www.alti-2.com a stáhněte nejnovější NMU.   

http://www.alti-2.com/
http://www.alti-2.com/
http://www.alti-2.com/
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Podpora 

 

 

Výškoměr N3 a Neptune Maintenance Utility (NMU) má značné moţnosti jak 

nastavit vlastnosti chování a zázemí zahrnující nastavení alarmů, záznamů, 
manuální mód, jména letišť (DZ) a letadel (AC), kontrast, orientace zobrazení, 

podsvícení, atd. Existují stovky kombinací nastavení a je nemoţné je všechny 
v detailu zde popsat. Pokusili jsme se shrnout základy všech funkcí, nicméně 

pokud budete mít nějaké problémy nebo otázky k nastavení, kontaktujte nás 
prosím. Vynasnaţíme se vám pomoci s vaším N3. 

 
386-943-9333 

info@alti-2.com 
 

Naše fórum podpory je velmi aktivní; vřele vám doporučujeme navštívit nás na 

stránce: http://forum.altimaster.com  

 

  Altimaster Field Support  
 

Naše globální síť členů podpory „Altimaster Field Support“ (AFS) vám můţe pomoci:  
 Aktualizovat váš N3  

 Nastavit váš PC pro vlastní aktualizace  

 Poskytnout náhradní díly pro váš výškoměr  
 Fungovat jako přímé spojení mezi vámi a námi  

 Řešit problémy s produkty Altimaster  
 

Členy AFS naleznete na kaţdém letišti po celém světě. Kompletní aktuální seznam 
členů AFS naleznete online na adrese: 

http://forum.altimaster.com/forumdisplay.php?f=23   
 

Pokud byste se chtěli stát členy AFS, navštivte, prosím, naše webové stránky a 
zašlete nám svůj e-mail.

mailto:info@alti-2.com
http://forum.altimaster.com/
http://forum.altimaster.com/forumdisplay.php?f=23
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Baterie 

První nabití 
 

 
 

 
Před tím než začnete N3 používat MUSÍTE jej nabít přes noc nebo 

minimálně 2 hodiny.   

 

 

Existují dva způsoby jak nabíjet N3: 
 Pouţitím nabíječky a kabelu USB 

 Připojením kabelem USB k vašemu počítači 
 

 

 

Prvotní nabití proveďte pomocí nabíječky a USB 

kabelu.   
 

Nabíječka vyţaduje napětí 110 – 250 V AC. Moţná 
budete potřebovat adaptér pro zásuvky ve vaší 

zemi 
 

Na nabíječce není přepínač. Napětí v síti rozpozná 
automaticky. 

 
Pouţijte přiloţený USB kabel pro propojení 

nabíječky a N3.   

 
Připojte nabíječku do zásuvky. 
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Nabíjení pomocí počítače 

 

 

 
Nepoužívejte počítač pro první nabíjení. 

 
 

 

Neţ pouţijete váš počítač pro nabíjení N3, 

nainstalujte ovladače USB. 
  

Pouţijte přiloţený USB kabel pro propojení počítače 
a N3.   

 

Nabíjení je dokončeno, kdyţ indikátor baterie 
přestane blikat. 

 
Váš N3 můţe “usnout” 30 minut po skončení 

nabíjení. V takovém případě bude obrazovka 
prázdná. Probudíte jej stlačením některého tlačítka.   

 
Po probuzení bude nejdříve indikátor baterie 

prázdný. To je normální; baterie je testována. 
Během dvou sekund vám indikátor ukáţe správnou 

hodnotu.  
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Navigační menu 

 
 

 

Základní… 
 Horní a spodní tlačítko – nahoru a dolu, zvýšit a 

sníţit 
 

 Střední tlačítko – vybrat a návrat 
 

 
Detaily…  

 Menu roluje a posouvá se.  Pokud rolujete a 
dosáhnete konce menu, vrátíte se opět na první 

poloţku menu 
 

 Pro procházení menu pouţijte horní a spodní 

tlačítko 
 

 Pro zvýšení nebo sníţení hodnoty pouţijte horní 
a spodní tlačítko 

 
 Podrţením horního nebo spodního tlačítka 

opakujete akci; kromě knihovny záznamů  
 

 V knihovně záznamů seskoků, stiskni a drţ horní 
tlačítko pro zobrazení předchozího seskoku; 

stiskni a drţ spodní tlačítko pro zobrazení 
následujícího seskoku 

 
 Vyber poloţku, stiskni střední tlačítko a uvolni. 

  

 Pro návrat do předchozího menu, stiskni střední 
tlačítko a drţ, dokud se obrazovka nezmění.  

 
 



    

 
 
D-90114 Uzivatelsky 
manual, N3 Rev B 

©2008 Alti-2 Inc. 
Strana 9 z 57 

9/14/2010 
 
 
 

 

  
Montáţ na ruku a zápěstí 

 
 

 

 

Pokud si přejete pouţít váš N3 jako 

vizuální výškoměr doporučujeme 
montáţ na ruku, jak je zobrazeno.   

 
Pásek prochází přes drţák. Potom vloţte 

N3 do drţáku. Utáhněte pásek dle 
potřeby. 

 

 
 

Pokud si přejete nosit váš N3 na 

zápěstí, jako hodinky, pouţijte přiloţené 
příslušenství pro montáţ na zápěstí. 

  

Protáhněte pásek přes prostup. 
 

Nepouţívejte montáţ na ruku a na 
zápěstí současně. Pouţívejte vţdy jen 

jednu variantu. 
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Montáţ na helmu  

 
 

 

 

Zarovnejte otvor reproduktoru s otvorem v přilbě. 
Moţná bude potřeba zvětšit otvor v přilbě, aby zvuk 

byl slyšitelný.  
 

Pouţijte stahovací pásky pro přichycení k helmě. 
Přidrţte drţák tak, aby otvory pro prostup zvuku 

seděly k sobě.  

 

Otvor reproduktoru vašeho N3 musí být zarovnán 
s otvorem v drţáku. Špatné zarovnání můţe 

znamenat, ţe neuslyšíte alarmy. 

 
Zasuňte N3 do drţáku.  

 
Drţák pasuje do výklenku přilby dle obrázku.  

 

Pouţitím funkce Flip LCD v menu Display Opt, 

změníte orientaci obrazovky a tlačítek vašeho N3 

v případě montáţe na druhou stranu přilby.   
 

V hlavním menu pouţijte horní nebo spodní tlačítko 
a rolujte na poloţku Display Opt. Stiskněte střední 

tlačítko pro výběr poloţky Display Opt, poté pouţijte 
opět horní nebo spodní tlačítko pro přesun na 

poloţku Flip. Stiskněte střední tlačítko a obrazovka 
se převrátí. 
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Nastavení počítače 

 

K propojení N3 a PC se pouţívá mini USB kabel. 

 
Pomocí USB připojení můţete: 

 Nahrát uţivatelské nastavení z NMU 
 Stáhnout záznamy seskoků do Paralog 

 Nabíjet baterii v N3 
 Aktualizovat firmware v N3  

 
NMU poskytuje některé funkcionality, které nejsou obsaţeny v menu N3: 

 Nastavení rychlostních skupin 
 Programování tónů alarmů 

 Seznam jmen letišť (DZ), letadel (AC), a jména skupin alarmů  
 Přepínání formátu obrazovky na padáku 

 Ovládání studentského módu 

 

 

Pouţitím přiloţeného CD nainstalujete 

ovladače USB, NMU a Launcher.   
 

Vyberte Alti-2 Installer a zvolte 
instalaci komponent. 

 
Pokud instalujete v OS Vista, klikněte 

dvakrát na zástupce Alti-2 na vaší ploše.  
V OS WinXP se instalace spustí 

automaticky. 

 

V instalačním programu Alti-2 zvolte 
komponenty pro instalaci. 

 
 

 

 

Ovladače USB budou uloţeny do vašeho 

počítače. Zapamatujte si místo jejich 
uloţení pro pozdější kroky. 
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Nastavení počítače - 2 

 
 

 

Po ukončení instalace můţete být vyzváni 
k restartu počítače. 

 

Nezapomeňte vyjmout CD z mechaniky 
před restartem. 

 

Zasuňte USB kabel do N3, jak je 
zobrazeno. 

 
Zasuňte USB kabel do vašeho počítače. 

Windows detekuje nový hardware. Spustí 
se průvodce instalace. 

 

Po spuštění průvodce přidáním nového 
hardware budete dotázáni, zda si přejete 

ovladače vyhledat automaticky. Zvolte 

Ne a klikněte Dále pro pokračování. 
Zobrazí se vám tento dialog.  

 
Vyberte Install from a list or specific 

location (Advanced) a zadejte umístění 
ovladačů z předchozího kroku. 

 

Pokud se zobrazí varování, jak je 
zobrazeno klikněte na: 

Přesto pokračovat. 
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Nastavení počítače - 3 

 

 

První fáze instalace ovladačů bude 

ukončena. 
 

Kdyţ kliknete na Finish, spustí se druhá 

fáze instalace. 

 

Jako dříve přeskočte tuto fázi výběrem 
Ne v tomto dialogu. 

 

Pokud se zobrazí varování, jak je 

zobrazeno klikněte na: 
Přesto pokračovat. 

 

Instalace ovladačů byla ukončena.  NMU, 

Launcher a Paralog budou nyní schopni 
komunikovat s vaším N3. 
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Nastavení 

Čas 
 

Menu > Clk/Timers > Set Time 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Clk/Timers. 

 

Přesuňte se dále a vyberte: Set Time. 

 
 

Hodiny, minuty a vteřiny začnou blikat. 

 

Stiskněte střední tlačítko pro výběr hodin, minut 
nebo vteřin.   

 

Pro změnu hodnoty pouţijte horní nebo spodní 

tlačítko. 

 

Stiskni střední tlačítko pro přesun a vyber OK pro 
uloţení nově nastavených hodnot času. 

 

Pokud nechcete ukládat provedené změny, 
vyberte Cancel.  
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Datum 

 

Menu > Clk/Timers > Set Date 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Clk/Timers. 

 

Vyberte: Set Date. 

 
Rok, měsíc a den začnou blikat.  

 

 
Stiskem středního tlačítka vyberte rok, měsíc nebo 

den. 
 

 

Pro změnu hodnoty pouţijte horní nebo spodní 

tlačítko. 

 

Stiskni střední tlačítko pro přesun a vyber OK pro 

uloţení nově nastavených hodnot času. 
 

Pokud nechcete ukládat provedené změny, vyberte 
Cancel. 
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Číslo následujícího seskoku 

 

Menu > Log Admin > Set Next Jump 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Log Admin.   

 
Stiskněte střední tlačítko pro výběr.   

 

Kurzor automaticky zvýrazní číslo následujícího 
seskoku. 

 

Stiskem středního tlačítka vyberte pozici, kterou 
chcete měnit.   

 
Pro změnu hodnoty pouţijte horní nebo spodní 

tlačítko. 

 

Aţ nastavíte poţadované číslo, vyberte: OK.   

 

 
Vaše nové Next Jump Number bude zobrazeno na 

obrazovce Admin 
 

Pro návrat do předchozího menu stiskněte a podrţte 
střední tlačítko.  
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Celkový čas volného pádu 

 

Menu > Log Admin > FFTime 

 

 

N3 počítá a zobrazuje váš celkový čas volného pádu. Pokud potřebujete upravit 
tyto hodnoty, pokračujte podle následujících kroků. 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Log Admin. 

 

Přesuňte se a vyberte: FFTime.  

 

Stiskněte střední tlačítko pro zahájení změn 

celkového času volného pádu. 

 

Pro změnu hodnot pouţijte horní nebo spodní 

tlačítko. Pro posun na pozicích pouţijte střední 

tlačítko.  
 

Vyberte OK pro uloţení vašich hodnot, nebo se 
přesuňte na Cancel pro vrácení změn. 

 



    

 
 
D-90114 Uzivatelsky 
manual, N3 Rev B 

©2008 Alti-2 Inc. 
Strana 18 z 57 

9/14/2010 
 
 
 

 

  
Celkový čas letu na padáku 

 

Menu > Log Admin > CPTime 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Log Admin. 

 

Přesuňte se a vyberte: CPTime.  

 

Stiskněte střední tlačítko pro zahájení změn 

celkového času letu na padáku. 

 

Pro změnu hodnot pouţijte horní nebo spodní 

tlačítko. Pro posun na pozicích pouţijte střední 
tlačítko.  

 
Vyberte OK pro uloţení vašich hodnot, nebo se 

přesuňte na Cancel pro vrácení změn. 
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Alarmy 
Přehled 

 

Main Menu > Alarms 
 

 

N3 má osm skupin programovatelných alarmů, kaţdá se třemi jednotlivě 
nastavitelnými výškami alarmu.   

 
Existují dva typy alarmů, které můţete vybrat: Volný pád a let na padáku. 

V jednom okamţiku můţete mít aktivní jednu skupinu alarmů volného pádu a 
jednu skupiny alarmů letu na padáku.  

 
Na zemi obrazovka indikuje pomocí symbolů, jaké druhy alarmů máte povoleny. 

 

 

 
Alarmy volného pádu a letu na padáku jsou 

zapnuty 
 

Podtrţená ikona alarmů (nota) indikuje, ţe alarmy 
volného pádu i letu na padáku jsou zapnuty.   

 

 

 
Alarmy volného pádu a letu na padáku jsou 

vypnuty 
 

Pokud pouţíváte N3 jako vizuální výškoměry, měli 
byste alarmy vypnout. Přeškrtnutá ikona alarmů 

indikuje jejich vypnutí. 
 

 

 
Pouze alarm volného pádu je zapnut 

 

Ikona alarmu bez podtrţení indikuje, ţe pouze 
alarmy volného pádu jsou aktivní.  

 

 

 

Pouze alarm letu na padáku je zapnut 
 

Zapnutí pouze alarmů letu na padáku je 
symbolizováno písmeny CNP 
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Povolit/Zakázat 

 
Main Menu > Alarms 

 

 

Abyste se dostali do sekce, kde se dají vybrat tyto moţnosti, přejděte v menu 
přes Alarm a Edit Alarms.  

 
Pro zakázání všech alarmů vyberte Disable All Alrms na této obrazovce. 

 

 

 
Povolit/Zakázat alarmy volného pádu 

 

Vyberte Enable FF Alrm pro povolit nebo Disable FF 

Alrm pro zakázat  

 

 

 
Povolit/Zakázat alarmy letu na padáku 

 

Vyberte Enable CP Alrm pro povolit nebo Disable CP 

Alrm pro zakázat 

 

 Úroveň hlasitosti alarmu letu na padáku 

 

Toto zobrazuje, ţe úroveň hlasitosti je nastavena na 

nejvyšší úroveň. 
 

UPOZORNĚNÍ: Nepouţívejte toto nastavení, pokud 
máte N3 umístěn v přilbě!!! 

 

Toto zobrazuje, ţe úroveň hlasitosti je nastavena na 

normální úroveň. 

 
Pouţijte střední tlačítko pro přepnutí mezi těmito 

reţimy. 
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Výšky 

 
Main Menu > Alarms 

 

 

Pokud vstoupíte do menu Alarms, zobrazí se vám 

aktuálně nastavené výšky alarmů.   
 

Přesuňte se a vyberte Edit Alarms. 

 

Změnu výšek ve skupině vyberte ze seznamu.   
 

N3 je dodáván se skupinami alarmů pojmenovaných 
FF1, FF2, FF3, FF4, Swoop1, Swoop2, Swoop3 a 

Swoop4.  Pokud v NMU nastavíte jiná jména, 
zobrazí se zde. Pokud pouţijete formát paměti 

NVRAM, vrátí se do výchozích pojmenování. 

 

Presuňte se na výšku, kterou chcete změnit. 
 

Stikněte střední tlačítko a tím zahájíte proces 
nastavení. 

 

 

Pouţijte horní a spodní tlačítko pro nastavení 
poţadované hodnoty. Pokud nastavíte poţadovanou 

hodnotu, stiskněte střední tlačítko a OK se rozbliká.   
 

 

Opakujte tento proces i pro ostatní výšky a aţ je 

všechny nastavíte, vyberte Save. Nové nastavení 

alarmů je nyní aktivní. 
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Set Altitudes - 2 

 

 

Odstup alarmů volného pádu 
 

Alarmy volného pádu by neměly být nastaveny v rozmezí méně neţ 150 metrů.   
 

První alarm volného pádu by neměl být nastaven výše neţ 6095 metrů. 
 

Výšky jsou nastavitelné v krocích po 30 metrech.  
 

Třetí alarm, tzv. “hard deck alarm“, by neměl být nastaven níţe neţ 300 metrů. 
 

Tato pravidla ovlivňují rozsah moţných voleb, které vám N3 dává.  
Například pokud třetí alarm nastavíte na 600 m a první na 1470 m, druhý 

můžete nastavit mezi 750 a 1320 m v krocích po 30 m. 
 

 

Odstup alarmů letu na padáku 

 
Alarmy letu na padáku by neměly být nastaveny v rozmezí méně neţ 30 metrů.   

 
První alarm letu na padáku by neměl být nastaven výše neţ 6095 metrů.  

 
Výšky jsou nastavitelné v krocích po 5 metrech.  

 

Třetí alarm letu na padáku by neměl být nastaven níţe neţ 30 metrů. 
 

Například pokud třetí alarm je nastaven na 200 m a první na 1500 m, druhý je 
pak nastavitelný v rozmezí 230 až 1470 v krocích po 5 m. 

 
Alarm letu na padáku začíná pípat 50 metrů dříve, než je nastaven. 

Poslední tón alarmu tak zní ve výšce, na kterou byl nastaven!!! 
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Typy alarmů 

 
Menu -> Alarms -> Edit Alarms -> Selected Alarm -> Type 

 

 

Kaţdá z osmi skupin alarmů můţe být nastavena jako volné pády nebo let na 
padáku. 

 

 

V menu přejděte na poloţku Alarms. 

 
A dále vyberte Edit Alarms. 

 

Pro změnu typu skupiny ji nejdříve vyberte 

v seznamu.   

 

Posuňte se a vyberte poloţku Type:  Stisknutím 
středního tlačítka se můţete přepínat mezi typy 

alarmů. Budete poţádáni o potvrzení změny. 

 

Nezapomeňte se přesunout a vybrat: Save. 
 

Nebo: Cancel pokud chete změny vrátit. 
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Záznamník  

Přehled  
 

Menu -> Logbook 
 

 

Pokaţdé, kdyţ s N3 skočíte, zvýší se stav Odometru a celkového počtu seskoků, 
a profily seskoků, které si můţete prohlíţet na obrazovce nebo si je můţete 

stáhnout do počítače. Můţete uchovat aţ 2500 záznamů a 200 profilů seskoků. 
  

Kaţdý sumární záznam uchovává datum a čas seskoku, celkový volný pád a let 
na padáku, výška výskoku a otevření padáku, průměrná rychlost, rychlost ve 

čtyřech výškách a další.  
 

Rychlosti jsou zaznamenány v kaţdém záznamu a jsou kalkulovány ve čtyřech 
výškách zvanými „Speed Bands“. Normálně jsou tyto výšky 12000, 9000, 6000 a 

3000 feetů, s počátkem 500 feetů před kaţdou výškou, ale mohou být změněny 

pomocí NMU. 
 

           Při zobrazení záznamů seskoků: 
 Drţte horní tlačítko pro zobrazení předchozího seskoku. 

 Drţte spodní tlačítko pro zobrazení následujícího seskoku. 
 

Kaţdý profil je detailní záznam o skoku. Data profilů nemohou být zobrazena 
přímo v N3 ani pomocí NMU. Tato data lze zobrazit pouze pomocí software 

Paralog. N3 uchovává data profilů 200 posledních seskoků a Paralog je dokáţe 
přepočítat do grafů, tabulek a zobrazit je.  
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Zobrazit záznamník 

 
Menu -> Logbook -> View 

 

 

Na obrazovce menu vyberte Logbook, potom View 
a uvidíte první stránku záznamu. 

 

První stránka záznamu ukazuje číslo seskoku, 
datum, čas, nastavenou skupinu alarmů a výšku 

výskoku.  
 

Stlačte spodní tlačítko a zobrazí se pokračování 

záznamu. 

 

Druhá stránka záznamu zobrazuje výšku otevření 

padáku, dobu volného pádu a letu na padáku, 
průměrnou rychlost pádu a první dvě „speed 

band“ hodnoty.   
 

Stlačte spodní tlačítko a zobrazí se pokračování 
záznamu. 

 

 
Třetí stránka záznamu zobrazuje všechny 

hodnoty „speed band“, název letiště (DZ) a 
pouţitého letadla (AC). 

 
Přidrţením středního tlačítka se vrátíte do 

předchozího menu knihovny záznamů.   

 
Stlačením horního tlačítka se vrátíte na druhou 

stránku záznamu. 
 

Přidrţením horního tlačítka se dostanete na první 
stránku záznamu předcházejícího seskoku. 

 
Přidrţením spodního tlačítka se dostanete na 

první stránku záznamu následujícího seskoku. 
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Běţ na skok 

 
Menu -> Logbook -> GoTo 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Logbook. 

 

Dále pak vyberte poloţku: GoTo. 

 

Stiskněte střední tlačítko a zadejte číslo seskoku, 

který chcete prohlíţet. 

 

Číslice změníte pouţitím horního tlačítka, na další 

pozici se přesunete spodním tlačítkem.  

 

Výběrem OK se přesunete na tento skok.   

 
Nebo se přesuňte na Cancel pro návrat do 

knihovny záznamů bez změny prohlíţeného 
seskoku. 
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Smaţ skok 

 
Menu -> Logbook -> Del 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Logbook. 

 

Pokud se nezobrazuje číslo seskoku, který chcete 

vymazat, pouţijte funkci GoTo (viz. předešlá 
stránka) a přesuňte se na poţadovaný skok. 

 

Přesuňte se a vyberte Del. 

 

Vyberte OK a tím smaţete záznam seskoku. 
 

Nebo vyberte Cancel a vyhnete se smazání 
záznamu. 
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Odometer Reset 

 

Menu > Log Admin > Odometer 

 

 

Pokaţdé, kdyţ se uloţí záznam seskoku, zvýší se hodnota Odometru.   
 

Moţná budete chtít na začátku víkendu před seskoky resetovat tuto hodnotu. Pak 
postupujte dle následujících kroků: 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Log Admin. 

 

Přesuňte se a vyberte: ODomtr.  

 

Resetování Odometru na hodnotu nula 
provedete vybráním OK.  

 
Nebo přejděte na Cancel pokud jste změnili 

názor během resetování. 
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Výběr DZ 

 

Menu > DZ / AC Setup > Select DZ 

 

 

NMU vám umoţňuje zadat 32 názvů letišť (DZ) a náhrát je do N3.  
 

Jakmile nahrajete názvy DZ do vašeho N3, můţete je pak vybrat pro následující 
seskoky. Ve vašich záznamech pak budete mít uvedeny názvy DZ.   

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: DZ/AC Setup. 

 

Přesuňte se a vyberte: Select DZ. 

 

Zobrazí se vám současně vybraná DZ. Stiskněte 

libovolné tlačítko a přepnete se na další stránku. 

 

Zobrazí se vám základní seznam DZ, které jste 

nahráli v NMU.   
 

Vyberte poţadovanou DZ. Tato se vám zapíše do 
následujícího záznamu seskoku.  
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Výběr AC 

 

Menu > DZ / AC Setup > Select AC 

 

 

NMU vám umoţňuje zadat 32 typů letadel (AC) a náhrát je do N3.  
 

Jakmile nahrajete typy AC do vašeho N3, můţete je pak vybrat pro následující 
seskoky. Ve vašich záznamech pak budete mít uvedeny typy AC.   

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: DZ/AC Setup. 

 

Přesuňte se a vyberte: Select AC. 

 

Zobrazí se vám současně vybraný AC. Stiskněte 

libovolné tlačítko a přepnete se na další stránku. 

 

Zobrazí se vám základní seznam AC, které jste 

nahráli v NMU.   
 

Vyberte poţadovaný typ AC. Tento se vám zapíše 
do následujícího záznamu seskoku.  
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Hodiny a časovač 

Nastavit časovač 
 

 

Menu > Clk/Timers > Set Load Timer 

 

 
Nastavte si alarm, aby vám připomněl čas následujícího startu. 

 

 

Z hlavního menu vyberte Clk/Timers a po té zvolte 
poloţku Set Load Timer. 

 

Minuty začnou blikat. 

 
Stiskem středního tlačítka vyberete.   

 

Pouţitím horního a spodního tlačítka vyberte 
poţadovanou hodnotu, kde má odpočet začít.  

 

Po vybrání poţadované hodnoty stiskněte střední 
tlačítko. 

 

Vyberte OK a tím uloţíte nastavené hodnoty.   
 

Nebo přejděte na Cancel a vrátíte se beze změn.  
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Budík 

 
 

Menu > Clk/Timers > Set Alarm Clock 
 

 

Z hlavního menu vyberte Clk/Timers a po té zvolte 

poloţku Set Alarm Clk. 

 

 

Hodiny a minuty začnou blikat. Stiskněte střední 
tlačítko a tím vyberete hodiny. 

 
Pozn: čas se vţdy nastavuje ve 24 h formátu. 

 
Horním a spodním tlačítkem nastavíte hodinu.   

 
Stiskem středního přejdete na minuty. 

 
Horním a spodním tlačítkem nastavíte minuty. 

 
Stiskem středního dokončíte zadání. 

 

 

Vyberte OK a uloţte nové nastavení budíku.   

 
Nebo zrušte zadání výběrem Cancel.   
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Časovač vypnutí 

 

Menu > Clk/Timers > Set Sleep Timer 

 

 

Nastavením časovače vypnutí vám umoţní automaticky vypnout váš N3 po 
několika definovaných hodinách. 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Clk/Timers. 

 

Vyberte Set Sleep Timer.  

 

Stiskem středního tlačítka zahájíte proces zadání. 

 
Pouţitím horního a spodního tlačítka nastavte 

poţadovanou hodnotu v hodinách. 

 

Středním tlačítkem přejdete na OK. 

 
Nebo přejděte na Cancel bez uloţení změn. 

SLEEP 

Při zobrazení na zemi se objeví symbol SLeep 
indikující, ţe N3 je nastaven v reţimu vypnutí. 

 
Obrazovka se vypne v průběhu jedné minuty. 
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Nastavení zobrazení 

Kontrast 
 

 

Menu > Display Opt > Chg. Contrast > Inc. / Dec. 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Přesuňte se a vyberte: Chg. Contrast. 

 

Ve výchozím stavu je vybrána volba Inc. Contrast 
 

Stiskněte a drţte střední tlačíko. Kontrast se bude 

zvyšovat. 

 

 

Pro sníţení kontrastu přejděte na Dec. Contrast.  
 

Stiskněte a drţte střední tlačíko. Kontrast se bude 
sniţovat 

 
Pokud chcete nastavení uloţit, vyberte OK   

 
Pokud změny uloţit nechcete, vyberte Cancel 
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Podsvícení 

 

Menu > Display Opt > Backlight Off 
 

 
N3 je vybaven elektroluniscenčním podsvícením pro noční seskoky. Protoţe však 

podsvícení obrazovky silně vybíjí baterii, doporučujeme podsvícení zapínat jen na 
nezbytnou dobu v průběhu nočního seskoku a před tím se ujistit, zda je baterie 

plně nabita. 
  

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Zobrazí se aktuální stav (podsvícení je zapnuto nebo 

vypnuto).   
 

Tato obrazovka zobrazuje vypnuté (Off).  

 

Tato obrazovka zobrazuje zapnuté (On).  

 

 
Na zemi se na obrazovce objeví tento symbol při 

zapnutém podsvícení.  
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Otočit display 

 
 

Menu > Display Opt > Flip LCD 
 

 
Pokud potřebujete svůj N3 nosit na druhé ruce, případně z jiného důvodu otočit 

display a orientaci tlačítek, postupujte dle následujících kroků.   
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Pak přejděte na poloţku: Flip LCD.  

 

Display se otočí. Funkce tlačítek se také prohodí.  
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Formát času 

 
 

Menu > Display Opt > 12/24Hr Time Fmt 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Zobrazí se stav aktuálního nastavení. Středním 

tlačítkem změníte hodnotu. 
 

Tato obrazovka zobrazuje formát 12hr.   

 

Tato obrazovaka zobrazuje formát 24hr. 
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USA/Intl. Formát data 

 

Menu > Display Opt > USA Date Fmt / Intl Date Fmt 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Přejděte na USA/Int. Date Fmt. 
 

Zobrazí se aktuální nastavení. 
 

Tato obrazovka zobrazuje nastavení formátu USA 

 

Tato obrazovka zobrazuje nastavení mezinárodního 

formátu International 

 



    

 
 
D-90114 Uzivatelsky 
manual, N3 Rev B 

©2008 Alti-2 Inc. 
Strana 39 z 57 

9/14/2010 
 
 
 

 

  
Výška ve Feetech/Metrech 

 
 

Menu > Display Opt > Disp Alt in (ft/m) 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Přejděte na Disp Alt in ft/m.  
 

Uvidíte aktuální nastavení.  
 

Tato obrazovka zobrazuje aktuální nastavení výšky 
ve Feetech.   

 

Tato obrazovka zobrazuje aktuální nastavení výšky 
v Metrech. 
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Teplota ve F/C 

 
 

 

Menu > Display Opt > Disp Tmp (F/C) 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Přejděte na Disp Tmp in F/C.  

 
Uvidíte aktuální nastavení.  

 
Tato obrazovka zobrazuje nastavení ve stupních 

Fahrenheit. 

 

Tato obrazovka zobrazuje nastavení ve stupních 

Celsius. 
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Rychlost v mph/kmh 

 
 

 

Menu > Display Opt > Log Spd in mph/kmh 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Display Opt. 

 

Přejděte na Log Spd in mph/kmh. 
 

Uvidíte aktuální nastavení.   

 
Tato obrazovka zobrazuje nastavení rychlosti v mph.   

 

Tato obrazovka zobrazuje nastavení rychlosti v kmh. 
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Demo mód 

Alarmy 
 

Menu > Demo Mode > Alarms 
 

 
Demo Mode vám umoţní slyšet tóny alarmů asociovaných k jednotlivým výškám.   

 
Pokud máte nastaveny uţivatelské tóny prostřednictvím NMU, můţete je rovněţ 

slyšet v tomto reţimu. Pouze “Hard Deck” alarm, Alarm3, je vţdy konstantní tón. 
 

Demo Mode vám také poskytuje moţnost vidět nastavení obrazovky a zobrazení 

při startu N3 i během seskoku.  
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Demo Mode. 

 

Přesuňte se a vyberte skupinu alarmů, kterou 

chcete slyšet. 
 

Alarm1 je první alarm v sekvenci, kterou slyšíte 
během seskoku. 
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Zobrazení 

 
 

Menu > Demo Mode > Show Screens   
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Demo Mode. 

 

Pro demonstraci jak vypadá display N3 v průběhu 
seskoku vyberte: Show Screens.   

 
Stisknutím tlačítek budete procházet obrazovky 

tak, jak vypadají v různách reţimech. 
 

Zobrazí se v tomto pořadí: 
 Logo při startu 

 Výrobní číslo vašeho N3 & verzi software 
 Obrazovka na zemi 

 Výška  
 Reţim stoupání 

 Volný pád 
 Let na padáku 
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Tréninkový mód 

 
 

 

Menu > Training  

 

Pokud vyberete některou z tréninkových simulací, zobrazí se na vašem N3 
obrazovky, které vypadají jako za volného pádu začínající ve výšce výskoku, 

výšce otevření padáku a letu na padáku a klesání v závislosti na vybrané rychlosti 
tréninku.  

 
Tréninkový mód vám umoţňuje simulovat tři typy seskoků: Vysokorychlostní 

závada, nízkorychlostní závada a normální seskok.  

 
UPOZORNĚNÍ: Tréninkový mód pouţívejte pouze pro pozemní přípravu. 

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Training. 

 

Přesuňte se a vyberte simulaci, kterou chcete 
spustit. 

 
Simulaci spustíte stiskem středního tlačítka. 
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Manuální mód 

 

Menu > Manual Mode  

 

 

V manuálním módu pracuje váš N3 jako jednoduchý vizuální výškoměr. Display 
se nevypne po 30 minutách. Seskoky nebudou ukládány. Alarmy volného pádu 

budou slyšitelné, pokud jsou povoleny. V průběhu manuálního módu se nelze 
připojit k NMU.   

 
Pokud se přepnete do manuálního módu, budete dotázáni na aktuální výšku.   

 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Manual Mode. 

 

Středním tlačítkem se přesunete na pozici, kterou 
chcete měnit. Horním a spodním tlačítkem nastavíte 

poţadovanou hodnotu. Středním tlačítkem se 
přesunete na další pozici.   

 
Po stisku středního tlačítka na poslední pozici zadání 

výšky, začne OK blikat.    

 

Pokud chcete zadanou hodnotu uloţit, vyberte OK. 

 
Pokud se chcete vrátit do základního menu bez 

uloţení změn, stiskněte Cancel. 

 

V manuálním módu váš N3 zobrazuje aktuální výšku 
a v levém spodním rohu se objeví symbol MAN. 



    

 
 
D-90114 Uzivatelsky 
manual, N3 Rev B 

©2008 Alti-2 Inc. 
Strana 46 z 57 

9/14/2010 
 
 
 

 

  
Zrušit manuální mód 

 
 

Menu > Cancel Manual  
 

 
Pamatujte, ţe pokud N3 přepnete do manuálního módu, zůstanete v něm, dokud 

jej opět nezrušíte! 
 

Obnoví se automatické funkce; display se opět vypne po 30 minutách.   
   

 

Stiskněte spodní tlačítko pro vstup do Menu. 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Manual Mode.    

 

Vyberte OK a tím zrušíte manuální mód. 

 

Pokud vyberete Cancel, váš N3 se vrátí do hlavního 
menu.   

 
Pokud se chcete vrátit na obrazovku zobrazení výšky, 

přidrţte střední tlačítko, dokud se display nepřepne. 
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Posun Drop Zone  

 

Menu > DZ/AC Setup > Set DZ Offset 

 

Pokud startujete s jiného místa, neţ budete přistávat s rozdílnou nadmořskou 

výškou, můţete pouţít tuto funkci pro správné zobrazení výšky během seskoku. 
  

 

V hlavním menu vyberte poloţku: DZ/AC Setup. 

 

Dále vyberte Set DZ Offset.   

 

Výška začne blikat.   

 

 

Stiskem středního tlačítka vyberete pozici, kterou 
chcete měnit. Pouţitím horního a spodního tlačítka 

změníte hodnotu.   
 

Dalším stiskem středního tlačítka se přesunete na 
další pozici. 
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Pozun Drop Zone - 2 

 

 

Pro zadání výšky určete, zda cílová DZ je níţe (Lower) 
nebo výše (Higher) neţ kde startujete. 

 
Potvrďte vaši volbu stiskem středního tlačítka.   

 

Tato obrazovka ukazuje nastavení, kdy cílová DZ je 
100 feetů níţe neţ DZ, z které jste startovali.   

 

 
Pokud nastavíte posun cílové DZ, na obrazovce se 

zobrazí symbol DZO 
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Nulový posun DZ 

 
 

Menu > DZ/AC Setup > Zero DZ Offset 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: DZ/AC Setup.   

 

Přesuňte se a vyberte poloţku Zero DZ Offset. 

 

Zobrazí se pozemní obrazovka a zmizí symbol DZO  
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Jsem na zemi 

 
 

Menu > DZ/AC Setup > Im on Gnd  
 

 
Pokud váš N3 začne zobrazovat stoupání ve skutečnosti, kdy jste na zemi, 

proveďte následující kroky. 
  

Oznámit vašemu N3, ţe jste na zemi je uţitečné například v případě, kdy jedete 
do prudkého kopce a N3 získá pocit, ţe je v letadle, které stoupá. Výběrem 

funkce Im on Gnd zafixujete aktuální výšku. Dále bude N3 pracovat normálně. 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: DZ/AC Setup. 

 

Přesuňte se v menu a vyberte Im on Gnd. Po výběru 
se přepne N3 do zobrazení na zemi.  
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Skáču  

 
 

Menu > DZ/AC Setup > Im on a Jmp  
 

 
Pouţijte tuto funkci I’m on a Jump v případě, kdy chcete N3 udrţet v reţimu 

seskoku. Například jste v letadle, které stoupá velmi pomalu do malé výšky, nebo 
dlouho vyčkává v jedné výšce a N3 získá pocit, ţe je na zemi a přepne se do 

zobrazení na zemi. 
  

 

V hlavním menu vyberte poloţku: DZ/AC Setup. 

 

Přesuňte se v menu a vyberte: Im on a Jmp.  
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Smazat záznamy 

seskoků 
 

 

Menu > Log Admin > Del All Logs 
 

 
Pokud chcete vymazat knihovnu vašich záznamů seskoků,postupujte dle níţe 

uvedených instrukcí. 

 
Číslo dalšího seskoku bude nastaveno na jedna, odometer bude resetován, názvy 

letišť a letadel označené jako pouţité budou odznačeny. Součty časů volného 
pádu a letu na padáku budou nastaveny na nulu. 

 
Ţádná další data nebudou ovlivněna. Vaše alarmy zůstanou nastaveny.  

 
Pokud si přejete vymazat VŠECHNA nastavení, pak po vymázání záznamů 

proveďte formát paměti funkcí Format NVRAM v menu System Admin. 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Log Admin. 

 

Vyberte poloţku: Del All Logs. 

 

Budete vyzváni k potvrzení operace. To provedete 
výběrem OK. 

 
Pokud změníte názor, vyberte Cancel a váš N3 se 

vrátí do menu Log Admin beze změn. 
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Zakázat/Povolit 

záznamy 
 
 

Menu > Log Admin > Enable/Disable Logs 
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: Log Admin. 

 

Pokud jsou záznamy povolené, nabízí se ve spodní 

části volba Disable Logs; v opačném případě se 

nabízí volba Enable Logs. 
 

Pokud chcete provést změnu, přesuňte se na volbu 
a vyberte Disable Logs nebo Enable Logs. 

 

Tento obrázek zobrazuje povolené záznamy.   

 
Pokud chcete záznamy zakázat, vyberte OK  

 

Pokud nechcete změnu provést, vyberte Cancel  

 

Tento obrázek zobrazuje aktuálně zakázané 

záznamy.   
 

Výběrem Enable Logs, a poté OK na další obrazovce, 
povolíte záznamy; další seskok jiţ bude uloţen.  

 
Výběrem Cancel záznamy nepovolíte. 

 

 
Pokud jsou záznamy povolené, zobrazí se na 

obrazovce na zemi tento symbol. 

 
Nebo tento v případě, ţe jsou záznamy zakázané. 
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Formát paměti NVRAM 

 

Menu > System Admin > Format NVRAM 

 
Formátováním paměti NVRAM:  

1. Vymaţete záznamy seskoků 
2. Nastavíte následující seskok na 1 

3. Nastavíte tovární nastavení všech voleb 
4. Ověříte proces čtení a zapisování do paměti v místě, kde jsou ukládány 

záznamy seskoků.  
 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: System Admin. 

 

Vyberte Format NVRAM. 

 

Vyberte OK pro zahájení procesu formátování. 

Dojde k menšímu zdrţení neţ se N3 vrátí do 
normálního provozu. Váš N3 se vrátí do menu 

System Admin. 
 

Nebo vyberte Cancel a tím přerušíte proces a vrátíte 
se do menu System Admin. 
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Zobrazení stavu 

 

Menu > System Admin > Show Status    

 

V případě, ţe budete mít potíţe s provozem vašeho N3, pak při kontaktu 

se zákaznickým centrem Alti-2, můţete být poţádáni o sdělení informací 
zobrazovaných na stránce Systém Admin-Show Status. Tyto informace nám 

pomohou diagnostikovat problém. 

 

V hlavním menu vyberte poloţku: System Admin. 

 

Vyberte Show Status.   

 

Tato obrazovka zobrazuje detaily stavu baterie, 
které pomohou zákaznickému centru Alti-2 

zhodnotit výkon vašeho N3. 
 

Stiskněte a drţte střední tlačítko, dokud se N3 
nevrátí do menu System Admin. 
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Ponoření do slané vody 

 
 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Solné zbytky musí být odstraněny z filtru po ponoření do slané 

vody. Špatné vyčištění můţe vést k ucpání a ke zpoţdění vyhodnocení za volného 
pádu. 

 
Pro odstranění solných zbytků na výškoměru pouţijte čistou vodu a výškoměr do 

ní ponořte cca na 10 minut.  
Občas jím zatřepte. Vyjměte jej z vody a nechte na vzduchu vyschnout.   

 
Pouţijte stlačený vzduch pro odstranění vody z prostoru USB konektoru.  

 

Nedotýkejte se filtru! Pokud to uděláte, můţete nenapravitelně poškodit váš N3. 
 

Prostup do reproduktoru je utěsněn vnitřně. Pokud se voda bude drţet v tomto 
prostoru, třepáním ji odstraňte.  
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Údrţba 

 
 

Pokud se váš N3 začne chovat chybně nebo abnormálně, IHNED jej přestaňte 
pouţívat a kontaktujte Alti-2!   

 
Alti-2 Incorporated 

1200 Flightline Blvd, Suite 5  
DeLand, FL 32724 
Tel: (386) 943-9333 

Fax: (386) 845-9221 
www.alti-2.com 

 

E-mail: info@alti-2.com 
 

Return Merchandise Authorization (RMA) můţete získat na naí web stránce: 
 

http://forum.altimaster.com/content.php?155-RMA-Repairs 
 

Demontáţ 

N3 nesmí být uţivatelem rozebírán. Kromě zde specificky popsaných kroků můţe 
veškerou údrţbu N3 provádět pouze Alti-2 Inc.  

 
Celkové čištění 

Otřete N3 vlhkým ubrouskem. 
 

 
ALTIMASTER je ochranná známka společnosti Alti-2 Incorporated 

The Altimaster Dial Face design je ochranná známka společnosti Alti-2 Incorporated 

Paralog je registrovaná ochranná známka Klaus Rheinwald. 

VELCRO® je registrovaná ochranná známka společnosti Velcro Ind. B.V. 

 

 
 
 Varování: PARAŠUTISMUS JE NEBEZPEČNÁ AKTIVITA A MŮŢE VÁM ZPŮSOBIT 

ZRANĚNÍ NEBO SMRT.  
 
Výškoměr je zařízení, které podléhá závadám, i kdyţ je řádně navrţeno, vyrobeno, 
sestaveno, udrţováno i pouţíváno. Nespoléhejte pouze na výškoměr. Váš výškoměr 
můţe být pouze povaţován za prostředek pro kontrolu výšky. Vizuální odhad 
vzhledem k zemi by měl být porovnán v kombinaci s dalším výškoměrem.  

 

http://www.alti-2.com/
http://forum.altimaster.com/content.php?155-RMA-Repairs

