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Altimaster Neptune 2 reprezinta un salt semnificativ pentru noi. Impreuna cu programul Neptune 

Maintenance Utility, Neptune 2 are alarme specifice, 2500 inregistrari sumare, 200 inregistrari 
detaliate, 8 grupuri de alarme, DZ specifice si denumiri pentru aeronave, si posibilitatea de a seta 

preferential unitatile de masura independent. Rezistent la apa si  usor de actualizat si folosit 
impreuna cu programul Neptune Maintenance Utility (NMU).    

Altimaster Neptune 2 este fabricat de  Alti-2, Incorporated. 

Acest fisier de ajutor incadreaza doar cele mai uzuale versiuni ale programelor Neptune 2  

 Pentru a verifica versiunea de soft a Neptune – ului mergeti la Menu > Demo Mode > 

Show Screens  
 Al doilea ecran va arata impreuna seria si versiunea. Fiti sigur sa iesiti din versiunea demo 

apasind butonul din mijloc pana apare un ecran care afirma: 'Demo Finished. Press any 
key to continue.'   

 Versiunea curente a programului pentru Neptune 2 este pe  siteul nostru.  

 

Altimaster Neptune 2 

Dimensiuni generale 1.69” x 2.49” x 0.55”  

Greutate: 1.2 oz (without mount) 

Temperaturi acceptate  -20 deg C to +60 deg C 

Adancime maxima rezistenta la 
apa  

6 feet 1 hour 

Material corp Polycarbonat 

Tip baterie DL2450 

Alarme 8 Grupuri de cate 3 alarme de 

altitudine 

 

 

 

 

 

Despre  

Neptune 2 

http://www.alti-2.com/
http://www.alti-2.com/Neptune_Owners_Pages/Neptune_Owners_Home.htm
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Neptune 2 este un aparat in continua schimbare. Vom continua sa imbunatatim functiile sale, sa 

adaugam unele noi si sa implementam sugestiile clientilor nostri. Ca rezultat, detinatorii de 
Neptune 2 vor avea intotdeauna cel mai avansat computer pentru parasutism de pe piata. 

Actualizarile sunt gratuite si pot fi gasite pe site-ul nostru. 

 

 

Cum sunt actualizate periodic programele pentru computer, ar trebui sa va mentineti si Neptune– 

ul dumneavoastra  actualizat. Nu veti obtine numai ultimele noutati, dar actualizarile de sistem va 

vor ajuta sa va mentineti Neptune-ul in stare buna de functionare.  
 

 
Pentru actualizarile programului pentru Neptune 2 vizitati  www.alti-2.com . Instructiuni complete 

de downloadare sunt incluse in program..   

  

 

 

Actualizari 

Software  

http://www.alti-2.com/
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Neptune 2 si Programul de mentenanta Neptune (NMU) au un numar considerabil de optiuni ce 

acopera setarile pentru alarma, evidenta salturilor, modurile manuale, numele DZ si AC, de 
contrast, lumina de fundal, etc., etc. Sunt sute de combinatii ale setarilor, si este imposibil sa le 

acoperim pe fiecare in detaliu. Am incercat sa acoperim functiile de baza, insa,  in orice caz: 

Daca aveti ORICE problema sau intrebare, va rugam sunati-ne sau dati-ne un e-mail. Vom face 
tot ce ne sta in putinta sa va putem ajuta in privinta Neptune-ului dumneavoastra. 

386-943-9333 

info@alti-2.com 

Exista posibilitatea de a avea un reprezentant numit  Altimaster Field Support in aria DZ –ului in 
care activati. Verificati existenta acestuia prin programul online Altimaster Field Support locator: 

http://www.alti-2.com/field_support_locator.htm. 

 

 

Ajutor 

mailto:info@alti-2.com
file://fileserver1/marketing/Neptune%202%20Info%20from%20Tim/decompiled/AboutAFSprogram.html
http://www.alti-2.com/field_support_locator.htm


    

Avertisment: PARASUTISMUL ESTE O ACTIVITATE  CE IMPLICA HAZARDUL SI CARE POATE AVEA CA REZULTAT RANIREA 

SAU MOARTEA PERSOANEI CARE IL PRACTICA. 

Un Altimetru este un obiect ce poate sa se defecteze, chiar si cand este bine proiectat, produs, asamblat, intretinut si folosit. 

Pentru siguranta dumneavoastra nu va bazati doar pe un altimetru. Considerati altimetrul ca un ajutor pentru verificarea 

altitudinii. Un punct de referinta vizual trebuie folosit in combinatie cu orice altimetru.   

 

Neptune 2 Manual de utilizare                                         ©2008 Alti-2, Inc.                               Pagina 5 din 56 

  10/30/09 

 

 

 
 
 

Reteaua noastra globala de reprezentanti Altimaster Field Support va pot asista cu in mai multe 

privinte:  

 Actualizare Neptune 2  
 Ajutor in setarea computerului dumneavoastra pentru a va face singur actualizarile.  

 Asigurarea de piese de schimb pentru orice altimetru Altimaster.  
 Va fi o legatura directa intre dumneavoastra si noi.  

 Depanarea problemelor pe care le aveti cu orice produs Altimaster. 

Puteti gasi membri Altimaster Field Support in aria tuturor DZ-urilor din lume. Ei sunt usor de 
identificat prin increderea lor, comportarea inteligenta, purtarea insemnelor Altimaster Field 

Support, si orientare in general tehnica.  

O lista completa a membrilor  actuali Altimaster Field Support este disponibila online: 

http://forum.altimaster.com/   

Daca sunteti interesati in a va alatura echipei noastre, va rugam vizitati pagina de informatii si 

trimiteti-ne un e-mail argumentind de ce doriti acest lucru! 
 

 

Altimaster Field 

Support 

http://forum.altimaster.com/
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Indepartati suruburile ce asigura 
acoperitoarea bateriei folosind o 

surubelnita Phillips.  
 

Fiti atenti sa nu pierdeti inelul in forma de 
O. 

 

Inserati o baterie de tipul Duracell DL2450 

(sau echivalent). 
 

2 baterii sunt asigurate; 1 este pentru 
schimb. 

 

Bateria trebuie inserata doar cu semnul 
“+” in sus, de exemplu spre butoane. 

 
Nu lasati nici un fel de metal sa intre in 

contact cu bateria, si nu lasati doua baterii 
sa se atinga una de cealalta. 

 

Neptune 2 va fi considera ca rezistent la 

apa doar daca veti potrivi inelul in forma 
de o in locasul acoperitoarei pentru 

baterie 
Aceasta poate fi o sarcina dificila si puteti 

utiliza vaselina siliconica sau gel petrolier 

pentru a va ajuta in fixarea inelului in 
forma de o in locas.  

 
Daca nu veti sari niciodata in apropierea 

apei, puteti lasa deoparte inelul in forma 
de o.  

Setarea 

Bateriei 
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Repozitionati cele doua suruburi, dar NU 
STRANGETI EXCESIV! Aceasta poate crapa 

acoperitoarea bateriei si duce la 
pierderera rezistentei la apa. 

 

 
 

 

 
Butoanele Neptune 2 si meniurile de 

navigare sunt noi.   
 

 

Lucruri de baza… 
 Butoanele din exterior – sus & jos, 

creste / descreste 
 Butonul din mijloc – selecteaza si 

merge inapoi 
 

 
Detalii…  

 Meniurile se succed in bucla.  

Astfel, odata ce derularea a ajuns 
la sfarsitul itemurilor din meniu, 

lista este reluata din nou de la 
primul item din meniu.   

 
 Folositi butoanele de sus si de jos 

pentru a merge “sus” sau “jos” 
intr-un meniu. 

 

 Folositi butoanele de sus si de jos 
pentru a creste sau descreste o 

valoare. 
 

  
 Pentru navigarea in Jurnalul de 

salt, tineti apasat butonul de sus 
pentru a merge inapoi in istoric sau 

Butoane: 
Navigare Neptune 2 
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tineti apasat butonul de jos pentru 
a merge spre prezent. 

 
 Pentru a selecta un item, apasati 

butonul din mijloc o data.  
 

 Pentru a va intoarce la ecranul 
precedent, tineti apasat butonul din 

mijloc (aproximativ1.2 secunde) 
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Daca doriti sa utilizati Neptune 2  ca altimetru 

vizual,  va sugeram sa folositi montura pentru 
mana pe care o asiguram.  Va recomandam si 

instalarea ArmorII cand utilizati Neptune 2 ca 
altimetru vizual.  

 

Asezati montura pentru mana pe spatele 

Neptune 2. Aliniati cele patru (4) gauri cu 
insertiile din material pe spatele Neptune si 

introduceti suruburile asigurate cu saibele intre 
material si capul suruburilor.  

 

Puteti folosi Loctite pentru a asigura suruburile 
la locul lor mai bine. 

 
  

Daca doriti sa purtati Neptune 2 pe incheietura 

mainii, ca un ceas, folositi montura pentru 
incheitura pe care o asiguram. 

  

Materialul monturii este atasat pe spatele 
Neptune 2 la fel ca si montura pentru mana. 

Cureaua este apoi introdusa prin canalul 
existent in materialul monturii pentru 

incheietura. 
 

Plachete metalice au fost folosite in trecut la 
Neptune. NU MAI FOLOSITI astfel de plachete 

cu cureaua pentru incheitura; acest ansamblu 

va crapa display-ul! 

 

 

 

Montura pe 

mana sau 
incheietura 
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Daca doriti sa folositi Neptune 2 ca altimetru audibil extern, 

folositi clips-ul pentru casca si curelele de strangere 
asigurate.  

Aliniati difuzorul Neptune 2 cu gaura pentru difuzor din 

clipsul castii. Nealinierea acestora duce la imposibilitatea 
auzirii alarmelor. 

Folosind functia “Flip” Neptune 2 poate fi asezat cu 

butoanele in orice directie, pe orice parte a castii. Folositi 
curelele de strangere pentru a atasa clipsul in pozitia dorita, 

mentinind aliniate gaurile pentru difuzor si difuzorul. 

 

Neptune 2 este fixat in clips.  

 

Clipsul este proiectat pentru a se potrivi intr-o casca 

decupata dupa cum am aratat. Daca il montati pe o casca 
ce nu poate fi decupata, va sugeram sa asigurati Neptune 2 

cu o banda de cauciuc sau elastic in jurul clipsului pentru a 
preveni alunecarea acestuia in exterior. 

 

 

Clips pentru 

Casca 
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Menu > Clk / Timers > Set Time 

 

In ecranul Meniu, derulati si selectati Clk/Timers. 

 

Derulati si selectati Set Time. 

 

Ora, minutul, secunda vor fi subliniate.  
Apasati butonul de sus pentru a selecta ora, si pentru a creste valoarea 

acesteia la valoarea dorita. Apasati scurt butonul din mijloc pentru a 
selecta minutele.  

 

Cresteti sau descresteti minutele la valoarea dorita. Apasati scurt butonul 
din mijloc pentru a selecta secundele.  

Setarea orei 
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Cresteti sau descresteti secundele la valoarea dorita. Apasati scurt butonul 
din mijloc pentru a  selecta OK si pentru a salva noua setare de timp. 

Pentru a anula setarile apasati scurt de doua ori si selectati Cancel.   

 

 

 

 
Menu > Clk/Timers > Set Date 

 

In ecranul Menu, derulati si selectati 

Clk/Timers. 

 

Selectati Set Date. 

 

Anul, Luna, Ziua vor fi subliniate.  

Apasati butonul de sus pentru a selecta 
anul, si pentru a creste numarul anului la 

valoarea dorita. Apasati scurt butonul din 

mijloc pentru a selecta luna.  

Setarea  

Datei 
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Cresteti sau descresteti luna pana la 
valoarea dorita. Apasati scurt butonul din 

mijloc pentru a selecta ziua.  

 

Cresteti sau descresteti ziua pana la 
valoarea dorita. Apasati scurt butonul din 

mijloc pentru a selecta OK si a salva 
setarile, sau apasati scurt de doua ori 

pentru a selecta Cancel.   

 
 

 

 
Menu > Clk/Timers > Set Load Timer 

 
Setarea unei alarme pentru a va reaminti cand are loc urmatoarea imbarcare. 

 

 

Odata selectat “Clk/Timers” din Meniul 
principal, derulati si selectati Set Load 

Timer 

 

Vor fi subliniate minutele.  Apasati 
butonul din mijloc pentru selectare.  

Setarea 

temporizatorului 

de imbarcare 
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 Folositi butoanele de sus sau jos pentru a 
creste sau descreste numarul de minute 

pana la timpul dorit.  

 

Apasati scurt butonul din mijloc pentru a 

selecta OK si pentru a salva noul 
temporizator, sau derulati si selectati 

Cancel pentru a iesi fara salvarea 
schimbarilor.  

 

 

 

 
Menu > Clk/Timers > Set Alarm Clock 

 

Odata selectat “Clk/Timers” din Meniul 
principal, derulati si selectati Set Alarm 

Clock 

 

Orele vor fi subliniate, apasati butonul din 

mijloc pentru selectie.  

Alarma Ceas 
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Folositi butoanele de sus si jos pentru a 

creste sau descreste valoarea timpului 

dorit. Timpul are formatarea unui ceas cu 
24 de ore. 

 

Apasati scurt butonul din mijloc pentru a 

selecta Ok si a salva noua alarma pentru 
ceas, sau derulati si selectati Cancel 

pentru a iesi fara a salva schimbarile 
efectuate.  
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Menu > Display Opt > Chg. Contrast > Inc. / Dec.   

 

 

Pentru a ceste sau descreste contrastul displayului urmati urmatorii 

pasi:   
 

Derulati si selectati Display Opt. 

 

Derulati si selectati Chg. Contrast. 

 

Optiunea de crestere a contrastului va fi subliniata. Apasati lung pe 

butonul din mijloc pentru a creste nivelul de contrast dorit.   

 

Pentru a descreste contrastul derulati pana la Dec. Contrast. Apasati 

lung pe butonul din mijloc pentru a descreste nivelul contrastului dorit. 
Derulati si selectati OK pentru a fi retinute schimbarile sau selectati 

Cancel pentru a sterge schimbarile setarilor.  

 

Contrast 
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Menu > Display Opt > Backlight Off 

 

O lumina electroluminescenta este inclusa pentru salturi de noapte. Folosirea acesteia va scurta 

viata bateriei. Va recomandam sa o lasati pe pozitia disabled – dezactivata – in afara de 
momentul in care chiar efectuati un salt de noapte, caz in care ar trebui sa puneti o baterie noua  

- pentru a fi siguri ca Neptune 2 are curent electric pe perioada saltului.    

 

In ecranul Meniu, derulati si selectati Display Opt. 

 

Starea curenta (daca lumina de fundal este pornita sau oprita) va 

fi afisata.  Acest ecran arata ca lumina de fundal este pe pozitia 
inchis – Off.  

 

Acest ecran arata ca lumina de fundal este pe pozitia deschis - 
On.  

 

 

Lumina de fundal: 
On / Off 
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Menu > Display Opt > Flip LCD  

 

Daca doriti sa purtati Neptune 2 pe mana dreapta, intorceti ecranu astfel ca meniul si butoanele 

sa apara corect pe timpul purtarii pe aceasta mana.   

 

Derulati si selectati 

Display Opt. 

 

Derulati si selectati Flip 

LCD.  

 

 Displayul este pregatit 

pentru montarea pe 
mana dreapta.  

 

Intoarcere 
LCD 
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Menu > Display Opt > 12Hr Time Fmt 

 

 

In displayul Meniu derulati si selectati Display Opt. 

 

Starea curenta (daca formatul este pentru 12 sau 24 de ore) va fi 
afisata.  Ecranul alaturat arata ca timpul afisat este in format de 24 

de ore.   

 

Ecranul alaturat arata ca timpul afisat este in format de 12 ore. 

 

Formatul Timpului:  
12hr / 24hr  
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Menu > Display Opt > USA Date Fmt / Intl Date Fmt 

 

Din ecranul Menu, derulati si selectati 

Display Opt. 

 

Derulati la USA/Int Date Fmt . 

Starea curenta (daca data este dispusa 

in format USA sau International) va fi 
afisata.  Acest ecran arata ca data 

curenta este in format USA.     

 

Acest ecran arata ca data curenta este 
afisata in format International. 

 

Afisarea datei: 
USA / International 

Format 
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Menu > Display Opt > Disp Alt in (M/F) 

 

Din ecranul Menu, derulati si selectati 

Display Opt. 

 

Derulati la Disp Alt in ft/m.  
Starea curenta (daca altitudinea este 

afisata in Picioare sau Metri) va fi 
afisata. Ecranul alaturat arata ca 

altitudinea afisata este in Picioare – 
Feet.     

 

Ecranul alaturat arata ca altitudinea 
afisata este in Metri. 

 

Afisare 

Altitudine: 
Picioare sau Metri 
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Menu > Display Opt > Disp Tmp (F/C)  

 

In ecranul Menu, derulati si selectati 

Display Opt. 

 

Derulati la Disp Tmp in F/C.  

Starea curenta (daca temperatura este 
afisata in grade Fahrenheit sau Celsius) va 

fi afisata.  Ecranul alaturat arata ca 
temperatura curenta afisata este in grade 

Fahrenheit.     

 

Ecranul alaturat arata ca temperatura 
curenta este in grade Celsius. 

 

Afisare Temperatura: 
Fahrenheit / Celsius 
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Menu > Display Opt > Log Spd in MPH/KMH 

 

In ecranul Menu, derulati si selectati 

Display Opt. 

 

Derulati la Log Spd in mph/kmh. 

Starea curenta (daca viteza afisata si 

inregistrata este in MPH sau KMH) va fi 
afisata. Acest ecran arata ca viteza este 

afisata in MPH – mile pe ora.     

 

Acest ecran arata ca viteza este afisata 
in KMH – kilometri pe ora. 

 

Afisare Viteza: 
MPH / KMH 
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Menu > System Admin > Format NVRAM 

Menu > System Admin > Show Status 

Formatare NVRAM  
- Sterge jurnalul de salt 

- Seteaza numarul saltului  urmator la 1.   
- Aplica setarile de baza  din fabricatie pentru toate optiunile. 

- Valideaza procesul de citire si scriere in memorie pentru jurnalul de vanzari si setari.   

 

Din ecranul Menu, derulati si selectati 

System Admin. 

 

Selectati Format NVRAM. 
    

Afisare status  
Daca se intampla sa aveti vreo problema de functionare cu Neptune 2, in timpul unui apel online 

sau e-mail directionat catre serviciul de clienti Alti-2, veti fi rugat sa cititi numerele listate in 

ecranul Show Status. Aceasta ne va ajuta in diagnosticarea problemei..  

 

Odata ce ati selectat ecranul System 

Admin, selectati Show Status.  Acest 
ecran arata starea bateriei ceea ce va 

ajuta serviciul de clienti Alti-2 in 
determinarea functionarii aparatului 

dumneavoastra Neptune 2.   

Administrare 

System:  
Format NVRAM & 

Status Afisare 
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Menu > Training  

 

Cand selectati oricare din simularile de antrenament, Neptune 2 va afisa un ecran care arata ca 

Modulul de Cadere libera, incepind cu altitudinea de iesire/parasire. La altitudinea de deschidere va 
schimba functionarea in Modulul Canopy si va descreste conform vitezei de cadere selectate ca 

antrenament.  
 

AVERTIZARE: Modulul de antrenament este destinat numai antrenamentului la sol. 

 

Modulul de antrenament va permite sa simulti trei tipuri de 

salturi: Defectiune la viteza mare, Defectiune la viteza mica, si 

Salt normal.  

 

Derulati si selectati simulatorul pe care il doriti sa il rulati.    

 

Mod 

Antrenament 
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Menu > Manual Mode  
Menu > Cancel Manual  

 

Modul Manual pornit  
 

Modulul Manual va permite sa rescrieti toate functiile automatizate. Afisajul Nu va intra in Stand 

By dupa 30 de minute. Va va intreba sa introduceti altitudinea curenta si apoi va afisa altitudinea 
pe care ati setat-o. Va afisa cresterile sau descresterile de altitudine de la cea setata de 

dumneavoastra.  
   

 

In ecranul Menu derulati si selectati Manual Mode. 

 

Apasati butonul din mijloc pentru a selecta o valoare a locului a 
carui altitudine doriti sa o schimbati. Folositi butoanele de sus si 

jos pentru a creste sau descreste valoarea. Folositi butonul din 
mijloc din nou pentru a selecta valoarea locului urmator.   

 
 

    

 

Odata selectata altitudinea dorita, folositi butonul din mijloc 

pentru a muta la pozitia Ok si apasati inca o data acelasi buton 
pentru a selecta.   

 
Sau folositi butonul de jos pentru a derula la Cancel si selectati 

pentru a reintroduce altitudinea corecta.   

Modul Manual:  
On / Off 
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Pentru a anula Modul Manual 
 

In ecranul Menu, derulati la Cancel Manual si selectati.   
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Menu > Ir Connect 

Neptune 2 are incorporat un port IrDA infrarosu ce asigura o legatura wireless cu calculatorul 

dumneavoastra. 

Portul infrarosu (IR) va permite:  

 Sa actualizati softul pentru Neptune 2  

 Sa incarcati setari personalizate pentru programul de utilitati NMU.  (a se vedea 

descrierea NMU)  
 Sa downloadati jurnalul de salt catre Paralog. 

Multe laptopuri au porturi infrarosu din fabrica, dar daca nu aveti un port infrarosu puteti primi 

un adaptor serial sau USB fara costuri. Nu exista o interfata Neptune sau un soclu dedicat; orice 
port infrarosu cu specificatie IrDA aprobata este acceptata pentru a fi folosita cu Neptune 2. 

Un port IR   sau/si computer nu sunt necesare pentru a opera cu Neptune 2.  Acesta este 

necesar pentru a folosi Neptune cu programul NMU, pentru actualizarile de soft si pentru a 
downloada jurnalul de salt in programul Paralog. 

 

Portul infrarosu al Neptune 2. 

 

Din ecranul Menu derulati si selectati  Ir Connect.  

IR Connect: 

Link to PC 
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Neptune 2 va cauta o conexiune.  Odata conectat, urmati 
instructiunile de pe ecranul calculatorului sau palmului 

pentru a lucra in sesiunea Ir.  
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Menu > Demo Mode > Alarms 

Menu > Demo Mode > Show Screens   

 

 

Modul Demo va permite sa ascultati tonurile de alarma 

asociate cu diferitele Grupuri de alarma si sa va prezinte 
ecranele ce apar in timpul unui salt.   

 
In ecranul Menu, derulati si selectati Demo Mode. 

 

Derulati si selectati tonurile de Alarma pe care doriti sa le 
auziti.  (Alarm1 va fi prima alarma pe care o veti auzi in 

secventa unui salt.)   

 

Ecrane afisate 

 
Pentru a vedea o demonstratie a ceea ce Neptune 2 va afisa 

in timpul unui salt normal, selectati Show Screens.  Numarul 
de serie - Serial Number-  si versiunea de soft din Neptune 

vor apare. Apasarea oricarui buton va face sa avansati in 
toate ecranele unui salt demo.   

 
Veti vedea: 

 Logo-ul de pornire  

 Numarul de serie si versiunea de soft a Neptune 2  
 Afisajul de la sol 

 Altitudinea 
 Modul de urcare 

 Caderea libera 
 Voalura 

 

Modul Demo 
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Menu > DZ/AC Setup > Set DZ Offset 

 

Daca decolati dintr-un loc insa sariti in alt loc, la o diferenta de nivel, puteti folosi functia DZ 

Offset astfel incat Neptune sa indice corect altitudinea din timpul saltului.   

 

Din ecranul Menu, derulati si selectati DZ/AC Setup.  Apoi, selectati 

Set DZ Offset.   

    

 

Altitudinea va fi subliniata.   

 

Apasati butonul de mijloc pentru a selecta coloana miilor, creste sau 
descreste altitudinea vizata a DZ. Apasati scurt butonul din mijloc 

pentru a selecta coloanele sutelor, zecilor si unitatilor,  si pentru a 

ajusta valorile vizate ale DZ.   
 

Odata ce altitudinea vizata este setata, apasati butonul din mijloc 
pentru a va misca la selectia DZ pentru cazul in care nivelul acesteia 

este mai mare sau mai mic. Folositi butonul de jos pentru a selecta 
Higher (mai mare) Confirmati alegerea prin apasarea butonului din 

mijloc.   
 

Acest ecran arata ca nivelul DZ-ului vizat este cu 50 de picioare mai 

jos decat nivelul decolarii.   

Setare DZ / AC:  
Setarea unei DZ 

diferite  
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Odata confirmata setarea Offset, ecranul de sol va va indica nivelul 
DZ vizat.   

 
Acest ecran arata ca la nivelul actual, nivelul DZ – ului dat este cu 

60 de picioare mai jos decat cel de decolare.   
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Menu > DZ/AC Setup > Set Dz Offset 

 

In ecranul Menu, derulati si 
selectati DZ/AC Setup. 

 

Derulati si selectati ZeroDZ 
Offset. 

    

 

Ecranul de sol va apare si nu 

va fi afisata nici un DZ Offset.  
  

 

Setare DZ / AC :  
Zero DZ Offset 
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Menu > DZ / AC Setup > Im on Gnd 

Menu > DZ / AC Setup > Im on a Jmp 

 

 

Sunt pe sol - Im on Gnd 

 
Daca altitudinea pe pamant nu este zero AGL urmati pasii urmatori:   

 
Spunindu-I Neptune 2 ca sunteti la sol este folositor de exemplu in casul in care conduceti spre un 

deal si apoi urcati in avion la scurt timp dupa aceasta. Unitatea este posibil sa nu fi actualizat 
altitudinea DZ de la momentul urcarii dealului. Selectind “Im on Gnd”  duce la fixarea altitudinii 

DZ la altitudinea curenta. Apoi aceasta va fi actualizata normal.    

 

In ecranul Menu 

derulati si selectati 
DZ/AC Setup. 

 

Derulati la selectia 
Im on Gnd.  Dupa 

selectare va veti 
intoarce la ecranul 

de sol.     

Sunt in salt - Im on a Jmp 
 

Folositi functia Im on a Jump pentru a mentine Neptune in secventa sa obisnuita de salt. De 
exemplu, daca urcati foarte incet la o altitudine mica, apoi va opriti pentru cateva minute 

asteptand sa treaca fenomenul meteo, Neptune 2 poate crede ca nu sunteti intr-o aeronava 
pentru parasutism, va reseta la ecranul de sol.   

Setare DZ / AC :  
Sunt pe sol 

Sunt in salt 
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Odata in sectiunea 

de meniu DZ / AC 
Setup, derulati si 

selectati Im on a 
Jmp.  Dupa 

selectie, va veti 
intoarce in ecranul 

de sol.  

 

 
 
 

Menu > DZ / AC Setup > Select DZ  

Selectia DZ 

 
Neptune 2 si Neptune Maintenance Utility (NMU) va permit sa personalizati numel a 32 de 

Dropzone pentru a fi incarcate in Neptune 2.  (A se vedea NMU User Manual: Dropzones) 

Odata incarcate DZ in Neptune 2, puteti selecta DZ-ul curent din lista.  Inregistarile vor 

reflecta DZ-ul selectat.  Selectia poate fi facuta de asemenea din NMU, in ecranul setarea 

DZ Names. 

Lista cu nume de DZ pe care o incarcati din NMU va apare.  Daca nu ati incarcat lista, va 

fi afisat doar Home.  Derulati si selectati numele de DZ dorit. Numele DZ va apare in 

inregistrarile ulterioare.  
 

 

In ecranul 
Menu 

derulati si 
selectati 

DZ/AC 
Setup. 

 

Derulati si 
selectati 

Select DZ. 
    

Setare DZ / AC:  
Selectie DZ 
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Numele 

curent al 
DZ va 

apare.  
Pentru a-l 

schimba 
apasati 

orice 

buton.  

 

Lista de 
baza sau 

lista cu 

nume DZ 
pe care ati 

incarcat-o 
din NMU va 

apare.  
Derulati si 

selectati 
numele DZ 

dorit.  

Numele DZ 
este aplicat 

tuturor 
noilor 

inregistrari.  
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Menu > DZ / AC Setup > Select AC  

Select AC – selectare aeronava 
Neptune 2 si Neptune Maintenance Utility (NMU) va permit sa personalizati pana la 32 nume de 

aeronava in Neptune 2.  (Vezi sectiunea NMU: Aircraft) 

 
Puteti selecta avionul din care sariti folosind Neptune 2.  Imaginea de mai jos arata numele 

aeronavelor incarcate in Neptune 2 folosind NMU, apoi schimbarea numelor acestora folosind 
interfata Neptune 2.  

Lista cu nume AC pe care ati incarcat-o din NMU va apare. Daca nu ati incarcat lista vor apare 

doar aeronavele Cessna si Caravan. Derulati si selectati numele AC dorit. Numele AC selectat va 
apare in inregistrarile viitoare. 
 

  

In ecranul Menu derulati si selectati DZ/AC Setup. 

 

Derulati si selectati, Select AC. 

 

Numele curent AC va apare. Pentru a schimba acest nume apasati 

orice buton.  

Setare DZ / AC:  
Selectie AC 
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Lista cu nume AC pe care ati incarcat-o din NMU va apare.  Derulati 

si selectati numele AC dorit.  Numele AC este de acum atasat 
inregistrarilor viitoare. 

 

 
Menu > Log Admin > Set Next Jump 

 

In ecranul Menu, derulati si selectati Log Admin.  Ajunsi in ecranul 

Log Admin, cursorul va evidentia automat  setarea numarului saltului 
urmator Set Next Jump Number.  Apasati butonul din mijloc pentru 

selectie.   

 

Apasati butonul din mijloc pentru a selecta numarul coloanei pe care 

doriti sa il schimbati.   

 

Folositi butoanele de sus si jos pentru a creste sau scade numarul de 
salturi.  

Administrare 

Jurnal: 
Set Next Jump 
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Odata ce aveti numarul de salturi dorit, folositi butonul din mijloc 

pentru derulare si selctati OK.   

 

Noul numar de salturi va fi afisat in ecranul Log Admin. Pentru a 

reveni la ecranul Menu,  apasati lung butonul din mijloc.  
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Menu > Log Admin > ODometer 

 

Derulati si selectati Log Admin. 

 

Odata ajunsi in ecranul Log 
Admin, derulati si selectati 

ODometer.     

 

Pentru a reseta Odometer la 
zero, derulati si selectati OK.  

 

Administrare 

Jurnal: 
Resetare Contor 
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Menu > Log Admin > FFTime 

 

Derulati si selectati Log Admin. 

 

In ecranul Log Admin, derulati si selectati 
FFTime.     

 

Apasati butonul din mijloc pentru a 
selecta ore, minute sau secunde.  

 

Folositi butoanele de sus si jos pentru a 

creste sau descreste numarul dorit. 
Apasati butonul din mijloc pentru a 

sublinia si a selecta OK pentru a salva 

setarile.   

Administrare 

Jurnal: 
Setare timp FF  
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Menu > Log Admin > CPTime 

 

Derulati si selectati Log Admin. 

 

In ecranul Log Admin, derulati si selectati 
CPTime.     

 

Apasati butonul din mijloc pentru a 

selecta ore, minute sau secunde.  

 

Folositi butoanele de sus si jos pentru a 
creste sau descreste numarul dorit. 

Apasati butonul din mijloc pentru a 
sublinia si a selecta OK pentru a salva 

setarile.   

Administrare 

jurnal: 
Setare timp CP 
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Menu > Log Admin > Del All Logs 

 

In ecranul Menu, derulati si selectati 
Log Admin. In ecranul Log Admin 

derulati si selectati Del All Logs.  

 

Pentru a confirma ca ceea ce doriti 

este stergerea tuturor inregistrarilor, 
selectati OK.  

 

Administrare jurnal: 
Stergerea tuturor 
inregistrarilor 
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Menu > Log Admin > Disable Logs 

 

Derulati si selectati  Log Admin. In 
ecranul Log Admin  derulati si selectati 

Disable Logs.  

 

Starea curenta este afisata in partea de 
sus a ecranului. Aceasta poza arata ca 

inregistrarile sunt pornite. Selectind CHG 
veti opri inregistrarile.   

 

Pornire inregistrari: 
Aceasta poza va arata ca inregistrarile 

sunt oprite. Pentru a porni inregistrarile, 
din ecranul Log Admin derulati si 

selectati  Enable Logs.  

 

Administrare Jurnal: 
Inregistrari Pornite / 
Oprite 
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Menu > Logbook 
 

 

In ecranul Menu derulati si selectati Logbook. 

 

Acest ecran va indica: 

- Total salturi 
- Total Freefall time – cadere libera 

- Total Canopy Time – zbor sub voalura 
deschisa 

- Odometer - contoar 

- O optiune pentru a vedea un salt cu un 
numar anume  

- O optiune sa stergeti un salt cu un numar 
anume 

- (nu e aratata– Derulati in jos) O optiune 
de a merge la un salt cu un numar 

specificat 

 

Setarea timpului de cadere libera  
Logbook > FF Time 

 
Din ecranul Logbook selectati FF Time.  Va apare 

Chg FF Time.  Apasati butonul din mijloc pentru a 

selecta valoarea timpului, ore, minute sau 
secunde pe care doriti sa le schimbati. Numerele 

selectate vor apare mai mari.  
  

 

Folositi butoanele de sus si jos pentru a creste 

sau descreste timpul vizat. Folositi butonul din 
mijloc pentru a sublinia si a selecta OK sau 

derulati la Cancel pentru a anula schimbarile.   

Jurnal: 

generalitati  
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Setarea timpului sub voalura deschisa  
Logbook > CP Time 

 

Setarea timpului petrecut sub voalura deschisa 
urmeaza aceleasi secvente ca si setarea timpului 

de cader libera.   

 

Odometer - contoar 

Logbook > ODometer 
 

Functia contoar va permite sa contorizati numarul 
de salturi efectuate intr-o zi. Fara a surprinde, 

aceasta cerinta a venit din partea parasutistilor 
care au uitat numarul de salturi efectuate in 

timpul unei zile sau boogie. 
Acest ecran va arata ca saltul urmator va fi saltul 

cu numarul 3.   

 

Resetare Odometer 
Logbook >ODometer 

 
Derulati  si selectati ODometer.  Derulind si 

selectind OK, veti reseta contoarul la zero (0)    

 

Vizualizare numar salt  

Logbook > View 
 

Derulind si selectind View,  veti fi dus in jurnalul 
detaliat al saltului cu numarul specificat.   

 

NOTA: 
Odata ce vizualizati pagina jurnalului detaliata, 

pentru a vizualiza urmatorul salt puteti apasa 
lung butonul de sus sau jos.  

 

Stergerea unui salt cu numar specificat in 

jurnal 
Logbook > Del 

 
Derulati si selectati Del.  Ecranul urmator arata 

ca saltul cu numarul 2 va fi sters.  
 

Pentru a selecta un salt cu numar diferit pentru 

stergere, altul decat cel vizualizat, folositi functia 
Go To dupa cum e descrisa in pasajul urmator.  
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Salt la un numar specificat de salt - Go To 
Logbook > GoTo 

 
Derulati si selectati GoTo.  Folositi butonul de 

mijloc pentru a selecta valoarea numarului pe 
care doriti sa o schimbati. Folositi butoanele sus 

si jos pentru a creste sau descreste numarul vizat 
din Jurnal.   

 

Apasati butonul din  mijloc pana cand OK este 
subliniat. Apasati acelasi buton din nou pentru a 

confirma schimbarile sau derulati la Cancel 
pentru a anula schimbarile.  

 

 
 

Alarms 

 
Neptune2 are 8 grupuri de alarme programabile, fiecare cu cate 3 alarme selectabile individual  

 
Sunt doua tipuri de alarme din car puteti alege: cadere libera sau zbor cu parasuta deschisa. 

Puteti avea un grup de alarme pentru cadere libera si un grup de alarme pentru zborul cu 
parasuta deschisa in acelasi timp.  

 

 

Alarmele pentru cadere libera si 

parasuta deshisa pornite 
In ecranul de sol, alarma subliniata 

(nota muzicala) indica faptul ca 
alarmele pentru cadere libera si 

parasuta deschisa sunt activate.   

 

 

Alarmele pentru cadere libera si 
parasuta deshisa  oprite  

Puteti opri alarmele daca folositi 
neptune 2 ca altimetru vizual. 

Pictograma alarmei se va schimba  
in ecranul de sol pentru a va arata 

ca alarmele au fost oprite. 

Pictograma va arata o linie ce taie 
nota muzicala. 

Alarme: 
Generalitati 
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Doar alarmele pentru cadere 
libera pornite 

Pictograma  fara subliniere indica 
faptul ca doar alarmele pentru 

cadere libera sunt activate. 
Alarmele pentru parasuta deshisa 

nu vor suna.   

 

Doar alarmele pentru parasuta 
deschisa pornite  

Alarma pentru parasuta deschisa 
este abreviata  CNP.  

 

Ecran sumarizare alarme 

 
Pe acest ecran aveti: 

 Alarmele curente active FF 
si  CP  

 Posibilitatea de a selecta 

diferite alarme FF si CP 
 Optiunea de a va edita 

singur setarile alarmei  
 Activare/Dezactivare alarme 

 Setare volum alarma CP  
 

 

Selectare alarme  FF  
 

Derulati si selectati “Select FF 

Alarm”. 
 

 

Derulati si selectati numele alarmei 
pe care doriti sa o editati. Puteti 

introduce nume personalizate prin 

NMU. In acest ecran numele 
“Monster 8” a fost creat folosind 

NMU.   
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Numele alarmei FF va apare pe 
ecranul de sumar al alarmelor - 

Alarm Summary. 

 

Selectare alarme  CP 

Derulati si  selectati “Select CP 
Alarms”. 

 

Derulati si selectati numele alarmei 

pe care doriti sa o editati to and 
Select the Alarm Name you wish to 

edit. Puteti introduce nume 

personalizate prin NMU. In acest 
ecran numele “Swoop1” a fost 

creat folosind NMU   

 

Numele alarmei CP va apare pe 
ecranul de sumar al alarmelor - 

Alarm Summary. 

 

Editare Alarme 
 

Derulati si selectati Edit Alarms. 
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Selectati numele alarmei pe care 
doriti sa o editati.  

 
Numele alarmei este subliniat. 

Puteti alege sa schimbati numele 
alarmei.  

 
Puteti alege sa schimbati tipul de 

alarm. In acest ecran “Monster8” 

este alarma curenta de FF.   

 

Selectind  Type, puteti schimba 

alarma in CP. In acest caz, vom 

lasa Monster8 ca alarma de cadere 
libera.   

 
Pentru a schimba altitudinea 

alarmei: derulati si selectati mai 
intai altitudinea pe care doriti sa o 

schimbati.  

 

Altitudinea alarmei va fi subliniata. 

Apasati scurt butonul din mijloc. 
Numerele se vor mari. 

 

Folositi butoanele de sus sau de jos 

pentru a creste sau descreste 
altitudinea dorita.  

 

Apasati butonul din mijloc pentru a 
sublinia Ok si a salva noua 

altitudine de alarma.  
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Derulati si selectati Save  pentru a 

retine noile setari.  

 

Dezactiveaza toate alarmele 

Inchide alarmele FF si CP. 

 

Dezactiveaza alarmele FF  
Inchide alarmele FF. 

 

Dezactiveaza alarmele CP  

Inchide alarmele CP 

 

CP Alarm LVL 
Apasati scurt butonul din mijloc 

pentru a schimba nivelul volumului 
de alarma cu parasuta deschisa. 

Normal sau Tare. 
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Menu > Clk/Timers > Set Sleep Timer 

 

Setind Sleep Timer-ul va da posibilitate sa inchideti Neptune 2 pentru o perioada de timp 

specificata.  

 

In ecranul Menu, derulati si selectati 
Clk/Timers. 

 

Selectati Set Sleep Timer.  

 

Puteti seta Neptune 2  sa hiberneze in 
unitati de ora. Folositi butonul din mijloc 

pentru a selecta locul valorii pe care 
doriti sa o schimbati. 

Setare  

Sleep Timer 
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Cresteti sau descresteti numarul de ore 

pe  care doriti sa le dormiti.   

 

Folositi butonul din mijloc sa derulati 

pana la OK.   

 

In ecranul de sol veti vedea o 

pictograma afisata odata cu modul 

Sleep.  
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ATENTIE: Depunerile de sare trebuiesc inlaturate din filtru dupa 

scufundarea in apa sarata. Neindepartarea acestora poate duce la 
blocarea filtrului si pot duce la intarzieri serioase in afisarea din 

caderea libera. 
 

 

Pentru a inlatura depunerile de sare, scufundati altimetrul in apa proaspata curata pentru 10 

minute. Agitati din cand in cand. Scoateti din apa, agitati putin si permiteti-i sa se usuce in aer 

liber. 

NU atingeti filtrul. Atingerea sa poate cauza pagube ireparabile pentru Neptune-ul 
dumneavoastra.. 

Cavitatea difuzorului este sigilata in interior. Daca apa ajunge in acest loc, scuturati pana la 

eliminarea cantitatii de apa din cavitate. 

 
 

 

 

Scufundarea 

in apa sarata 
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Daca Neptune 2 se comporta anormal sau in mod diferit decat cel uzual, opriti folosirea lui 

IMEDIAT si contactati Alti-2.   
 

Alti-2 Inc. 
1400 Flightline Blvd. 

Suite E 
DeLand, FL 32724 

 

Tel: (386) 943-9333 
Fax: (386) 943-9303  

www.alti-2.com 
 

 
ALTIMASTER este o marca inregistrata a Alti-2 Incorporated. 

Designul Altimaster Dial Face este o marca inregistrata a Alti-2 Incorporated. 
VELCRO® este o marca inregistrata a Velcro Ind. B.V.  

 

 
Dezasamblare  

Neptune 2 nu poate fi dezasamblat de catre utilizator. In cazul specific descris aici, mentenanta 
Neptune 2 trebuie facuta de catre Alti-2 Inc.  

 
 

Curatare Generala 
Stergeti Neptune 2 cu o carpa curata.  

 

ALTIMASTER este o marca inregistrata a Alti-2 Incorporated. 
Designul Altimaster Dial Face este o marca inregistrata a Alti-2 Incorporated. 

VELCRO® este o marca inregistrata a Velcro Ind. B.V  

 

Servisare 

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

