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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε Digifly! 

Πήρατε ένα υψηλής τεχνολογίας όργανο ειδικά σχεδιασμένο για την ελεύθερη πτήση. Οι πολλαπλές 
λειτουργίες και οι ενδείξεις που παρέχει , το κάνουν έναν δραστικό υπολογιστή κατά την πτήση. 
Μαθαίνοντας την χρήση του οργάνου θα κάνετε την πτήση σας πιο εύκολη με περισσότερες 
επιδόσεις και ασφάλεια. Θα σας βοηθήσει να εξελίξετε τις πτητικές σας τεχνικές και να παίρνεται 
τις αποφάσεις σας γρηγορότερα, χάρη στις συμπτυγμένες πληροφορίες που σας προσφέρει. Ένα 
ακόμα πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που σας δίνει να κατεβάσετε και να αναλύσετε την πτήση 
σας. Οι σχεδιαστές προγραμματιστές μας βλέποντας μπροστά κατά περιόδους βελτιώνουν το 
λογισμικό, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στο όργανο σας συνδέοντας το με το καλώδιο στον 
υπολογιστή. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ  DIGIFLY 

Αγαπητέ πελάτη, 

Σε ευχαριστούμε που επέλεξες αυτό το προϊόν της Digifly το οποίο έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με τα υψηλότερα ποιοτικά στάνταρ. Η Digifly εγγυάται την καλή λειτουργία του 
προϊόντος αυτού για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. 

Η Εγγύηση ισχύει υπό τον όρο ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και σύμφωνα με το σκοπό 
της χρήσης του, και σε συμφωνία με τις οδηγίες χρήσης του, καθώς και η συνοδεία της με το 
επίσημο τιμολόγιο, η απόδειξη της ταμειακής μηχανής όπου θα αναγράφεται, η ημερομηνία, το 
όνομα του πωλητή, το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του. Ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος των 
μεταφορικών. Το όργανο θα πρέπει να πακεταριστεί προσεκτικά για την ασφαλή επιστροφή. 

Η εγγύηση της Digifly δεν ισχύει όταν: 

-Τα παραστατικά έχουν παλιώσει και είναι δυσανάγνωστα. 

-Έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 

-Ζημίες που έχουν γίνει από ατυχήματα, αστραπή, φωτιά νερό, κακομεταχείριση, εγκατάλειψη. 

Η Digifly δεν φέρνει ευθύνη για ειδικές, δευτερεύων, επακόλουθες ζημιές, απώλεια χρήσης. Εάν το 
προϊόν δεν δουλεύει σωστά η είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τον πωλητή 
της Digifly. Προκειμένου να αποφύγετε μια αχρείαστη ταλαιπωρία, σας συμβουλεύουμε να 
διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης πριν έρθετε σε επαφή με τον πωλητή. 

 

 

Digifly Europe s.r.l. 
Via Stradelli Guelfi 53 
40138 Bologna – Italia 
Tel. +39 051 533777 
Internet: www.digifly.com 
E-Mail: info@digifly.com 
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2 ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

2.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ 

 

2.2 MΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 To Αρχιμήδης και το Αρχιμήδης Plus έχουν μια μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1.5 volt AA. Η 

μπαταρία αυτή είναι τοποθετημένη σε μια θήκη όπου μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα με 

μια άλλη. Για να αλλάξετε την μπαταρία θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αλλά δεν συνιστώνται για το λόγο του 

ότι ξεφορτίζονται γρήγορα από μόνες τους (μετά από 2 μήνες είναι εντελώς άδειες ).Εάν 

χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή δεν 

επαναφορτίζεται εσωτερικά από το όργανο. Η διάρκεια της μπαταρίας είναι περίπου στις 

200 ώρες. 

 

 

2.3  ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ & ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

 Η διάρκεια πατήματος των πλήκτρων του Αρχιμήδης επιλέγει και την ανάλογη λειτουργία. 

 Για μια λειτουργία που αντιστοιχεί σε ένα συνεχόμενο πάτημα του πλήκτρου αυτό θα πρέπει 

να παραμείνει πατημένο για 2 δευτερόλεπτα, (τα πλήκτρα με τις πράσινες ενδείξεις). 

 Για τις λειτουργίες με τις λευκές ενδείξεις χρειάζεται ένα απλό πάτημα του πλήκτρου. 

2.4 ΕΝΑΡΞΗ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Για την έναρξη λειτουργία του Αρχιμήδης  πατήστε το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 

δευτερόλεπτα. 

 Για το κλείσιμο της λειτουργίας του Αρχιμήδης πατήστε το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 

δευτερόλεπτα. 

 Αφού κλείσετε το Αρχιμήδης, θα πρέπει να περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα προτού το ξανά 

εκκινήσετε . Αυτό αποτρέπει να μπει σε λειτουργία το όργανο από λάθος, για παράδειγμα 

όταν μεταφέρεται την πτέρυγά σας στον σάκο. 

 Όταν βάζετε σε λειτουργία το όργανο, στην οθόνη εμφανίζονται πληροφοριακά, ο τύπος του 

βάριου, το όνομα του πιλότου εφόσον έχει συμπληρωθεί, ο σειριακός αριθμός της συσκευής, 

η έκδοση του λογισμικού, ημερομηνία, η ώρα και η διάρκεια αποθέματος της μπαταρίας. 
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2.5 Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 Η αντίθεση φωτεινότητας, της LCD οθόνης του Αρχιμήδης μπορεί να διαμορφωθεί  ανάλογα 

με τις συνθήκες φωτεινότητας. 

Για να διαμορφώσετε την αντίθεση φωτεινότητας της οθόνης πηγαίνετε στο μενού ‘MAIN SETUP’ , 

και στην συνέχεια στο (M-SET \ n. 1 CTRS). Πατήστε το πλήκτρο  (επιλογή ‘EDIT’) και 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια ρυθμίστε την αντίθεση. 

2.6 ΜΕΝΟΥ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

 Προκειμένου να πλοηγηθείτε στα υπομενού του Αρχιμήδη, πατήστε το 

πλήκτρο  (επιλογή ‘ΜΕΝ’). 

 Για να επιστρέψετε πίσω στην κύρια σελίδα πατήστε το πλήκτρο 

 (επιλογή ‘ESC’). 

 Από την σελίδα “MENU”, για να επιλέξετε κάποιο από τα 

αναγραφόμενα υπομενού, κινηθείτε πάνώ η κάτω με την βοήθεια των 

πλήκτρων που συμβολίζονται με βέλη  ,  στην συνέχεια επιλέξτε 

να εισέλθετε στο επιθυμητό υπομενού πατήστε το πλήκτρο  

(επιλογή ‘ΕΝΤ’). 

 Για να αλλάξετε τις επιλεγμένες παραμέτρους, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη  , 

    και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο “SAV” (επιλογή ‘SAV’), επίσης μπορείτε να βγείτε 

χωρίς να διατηρήσετε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο   ( επιλογή ‘ESC’) 

 

2.7 ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΒΑΡΙΟ 

 Για να ρυθμίσετε το όργανο και να αλλάξετε τις 

ρυθμισμένες παραμέτρους του από την Digifly, 

πατήστε το πλήκτρο  . (επιλογή ‘ΜΕΝ’), 

 Υπάρχουν δύο ρυθμιζόμενα μενού στο όργανο . Το 

“MAIN SETUP” μενού και το “ADVANCED SETUP” 

μενού ( μόνο στο Archimede Plus ). 
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 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ,  πηγαίνετε στο  “MAIN SETUP” η στο μενού 

“ADVANCED SETUP” επιλέξτε, επιβεβαιώστε, πατήστε το πλήκτρο   (επιλογή“ENT”). 

 Θα δείτε μια λίστα από παραμέτρους τις οποίες μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα στα μενού 

“MAIN SETUP”  και  “ADVANCED SETUP”  (Μόνο στο Archimede Plus ). 

 Για να αλλάξετε τις παραμέτρους κάποιας λειτουργίας πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη  ,  

 . πατήστε το πλήκτρο   (επιλογή ‘EDIT’) για να μπείτε στην επιθυμητή λειτουργία. 

 Για να αλλάξετε τις επιλεγμένες παραμέτρους κάποιας λειτουργίας πατήστε τα πλήκτρα με τα 

βέλη  ,  επιβεβαιώστε με το πλήκτρο   (επιλογή “SAV”) η μπορείτε επίσης να βγείτε 

από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς να σώσετε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο    

(επιλογή “ESC”). 

 Για να επιστρέψετε στην κυρίως οθόνη πατήστε το πλήκτρο   (επιλογή “ESC”). 

 

2.8 ΠΟΛΥΓΛΩΣΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ 

 Το όργανο προκειμένου να σας βοηθήσει να κάνετε πιο εύκολα τις ρυθμίσεις, διαθέτει 

κάποιες βοηθητικές επιπλέον γλώσσες πέραν της Αγγλικής. Για να αλλάξετε την βοηθητική 

γλώσσα πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \  LANG)  και επιλέξτε την γλώσσα της αρεσκείας σας. 

 

 

2.9 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 Για να επαναφέρετε το βάριο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (κύριες ρυθμίσεις για όλες τις 

παραμέτρους), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   όπως όταν βάζετε σε 

λειτουργία το όργανο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα 

‘FACTORY SET?’, τότε επιβεβαιώστε με ‘YES’  για επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις η  

με ‘ΝΟ’ σε περίπτωση για μη επιστροφή. Εάν επιλέξετε ‘YES’  θα εμφανιστεί ΄να μήνυμα 

επιβεβαίωσης“SETUP RESET”. 
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3 ΟΔΗΓΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 

3.1 BΑΣΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
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Υψόμετρο A1 

Air Efficiency (Plus)  -  
Ταχ. πτήσης  / Πίεση  / 
Θερμοκρασία 

Κλίμακα βάριου 

●     Ένταση ήχου Med / High 
● ●  Ήχος κλειστός 

       Ώρα 

● Γραφικό υψομ. / Κεντρ. 
θερμικού (Plus) 
● ●  On / Off Διακόπτης 

●     χρονόμετρο 
● ●  μηδενισμός 
Ch h      MENΟΥ 

 

  Αλλαγή    ταχ. πτήσης / 
  πίεση / θερμοκρασία 

       Αλλαγή Οθόνης 

●    Αλλαγή υψομέτρωνA2 / A3  
● ●  Μηδενισμός A2 / A3 

●  = Κανονικό πάτημα πλήκτρου        ● ●  = Συνεχόμενο πάτημα (2 δευτ.) 

Ένταση ήχου   -   Καταγραφή πτήσης - Μπαταρία – Λειτουργία (MENU) 

Υψόμετρο A2 / A3 

Ώρα  / Χρονόμετρο 

Αναλογικό Βάριο 

Βάριο μέσου όρου 



3.2 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ 
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Air Efficiency (Plus) - 
Ταχύτητα πτήσης / 
Πίεση/ Θερμοκρασία/ 
Ώρα /Χρονόμετρο 

Υψόμετρο A1 

Γραφικό υψόμετρο / 
Κεντράρισμα θερμικού 
(Plus) 

Αναλογικό βάριο 

Υψόμετρο A2 / A3 

Βάριο μέσου όρου 

Κλίμακα αναλογικού  

●     Ένταση ήχου Med / High 
● ●  Ήχος κλειστός 

       Ώρα 

●   Γραφικό υψόμετρο / 
Κεντρ. θερμικού (Plus) 
● ●  On / Off  διακόπτης 

●     Χρονόμετρο 
● ●  Μηδενισμός 

          MEΝΟΥ 
 

  Κύλιση    Ταχ. πτήσης / 
  Πίεση / Θερμοκρασία 

              Αλλαγή σελίδας 

●     Scroll Altimeter A2 / A3  
● ●  Zero Altimeter A2 / A3 

Ένταση ήχου   -   Καταγραφή πτήσης - Μπαταρία– Λειτουργία (MENU) 

●  = Κανονικό πάτημα πλήκτρου        ● ●  = Συνεχόμενο πάτημα (2 δευτ.) 



3.3 ΟΘΟΝΗ PLUS (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 
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Air Efficiency (Plus) - 
Ταχ.πτήσης / Πίεση / 
Θερμοκρασία 

Υψόμετρο A1 

Γραφικό υψόμετρο 
/Κεντράρισμα Θερμικού 
(Plus) 

Ισότιμο  Μακ - κρέντι 

Μακ - κρέντι 

Υψόμετρο A2 

Ώρα / Χρονόμετρο 

Αναλογικό βάριο 
Βάριο μέσου όρου 

Υψόμ. A3 κερδισμένο ύψος 

Κλίμακα αναλογικού  
βάριου 

Καθαρό βάριο 

●     Ένταση ήχου Med / High 
● ●  Ήχος κλειστός 

       Ώρα 

●     Γραφικό υψόμετρο / 
Κεντράρισμα Θερμικού 
● ●  On / Off  διακόπτης  

●     Χρονόμετρο 
● ●  Μηδενισμός 

MENΟΥ 
 

Αλλαγή  Ταχ. πτήσης/ 
  Πίεση / Θερμοκρασία 

       Αλλαγή Οθόνης 

●     Αλλαγή υψόμ. A2 / A3  
● ●  Μηδενισμός A2 / A3 

Ένταση ήχου   -   Καταγραφή πτήσης - Μπαταρία – Λειτουργία(MENU) 

●  = Κανονικό πάτημα πλήκτρου        ● ●  = Συνεχόμενο πάτημα (2 δευτ.) 



4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 

4.1  ΟΘΟΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

 Στο Αρχιμήδης plus υπάρχουν 3 βασικές οθόνες ενδείξεων, και δύο στο Αρχιμήδης.  

- Η Βασική , η προχωρημένη, και η plus (πλας). 

 

               Η εναλλαγή μεταξύ  τον οθονών γίνεται πατώντας το πλήκτρο  .  

 
ΒΑΣΙΚΗ 

 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 

 
PLUS,(ΠΛΑΣ) 
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5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

5.1 ΥΨΟΜΕΤΡΑ 

 Tο όργανο έχει τρία διαφορετικά υψόμετρα: A1, A2, A3.  

 Οι ενδείξεις των υψομέτρων μπορεί να φαίνονται σε μέτρα (mt) η σε πόδια (ft). Για να 

αλλαχθεί η η ένδειξη της μονάδας μέτρησης, πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ U-AL). Και 

επιλέξτε  “MT” η “FT”. 

 

5.1.1 ΥΨΟΜΕΤΡΟ A1 

 Το Α1 είναι το βασικό υψόμετρο. 

 

5.1.2 ΥΨΟΜΕΤΡΟ A2 

 Για να μηδενίσετε το Α2  πατήστε το πλήκτρο   (συνεχές πάτημα). 

 Για αλλαγή από A2 σε A3 και αντιστρόφως , πατήστε το πλήκτρο  . 

 

5.1.3 ΥΨΟΜΕΤΡΟ A3 

 το υψόμετρο A3 είναι για γενική χρήση και μπορεί να μηδενιστεί 

πατώντας το πλήκτρο  (συνεχές πάτημα). 

 Στο  Αρχιμήδης  Plus το υψόμετρο A3 μηδενίζεται αυτόματα when όταν συναντήσετε 

θερμικό. Υπάρχουνε 2 παράμετροι οι οποίες μπορούνε να ρυθμιστούν για να επιτρέπουν στο 

Αρχιμήδης  Plus να αναγνωρίζει το θερμικό; Η κάθετη ταχύτητα (βάριο)  

και για πόσα συνεχόμενα δευτερόλεπτα ανιχνεύεται η άνοδος. Για να ρυθμίσετε τις 

παραμέτρους του ανιχνευτή πηγαίνετε (ADVANCED SETUP \ n. 1 THEV) and (ADVANCED SETUP 

\ n.2 THET) για ρύθμιση της κάθετης ταχύτητας(vario) και για πόσα δευτ. να ανιχνεύεται η 

άνοδος. 

 Για μετακίνηση ανάμεσα σε A2 η  A3 υψόμετρο, πιέστε το πλήκτρο  . 
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5.1.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΏΝ A1 A2 ΚΑΙ A3 

 Πηγαίνετε στην σελίδα των μενού και επιλέξτε “ALTIM” εκεί επιλέξτε πιο 

υψόμετρο (A1 A2 or A3) θέλετε να ρυθμίσετε. Κινηθείτε πάνω και κάτω 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη  ,  και πιέστε το πλήκτρο 

  (επιλογή “EDIT”). Για να ρυθμίσετε την ένδειξη του υψόμετρου 

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη  ,  και επιβεβαιώστε με 

το πλήκτρο   (επιλογή “SAVE”) η βγείτε χωρίς να σώσετε τις 

αλλαγές πατώντας το πλήκτρο   (επιλογή “ESC”). 

 Για ρύθμιση των A1, A2 και A3 στην στάνταρ ατμοσφαιρική πίεση QNH (1013 mb), 

πηγαίνετε στο υπομενού “ALTIM” και επιλέξτε ποιο υψόμετρο (A1,A2 or A3) θέλετε να 

ρυθμίσετε,πιέστε το ‘κεντρικό’ πλήκτρο (συνεχές πάτημα). Και επιβεβαιώστε  για ναι με το A 

“YES” η  “NO” για όχι. 

 Στο Αρχιμήδης plus δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί το υψόμετρο A3 γιατί μηδενίζεται 

αυτόματα όταν βρεθείτε σε θερμικό. 

 

5.1.5 ΓΡΑΦΙΚΟ  ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
 

 -Αυτό είναι ένα γράφημα που σε πραγματικό χρόνο δείχνει τη σχέση 

του ύψους  με το χρόνο, το οποίο και διαμορφώνεται κατά την 

διάρκεια της πτήσης. Βοηθά στο να βλέπει ο πιλότος πόσο 

αποτελεσματικά αναρριχάται η κυκλώνει το θερμικό. Είναι πολύ 

χρήσιμο ιδιαίτερα όταν επικρατούν ασθενικές συνθήκες.  

 Οι κλίμακες του γραφικού υψόμετρου μπορούν να αλλαχθούν, 

πηγαίνοντας στο  (MAIN SETUP \ n. 13 BARX and \n. 14 BARY).  

 Για να αλλάξετε την ένδειξη του γραφικού υψόμετρου στην ένδειξη της 

βοήθειας κεντραρίσματος του θερμικού, πατήστε το πλήκτρο   

(μόνο στο Αρχιμήδης Plus). 

 

  

ΓΡΑΦΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ 
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5.2 ΒΑΡΙΟ 

 

5.2.1 ΣΟΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΟ ΙΝΤΕΛIΒΑΡΙΟ (INTELLIVARIO) 

 Είναι ένα επαναστατικό σύστημα σχεδιασμένο από την Digifly το οποίο είναι βασισμένο στα 

περίπλοκα ψηφιακά φίλτρα που επεξεργάζονται της πληροφορίες από τον αισθητήρα πίεσης. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ ευαίσθητό βάριο, το σύστημα Intellivario είναι πλήρως 

διευθετήσιμο, επιτρέποντας στους πιλότους να ρυθμίζουν την ευαισθησία στα βάριο τους 

ανάλογα με τις συνθήκες πτήσης.  

 Το όργανο έχει έναν πολύ ευαίσθητο αισθητήρα και ένα εξαιρετικό σύστημα αντίδρασής το 

οποίο επιτρέπει στο όργανο να είναι πολύ γρήγορο ( ανανεώνεται 2ο φορές το δευτερόλεπτο). 

 

5.2.2 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΒΑΡΙΟ 

 Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του βάριο, πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ n. 5 RVAR). Η 

κύρια ρύθμιση είναι στα 0.4 δευτ.  

 

5.2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΙΟ 

 Το μακρύ πεδίο ενδείξεων στο αριστερό μέρος της οθόνης δείχνει τις μετρήσεις του 

αναλογικού βάριο. 

 Το αναλογικό βάριο διαβάζει και δείχνει την στιγμιαία άνοδο. Η πληροφορία φαίνεται 

στην αναλογική ένδειξη του αριστερού μέρους της οθόνης από μια γραφική μπάρα, 

όπου δείχνει την άνοδο η την κάθοδο. 

 -Η κλίμακα του αναλογικού βάριο μπορεί να διαμορφωθεί  σε 1,6,12 μ/δευτ. 

ρυθμίζοντας την παράμετρο (MAIN SETUP \ n. 7 FS_V). 

 

 - 15 -  



5.2.4 ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΑΡΙΟ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  

 Η ένδειξη του ψηφιακού βάριου δείχνει τον μέσο όρο ανόδου η καθόδου.  

 Οι πληροφορίες αυτής της ένδειξης εμφανίζονται έντονα ώστε να γίνεται 

η ανάγνωση τους ευκολότερα. 

 Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο όπου θα δείχνει το μέσο όρο από ‘0’ 

έως ‘60’ δευτερόλεπτα, ρυθμίζοντας την παράμετρο (MAIN SETUP \ n. 6 INTE)  

 -Μπορεί να είναι αργό η και άμεσο. Εάν το ρυθμίσετε πολύ χαμηλά θα δείχνει σχεδόν άμεσα 

τις ενδείξεις. Αυτή είναι και η πιο συχνή ρύθμιση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο να δει 

για παράδειγμα κάποιος την τιμή του βαθμού ανόδου ένα καλυτερεύει η χειροτερεύει. Εάν το 

ψηφιακό βάριο διαβάζει και δίνει τις ενδείξεις για περισσότερο από έναν αριθμό 

δευτερολέπτων και οι ενδείξεις αυτές είναι υψηλότερες από τις άμεσες ενδείξεις του 

αναλογικού, τότε σημαίνει ότι οι χειρισμοί σας είναι χειρότεροι από πριν.  

5.2.5 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΙΟ 

 Το Ακουστικό βάριο αντιστοιχεί την στιγμιαία άνοδο του βάριο με έναν διαμορφωμένο 

ηχητικό τόνο. 

 Η ένταση του ήχου μπορεί να διαμορφωθεί σε δύο  επίπεδα έντασης πατώντας το πλήκτρο 

  (συνεχές πάτημα). Το επίπεδο της έντασης που επιλέγεται διαφαίνεται από το εικονίδιο 

που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης  η   . Για να κλεισετε το ακούστικο 

βάριο “OFF” πλήκτροπατήστε το πλήτρο  (συνεχές πάτημα).  

  Μπορείτε να αλλάξετε το  επίπεδο εκκίνησης του Αρχιμήδη στο να καταδεικνύει το ανοδικό, 

πηγαίνοντας στο (MAIN SETUP \ n. 2 V.UP) για κάθοδο, (MAIN SETUP \ n. 3 V.DN).  

 Μπορείτε να αλλάξετε το  επίπεδο εκκίνησης του Αρχιμήδη στο να καταδεικνύει το ανοδικό, 

πηγαίνοντας στο (MAIN SETUP \ n. 4 TONE). Επιλέξτε την διαμόρφωση ανάμεσα σε  ‘SFT’ 

(απαλό), ‘STD’ (κανονικό), και ‘FAS’ (γρήγορο). 

5.2.6  ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ   ΒΑΡΙΟΥ 

 Ο εξομοιωτής του βάριου είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, η οποία εξομοιώνει όλες τις 

λειτουργίες (ακουστικό, ψηφιακό & αναλογικό βάριο) ενώ είστε στο έδαφος. 

 Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ n. 8 SIMV) και 

επιλέξτε “ON”. Επιλέξτε πάνω η κάτω με τα πλήκτρα    ,  για να αλλάξετε την ένταση 

του ήχου. Για να το απενεργοποιήσετε πηγαίνετε στο  (MAIN SETUP \ n. 8 SIMV) και επιλέξτε 

“OFF”. Για λόγους ασφαλείας ο εξομοιωτής απενεργοποιείτε πάντα όταν κλείνετε το όργανο/ 
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5.3 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΤΗΣΗΣ 

 

 Για να μπορείτε να  δείτε την ένδειξη της ταχύτητας πτήσης θα 

πρέπει να έχετε συνδεμένο το ανεμόμετρο που παρέχεται σαν 

αξεσουάρ. Αυτό συνδέετε  στην δεξιά υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση του 

οργάνου.  

 Οι ενδείξεις του ανεμόμετρου μπορούν να φαίνονται σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) η σε 

μίλια ανά ώρα. Για να αλλάξετε τις ενδείξεις στο μετρικό σύστημα που επιθυμείτε, πηγαίνετε 

στο υπομενού ( MAIN SETUP \ U-SP) και επιλέξτε το  “KMH” η “MPH”. 

 

 On the Archimede Plus the Air Efficiency “effist” is also displayed 

on the left side of the Air Speed indicator. 

 

 

 Για την ένδειξη της ταχύτητας πτήσης πατήστε το πλήκτρο   . 

 

5.3.1 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΟΛ) 

 Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του συναγερμού στολ (απώλεια στήριξης) θα πρέπει να 

έχετε συνδεδεμένο το ανεμόμετρο. Το ανεμόμετρο που παρέχεται σαν αξεσουάρ συνδέετε  

στην δεξιά υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση του οργάνου. Μπορείτε να 

ρυθμίσετε την ενεργοποίηση για την οπτική ένδειξη αλλά και τον ακουστικό ήχο του 

συναγερμού. Πηγαίνετε στο (M-SET \ n.9 STALL). Εισάγετε το σημείο στολ σε χιλιόμετρα ανά 

ώρα (km/h). 

 O συναγερμός είναι πάντα απενεργοποιημένος όταν η ταχύτητα πτήσης είναι κάτω από 

5χλμ/ώρα.  

 

5.3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ 

 Εάν το ανεμόμετρο δεν δείχνει ακριβείς ενδείξεις, είναι δυνατόν να το ρυθμίσετε , 

πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ n. 11 KIAS). Μια ρύθμιση  του ανεμόμετρου μπορεί να γίνει 

σε ποσοστά  ( %), (100%= καμία ρύθμιση, 110%=αύξηση, 90%=μείωση). 

  Λάθος ρύθμιση του ανεμόμετρου μπορεί να κάνει τις ενδείξεις του αναξιόπιστες.  
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5.4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 Η ένδειξη της θερμοκρασίας μπορεί να γίνει και στις δυο κύριες 

οθόνες ενδείξεων  ΒΑΣΙΚΗ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ.  

  Η μέτρηση της θερμοκρασίας μπορεί να φαίνεται σε βαθμούς Κελσίου (°C) η σε Φαρενάιτ 

(°F). Για να επιλέξετε τις μονάδες μέτρησης πηγαίνετε στο  (MAIN SETUP \ U-TE) και 

επιλέξτε“CEL” η “FAR”. 

 Πατήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος  για την ένδειξη. 

 Είναι δυνατόν να προσαρμόσετε την ένδειξη της θερμοκρασίας πηγαίνοντας στο (MAIN 

SETUP \  KTMP). 

5.5 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ 

 Η ένδειξη της ατμοσφαιρικής πίεσης μπορεί να φαίνετε και στις δύο 

βασικές οθόνες του Αρχιμήδης. 

 Για να φανεί η ένδειξη της πίεσης πατήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος    . 

 Για να ρυθμίσετε το βαρόμετρο, πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ n. 12 KBAR). 

 Μια λάθος ρύθμιση στο βαρόμετρο μπορεί να το κάνει να δείχνει με σφάλμα την 

ατμοσφαιρική πίεση και το υψόμετρο.  

 

5.6 ΩΡΑ / ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 

 Στο όργανό μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ώρας και του 

χρονομέτρου.  

 Για να δείτε την ώρα πατήστε το πλήκτρο  . 

 Για να δείτε το χρονόμετρο πιέστε το πλήκτρο  . 

 Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο πιέστε το πλήκτρο   (συνεχόμενο πάτημα). 

 Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ n. 15 HOUR), 

(MAIN SETUP \ n. 16 MIN), (MAIN SETUP \ n. 17 DAY), (MAIN SETUP \ n. 18 MONT), (MAIN 

SETUP \ n. 19 YEAR). 

5.7 ΟΝΟΜΑ ΠΙΛΟΤΟΥ 

 Για να γράψετε το όνομα του πιλότου πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ PILO). 

 

5.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Μόνο στο Αρχιμήδης Plus ) 

 Για να γράψετε τα στοιχεία της πτέρυγας πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \ GTYP), (MAIN SETUP 

\ GID). 
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6  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

6.1 ΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

 Ο ολικός ενεργειακός συμψηφισμός είναι η αναλογία της αλλαγή 

της ατμοσφαιρικής πίεσης που εμφανίζεται σαν άνοδος. Εάν 

επιβραδύνετε στιγμιαία κατά την πτήση,  η πτέρυγα σας θα εισέλθει σε μια ανοδική κίνηση 

λόγο της υπερβολικής κινητικής ενέργειας. Ένα  βάριο που δεν είναι αντισταθμιστικό θα 

αποδώσει αυτή την στιγμιαία άνοδο ως ανοδικό. Τώρα,  αν πετάτε αρκετά γρήγορα και 

ελαττώσετε ταχύτητα κατά την είσοδο στο θερμικό, το βάριο δεν δείχνει την άνοδο με 

σφάλμα. Ένας μέρος του ανοδικού διαβάζεται από το όργανο ως επιβράδυνση , και ένα 

μέρος ως ανοδικό από το θερμικό. Με τη λειτουργία του ολικού ενεργειακού συμψηφισμού 

ένα μέρος του ανοδικού το οποίο πραγματοποιείτε λόγο της αλλαγής της ταχύτητας 

παραβλέπεται, ώστε να σας επιτρέπει να αναγνωρίζεται τα ‘πραγματικά’ θερμικά. 

  -Για να έχετε τον σωστό ενεργειακό συμψηφισμό στο όργανό σας θα πρέπει να έχετε 

συνδεμένο το ανεμόμετρο. Το ανεμόμετρο που 

παρέχεται σαν αξεσουάρ συνδέετε  στην δεξιά 

υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση 

του οργάνου. 

 -Για να προσδιορίσετε ακριβώς την τιμή του ενεργειακού συμψηφισμού, με το ανεμόμετρο 

συνδεδεμένο, θα πρέπει να πετάξετε σε συνθήκες άπνοιας  και να επιβραδύνετε όπως όταν 

μπαίνετε σε κάποιο θερμικό. Εάν το βάριο σας δείξει άνοδο, θα πρέπει να ρυθμίσετε την 

λειτουργία του ενεργειακού συμψηφισμού, πηγαίνετε στο (M-SET \ n10 TEC). Στην συνέχεια 

δοκιμάστε ξανά να αλλάξετε την ταχύτητα, την αλλαγή της δεν πρέπει να την διαβάζει σαν 

ανοδικό.  Μια τυπική ρύθμιση για τα αιωρόπτερα είναι το ‘65’. Ρυθμίζοντας το όργανο στο 

‘0’ ο ενεργειακός συμψηφισμός  είναι εκτός λειτουργίας. 

6.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Είναι ένα γράφημα πραγματικού χρόνου του βάριου σε σχέση με το 

χρόνο, το οποίο και διαμορφώνεται κατά την διάρκεια της πτήσης.Το 

οποίο σας βοηθά να καταλάβετε πόσο φαρδύ είναι ένα θερμικό και κατά πόσο 

απομακρυνθήκατε από τον πυρήνα του. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις ασθενικές συνθήκες.  

 Για να ‘μετακινηθείτε’ από την ένδειξη του Βοηθού κεντραρίσματος στην ένδειξη του 

Γραφικού υψομετρητή πατήστε το πλήκτρο  .  Η οριζόντια κλίμακα (x), χρόνος ( σε 

λεπτά) μπορεί να αλλαχθεί πηγαίνοντας, στο  (MAIN SET\ n.13 BARX). Η κάθετη κλιμακα (y), 

Βάριο ( σε μ/δευτ.) μπορεί επίσης να ρυθμιστεί πηγαίνοντας, στο (MAIN SET \ n. 7 FS_V).  
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6.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΜΟΥ– ΛΟΓΟΣ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ( μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες του λόγου κατολίσθησης θα πρέπει να 

έχετε συνδεμένο το ανεμόμετρο. Αυτό συνδέετε  στην δεξιά υποδοχή βύσματος που 

βρίσκεται στην βάση του οργάνου. 

 Η ‘αξιολόγηση ανέμου’ δείχνει τον στιγμιαίο λόγο σε σχέση με τον αέρα. 

 Η ένδειξη της ‘αξιολόγηση ανέμου’ “effist” βρίσκεται στο αριστερό 

μέρος της ένδειξης της ταχύτητας πτήσης.  Εάν η ταχύτητα πτήσης 

πέσει χαμηλότερα από τα 5χλμ/ώρα η οθόνη δείχνει “- - -“.      

 Για να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου η 

αποδοτικότητα υπολογίζεται κατά μέσο όρο, πηγαίνετε στο (ADVANCED SETUP \ n. 3 EFF). 

 Για να εμφανιστεί η ‘αξιολόγηση ανέμου’ και η ταχύτητα πτήσης ταυτόχρονα πατήστε το 

πλήκτρο .  

6.4 ΠΟΛΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες 

της πολικής καμπύλης θα πρέπει να έχετε συνδεμένο 

το ανεμόμετρο. Αυτό συνδέετε  στην δεξιά υποδοχή 

βύσματος που βρίσκεται στην βάση του οργάνου. 

 Η πολική καμπύλη (φαίνεται με έντονο μαύρο στο σχέδιο) είναι ένα γράφημα της πτέρυγας το 

οποίο δείχνει το βαθμό καθόδου της σε όλο το εύρος των ταχυτήτων. 

 Το σημείο οπού η πτέρυγα φθάνει στο σημείο στολ πάνω στο γράφημα σημειώνεται με S και 

η υψηλότερη ταχύτητα με  Τ.  Στο γράφημα, μπορείτε επίσης να δείτε τρία ζευγάρια των 

ταχυτήτων πτήσης και του αντίστοιχου βαθμού καθόδου. Στο σημείο Α, μπορείτε τον 

χαμηλότερο βαθμό καθόδου ο οποίος επιτυγχάνεται στην κορυφή της καμπύλης. Για το λόγο 

αυτό στο SinkA βρίσκεται ο χαμηλότερος βαθμός καθόδου και στο VA η ταχύτητα με την 

οποία επιτυγχάνεται.  Ο λόγος κατολίσθησης είναι η αναλογία μεταξύ της οριζόντιας 

ταχύτητας και του βαθμού καθόδου. Για να βρείτε τον καλύτερο λόγο κατολίσθησης στο 

γράφημα, χαράζοντας  μια ευθεία γραμμή από την προέλευση της γραφικής παράστασης 

(σημείο Ο) βρίσκεται στην εφαπτομένη της καμπύλης (σημείο Β). Η ταχύτητα πτήσης για να 

επιτύχουμε τον καλύτερο λόγο κατολίσθησης (σχετικός άνεμος) είναι για αυτό το σημείο VB 

και ο λόγος κατολίσθησης είναι η αναλογία VB/SinkB. 

 Στο όργανο σας μπορείτε να εισάγεται τρεις διαφορετικές πολικές, πηγαίνετε στο 

(ADVANCED  SETUP \ n. 6/14 PX-A/B/C) και επιλέξτε ποια πολική θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε στο (ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA). 
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 Εάν αυτή η παράμετρος (ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA) είναι ρυθμισμένη στο “OFF”, όλες 

οι πληροφορίες σχετικά με McCready, McCready Equivalent, Thermal Sniffer δεν 

εμφανίζονται στην οθόνη, δημιουργώντας μια καθαρότερη παρουσίαση της για τους χρήστες 

που δεν χρειάζονται αυτές τις λειτουργίες.  Υπάρχουνε τρεις προεπιλεγμένες πολικές, ( 2 για 

αιωρόπτερα και 1 για αλεξίπτωτα πλαγιάς). Για να δείτε αυτές τις προεπιλεγμένες πολικές, 

αλλά και να υπολογίσετε και την προσωπική σας , χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Excel της 

Digifly το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Digifly (www.digifly.com). 

 Σας προτείνουμε να εισάγετε την προσωπική σας πολική καμπύλη η οποία και απεικονίζει τις 

πραγματικές επιδόσεις της πτέρυγας σας. 

6.5 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - SPEED TO FLY (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες της βέλτιστης ταχύτητας θα πρέπει να 

έχετε συνδεμένο το ανεμόμετρο. Αυτό συνδέετε  στην δεξιά υποδοχή βύσματος που 

βρίσκεται στην βάση του οργάνου.  Αυτή η παράμετρος(ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA) 

εάν είναι ρυθμισμένη στο “OFF”, όλες οι πληροφορίες σχετικά με McCready, McCready 

Equivalent, Thermal Sniffer δεν εμφανίζονται στην οθόνη, δημιουργώντας μια 

καθαρότερη παρουσίαση της για τους χρήστες που δεν χρειάζονται αυτές τις λειτουργίες.  

 Η ένδειξη της βέλτιστης ταχύτητας είναι η πιο κατάλληλη ταχύτητα πτήσης που προτείνεται 

για την πραγματοποίηση του καλύτερου 

λόγου κατολίσθησης. Αυτή η ένδειξη 

εξαρτάται από τις επιδόσεις της 

πτέρυγας, καθώς επίσης και από το πώς 

είναι διαμορφώνεται η κίνηση του αέρα 

κάθετα και οριζόντια. Σε συνθήκες 

άπνοιας, η βέλτιστη ταχύτητα πτήσης είναι ίδια με αυτή του καλύτερου λόγου (σημείο Β στο 

διάγραμμα). 

 Στο πιο πάνω διάγραμμα, μπορείτε να παρατηρήσετε διαφορετικές ενδείξεις της βέλτιστης 

ταχύτητας οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές συνθήκες πτήσης. 

 Ο X- άξονας δείχνει την οριζόντια ταχύτητα, ο Y- άξονας δείχνει τον βαθμό καθόδου. Σε 

συνθήκες κόντρα άνεμου η καθοδικών, η ταχύτητα του καλύτερου λόγου αυξάνεται. Για να 

βρεθεί η βέλτιστη ταχύτητα πτήσης σε κάθοδο, απλά προσθέτετε την κάθοδο στην πολική 

της πτέρυγας σας, σχεδιάζεται νέα πολική και μια νέα γραμμή εφαπτομένης από το αρχικό 

σημείο των αξόνων. Η νέα γραμμή εφαπτομένης (σημείο D) συναντά την πολική στο σημείο 

που δίνεται η μέγιστη βέλτιστη ταχύτητα πτήσης στο σημείο VD. 
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Equiv. 
McCready  
McCready  

Optimal            Good           Bad   
- Speed to fly indications - 

 Για να λάβετε την σωστή ‘βέλτιστη 

ταχύτητα’ θα πρέπει να διορθώσετε την 

ταχύτητά σας ώστε τα δύο βέλη του 

McCready (Μακ - κρέντι) να είναι στην ίδια 

θέση. 

 

6.6   ΜΑΚ - ΚΡΕΝΤΙ (McCREADY) - (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες του Μακ -κρέντι  

θα πρέπει να έχετε συνδεμένο το ανεμόμετρο. Αυτό συνδέετε  στην 

δεξιά υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση του οργάνου. 

McCready  

 Αυτή η παράμετρος (ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA) εάν είναι ρυθμισμένη στο 

“OFF”, όλες οι πληροφορίες σχετικά με McCready, McCready Equivalent, Thermal 

Sniffer δεν εμφανίζονται στην οθόνη, δημιουργώντας μια καθαρότερη παρουσίαση της για 

τους χρήστες που δεν χρειάζονται αυτές τις λειτουργίες. 

 Η ένδειξη του Μακ - κρέντι είναι ο μέσος όρος των ανοδικών των τελευταίων 10 λεπτών.. Ο 

μέσος χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί, πηγαίνοντας στο (ADVANCED SETUP \ n. 15 MCRA). 
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6.7 ‘ΙΣΟTIMO’  ΜΑΚ - ΚΡΕΝΤΙ (McCREADY) (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες του Μακ - 

κρέντι  θα πρέπει να έχετε συνδεμένο το ανεμόμετρο. Αυτό 

συνδέετε  στην δεξιά υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση 

του οργάνου.  

Equivalent 
McCready  

 Εάν αυτή η παράμετρος (ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA) είναι ρυθμισμένη στο  

“OFF”, όλες οι πληροφορίες σχετικά με McCready, McCready Equivalent, Thermal Sniffer δεν 

εμφανίζονται στην οθόνη, δημιουργώντας μια καθαρότερη παρουσίαση της για τους χρήστες 

που δεν χρειάζονται αυτές τις λειτουργίες. 

  Αυτή η ένδειξη δείχνει την τιμή του ‘ισοδύναμου’ Μακ - κρέντι, χρησιμοποιώντας την 

πραγματική ταχύτητα πτήσης ως την βέλτιστη ταχύτητα.  

 Ο δείκτης του ‘ισότιμου’ Μακ - κρέντι είναι ένα είδος ¨ρεζέρβας¨ υπολογισμού της βέλτιστης 

ταχύτητας πτήσης. Δίνει την πληροφορία  ότι πετώντας με την παρούσα ταχύτητα πτήσης 

υποθέτετε την μέση τιμή των θερμικών κατά την πτήση που είναι η τιμή που υποδεικνύεται 

από το ‘ισότιμο’ Μακ – κρέντι.   

 Για να ρυθμίσετε το μέσο όρο του ‘ισότιμου’ Μακ - κρέντι, πηγαίνετε στο (ADVANCED SETUP 

\ n. 16 MCRE). 



6.8 ¨ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΙΟ¨  (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Για νααξιοποιήσετε τις λειτουργίες του ‘καθαρού’ Βάριο, θα πρέπει 

να έχετε συνδεδεμένο το ανεμόμετρο. Αυτό συνδέετε  στην δεξιά 

υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση του οργάνου.   

 Εάν αυτή η παράμετρος (ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA) είναι στο “OFF”,  οι ενδείξεις του 

‘καθαρού’ Βάριο δεν θα είναι διαθέσιμες όπως και οι λειτουργίες των McCready, McCready 

Equivalent, Thermal Sniffer   όπου δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη, , δημιουργώντας μια 

καθαρότερη παρουσίαση της για τους χρήστες που δεν χρειάζονται αυτές τις λειτουργίες.  

 Το ‘καθαρό’ βάριο δείχνει την κάθετη ταχύτητα της ανοδικής και της καθοδικής κίνησης της 

αέριας μάζας στην οποία βρίσκεσθε, η ένδειξη εμφανίζεται με 

μαύρα ψηφία και λευκό φόντο ( αυτό επιτρέπει στο να 

διακρίνεται από το κυρίως βάριο). Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία θα πρέπει να 

ρυθμίσετε  στο όργανο την πολική καμπύλη της πτέρυγας σας.  

6.9 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ   (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

  Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες του Aιχνευτή 

θερμικών  θα πρέπει να έχετε συνδεμένο το ανεμόμετρο. Αυτό 

συνδέετε  στην δεξιά υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση του οργάνου. 

McCready  

 Εάν αυτή η παράμετρος (ADVANCED SETUP \ n. 5  POLA) είναι στο “OFF”, όλες οι 

ενδείξεις των  McCready, McCready Equivalent, Thermal Sniffer δεν εμφανίζονται 

στο όργανο, διατηρώντας την οθόνη καθαρή για τους χρήστες που δεν επιθυμούν αυτές τις 

λειτουργίες. 

 Ο Ανιχνευτής θερμικών είναι μια καινοτόμος λειτουργία η οποία βοηθά στον γρήγορο 

εντοπισμό του θερμικού. 

 Σας ειδοποιεί με έναν ήχο και ένα αναδυόμενο μήνυμα“THERMAL” όταν βρίσκεσθε στο 

θερμικό παρόλο που το βάριο σας δείχνει κάθοδο διότι ο βαθμός καθόδου σας είναι 

μεγαλύτερος από αυτού του ανοδικού.   

 Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους, την θερμική δύναμη  και τον χρόνο που 

πρέπει να εμφανιστεί το θερμικό.  

 Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ανίχνευσης, πηγαίνετε στο (ADVANCED SETUP \ n. 2 

THET) και (ADVANCED SETUP \ n. 1 THEV) για να ρυθμίσετε την κάθετη ταχύτητα (βάριο) και 

για πόσα διαδοχικά δευτερόλεπτα αυτή η κάθετη ταχύτητα πρέπει να ανιχνευθεί.  

 Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να ρυθμίσετε στο όργανο την πολική 

καμπύλη της πτέρυγας σας. 
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7 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΠΤΗΣΗΣ 

 Όταν το όργανο καταγράφει την πτήση, φαίνεται στην βάση της οθόνης το 

εικονίδιο καταγραφής. 

 Προς σεβασμό των κανόνων της FAI το η πρόσβαση στο “MAIN SETUP” μενού του Αρχιμήδης 

Plus μπλοκάρετε όταν είναι ενεργοποιημένος ο καταγραφέας πτήσης. 

7.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΠΤΗΣΗΣ 

 Ο καταγραφέας πτήσης ενεργοποιείται πάντα αυτόματα, ενώ το Αρχιμήδης Plus μπορεί να 

λειτουργήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

- “AUT” Λειτουργία αυτόματης καταγραφής  

- “ALW” Λειτουργία μόνιμης καταγραφής 

- “OFF” Καμία λειτουργία καταγραφής 

7.1.1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 Η κύρια ρύθμιση στην λειτουργία καταγραφής είναι ρυθμισμένη στην αυτόματη επιλογή, 

“AUT”, παράμετρος (MAIN SETUP \ RECM). 

 Στην λειτουργία της αυτόματης καταγραφής είναι εφικτό να αλλάξετε τις παραμέτρους που 

ξεκινάνε την καταγραφή. Μπορείτε τις ρυθμίσετε αλλάζοντας το ύψος των μέτρων (MAIN 

SETUP \ R.DS) που απαιτείται για να αρχίσει αυτόματα η καταγραφή της πτήσης.  

 Στην λειτουργία αυτόματης καταγραφής, η καταγραφή της πτήσης θα ξεκινήσει κατά την 

απογείωση. Η απογείωση ανιχνεύεται όταν υπάρξει η διαφορά ύψους (άνοδος η κάθοδος) 

είναι περισσότερο από 2 μέτρα (MAIN SETUP \ R.DS) σε περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. 

 π.χ. MAIN SETUP \ R.DS = 2   σημαίνει ότι η κάθετη ταχύτητα (άνοδος η κάθοδος) είναι 

μεγαλύτερη από 0,5 μ/δευτ. για τουλάχιστον 4 συνεχόμενα δευτερόλεπτα ώστε να 

ανιχνευθεί η απογείωση (0,5 x 4 = 2). 

 Προς σεβασμό των κανόνων της FAI το η πρόσβαση στο “MAIN SETUP” μενού του Αρχιμήδης 

Plus μπλοκάρετε όταν είναι ενεργοποιημένος ο καταγραφέας πτήσης. 

 Όταν ο καταγραφέας πτήσης είναι ενεργοποιημένος, η καταγραφή της πτήσης θα 

σταματήσει μόνο όταν απενεργοποιηθεί το όργανο. 

7.1.2 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΤΗΣΗΣ  ( μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Στην λειτουργία της μόνιμης καταγραφής “ALW” (MAIN SETUP \ RECM) τα δεδομένα 

αρχίζουν να καταγράφονται 5 λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας του οργάνου και 

σταματάει η καταγραφή όταν απενεργοποιηθεί το όργανο. 

 Προς σεβασμό των κανόνων της FAI το η πρόσβαση στο “MAIN SETUP” μενού του Αρχιμήδης 

Plus μπλοκάρετε όταν είναι ενεργοποιημένος ο καταγραφέας πτήσης. 
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7.1.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΤΗΣΗΣ  (μόνο στο Αρχιμήδης Plus ) 

 Στην θέση λειτουργίας  “OFF” (MAIN SETUP \  RECM), δεν καταγράφεται κανένα δεδομένο. 

7.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (Αρχιμήδης) 

 Τα δεδομένα καταγραφής για κάθε πτήση από το Αρχιμήδης (για τις τελευταίες 50 πτήσεις) 

είναι: ημερομηνία απογείωσης και ώρα, η διάρκεια της πτήσης και το συνολικό κέρδος του 

ύψους που επιτυγχάνεται, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του υψόμετρου Α1, οι τιμές του 

βάριο και της ταχύτητας πτήσης.   

 Όταν η μνήμη της καταγραφής γεμίσει, η παλαιότερη πτήση σβήνεται αυτόματα.  

 Για να διαγράψετε όλες τις πτήσεις πηγαίνετε στο μενού “LOGBOOK”, πατήστε το ¨κεντρικό¨ 

πλήκτρο (συνεχές πάτημα). Και στην συνέχεια επιβεβαιώστε με “YES” για ΝΑΙ και  “NO” για 

ΟΧΙ. 

7.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΥ  (στο Αρχιμήδης Plus) 

 Ο καταγραφέας πτήσης του Αρχιμήδης  Plus καταγράφει για κάθε πτήση (για τις τελευταίες 

250 πτήσεις) : 

- ημερομηνία απογείωσης και ώρα, η διάρκεια της πτήσης και το συνολικό κέρδος του ύψους 

που επιτυγχάνεται, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του υψόμετρου Α1, οι τιμές του βάριο και 

της ταχύτητας πτήσης.  

- καταγράφει επίσης συνεχόμενα τα δεδομένα της πτήσης που περιλαμβάνονται στον 

υψόμετρου, βαρόμετρο και ταχύτητα πτήσης σε ένα διευθετήσιμο ποσοστό αρχείων από 1 

έως 60 δευτερόλεπτα, πηγαίνετε στο (MAIN SETUP \  RECR).  

 Για 1 δεδομένο πτήσης κατά δευτερόλεπτο μπορείτε να καταγράψετε 28 ώρες πτητικών 

δεδομένων.  

 Για 1 δεδομένο πτήσης κατά λεπτό μπορείτε να καταγράψετε 1680 ώρες πτητικών 

δεδομένων.  

 Για πάνω από 100,000 δεδομένα πτήσης μπορείτε να καταγράψετε 250 πτήσεις. 

 Όταν η μνήμη του καταγραφέα έχει γεμίσει, σβήνεται αυτόματα η τελευταία πτήση.  

 Το υπόλοιπο της ελεύθερης μνήμης του καταγραφέα αναγράφεται αυτόματα με την έναρξη 

λειτουργίας του οργάνου. Εάν γεμίσει όλη η μνήμη από μια πτήση, ο καταγραφέας σταματάει 

και εμφανίζεται το μήνυμα “MEM FULL” .  

 Έπειτα για να καταγράψετε μια νέα πτήση είναι αναγκαίο να καθαρίσετε όλη την μνήμη. Για 

να διαγράψετε όλες τις πτήσεις πηγαίνετε στο μενού “LOGBOOK”, πατήστε το ¨κεντρικό¨ 

πλήκτρο (συνεχόμενο πάτημα). Και στην συνέχεια επιβεβαιώστε με “YES” για ΝΑΙ και  “NO” 

για ΟΧΙ. 



7.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ 

 Για να δείτε τα καταγεγραμμένα δεδομένα των πτήσεων πατήστε το 

πλήκτρο   (λειτουργία “ENT”) και επιλέξτε “LOGBOOK”. Θα 

εμφανιστεί μια λίστα των καταγεγραμμένων πτήσεων με εμφανή την 

ημερομηνία και την ώρα της απογείωσης.  

 Για να επιλέξετε την πτήση που θέλετε να δείτε, κινηθείτε πάνω και κάτω 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη  ,  και κατόπιν πατήστε 

το πλήκτρο    (λειτουργία “ENT”). Η πρώτη πτήση στην λίστα είναι 

και η τελευταία που έχει καταγραφεί. 

 Για να μετακινηθείτε ώστε να δείτε τις υπόλοιπες πτήσεις πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα 

πλήκτρα με τα βέλη   ,  . 

 Πατήστε το πλήκτρο   (λειτουργία “ESC”) για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. 

 Για να διαγράψετε όλες της πτήσεις, από το μενού “LOGBOOK”, πατήστε το ¨κεντρικό¨ 

πλήκτρο (συνεχόμενο πάτημα). Και στην συνέχεια επιβεβαιώστε με “YES” για ΝΑΙ και  “NO” 

για ΟΧΙ.. 

 Για κάθε πτήση τα δεδομένα που φαίνονται στην οθόνη είναι τα εξής: 

Ημερομηνία απογείωσης και ώρα, η διάρκεια της πτήσης και το συνολικό κέρδος του 

ύψους που επιτυγχάνεται, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του υψόμετρου Α1, οι τιμές του 

βάριο και της ταχύτητας πτήσης.  

 

7.5 PLAYBACK- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ(μόνο στο ΑρχιμήδηςPlus) 

 Αυτή η ειδική λειτουργία επιτρέπει να δείτε σε αναπαραγωγή 

(playback) την πτήση σας στην οθόνη του οργάνου με κάθε 

λεπτομέρεια.  

 Μετακινώντας τον κέρσορα πάνω στο γράφημα μπορείτε να 

διαβάσετε κάθε σημείο δεδομένων: Υψομετρική πίεση A1, βάριο, 

ταχύτητα πτήσης, τιμές ώρας και χρονογράφου. 

 Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της αναπαραγωγής, πατήστε το 

πλήκτρο    (λειτουργία “MOV”).  

 Από την οθόνη αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω 

πλήκτρα για τις συγκεκριμένες λειτουργίες : 
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- Πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη   ,  για σμίκρυνση/ μεγέθυνση  

- Πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη    ,  για να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά η 

δεξιά.  

- Πατήστε το πλήκτρο   (λειτουργία “Tim”) για να αλλάξετε την ένδειξη της ώρας 

στην ένδειξη του χρονογράφου. 

 

8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 Για να κατεβάσετε τα δεδομένα των πτήσεων στον υπολογιστή, 

συνδέστε το σειριακό η το USB καλώδιο στην μεσαία υποδοχή που 

βρίσκεται στην βάση του οργάνου. 

 

8.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ VLTOOLS ΤΗΣ DIGIFLY  

 Το λογισμικό ‘VL TOOLS’ είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα για τα windows το οποίο σας επιτρέπει 

να διαχειριστείτε πλήρως τις καταγεγραμμένες πτήσεις σας.  

 Συνδέστε το καλώδιο μεταξύ του βάριο και 

του υπολογιστή, και τα δυο θα πρέπει να 

είναι εκτός λειτουργίας. 

 Κάντε πρώτα την έναρξη λειτουργίας του 

Αρχιμήδης και στην συνέχεια του 

υπολογιστή. 

 Από το Αρχιμήδης, πηγαίνετε στο υπομενού 

‘VL TOOLS’, εκεί θα αρχίζει να 

αναβοσβήνει το μήνυμα ‘LINK’. 

 Από τον υπολογιστή σας ανοίξτε το πρόγραμμα  vl tools και κάντε κλικ στην επαφή 

‘CONNECT’. 

 Μια επιτυχημένη σύνδεση επιβεβαιώνεται εμφανίζοντας τον σειριακό αριθμό του οργάνου 

σας. 

Για το Αρχιμήδης: 

 Κάντε κλικ στην επαφή ‘DOWNLOAD ALL FLIGHTS’. 

 Όταν ολοκληρωθεί το κατέβασμα των πτήσεων θα εμφανιστεί ο φάκελος ‘minmax.xls’ στο VL 

TOOLS. 

Για το Αρχιμήδης Plus: 
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 Κάντε κλικ στην επαφή “Download Last Flight” η στην“Download All Flights” . 

 Η επαφή “Download Last Flight” θα σώσει την πτήση σε δύο διαφορετικά είδη αρχείων  

flight.igc  και  flight.xls . 

 Η επαφή “Download All Flights” θα σώσει κάθε πτήση σε δύο διαφορετικά  είδη αρχείων 

(*.igc   και  *.xls) ονοματίζοντάς τα  01, 02, 03 κτλ 

Για το Αρχιμήδης και το Αρχιμήδης Plus: 

 Κατά το τέλος του κατεβάσματος  *.XLS  and  *.IGC τα αρχεία θα δημιουργηθούν στον 

κατάλογο των αρχείων VLTOOLS directory. 

 Σημείωση: Αυτά τα αρχεία σε επόμενες συνδέσεις θα ξανά εγγραφούν για αυτό είναι πολύ 

σημαντικό να τα μετονομάσετε.  

 Αρχεία *.igc μπορούν να φανούν στον υπολόγιστή σας με την χρήση λογισμικών  συμβατών 

με αυτού του είδους των αρχείων,όπως π.χ. CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump, Seeyou, 

Oziexplorer, κ.α. 

 Αρχεία *.xls μπορούν να διαβαστούν με την χρήση του Mircosoft Excel. 

 Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του VL TOOLS.  

 

8.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  COMPEGPS, MAXPUNKTE, GPSDUMP  

(μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 

 Το όργανο μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα μέσω της σύνδεσης καλωδίου με μερικά από τα 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα λογισμικού π.χ. CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump.  

 Με αυτά τα προγράμματα είναι εφικτό να κατεβάσετε τις καταγεγραμμένες πτήσεις σε 

αρχεία IGC.  

 1) Για την επικοινωνία με τον υπολογιστή συνδέστε το σειριακό η το USB καλώδιο στην 

υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της βάσης του οργάνου, χαρακτηρισμένη 

GPS. 

 2) Μπείτε στο μενού “LOGBOOK” του οργάνου σας. 

 3) Με τα βέλη ,βρείτε την επιθυμητή πτήση ( χωρίς να την επιλέξετε).  

 4) Από το λειτουργικό του υπολογιστή σας (CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump) επιλέξτε 

“download flight track” χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο MLR 38400 baud. 

 Σημείωση. Μπορείτε να διακόψετε το κατέβασμα πατώντας το πλήκτρο  “ESC”. 

 

 



8.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 Το λειτουργικό (το μόνιμο) στο όργανο σας μπορεί να αναβαθμιστεί 

όταν υπάρχουν νέες εκδόσεις του από την Digifly. Αυτό βοηθά το 

όργανο να είναι πάντα ανανεωμένο και ενημερωμένο με τις νέες 

λειτουργίες και βελτιώσεις που θα υπάρχουν στο μέλλον.  

 Όταν υπάρχουν νεώτερες εκδόσεις του προγράμματος του Αρχιμήδης αυτές μπορούν να 

‘κατεβαστούν’ από την επίσημη ιστοσελίδα της Digifly (www.digifly.com) και να 

εγκατασταθούν  με την χρήση του σειριακού η του USB καλωδίου που παρέχεται έξτρα σαν 

αξεσουάρ.  

 H σύνδεση του καλωδίου με το όργανο γίνεται στην μεσαία υποδοχή βύσματος που βρίσκεται 

στην βάση του οργάνου.  

 Κατά την αναβάθμιση του οργάνου από την έκδοση 44.0 (η και παλαιότερη) σε μια νεώτερη 

όλες οι προηγούμενες πτήσεις θα σβηστούν και όλες οι ρυθμίσεις των λειτουργιών των 

οργάνων θα επιστρέψουν στις αρχικές εργοστασιακές. 

 

8.3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

 Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία του οργάνου είναι καλά φορτισμένη.  

 Σβήστε το όργανο και συνδέστε το σειριακό η το USB καλώδιο επαφής με τον υπολογιστή 

στην μεσαία υποδοχή βύσματος που βρίσκεται στην βάση του οργάνού.  

 Κρατήστε το πλήκτρο  πατημένο, πατήστε το πλήκτρο  και περιμένετε να 

ακούσετε ένα συνεχόμενο ήχο ‘μπιπ’ επιβεβαίωσης.  

 Τώρα αφήστε το πλήκτρο  και μετά το πλήκτρο  . 

 -Από τον υπολογιστή σας ανοίξτε 

το πρόγραμμα αναβάθμισης του 

Αρχιμήδη 

‘Upgrade_xx_x_Archimede.exe’. 

 Κάντε κλικ στην επαφή έναρξης 

‘START’. 

 Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανοίξει 

μόνο μια φορά το πρόγραμμα 

αναβάθμισης του Αρχιμήδη 

‘Upgrade_xx_x_Archimede.exe’.  
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 Όταν το πρόγραμμα αναβάθμισης του Αρχιμήδη ‘Upgrade_xx_x_Archimede.exe’. λειτουργεί 

στο VL TOOLS θα φανεί στην εξέλιξη του. 

 Η εξέλιξη της διαδικασίας διαρκεί περίπου 5 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί, αφού τελειώσει η 

διαδικασία ο υπολογιστής θα επιβεβαιώσει με ένα συνεχόμενο ήχο ‘μπιπ’. 

 Πατήστε το πλήκτρο  και αποσυνδέστε το καλώδιο του υπολογιστή. 

 Όταν κάνετε επανεκκίνηση  του Αρχιμήδης θα πρέπει το νούμερο της νέας έκδοσης του 

λογισμικού που περάσατε  να φαίνετε στην οθόνη έναρξης. 
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8.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Πρόβλημα: I attached the cable but the software does not connect. 

Λύσεις: Έχω συνδέσει το καλώδιο αλλά το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται. 

A) Αποσυνδέστε το καλώδιο, κατεβάστε από την ιστοσελίδα της Digifly τους ‘οδηγούς’ (drivers) και 

εγκαταστήστε τους , (www.digifly.com-> download-> ‘DIGIFLYNEXTGEN-USB Driver.zip’. Συνδέστε 

ξανά το καλώδιο. 

Πώς να ελέγξετε την εγκατάσταση των ‘οδηγών΄( drivers): 

1) Πηγαίνετε στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) : Start-> Control Panel -> System -> 

Hardware-> Device Manager. 

2) Κάντε κλικ στο σημάδι συν (+) δίπλα από το ‘Ports’. 

3) Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί κανονικά, θα δείτε το ‘ Profilic USB-to-serial Comm Port. 

(COMx)’. Σημειώστε ότι το ‘x’ είναι το νούμερο της θύρας υποδοχής ( COM port) που αντιστοιχεί στο 

καλώδιο.  

B) Προσέξτε να μην υπάρχει κάποιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα ανοιχτό ταυτόχρονα, 

απενεργοποιήστε το τοίχος προστασίας του υπολογιστή σας (firewall) και το αντιβιοτικό πρόγραμμα 

( antivirus).  

Γ) Είναι επίσης πιθανό το νούμερο της θύρας υποδοχής (COM port), που εκχωρήθηκε να είναι πολύ 

υψηλό, η διπλά γραμμένο με κάποιες άλλες συσκευές π.χ.(Bleutooth-Irda). 

Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τον αριθμό της θύρας υποδοχής (COM port) από το 1 έως 4:   

1) Πηγαίνετε στην Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) : Start-> Control Panel -> System -> 

Hardware-> Device Manager. 

2) Κάντε κλικ στο σημάδι συν (+) δίπλα από το ‘Ports’. 
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3) Κάντε δεξί κλικ στο ‘Profilic USB to Serial Port’ και κάντε κλικ στις Ιδιότητες ( Properties). 

4) Κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων της θύρας ( Port Settings). Κάντε κλικ στην επαφή για 

τους προχωρημένους (Advanced). 

5) Κατεβάστε την κυλιόμενη μπάρα, επιλέξτε στο αριστερό μέρος COM 1, 2, 3, η 4 ( Σημείωση: 

διαλέξτε μια που να μην γράφει δίπλα ότι είναι σε χρήση ‘in use’ ) κάντε κλικ στο ΄ΟΚ’. 

6) Κάντε κλικ στο ‘ΟΚ’ ξανά. Σημειώστε ότι η συσκευή θα δείχνει ότι είναι στην ίδια θύρα ‘COM port’ 

που ήταν και πριν, ( πχ, COM5), αλλά θα εμφανίσει την νέα θύρα εάν κλείσετε την Διαχείριση 

Συσκευών (Device Manager) και την ξανανοίξετε πάλι.  

 

Δ) Από τα Windows, δεξί κλικ στο εικονίδιο του Vltools icon και κάντε κλικ στο “run this program in 

Windows98/WindowsMe compatible mode”.  

 

Πρόβλημα: Το καλώδιο δουλεύει με το Vltools της Digifly αλλά όχι με το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιώ. 

Λύσεις:  

Σιγουρευτείτε ότι το πρόγραμμα και το καλώδιο χρησιμοποιούν τoν ίδιο αριθμό  θύρας  ( COM port) 

, δοκιμάστε με το πρόγραμμα Vltools να ελένξτετε τον αριθμό της θύρας. 

Εάν το πρόβλημα παραμένει δοκιμάστε τα ακόλουθα: 

- Κλείστε προσωρινά το αντιβιοτικό (antivirus) πρόγραμμα και το τοίχος προστασίας των windows. 

- Ρυθμίστε χειροκίνητα τον υπολογιστή σας στο πρωτόκολλο επικοινωνίας MLR 38400 baud  

- Εάν αυτό αποτύχει, προσπαθήστε να ρυθμίσετε το πρωτόκολλο επικοινωνίας  στο MLR 19200 

baud. 
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9  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

9.1 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ DIGIFLY  
 Το Αρχιμήδης και το Αρχιμήδης Plus συνοδεύονται με τα παρακάτω αξεσουάρ:  
 Θήκη προστασίαςProtective. 
 Βέλκρο σταθεροποίησης για το πόδι . 
 ΑΑ 1.5V αλκαλική μπαταρία. 

 
 

9.2 ΕΞΤΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Τα παρακάτω αξεσουάρ μπορούν να παραγγελθούνε έξτρα: 

 Σειριακό καλώδιο Digifly για την σύνδεση του οργάνου με τον υπολογιστή. 
 Καλώδιο Digifly τύπου USB για την σύνδεση του οργάνου με τον υπολογιστή. 
 Ανεμόμετρο για αιωρόπτερο. 
 Ανεμόμετρο για αλεξίπτωτο πλαγιάς. 
 Θήκη συγκράτησης για αιωρόπτερο. 
 Θήκη συγκράτησης για αλεξίπτωτο πλαγιάς. 

 
 
 
 

9.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DIGIFLY 
 

9.4 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 Γραφικό υψόμετρο. 
 υψόμετρα έως 9.000 μέτρα (29527 ft).  
 Super fast ( σούπερ γρήγορο) βάριο με δυναμικό φίλτρο Ιντελλιβάριο ( InteliVario). 
 Ακουστικό βάριο με διαφορετικά ρυθμιζόμενα επίπεδα, έντασης και τόνου. 
 Αναλογικό βάριο +/- 24 μ/δευτ. (4800 πόδια/λεπτό). 
 Ψηφιακό βάριο +/-25 μ/δευτ. (5000 πόδια/λεπτό ).  
 Βάριο μέσο όρου ρυθμιζόμενο από 0 έως 60 δευτ. 
 Ολικός ενεργειακός συμψηφισμός ( με χρήση του ανεμόμετρου). 
 Ένδειξη ταχύτητας πτήσης με την χρήση ανεμόμετρου 150 χλμ/ω (93 μίλια). 
 Ρυθμιζόμενος ακουστικός συναγερμός απώλειας στήριξης (στολλ) με την χρήση 
ανεμόμετρου. 

 Βαρόμετρο με δυνατότητα ρύθμισης ( εύρος από 300 έως 1200 Μιλιμπάρ). 
 Θερμόμετρο (εύρος  -30°C to +70°C) (εύρος -22 °F to +158 °F). 
 Συνεχής ένδειξη μπαταρίας. 
 Ενδείξεις ημερομηνίας, ώρας, χρονομέτρου, χρόνου πτήσης. 
 Αυτόματος καταγραφέας πτήσεων έως 50 πτήσεις( Αρχιμήδης). 
 Συνεχόμενη καταγραφή δεδομένων για 250 πτήσεις (μόνο στο Αρχιμήδης Plus). 
 Ρυθμιζόμενα μέτρα μέτρησης. 
 8 διαφορετικές γλώσσες ρύθμισης. 
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9.5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 
 3 διαφορετικές πολικές καμπύλες. 
 Λειτουργίες Μακ - κρέντι και ‘ισοδύναμου’ Μακ - κρέντι,(με χρήση ανεμόμετρου). 
 Βέλτιστη ταχύτητα (με χρήση ανεμόμετρου). 
 ‘Αξιολόγηση ανέμου’, λόγος κατολίσθησης (με χρήση ανεμόμετρου). 
 ‘Καθαρό Βάριο’  (με χρήση ανεμόμετρου). 
 Ανιχνευτής θερμικού (με χρήση ανεμόμετρου). 
 Λειτουργία κεντραρίσματος θερμικού.  
 Αυτόματος μηδενισμός Α3 στο θερμικό. 

 
 
9.6  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης  128 X 64 ιχνοστοιχείων με ρυθμιζόμενο κοντράστ. 
 Μνήμη Flash με δυνατότητα αναβάθμισης από το διαδύκτιο, με την χρήση καλωδίου 
σύνδεσης του οργάνου με τον υπολογιστή.. 

 Σύνδεση με υπολογιστή. 
 Δυνατότητα σύνδεσης με ανεμόμετρο. 
 Διάρκεια μπαταρίας 200 ώρες, τύπος μπαταρίας AA 1.5V. 
 Διαστάσεις ( Ύψος Χ  Μήκος Χ  Πάχος) 144μ.μ Χ 72 μ.μ Χ 25 μ.μ. 
 Βάρος  (με μπαταρία) 180g . 
 Τα Αρχιμήδης και Αρχιμήδης Plus συνοδεύονται με βέλκρο συγκράτησης για το πόδι , θήκη 
προστασίας, και αλκαλική μπαταρία AA 1,5V. 

 3 χρόνια εγγύηση. 
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9.7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  (Αρχιμήδης) 

Η λίστα που ακολουθεί παραθέτει τις παραμέτρους των λειτουργιών του οργάνου που μπορούν να 
διαμορφωθούν. Για κάθε παράμετρο μπορείτε να δείτε  το εύρος των τιμών, τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις και την μονάδα μέτρησης. 
α/α Όνομα  Περιγραφή Εύρος              Βασική ρυθμ.  Μονάδες 

1 CTRS            Διαμόρφωση αντίθεση οθόνης 40 - 60 50 % 

2 V.UP   Διαμόρφωση ανόδου ακουστικού βάριο  0 - 25 0.05 m/s 

3 V.DN   Διαμόρφωση καθόδου ακουστικού βάριο  0 - 25 3.5 m/s 

4 TONE            Επιλογή ήχου βάριο FAS/STD/SFT STD ---- 

5 RVAR           Ευαισθησία ακουστικού βάριο  0.1- 3.0 0.4 sec 

6 INTE             Μέσος όρος βάριο  0 - 60 1 sec 

7 FS_V            Κλίμακα αναλογικού βάριο (1,6,12) LOW/MED/HIGH MED m/s 

8 SIMV            Εξομοιωτής βάριο ON/OFF OFF ---- 

9 STAL            Επίπεδο συναγερμού στολλ  0 - 150 0 km/h 

10 TEC              Ολικός ενεργειακός συμψηφισμός  0 - 100 0 % 

11 KIAS             Ρύθμιση ταχύτητας πτήσης 50 - 200 100 % 

12 KBAR           Ρύθμιση βαρόμετρου +/- 20.0 0 mB 

13  BARX           Κλίμακα Χ γραφικού υψόμετρου  0.4 - 4 1.0 min 

14  BARY           Κλίμακα Υ γραφικού υψόμετρου 3 - 3000 30 mt 

15 HOUR           Ρύθμιση χρόνου: Ώρες  0 - 23 ---- hour 

16  MIN               Ρύθμιση χρόνου: Λεπτά  0 - 59 ----             minute 

17  DAY              Ρύθμιση χρόνου: Μέρα  1 – 31 ---- day 

18  MONT           Ρύθμιση χρόνου: Μήνας  1 – 12 ----           month 

19  YEAR            Ρύθμιση χρόνου: Έτος  0 – 99 ---- year 

20 R.DS             Αυτόματη καταγραφή μέτρα  1 – 30 2 mt 

21 PILO              Όνομα πιλότου  6 letters ---- ---- 

22 U-AL       Υψόμετρο, βαριόμετρο μονάδες μετρ. MT/FT MT ---- 

23 U-SP        Ταχύτητα πτήσης μονάδες μέτρησης KMH/MPH KMH ---- 

24 U-TE        Μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας  °C/°F °C ---- 

25 KTMP      Ρύθμιση Θερμοκρασίας  +/- 20.0   0 °C 

26 LANG       Βοηθητική γλώσσα       USR/UK/ITA/ESP/DEU/FRA/CZE/HUN/LN1/LN2 
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9.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (Αρχιμήδης Plus) 

Η λίστα που ακολουθεί παραθέτει τις παραμέτρους των λειτουργιών του οργάνου που μπορούν να 
διαμορφωθούν. Για κάθε παράμετρο μπορείτε να δείτε  το εύρος των τιμών, τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις και την μονάδα μέτρησης. 
α/α Όνομα                Περιγραφή Εύρος              Βασική ρυθμ.  Μονάδες 

1 CTRS    Διαμόρφωση  αντίθεσης οθόνης 40 - 60 50 % 

2 V.UP     Διαμόρφωση  ανόδου ακουστικού βάριο  0 - 25 0.05 m/s 

3 V.DN    Διαμόρφωση καθόδου ακουστικού βάριο 0 - 25 3.5 m/s 

4 TONE   Επιλογή ήχου  FAS/STD/SFT STD ---- 

5 RVAR   Ευαισθησία ακουστικού βάριο  0.1- 3.0 0.4 sec 

6 INTE     Μέσος όρος βάριο  0 - 60 1 sec 

7 FS_V     Κλίμακα αναλογικού βάριο (1,6,12) LOW/MED/HIGH MED m/s 

8 SIM       Εξομοιωτής βάριο ON/OFF OFF ---- 

9 STAL     Επίπεδο συναγερμού στολλ  0 - 150 0 km/h 

10 TEC       Ολικός ενεργειακός συμψηφισμός  0 - 100 0 % 

11 KIAS      Ρύθμιση ταχύτητας πτήσης  50 - 200 100 % 

12 KBAR    Ρύθμιση βαρόμετρου +/- 20.0 0 mB 

13  BARX    Κλίμακα Χ γραφικού υψόμετρου  0.4 - 4 1.0 min 

14  BARY    Κλίμακα Υ γραφικού υψόμετρου 3 - 3000 30 mt 

15 HOUR    Ρύθμιση χρόνου: Ώρες  0 - 23 ---- hour 

16  MIN       Ρύθμιση χρόνου: Λεπτά  0 - 59 ----             minute 

17  DAY       Ρύθμιση χρόνου: Μέρα  1 – 31 ---- day 

18  MONT   Ρύθμιση χρόνου:Μήνας 1 – 12 ----           month 

19  YEAR     Ρύθμιση χρόνου: Έτος 0 – 99 ---- year 

20 PILO      Όνομα πιλότου  6 letters ---- ---- 

21 RECM    Ρύθμιση τρόπου εγγραφής AUT/ALW/OFF AUT ---- 

22 R.DS      Αυτόματη καταγραφή σε μέτρα 1 – 30 2 mt 

23 RECR     Ρυθμός  εγγραφής  1 - 60 1 sec 

24 GTYP      Τύπος πτέρυγας 6 γράμματα ---- ---- 

25 GID         Ταυτότητα πτέρυγαςglider id  6 γράμματα ---- ---- 

26 U-AL       Υψόμετρο μονάδες μέτρησης MT/FT MT ---- 

27 U-SP       Ταχύτητα πτήσης μονάδες μέτρησης  KMH/MPH KMH ---- 

28 U-TE        Μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας  °C/°F °C ---- 

29 KTMP      Ρύθμιση Θερμοκρασίας  +/- 20.0   0 °C 

30 LANG       Βοηθητική γλώσσα                USR/UK/ITA/ESP/DEU/FRA/CZE/HUN/LN1/LN2 

 
 

 



9.9 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝA (ADV-SETUP) (μόνο στο ΑρχιμήδηςPlus) 
 

Η λίστα που ακολουθεί παραθέτει τις παραμέτρους των λειτουργιών του οργάνου που μπορούν να 
διαμορφωθούν. Για κάθε παράμετρο μπορείτε να δείτε  το εύρος των τιμών, τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις και την μονάδα μέτρησης. 
α/α Όνομα                Περιγραφή Εύρος              Βασική ρυθμ.  Μονάδες 

1 THEV            Ανίχνευση θερμικού βάριο 0 - 25 0.5 m/s 

2  THET            Ανίχνευση θερμικού χρόνος 1 - 30 10 sec 

3 EFF              Απόδοση στιγμιαίου μέσου όρου 1-30 3 sec 

4 TELE             Εκτός χρήσης OFF OFF ---- 

5 POLA            Ενεργή πολικήactive  OFF/P1/P2/P3 OFF ---- 

6-7-8  P1-A P1-B P1-C πολική 1 coeff. xxx ---- 

9-10-11 P2-A P2-B P2-C πολική 2 coeff. xxx ---- 

12-13-14 P3-A P3-B P3-C πολική 3 coeff. xxx ---- 

15 MCRA           Μέσος όρος χρόνου  Μάκ-κρέντι 0.2 - 30 10 min 

16 MCRE           Μέσος χρόνος Μάκ-κρέντι equiv  0.1 – 3 0.4 sec 

  

 

 

 

 

 

9.10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακέ ρυθμίσεις (Βασικές ρυθμίσεις) με τις οποίες είναι 

ρυθμισμένο το βάριο από την Digifly, πατήστε και κρατήστε κρατημένο το πλήκτρο  όπως 

όταν ανοίγετε το βάριο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα 

‘FACTORY SET?’, τότε επιβεβαιώστε με ‘YES’  για επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις η  

με ‘ΝΟ’ σε περίπτωση για μη επιστροφή. 

 

 

 

 

 

 

 - 37 -  



 - 38 -  

9.11 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ  
 
 

Air Efficiency (Plus) - 
Ταχύτητα πτήσης / 
Πίεση/ Θερμοκρασία/ 
Ώρα /Χρονόμετρο 

Υψόμετρο A1 

Γραφικό υψόμετρο / 
Κεντράρισμα θερμικού 
(Plus) 

Υψόμετρο A2 / A3 

Βάριο μέσου όρου 

Αναλογικό βάριο 

Κλίμακα αναλογικού  
βάριο 

●     Ένταση ήχου Med / High 
● ●  Ήχος κλειστός 

       Ώρα 

●   Γραφικό υψόμετρο / 
Κεντρ. θερμικού (Plus) 
● ●  On / Off  διακόπτης 

●     Χρονόμετρο 
● ●  Μηδενισμός 

     MEΝΟΥ 

  Κύλιση    Ταχ. πτήσης / 
  Πίεση / Θερμοκρασία 

       Αλλαγή σελίδας 

●  Αλλαγή υψόμετρου A2 / A3  
● ●  Μηδενισμός A2 / A3 

Ένταση ήχου   -   Καταγραφή πτήσης- Μπαταρία– Λειτουργία (MENU) 

●  = Κανονικό πάτημα πλήκτρου        ● ●  = Συνεχόμενο πάτημα (2 δευτ.) 



9.12 ΟΘΟΝΗ PLUS (μόνο στο Αρχιμήδης Plus) 
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Air Efficiency (Plus) - 
Ταχ. πτήσης / Πίεση / 
Θερμοκρασία 

Υψόμετρο A1 
Ισότιμο Μακ - κρέντι 

Μακ - κρέντι 

Αναλογικό βάριο 

Γραφικό υψόμετρο 
/Κεντράρισμα 
Θερμικού (Plus) 

Υψόμετρο A2 

Ώρα / Χρονόμετρο 

Βάριο μέσου όρου 

Υψόμ. A3 κερδισμένο ύψος 

Καθαρό βάριο 

Κλίμακα αναλογικού  
βάριου 

●     Ένταση ήχου Med / High 
● ●  Ήχος κλειστός 

       Ώρα 

●     Γραφικό υψόμετρο / 
Κεντράρισμα Θερμικού 
● ●  On / Off  διακόπτης  

●     Χρονόμετρο 
● ●  Μηδενισμός 

     MENΟΥ 

  Αλλαγή  Ταχ. πτήσης/ 
  Πίεση / Θερμοκρασία 

       Αλλαγή Οθόνης 

●     Αλλαγή υψόμ. A2 / A3  
● ●  Μηδενισμός A2 / A3 

Ένταση ήχου   -   Καταγραφή πτήσης - Μπαταρία – Λειτουργία(MENU) 

●  = Κανονικό πάτημα πλήκτρου        ● ●  = Συνεχόμενο πάτημα (2 δευτ.) 



9.13 ΒΑΣΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
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Υψόμετρο A1 

Air Efficiency (Plus)  -  
Ταχύτ. πτήσης  / Πίεση  / 
Θερμοκρασία 

Κλίμακα βάριου 

●     Ένταση ήχου Med / High 
● ●  Ήχος κλειστός 
 

       Ώρα 

● Γραφικό υψομ. / Κεντρ. 
θερμικού (Plus) 
● ●  On / Off Διακόπτης 

●     Χρονόμετρο 
● ●  Μηδενισμός 

     MENΟΥ 

  Αλλαγή    Ταχ. πτήσης/ 
  Πίεση/ Θερμοκρασία 

       Αλλαγή οθόνης 

●    Αλλαγή υψομέτρωνA2 / A3  
● ●  Μηδενισμός A2 / A3 

●  = Κανονικό πάτημα πλήκτρου        ● ●  = Συνεχόμενο πάτημα (2 δευτ.) 

Ένταση ήχου   -   Καταγραφή πτήσης - Μπαταρία – Λειτουργία (MENU) 

Υψόμετρο A2 / A3 

Ώρα  / Χρονόμετρο 

Αναλογικό βάριο 

Βάριο μέσου όρου 
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