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Popis a parametry 
 
Rozměry: 64x53x34mm 
Váha: cca 66g 
Displej: Matrix PCB 84*48 rozlišení 84x48bodů, modré LED podsvícení.  
Základní deska: ATMEGA328P PRO Mini a nabíjecím modulem TP4056 
Barometrický senzor: Bosch BMP280 
Baterie: dle osazení  
varianta A: Li-ion Enercig TN16340C-700 kapacita 700mAh, odhadovaná životnost cca 500 nabití.           
varianta B: Li-ion 16340 „Čína“ kapacita cca 320mAh, odhadovaná životnost cca 400 nabití 
       Výdrž: varianta A cca 35 hodin 
                    varianta B cca 15 hodin 
Krabička: PLA materiál a 3D tisk, spodní strana suchý zip 
Provozní teplota: 1-40°C. Technicky i pod 0°C, ale displej to nemá rád (překresluje pomaleji) a výdrž 
baterie jde rapidně dolů. Nenechávejte přístroj např. v autě na slunci. Teplota přes 50°C může 
zdeformovat krabičku z PLA. 

 

Videoukázka práce s přístrojem https://youtu.be/_Uw4DvtJGnY 

 

Měření výšky 
Výpočet výšky je založen na změřeném barometrickém tlaku ze senzoru Bosch BMP280. Dále na zadaném 
přepočteném tlaku na hladině moře QNH a teplotě. Měření probíhá kontinuálně, ale je vyhodnocováno 
2x za sekundu. Teoretická přesnost změřeného tlaku je dle výrobce ±0,12hPa tj. ±1m při teplotě 25°C. 
Přesnost je ale ovlivněna teplotou, ale i například náporovým větrem. Pro naše potřeby tak zobrazuji výšku 
pouze v celých metrech či stopách. Přesnější výška je tak při zobrazení ve stopách. Tam se již projevuje 
„zbytečná citlivost“ a výška tak má tendenci „plavat“. Bez zadaného co nejpřesnějšího QNH nebude výška 
odpovídat. QNH je možno zadávat s přesností 0,25hPA.   

  



Zapnutí – vypnutí  
K zapnutí a vypnutí slouží mechanický posuvný vypínač na zadní straně. Pozice: DOLE – vypnuto, NAHOŘE 
– zapnuto. Do 2 sekund po zapnutí se rozsvítí displej s podsvícením a zobrazí kontrolní test.  

Pozor v případě vybití baterie zařízení pod kritickou hodnotu, dojde k vypnutí zařízení ochranným 
obvodem, ale vypínač zůstává v pozici zapnuto. Zařízení je nutné co nejdříve dobít! V případě 
dlouhodobého nepoužívání (více než 3 měsíce) je pro zachování životnosti baterie zařízení nutné udržovat 
nabité na cca 50%. Tj. po 3 měsících zařízení zapnout a zkontrolovat stav baterie a případně ji dobít.  

Pokud zařízení nelze zapnout: Přepněte vypínač do polohy VYPNUTO. Připojte USB nabíječku. Na zařízení 
by se měla rozsvítit kontrolka nabíjení červená. Nechte zařízení nabíjet cca 5min a poté s připojenou 
nabíječkou zařízení zapněte. Na displeji bude možné sledovat procenta nabití.  

Stav po zapnutí. V pravém horním rohu je zobrazen stav baterie. 

Pomocí krátkých stisků červeného a modrého tlačítka upravte hodnotu 
QNH dle známého stavu nebo známé výšky startu. Dlouhým stiskem 
modrého tlačítka je možné přepnout zobrazené jednotky výšky 
m>ft>m.  

Ukončete nastavování podržením červeného tlačítka. Pak je možné 
přístroj používat.  

 

 

 

 
  



 
Ovládání 
Pro pohyb mezi jednotlivými obrazovkami slouží tlačítka pod displejem. Levé (červené) pohyb „vlevo“, 
pravé (modré) pohyb „vpravo“. Tlačítka rozlišují dva stavy: „Krátký stisk“ tj. méně než 1sek a „Dlouhý 
stisk“ tlačítko je drženo alespoň 1,5 sekundy. Obecně se dá říct, že červené tlačítko slouží hlavně pro 
nulování hodnot. 

Dlouhý stisk modrého na obrazovce AMSL přepíná jednotky M > FT > M. 
Dlouhý stisk červeného na obrazovce AMSL přepíná podsvícení. 
Dlouhý stisk červeného na obrazovce QNH přepne do nastavení QNH. 
 

 

Schématické pořadí obrazovek:  

AMSL

QFE

AMSL / QFEMax / Min Alt 

QNHQNH Setup

 

Po zapnutí se automaticky zobrazí obrazovka QNH Setup. 

  



Obrazovka: AMSL 

 

Funkce tlačítek 
Červené krátce Předchozí obrazovka 
Modré krátce Následující obrazovka 
Červené dlouze Zapnutí / Vypnutí podsvícení 
Modré dlouze Změna jednotek m > ft > m  

 

 Zobrazení aktuální výšky (m nebo ft) nad hladinou moře (AMSL) a zobrazení varia.  
 Výška je zaokrouhlena na celé číslo.  
 Dlouhé podržení modrého tlačítka přenastaví jednotky metry > stopy (ft) > metry. Hodnoty max,  

min a startovní výška zůstanou zachovány a jen se přepočítají. 
 Velikost čísel se přizpůsobuje zobrazené hodnotě.  
 Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zapnout podsvícení.  

 

  
Zapnuté podsvícení. 
 

 
  



Ovládání obrazovka: QFE 

 

Funkce tlačítek 
Červené krátce Předchozí obrazovka 
Modré krátce Následující obrazovka 
Červené dlouze Vynulování výšky nad startem 
Modré dlouze  

 

 Zobrazení aktuální výšky (m nebo ft) od startu (nebo vynulování) a zobrazení varia.  
 Odpovídá QFE.  
 Výška je zaokrouhlena na celé číslo.  
 Velikost čísel se přizpůsobuje zobrazené hodnotě. 

 

 

Ovládání obrazovka: AMSL / Start 

 

Funkce tlačítek 
Červené krátce Předchozí obrazovka 
Modré krátce Následující obrazovka 
Červené dlouze Vynulování výšky nad startem 
Modré dlouze  

 

 Kombinované zobrazení aktuální výšky (m nebo ft) nad hladinou moře AMSL - horní číslo 
 Výšky od startu (nebo od vynulování) – dolní číslo. 
 V levé části zobrazení varia. 
 Výška je zaokrouhlena na celé číslo.  



 

Obrazovka: MAX / Min Alt 

 

 

Funkce tlačítek 
Červené krátce Předchozí obrazovka 
Modré krátce Následující obrazovka 
Červené dlouze Vynulování max i min výšky  
Modré dlouze  

 

 Zobrazení maximální a minimální výšky (m nebo ft) AMSL. 
 Výška je zaokrouhlena na celé číslo.  

 

 

Ovládání obrazovka: QNH & Pressure 

  

Funkce tlačítek 
Červené krátce Předchozí obrazovka 
Modré krátce Následující obrazovka 
Červené dlouze Vstup do režimu nastavení QNH 
Modré dlouze Vstup do servisního menu „Setup correction“ 

 

 Zobrazení hodnoty QNH, tlaku v hPa a nadmořské výšky (m nebo ft). 
 Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze přepnout do editačního módu.  



 Dlouhé podržení modrého tlačítka přepne do servisního režimu, kde je možné upravit korekci 
barosenzoru.  

Ovládání obrazovka: Setup QNH 
 

 

 

 

 

 

Funkce tlačítek 
Červené krátce Snížení hodnoty QNH o 0,25 hPa 
Modré krátce Zvýšení hodnoty QNH o 0,25 hPa 
Červené dlouze Ukončení režimu nastavení QNH a uložení 
Modré dlouze  

 

 Zobrazení hodnoty QNH a výšky. Pomocí krátkého stisku tlačítek lze změnit hodnotu QNH.  
 Pro ukončení úprav a ULOŽENÍ stiskněte dlouze červené tlačítko. Hodnota QNH se zapisuje do 

paměti a je tak uchována i pro další zapnutí zařízení. 
 Před letem vždy proveďte úpravu QNH dle aktuálního tlaku nebo dle známé výšky startovačky. 

Bez této úpravy nejsou zobrazené výškové údaje AMSL relevantní!  
 Pro naše MPG létání nepotřebujeme zpravidla nastavovat hodnoty s velkou přesností. Pokud 

nastavíte hodnotu QNH a výška neodpovídá vaší aktuální výšce, tak je možné upravit hodnotu 
barometrického tlaku v menu Setup correction.  

 

Ovládání obrazovka: Setup correction 
Funkce tlačítek 
Červené krátce  
Modré krátce  
Červené dlouze Snížení hodnoty korekce barometru o 0,001 
Modré dlouze Zvýšení hodnoty korekce barometru o 0,001 

 

QNH: nastavená hodnota    Teplota v st. C 

Pr: tlak ze senzoru  
Pr. corr: upravený tlak ze senzoru 
AMSL: výška po korekci a výška bez teplotní korekce 
Corr: hodnota korekce (0.9900 – 1.0099) 

 



 
 
 

 Slouží k nastavení korekce barometru. Pokud při nastavení správného QNH hodnota výšky 
neodpovídá skutečnosti (je mimo o více než cca 10m či 32ft), je možné upravit to pomocí 
korekce. 

 Při výrobě provádím kalibraci a tuto hodnotu upravuji. Nedoporučuji s touto hodnotou 
standartně hýbat. 

 Přístroj při výpočtu výšky také zohledňuje teplotu. Pokud teplota přístroje neodpovídá okolí, tak 
dochází ke zkreslení (čím vyšší teplota při stejném tlaku, tím vyšší výška). 

 Doporučená hodnota korekce je v rozmezí 0.9990 – 1.0010).   
 Po změně vypněte / zapněte přístroj. Změna hodnot se ukládá okamžitě.  
 Z tohoto menu se nelze vrátit zpět, takže vypněte / zapněte přístroj. 

 

 

 

Zobrazení varia 

     

Ukázka tří velikostí šipky vária. 

Na obrazovkách AMSL, Above the start a AMSL / Start je zobrazováno v levé části vario. Stoupání či 
klesání je indikováno šipkou, která má tři velikosti nahoru a dolů. Při změně výšky alespoň o 0,3m/s 
(nebo 1ft/s) se zobrazí šipka a uvnitř ní je zobrazena rychlost stoupání/klesání. Poslední stav tj. 
stoupání/klesání je pak ještě 0,5 sek. indikován šipkou bez čísla.  

Úrovně indikace 

Velikost šipky m/s ft/s 
1 >0,3 >1 
2 > 1 >3 
3 > 1,5 >5 

 

Maximální rozsah zobrazení je limitován na 10m/s či 10ft/s.   
Údaj v metrech je zobrazován s jedním desetinným místem. 
Údaj ve stopách je zobrazován bez desetinného místa.  



Nabíjení  
V pravém horním rohu většiny obrazovek je zobrazen stav baterie v procentech. Pro nabíjení slouží         
USB-C port v zadní části zařízení. Použijte libovolnou USB nabíječku např. od mobilního telefonu. Výkon 
nabíječky stačí 500mAh. Rychlonabíjení není podporováno. Zařízení samo reguluje nabíjení a s nabíječkou 
nijak nekomunikuje. Odebíraný proud je cca jen 250mAh. Při nabíjení svítí signalizační dioda (na levém 
boku zařízení) červeně. Při dosažení úplného nabití se rozsvítí i druhá modrá dioda. Typická doba nabití 
z cca 30% na 100% je cca 80 min (ve vypnutém stavu). Modrá dioda (ukončení nabíjení) se rozsvítí po cca 
2 hodinách. Je to dáno tím, že ke konci se nabíjí velice pomalu. Není třeba čekat na rozsvícení modré diody, 
pokud nabíjíte již více než 2 hodiny. Pokud zařízení nabíjíte zapnuté, tak se i při 100% nabití 
pravděpodobně nerozsvítí modrá dioda, je to dáno průběžným odběrem. Nabíjení je možné kdykoliv 
přerušit odpojením. Zařízení může být provozováno i s připojenou nabíječkou. 

Zařízení je možné nabíjet zapnuté i vypnuté.  

V případě zapnutého zařízení a současném nabíjení mohou být procenta nabití zkreslená (budou větší 
než je reálné nabití). Za reálnou míru nabití můžete považovat stav po cca 5min po odpojení nabíjení. 

Důrazně doporučuji nabíjet zařízení při poklesu baterie pod 30%.  

Je možné, že zařízení bude fungovat i při signalizaci 0% baterie, ale nelze přesně odhadnout, kdy dojde 
k vypnutí nebo „zamrznutí“ zařízení. Nepoužívejte zařízení, pokud je baterie vybitá pod 30%. 

Vybíjení není lineární a pod 30% se vybíjí rychleji!   

 

 

  



Bezpečnost 
 

 Zařízení obsahuje Li-Ion baterii. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Nevhazujte do ohně.  
 Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte na chladném a suchém místě. 
 Netlačte na displej, můžete způsobit nevratné poškození displeje. 
 Baterie je teoreticky uživatelsky vyměnitelná, pokud ovládáte pájku.  
 Při použití na motorovém paraglidu dodatečně zajistěte zařízení pomocí spony či provázku 

apod., aby se zabránilo pádu zařízení do vrtule. Nespoléhejte jen na suchý zip.  
 Použití přístroje je na vlastní nebezpečí.  

 

Servis 
 

Zařízení je koncipováno jako částečně modulární. Jednotlivé díly jsou tak teoreticky i uživatelsky 
opravitelné. Relativně jednoduše lze vyměnit baterie, tlačítka, nabíjecí modul, barosenzor či displej. 
Základní desku tvoří Arduino ATMEGA328P PRO Mini.  Obsahuje software, který je teoreticky uživatelsky 
aktualizovatelný, ale nejedná se o open source. V případě problémů se SW se raději obraťte na výrobce. 
Přes vestavěný USB port se nedá zařízení naprogramovat! Port slouží pouze pro nabíjení.   

 

 

Ukázka vnitřku zařízení. 


