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1. Informacje ogólne 

 

Niniejsza instrukcja ma na celu zaznajomienie użytkownika z obsługą oraz instalacją Smart 

PG.  Smart PG jest urządzeniem pomiarowym stosowanym w napędach paralotniowych. 

Zadaniem Smart PG jest pomoc pilotom w pilotażu poprzez kontrolę parametrów silnika oraz 

otoczenia. Urządzenie składa się z czujników oraz modułu, komunikującego się w technologii 

Bluetooth LE  z smartfonem wyposażonym w aplikację „ FFES Smart PG” dostępną w sklepie 

„Google Play” lub „App store”  bez opłat.  

 

 

 

 

 

1.1 Dane techniczne 

 
 

Zasilanie Bateria  Li-ion 18650 2200mAh 

Czas pracy / ładowania baterii ~210h/~3,5h 

Temperatura CHT/CT 0 oC  - 1024oC 

Temperatura EGT 0 oC - 1024 oC  
 

Poziom paliwa Wskazania:0-6  
Długość czujnika: 250;275;300;350mm 

Wymiary modułu 120x80x31mm 

Stopień ochronny IP65 

Temperatura pracy -10 oC  -  60 oC  

Minimalne wymagania 
sprzętowe/programowe dla smartfona 

Bluetooth 4.1, Android 5.0.2 

Optymalne wymagania 
sprzętowe/programowe dla smartfona 

Bluetooth 4.1,  Android 5.0.2, Barometr, 
Akcelerometr, Żyroskop, GPS, LTE 

Uwaga! 

Przy korzystaniu z urządzenia należy kierować się 
zdrowym rozsądkiem. Wszelkie  wartości 

pomiarowe w wyniku problemów technicznych 
urządzenia czy też smartfona mogą nie być 

zgodne z rzeczywistymi. 
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2. Instalacja i opis modułu 

 

 Instalacja modułu powinna być wykonana z szczególną starannością gdyż ma to duży 

wpływ na poprawne działanie urządzenia. Unikać powinno się niepotrzebnych przedłużeń 

przewodów( przewody dostarczone w zestawie są w zupełności wystarczające). W przypadku 

zbyt długich przewodów warto je skrócić. Połączenia przewodów w kosce przyłączeniowej 

powinny być lutowane i izolowane. Przy układaniu przewodów należy brać pod uwagę fakt 

wibracji występujących w silnikach paralotniowych. Przewody nie mogą być zbyt luźne, 

powinno prowadzić się je w tunelach montażowych( o ile napęd jest w nie wyposażony) lub 

używać opasek zaciskowych. Na przewody należy nałożyć wężyk silikonowy z zestawu. 

 Przy instalacji powinno wykorzystać się wszelkie dostarczone przez producenta materiały, 

pozwoli to na solidne i estetyczne wykończenie produktu. 

 Pierwszym krokiem przy instalacji urządzenia jest wybranie jego położenia. Ulokowanie 

modułu jest bardzo istotnym elementem instalacji. Ze względu na fakt iż układ zapłonowy 

silnika spalinowego potrafi generować duże zakłócenia, zalecane jest zachowanie bezpiecznej 

odległości (min. 50cm) od elementów  tj. cewka zapłonowa, przewód WN, świeca zapłonowa.  

Warto też wyposażyć silnik w świece z dodatkowym rezystorem o wartości min. 4.7KOhm. 

Złącze z przewodami należy skierować ku ziemi. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Obrotomierz 

  

 Podstawowym parametrem mierzonym przez moduł są obroty silnika. Pomiar odbywa się 
poprzez przewód o kształcie sprężynki nałożonym na przewód WN. Tego typu metoda pomiaru 
jest bezpieczna, ze względu na izolację galwaniczną.  Dzięki możliwości ustawienia dziennika 
RPM, obroty silnika mogą być mierzone dla różnego rodzaju konstrukcji silników spalinowych.  

Instalacja czujnika obrotów silnika: 

1. Nawinąć końcówkę w kształcie sprężynki na przewód WN. 
2. Zabezpieczyć nawiniętą część przed przesuwaniem się. 
3. Wyprowadzenie przewodu masowego od silnika do modułu. 
4. Podłączenie przewodów zgodnie z schematem. 

Warto wiedzieć 

Przykładowe zdjęcia z instalacji modułu 

oraz czujników można znaleźć na stronie 

internetowej producenta. 
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2.2 Temperatura CHT / CT 

 

 Każda wersja Smart PG wyposażona jest w czujnik CHT lub CT. Czujnik CHT montowany 

jest jako podkłada świecy zapłonowej i mierzy temperaturę głowicy silnika, natomiast czujnik 

CT jest w kształcie kapilary, montowanej w chłodnicy w króciec z tulejką uszczelniającą . 

 Rodzajem czujnika jest termopara typu K posiadająca dwa przewody zielony „+”, biały „-„ 

 

2.3 Temperatura  EGT 

 

 Rozbudowana wersja modułu pozwala na pomiar EGT czyli temperatury spalin silnika. 
Czujnik o kształcie kapilary wkręcany jest wraz z tulejką uszczelniającą w króciec na kolanku 
wydechu w odległości wyznaczonej przez producenta silnika, najczęściej  około 10cm od 
cylindra. 

 Rodzajem czujnika jest termopara typu K posiadająca dwa przewody zielony „+”, biały „-„ 

 

2.4 Temperatura otoczenia 

 

 Moduł wyposażony jest w cyfrowy czujnik temperatury umieszczony wewnątrz 

urządzenia. Zakres temperatury -55 oC do 125 oC. W celu odczytu relatywnej temperatury 

otoczenia, moduł należy umieszczać z dużym dystansem od silnika. 

 

2.5 Poziom paliwa 

 

 Czujnik poziomu paliwa montowany jest wewnątrz zbiornika, zbudowany jest z 

kontraktorów i ruchomego magnesu. Wskazania poziomu paliwa podzielone są na 6 poziomów 

plus rezerwa. Ze względu na różnorodność zbiorników, wielkość w litrach należy zbadać 

indywidualnie. Wskazanie poziomu paliwa otrzymuję się poprzez serie powtarzających się  w 

określonych cyklach czasowych pomiarów. Tak więc aby aplikacja mogła otrzymać realny stan 

poziomu paliwa, należy lecieć prosto bez przechyleń przez okres około 10 sekund. 
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Instalacja czujnika poziomu paliwa: 

1. W górnej części zbiornika wywiercić otwór o średnicy 16 mm, 
najlepiej na środku płaszczyzny zbiornika( najmniejsze są w tym 
punkcie wahania poziomu paliwa). 

2. Włożyć czujnik przez korek paliwa, przeciągnąć przewód przez 
wywiercony uprzednio otwór. 

3. Nałożyć nakrętkę i przy użyciu kluczy dokręcić czujnik. 

4. Przy podłączaniu przewodów, polaryzacja nie ma znaczenia. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Czas lotu 

 

 Pomiar nalotu godzin liczony jest od uruchomienia silnika do momentu jego zgaszenia. 

Niezbędny jest w tym celu czujników obrotów silnika. Użytkownik ma do podglądu dwa 

liczniki czasowe, przebieg aktualnego lotu i sumę wszystkich lotów (Zapisywane są na stałe 

w urządzeniu). 

2.7 Czas pracy 

 

 Moduł wyposażony jest w akumulator Litowo-jonowy  który pozwala na ciągłą pracę 

urządzenia przez okres 210h. Czas ten można wydłużyć poprzez wyłączanie zasilania na czas 

nieużytkowania modułu, używając przełącznika znajdującego się w module.  

 Akumulator ładowany jest przy użyciu ładowarki z złączem USB o wydajności minimum 

1A i adaptera dołączonego do zestawu. Proces ładowania jest automatyczny. 

 

 

 

Uwaga! 

W przypadku gdy wewnątrz zbiornika w 
promieniu 5cm od czujnika, znajdują się inne 

elementy metalowe w zbiorniku, należy je wraz z  
obudową czujnika podłączyć do masy napędu. 

Uwaga! 

Nie ładować dłużej niż 3,5h. Jeśli urządzenie nie 
działa po naładowaniu należy je zdemontować. 
Prosimy stosować ładowarki renomowanych 
producentów. Przełącznik musi być w pozycji „1” 
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2.8 Schemat  

 

*Numeracja jest na każdym złączu i według niej należy podłączyć czujniki. 

5- podłączyć do masy silnika. 

G- podłączyć do masy napędu i obudowy czujnika paliwa, jeśli jest taka konieczność. 
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3. Aplikacja  

 

 Aplikacja FFES Smart PG to integralna część urządzenia, ma na celu przeliczenie i 

wyświetlanie parametrów lotu pobranych z modułu oraz smartfona. 

  W celu instalacji należy uruchomić aplikację Sklep Play lub Appstore, wyszukać  ”FFES 

Smart PG” i pobrać, aplikacja jest bezpłatna. Aplikacja korzysta z połączeń sieciowych, GPS, 

Bluetooth, barometru oraz akcelerometru, aby w pełni korzystać z możliwości aplikacji należy 

wyrazić zgodę na dostęp do ww. opcji. Przy każdorazowym uruchomieniu użytkownik będzie 

proszony o uruchomienie nadajnika Bluetooth, GPS oraz połączeń sieciowych. Niezbędne do 

używania aplikacji jest nawiązanie komunikacji poprzez Bluetooth z modułem Smart PG, 

pozostała funkcjonalność zależna jest od użytkownika. Nawiązanie komunikacji z modułem 

następuje poprzez przejście do zakładki „Skanuj” i wybraniu swojego modułu o nazwie „Smart 

PG”. Każdy moduł ma indywidualny adres MAC, co ułatwia znalezienie swojego urządzenia 

wśród  innych. Aplikacja dodatkowo posiada możliwość automatycznego połączenia z 

wybranym modułem, opcja dostępna jest w zakładce „Skanuj”. Dzięki wykorzystaniu Bluetooth 

LE możliwa jest praca smartfona z modułem oraz  pozostałymi urządzeniami tj. Zestawy 

słuchawkowe bez konieczności zrywania połączenia. 

 

3.1 Obsługa i interfejs użytkownika 

 

 Główny Interfejs graficzny użytkownika opiera się na jednej aktywności, zawierającej 

wszelkie aktualne pomiary oraz nawigację. Poza pomiarami pobranymi z modułu aplikacja 

przedstawia takie parametry jak prędkość i kierunek wiatru, wysokość nad ziemią, prędkość 

wznoszenia/opadania, prędkość względem ziemi, wartość przeciążenia oddziałującego na 

pilota. Zadany/Przebyty dystans, kierunek lotu. 
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Właściwości poszczególnych pól: 

WIND-Prędkość i kierunek wiatru. Dane pobierane są z serwisu meteorologicznego. Brak 

interaktywności.  

ALTITUDE- Wysokość nad ziemią wyrażana w metrach,  dokładność zależna od czujnika 

ciśnienia w telefonie.  Jest możliwość ustawienia punktu „zero” w dowolnym momencie 

poprzez dłuższe przytrzymanie. Wartość przechowywana jest dla kolejnego uruchomienia 

aplikacji.  

SPEED- Prędkość względem ziemi wyrażana w Km/h, wynik pobierany jest z GPS. Brak 

interaktywności. 

UP/DOWN- Prędkość wznoszenia/opadania, wartość obliczana na podstawie pomiarów z 

czujnika ciśnienia, wyrażana w m/s. Brak interaktywności . 

G-FORCE- Wartość aktualna/minimalna/maksymalna przeciążenia, wyrażana w „G”. Wynik 

przeciążenia zależny jest od akcelerometru wbudowanego w smartfonie. Przy dłuższym 

przytrzymaniu jest możliwość zerowania wartości minimalnej i maksymalnej. 

Poziom paliwa/baterii- Przedstawia aktualny stan baterii zamontowanej w module oraz 

poziom paliwa. Brak interaktywności. 

CTH/EGT- Wyświetla aktualną temp. spalin i głowicy/chłodnicy. Przy dłuższym przytrzymaniu  

jest możliwość ustawienia wartości krytycznych, po których czcionka zmieni kolor na czerwony i 

zacznie migać. 

OUT- Temperatura otoczenia. Brak interaktywności. 

RPM- Obroty silnika, wyrażane w Obr/min. Brak interaktywności. 

SUMMARY- Prezentuję aktualny czas lotu, mierzony od ostatniego odpalenia silnika oraz 

sumaryczny stan nalotu. Brak interaktywności. 

POINTS- Przedstawia kierunek oraz odległość do wyznaczonego celu. Przy dłuższym 

przytrzymaniu możliwe jest edycja punktów podróży. 

BRG- Wskazuję kierunek lotu. 

 

W przypadku awarii czujników lub ich braku wartości przyjmują postać ”--„. 
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3.2 Nawigacja 

 

 Nawigacja w Smart PG oparta jest o mapy Google. Wyposażona jest w kompas, 
przyjmujący wartości od 00 do 3600  z wyznacznikiem (strzałką) północy lub zadanego kierunku 
oraz obecnego kierunku lotu. Mapa korzysta z GPS oraz dostępu do Internetu, po ich 
aktywowaniu przenosi nas do obecnej lokalizacji. Przy dłuższym przytrzymaniu na dowolny 
punkcie mapy możemy ją odblokować i dodawać punkty podróży. Odblokowanie mapy pozwoli 
na swobodne poruszanie się po całym jej obszarze. Punkty podróży dodawane są poprzez 
nanoszenie palcem wybranego miejsca lub przez wprowadzenie współrzędnych geograficznych. 
Edycja punktów odbywa się poprzez dłuższe przytrzymanie okienka „POINTS”. Wartości tj. 
kierunek oraz długość drogi generowane są w oparciu najkrótszy dystans w linii prostej. 

 

 

 

 

 

3.3 Ustawienia 

 

 Ze względu na zróżnicowanie silników jak i upodobań użytkowników, aplikacja została 

wyposażona w zakładkę „Ustawienia”. Konfiguracji polegają następujące parametry. 

a) Dziennik obrotów silnika czyli deklaracja ilości iskier na jeden obrót. Domyślne jest to 

wartość ”1” i stosowana jest dla silników dwusuwowych jednocylindrowych. 

b) Alarm dla temperatur CTH i EGT. 

c) Wysokość początkową np. wprowadzenie wysokości względem poziomu morza. 

d) Czułość barometru. Domyślna wartość to 25, im wyższa wartość tym pomiar będzie 

bardziej stabilny, ale także opóźniony. 

e) Czułość akcelerometru. Domyślna wartość to 60, im wyższa wartość tym pomiar będzie 

bardziej stabilny, ale także opóźniony. 

 

 

 

 

Warto wiedzieć 

Kalibracja kompasu odbywa się poprzez 

wykonanie telefonem „ósemki”, raz lub 

kilkakrotnie. 
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4. Warunki gwarancji 

 

1. Gwarancja na poprawne działanie „Smart PG” potwierdzona pieczęcią oraz podpisem 

sprzedawcy jest udzielana na okres 24 miesięcy  od daty zakupu. 

 

2. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku: 

a) Zerwania plomb gwarancyjnych 

b) Nieprawidłowego podłączenia modułu lub czujników 

c) Korzystaniu z czujników innych niż zalecanych przez producenta 

d) Nieprawidłowym montażu modułu lub czujników 

e) Nieodpowiednim warunkom pracy modułu lub czujników. 

 

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia gwarancji jest dokument zakupu oraz 

uzupełniona karta gwarancyjna( umieszczona na kolejnej stronie). 

 

4. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej ustala gwarant. 

 

5. Po trzeciej naprawie moduł  zostaje wymieniony na nowy. 

 

6. W celu realizacji reklamacji, produkt  oraz opis usterki należy dostarczyć do producenta 

 

7. Czas naprawy nie może trwać dłużej niż 7 dni od daty dostarczenia produktu. 

 

8. Reklamacje  należy składać u dystrybutora lub bezpośrednio u producenta. 
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KARTA GWARANCYJNA 

Data Opis Pieczęć i podpis  Podpis 
użytkownika 

 Zakup   

    

    

    

    

 

Smart PG jest urządzeniem elektronicznym, zgodnie z                                                                                   

zasadami panującymi w Unii Europejskiej nie można wyrzucać go z innymi 

odpadami  komunalnymi. Należy taki produkt oddać do specjalnego punktu  

ZSEE. 

  

 

 


