chirp - Používateľská príručka
Ukrytie zariadenia chirp
Vloženie batérie
 varovanie
Pozrite si návod Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení
s produktom pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie.
Na vybratie a výmenu batérie nepoužívajte ostré predmety. Použité batérie
nevyhadzujte, ale ich odovzdajte na miesto likvidácie odpadu.

Použitie zadania PIN kódu

Ako majiteľ chirp zariadenia, vaše zariadenie automaticky vytvorí PIN
ochranu pre programovanie zariadenia. Toto zabráni preprogramovaniu
zariadenia hľadačmi, ktorí nie sú jeho vlastníci. PIN kód je posledných 5
číslic ID čísla toho GPS zariadenia, ktoré posledné programovalo chirp.
Pre vyhľadanie ID čísla vášho zariadenia si prečítajte používateľskú príručku
dodávanú s prístrojom.
1. Na stránke Nastavení Skrýše Geocache, zapnite Vyhľadávanie chirp™.
2. Vyberte si položku Programovať chirp™.
3. Zadajte PIN číslo.

Prezeranie a editácia detailov zariadenia chirp

➋
➊
1. Otočte chirpTM zadnou stranou ku sebe. Na zadnej strane je kryt batérie ➊.
2. Otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa dá ľahko
otvoriť.
3. Otvorte kryt a vyberte batériu.
4. Vložte novú batériu kladným pólom dolu.
5. Vložte kryt späť podľa bodiek ➋ a otočte v smere hod. ručičiek.

Možnosti nastavovania

TIP: Ak chcete nastaviť viac zariadení chirp, vložte batériu len do jednéh
počas nastavovania.
Nastavenie zariadenia chirp
Je niekoľko spôsobov nastavenia zariadenia chirp. Ak ho chcete nastaviť,
musíte mať kompatibilné Garmin zariadenie, pomocou ktorého chirp
“naprogramujete”.
1. Na stránke Nastavení Skrýše Geocache, zapnite Vyhľadávanie chirp™.
2. Vyberte si položku Programovať chirp™.
3. Vyberte si z možností:
• Zobraziť podrobnosti o pre zobrazenie a editovanie chirp informácií.
• Odoslať zemepisný bod pre výber waipointu v GPS a jeho nahratie
do zariadenia chirp.
• Odoslať geoskrýšu pre výber skrýše v GPS a jej nahratie do
zariadenia chirp.
• Vymazať pre zmazanie údajov v chirpe.

1.
2.
3.
4.

Na stránke Nastavení Skrýše Geocache, zapnite Vyhľadávanie chirp™.
Vyberte si položku Programovať chirp™.
Vyberte si položku Zobraziť podrobnosti o > Upraviť.
Zvoľte si Zmena názvu, Zmeniť správu, alebo Zmeniť súradnice.

Vymazanie údajov

1. Na stránke Nastavení Skrýše Geocache, zapnite Vyhľadávanie chirp™.
2. Vyberte si položku Programovať chirp™.
3. Zvoľte Vymazať > Áno.

Vloženie chirp zariadenia do schránky
Použite lepiaci držiak pre pripevnenie chirpu ku schránke.
1. Prilepte držiak na zadnú stranu do stredu krytu batérie.
2. Druhú stranu prilepte na vrchnák schránky.

Tipy

•
•
•
•

Nedávajte chirp do kovovej schránky.
Nezapaľujte chirp.
Nedávajte chirp do vody.
Kompatibilné Garmin zariadenie zaznamená chirp v okruhu 10 m.
Pre čo najlepšie zaznamenanie umiestnite chirp tak, aby mal možnosť
voľne vysielať signál do okolia - aby mu neprekážali okolité predmety.

Vyhľadanie zariadenia chirp
Prenos údajov

Keď vaše GPS zariadenie detekuje chirp, chirp prenesie údaje do navigátora.
Po prenesení všetkých údajov si informácie môžete zobraziť voľbou
Zobraziť podrobnosti o.

Nájdenie zariadenia chirp počas navigácie ku
skrýši Geocache

POZNÁMKA: Predtým ako butete vyhľadávať chirp počas navigácie
ku skrýši geocache, musíte v GPS navigátore Garmin aktivovať možnosť
hľadania chirp zariadenia.
1. V Garmin zariadení stlačte ikonku Skrýše Geocache.
2. Zvoľte Zobraziť podrobnosti o.
Ak bol chirp naprogramovaný - zobrazia sa údaje.

Navigácia do “chirp” súradníc

N astránke s údajmi chirp zobrazí súradnice ➊, ktoré odkazujú na ďalšiu
pozíciu.

Prehlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám časti 15 pravidiel komisie FCC.
Používanie tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) toto
zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí
akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť
neželanú prevádzku.
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC rules. Tieto
limity sú určené na to, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým
rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a môže spôsobiť škodlivé
rušenie rádiových komunikácií, ak nie je nainštalované a používané v súlade
s pokynmi. Neexistuje však žiadna záruka toho, že pri konkrétnej inštalácii
nevznikne rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového
alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľom sa odporúča, aby sa pokúsili napraviť rušenie niektorým z
nasledujúcich opatrení:
• Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Zariadenie pripojte k zásuvke, ktorá je v inom okruhu ako prístroj GPS.
• Poraďte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádio/TV a požiadajte
o pomoc
Tento produkt neobsajuje žiadne dielce, ktoré by užívateľ mohol vymeniť.
Opravy by malo vykonávať len autorizované servisné stredisko spoločnosti
Garmin. Neautorizované opravy alebo úpravy môžu mať za následok trvalé
poškodenie zariadenia a môžu spôsobiť neplatnosť vašej záruky a vášho
oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie podľa nariadení v časti 15.

Zhoda s Industry Canada

➊

Rádiokomunikačné zariadenia kategórie I vyhovujú norme RSS-210
ministerstva Industry Canada. Rádiokomunikačné zariadenia kategórie II
vyhovujú norme RSS-310 ministerstva Industry Canada.

1. V Garmin zariadení stlačte ikonku Skrýše Geocache.
2. Zvoľte Zobraziť podrobnosti o > Chod.

Technické parametre
Vodotesnosť

10 m

Batéria

Vymeniteľná CR2032 (3V).

Výdrž batérie

Výdrž po dobu 1 roka. Ak je výdrž slabá, na GPS
zariadení Garmin sa zobrazí textová správa.

Táto slovenská verzia anglickej príručky chirp (katalógové číslo Garmin 190-01276-00, verzia C) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu verziu
anglickej príručky ohľadom prevádzky a používania zariadenia chirp.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO
SPOĽAHNUTIA SA NA ŇU.
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