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KÉRÜNK, LEGALÁBB EZT OLVASD EL!
A részletes használati utasítást a következő linken találod:
https://gliderkeeper.com/index.php/manual/ ezt szintén szükséges
elolvasnod a készülék megfelelő használatához.
Elhelyezés: A GliderKeeper eszköznek
mindenképpen rögzítve kell lennie a
törzsben, vagy a kabintetőn. Ehhez két
oldalú ragasztó használata javasolt, hogy
az egység biztonságban legyen. A
GliderKeeper hosszanti tengelye
párhuzamos kell, hogy legyen a repülési
iránnyal.
Fontos: A GliderKeeper egy könnyű, sérülékeny eszköz. Be és kiépítés közben ne
hajlítsd meg, ne fejts ki erőt rá, ne üsd meg. Soha ne húzd a kábelnél fogva a
GliderKeeper eszközt! A fentiek nem betartása a garancia elvesztéséhez vezet!
Csatlakoztatás: Csatlakoztasd pont úgy, mint bármely másik FAI altimétert, a
vevő és motor szabályzó közé. Az eszköz JR csatlakozókkal szerelt
Repülési Mód (Zöld LED): Bekapcsolást követően a GliderKeeper készen áll a
repülésre. Használd úgy, mint a többi FAI Altimétert. A Zöld LED-nek világítani
kell az üzembe helyezés után közvetlenül.
Világító LED: Repülésre kész, az eszköz elkezdte a rögzítést.
Lassan villogó LED: Rögzítés (A rögzítési beállításoknak megfelelően)
Gyorsan villogó LED: Hiba történt, részletek az OLED kijelzőn. Repülés nem
lehetséges.
Ha a zöld LED nem villog, az azt jelenti, hogy leszállást érzékelt az eszköz.
Leszállás után várj nagyjából 10 másodpercet, ez alatt a GliderKeeper elvégzi a
szükséges kalkulációt. Ha ez után még mindig villog a LED, lépj be a WIFI módba,
hogy manuálisan kalibrálni tudd a leszállás legvalószínűbb pillanatát.
Az OLED kijelző mutatni fogja a Firmware verziót, a
repülési időt és a számított F5J startmagasságot.
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WIFI Mód (Kék LED)
Állítsd a GliderKeeper eszközt függőlegesen, beépített eszköz esetén a modell
törzsét függőlegesen (orral lefele) 3 másodpercig.
WIFI módban a kék LED világít, ilyenkor már bármilyen pozícióba elhelyezheted
a GliderKeeper eszközt.
Ezt megteheted:




Felszállás előtt
Leszállás után
Hibajelzés esetén

Wifi Módban éred el az eszköz beállítási lehetőségeit. A WIFI módba belépni
NEM lehetséges gázadás, illetve repülés közben!
Kapcsolódás a készülékhez AP módban:
(Egyszerűbb, lassabb, nem szükséges internet Kapcsolat)
Állítsd a modell törzsét függőlegesen (Orral lefelé) 3 másodpercig. A kék LED
világítani fog. Várj, ameddig a LED gyors villogásba kezd. A mobil készülékeden,
vagy számítógépeden csatlakozz a “GliderKeeperxx:zz:ww” nevű WIFI
hálózathoz, amihez a jelszó “123456789”. (Ez az egyedi WIFI hálózata az
eszköznek, ez a jövőben sem változtatható meg. A Jövőben ez a hálózat segít
megkülönböztetni a saját eszközünket)
A képen látható készülék esetében a
WIFI hálózat neve
“GiderKeeper65:90:48”
A mobil készüléken írd a böngésző
kereső sávjába az alábbit :
192.168.4.1 (Kijelző, második sor) vagy a gliderkeeper.local címet.
Ezt követően a leszállás menüpontba fogsz belépni. Innen tudsz navigálni a
menü további pontjai között. A menüpontok beszédesek és könnyen érthetőek,
de a teljes leírásban pontos képet kaphatsz erről is
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Kapcsolódás a készülékhez STA módban:
(Picit bonyolultabb, gyorsabb, Internet Kapcsolat szükséges, előzetes beállítást
igényel)
Bizonyosodj meg róla, hogy az előzetes beállításokat (*) (Következő bekezdés)
elvégezted! Leszállást követően kapcsold be a Mobil készülékeden a Wifi
megosztást. A GliderKeeper eszközt állítsd függőleges pozícióba (Gép orra a fold
felé) 3 másodpercig. A Kék LED világítani fog, ameddig keresi az eltárolt WIFI
hálózatot. Amennyiben megtalálja az eszköz a tárolt hálózatot a kék LED lassan
villogni kezd.
Az OLED kijelző második sorában láthatod az eszköz IP számát a hálózaton belül.
A képen ez az IP cím 168.1.53. (xxx.y.zz)
A terminálon nyiss meg egy böngészőt és írd az alábbi címet a keresősávba:
192.xxx.y.zz. A képen látható példa esetén ezt
a címet kell használni: 192.168.1.53. (IPhone
esetében a 192 előtagot cseréld 172-re. Ez
esetben a példa cím 172.168.1.53)
Helyes cím esetén a böngésző továbbít az
eszköz “leszállás” menüjébe és innen tudsz
tovább navigálni a könnyen érthető menün
keresztül.
Megjegyzés: Ez az IP cím (192.168.1.53) nem változik, így érdemes elmenteni a
kedvencek közé a későbbi gyors kapcsolódás érdekében.
(*) Előzetes beállítás az STA módhoz.
AP módban menj a System Conf. menü WIFI Setup részébe. Itt állítsd be a kívánt
Wifi hálózat elérhetőségét és jelszavát. Két különböző hálózatot tudsz eltárolni
az eszközben. Az egyiknek mindenképp a telefonod megosztott hálózatát
érdemes megadnod, hogy a repülőtéren is gyorsan elérd a menüt.
Mentsd el a hálózatokat és indítsd újra a rendszert.
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Megjegyzés:
Vadonatúj GliderKeeper eszközt tartasz a kezedben. A memóriába letároltunk
több startot, amit egy Madridi próba versenyen repültek a pilóták 2020
februárjában. Ezek mellett találsz még eseményeket, amelyek az összeállítás és
tesztelés során keletkeztek. Többek között azért hagytuk ezeket az eszközön,
hogy az első beállításkor is lásd a teljes menü funkcionalitást.
Amennyiben szeretnéd, ezeket gond nélkül törölheted az eszközről.
Élvezd a GliderKeeper eszköz használatát, sok szép leszállást kívánunk!
Kérlek a részletes felhasználói útmutatóhoz kattints a következő linkre:
https://gliderkeeper.com/index.php/manual/

