INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poznaj swój reTrace Lite

1. Długość i szerokość geograficzna
2. Poziom naładowania baterii
3. Ikona cyfrowego kompasu
4. Ikony punktów nawigacyjnych
- Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking
5. Jednostki - Jardy, Mile, Metry, Kilometry
6. Strzałki kierunku (360°: 16 punktów)
7. Cyfrowy odczyt (odległość, kompas, temperatura)
8. Ikonka satelity
9. Przycisk SCROLL
10. Przycisk zmiany jednostki
11. Przycisk zasilania/podświetlenia
12. Przycisk SET

Ikonki

Bateria： 2/3 stanu naładowania baterii

= 2.2V~1.8V

Pełne naładowanie

2/3 naładowanej baterii

Niski poziom baterii

Bardzo niski poziom baterii

Kiedy bateria rozładuje się do poziomu ‘Bardzo niski poziom baterii’, ikona będzie migać co ½ sekundy i urządzenie będzie
działać jeszcze przez około 1 minutę zanim bateria całkowicie sie rozładuje i urządzenie samo się wyłączy.

Satelita ：Mruga

Satelity nie zostały jeszcze namierzone /Nie mruga

Satelity namierzone/ustawione

Wyświetla długość i szerokość geograficzną, gdy satelity jeszcze nie są namierzone, wyświetla
się _ _ _. _ _ _ _ _ _

Dystans i azymut (kąt)

Jednostka pomiaru: jardy, mile, metry, kilometry

Ikona trybu kompasu

16 strzałek kierunku: zakres: 22.5°
Ikony punktów: Naciśnij SCROLL aby zmienić ikonę

(Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking)

Szybkie ustawienia
1. Odkręcić zaczep z tyłu aby uzyskać dostęp do komory baterii. Włóż dwie baterie alkaliczne lub litowe "AAA" w
kierunku oznaczonym wewnątrz komory baterii. Załóż pokrywę i przykręć ją. Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu
ikona wskazuje niski poziom mocy.

2. Przytrzymaj przycisk Zasilania przez 3 sekundy. (Włączanie zasilania na zewnątrz z dobrą widocznością
nieba zapewni dobrą jakość odbioru GPS.)

-

Ikonka satelity będzie migać do czasu, aż reTrace Lite złapie sygnał GPS. Gdy ikona przestanie migać
urządzenie jest gotowe do użycia.

Tryb kompasu
- Naciśnij przycisk SCROLL aby przewijać ikony na dole ekranu i zatrzymaj się, gdy ikona kompasu będzie
wyświetlana. W trybie kompasu, strzałka wskazuje północ, a wyświetlacz wskazuje kierunek marszu lub jazdy w
stopniach (np. wschód = 90 stopni).

Tryb ustawiania punktów nawigacyjnych

Stojąc w miejscu które chcesz zaznaczyć i wrócić później, naciśnij przycisk SCROLL aby przewinąć listę pięciu
“Lokalizacji”

(Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking).

Na przykład, jeśli jesteś na campingu, możesz użyć "osobistych", aby zaznaczyć swój kamping, oznaczenie "parking" jako
miejsce, w którym został samochód lub rower i "atrakcje", aby zaznaczyć ulubione, malownicze miejsce, które chcesz
znaleźć ponownie później. Z tych pięciu dowolnych "slotów w pamięci" można swobodnie korzystać jak tylko chcesz.

Aby oznaczyć miejsce (przechowywać w pamięci pod wybraną ikonką), przytrzymaj przycisk SET, aż zmieni się
wskazanie odległości na "0".

Nie ma znaczenia w którym kierunku jesteś zwrócony oznaczając miejsce (jest przechowywana tylko lokalizacja GPS). Po
odejściu od tej lokalizacji, strzałka wskazuje drogę powrotną do lokalizacji (ogólny kierunek w stosunku do aktualnej
pozycji), a wyświetlacz pokazuje odległość od lokalizacji. Możesz teraz wyłączyć zasilanie przytrzymując przycisk POWER,
lub przejść do innej lokalizacji, którą chcesz zaznaczyć. Pamiętaj, aby wybrać inną ikonę lokalizacji przed oznaczeniem
innego miejsca.

Kiedy będziesz gotowy, aby powrócić do jednego z wcześniej oznaczonych miejsc, włącz reTrace Lite ponownie,
przytrzymując przycisk POWER. Twój reTrace Lite pamięta ostatni tryb i używaną lokalizację, więc reTrace Lite będzie już
pokazywać kierunek i odległość do ostatniej zaznaczonej lokalizacji! Jeśli chcesz powrócić do miejsca innego niż ostatnio
używane, po prostu naciśnij przycisk SCROLL, aby wybrać inną ikonę lokalizacji. Aby znaleźć się z powrotem w
wybranym miejscu, po prostu idź w kierunku wskazanym przez strzałkę i obserwuj zmniejszającą się odległość.

Po dotarciu na miejsce, wszystkie ikonki strzałek będą widoczne na zewnętrznej krawędzi ekranu.

Uwagi i ostrzeżenia
Systemy GPS i dokładność lokalizacji:
Global Positioning System (GPS) jest zarządzany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, który jest
wyłącznie odpowiedzialny za dokładność i utrzymanie. System podlega zmianom, które mogą wpłynąć na
dokładność i działanie wszystkich urządzeń GPS. System GPS sam ogranicza dokładność odległości wskazanej
na wyświetlaczu o około +/- 3 do 5 metrów rzeczywistych.
Ostrzeżenie:
To urządzenie jest przeznaczone jako dodatkowa przenośna nawigacja. Użytkownik przyjmuje na siebie całą
odpowiedzialność związaną z użytkowaniem tego produktu. Nie może być używany do celów wymagających
precyzyjnego pomiaru położenia, kierunku, odległości, prędkości lub typografii. Urządzenie nie powinno być
wykorzystywane do nawigacji samolotów.
Odpowiedzialność:
W żadnym wypadku Celestron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, szczególne,
pośrednie lub wtórne, wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub niemożności użycia produktu lub z wad
produktu.

Prawidłowe usuwanie produktu

–

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami
komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

–

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.

–

Opakowanie może być poddane recyklingowi.

–

Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego
użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.

–

Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić
właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

