GliderKeeper

mod 309 Quick Manual

Základní postup instalace a konfigurace:
Podrobný manuál naleznete zde:
https://gliderkeeper.com/index.php/manual/

Instalace:
GliderKeeper musí být připevněn k vnitřní straně(dna) trupu nebo na spodní
část kabinky. Použijte oboustrannou pásku. (V nastavení výškoměru je třeba
nastavit správnou orientaci po instalaci do trupu (horizontální nebo vertikální
poloha)
Před aplikací oboustranné pásky podlepte výškoměr lepící páskou.
GliderKeeper musí být rovnoběžný se směrem letu.
POZNÁMKA:
GliderKeeper je lehký a jemný nástroj. Při instalaci nebo demontáži Gliderkeeper
jej neohýbejte, nenarážejte na něj a nepřetěžujte jej, protože by mohlo dojít k
poškození OLED displeje nebo elektroniky. Nikdy netahejte za kabely. Tyto
nepřiměřené manipulace způsobí
neplatnost záruky.

Připojení.
Připojte jako běžný výškoměr FAI mezi regulátor a příjmač.
Režim LET (zelená LED). Po zapnutí bude Gliderkeeper připraven. Použijte jako
výškoměr FAI. Po inicializaci by se měla rozsvítit zelená LED.
Stabilní LED světlo: připraveno k letu a zahájení záznamu.
Pomalé blikání: Nahrávání (závisí na vašem režimu nahrávání).
Rychlé blikání: Došlo k chybě, viz indikace OLED displeje. Let není možný.
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Pokud zelená LED nebliká, znamená to, že bylo zjištěno
přistání. Po přistání počkejte 10s pro zápis hodnot
času.Pokud stále bliká, OKAMŽITĚ přejděte do režimu WiFi, abyste si vynutili výpočet nejpravděpodobnějšího
přistávacího momentu.
OLED displej bude zobrazovat verzi firmwaru, dobu letu a
vypočítanou výšku F5J (obrázek).

Režim Wi-Fi (modrá LED).
Umístěte GliderKeeper nebo model do polohy „nosem dolů“ na 3 sekundy
a) Těsně před zapnutím,
b) Po přistání nebo
c) V chybovém stavu.
V režimu Wi-Fi máte přístup ke konfiguraci.
Nemáte přístup k Wi-Fi, pokud je páka plynu (vypínač motoru) zapnutá nebo v
letu.
Při vstupu do režimu Wi-Fi bude modrá LED trvale svítit, pak můžete
GliderKeeper nechat v jakékoli poloze.
Zapojte svůj GliderKeeper do režimu AP.
(Jednodušší, ve vašem terminálu není k dispozici žádný internet, vždy to bude
fungovat):
GliderKeeper na 3 sekundy na „nosem dolů“. Modrá LED bude trvale svítit.
Počkejte, až rychle zabliká.
Ve svém zařízení (PC,Telefon, Tablet) se připojte k Wi-Fi s názvem
„GliderKeeperxx: yy: zz: ww“ a heslu „123456789“,
(toto je jedinečný název Wi-Fi, který váš GliderKeeper bude mít a nelze jej
změnit. V budoucnu může tato Wi-Fi slouží k identifikaci vašeho zařízení v
soutěži, viz horní řádek obrázku). Ve vašem zařízení. Přejděte do prohlížeče a do
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příkazového řádku zadejte následující adresu 192.168.4.1 (nebo
gliderkeeper.local). Budete na vstupní
stránce GliderKeeper procházet v
nabídkách GliderKeeper, které jsou
velmi jednoduché.
Na obrázku vidíte obrazovku Oled v
režimu AP.

Zapojte svůj GliderKeeper do režimu STA.
(Poprvé o něco složitější, ve vašem terminálu je k dispozici internet, vyžaduje
konfiguraci):
Ujistěte se, že byla dokončena přípravná konfigurace (*).
Po přistání zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení ZAPNUTO sdílené Wi-Fi.
Dejte GliderKeeper na 3 sekundy do
polohy „nos dolů“. Při vyhledávání
uloženého přístupového bodu bude
modrá LED trvale svítit, pokud je k
dispozici, čekací doba bude velmi
krátká a modrá LED nyní pomalu bliká,
pokud je nalezena uložená Wi-Fi. Na
obrazovce OLED, druhý řádek (obrázek zde: 168.1.53), je indikace IP x.y.z.
Ve vašem zařízení. Přejděte do prohlížeče a do příkazového řádku zadejte
následující IP: 192.x.y.z, jak je vidět na obrazovce, v tomto příkladu 192.168.1.53
(iPhony: nahradit 192 172.x.y.z nebo zadejte gliderkeeper.local).
Budete na vstupní stránce GliderKeeper procházet v nabídkách GliderKeeper,
které jsou velmi jednoduché.
POZNÁMKA: tato adresa IP 192.x.y.z se nezmění, takže můžete tuto stránku
uložit do zkratek Záložky nebo Rychlý přístup.
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(*) Základní postup POUZE jednou pro režim STA: V režimu AP přejdete na
Sytem Conf. nabídka / nastavení Wi-Fi a konfigurace pověření Jméno (SSID) a
heslo vašeho domova nebo připojení „sdílené Wi-Fi“ vašeho mobilního telefonu
nebo „Hotspot“, můžete uložit dvě různá pověření, uložit je a vypnout napájení.
POZNÁMKA: Držíte zcela nový GliderKeeper. Do jeho paměti jsme uložili několik
letů uskutečněných během testovací relace v soutěži konané v Madridu 16.
února 2020, plus několik testovacích záznamů pořízených během montáže a
kontroly kvality vaší jednotky. Nechali jsme je záměrně, abyste si procvičili
funkce Wi-Fi, než s nimi poletíte. Vymažte je podle svého pohodlí
Užijte si GliderKeeper 😊

