VŠETKÝM ZÁUJMECOM O DIAĽKOMER

V zmysle podpory tvorby máp a zvýšenia ich technickej úrovne zakúpila Mapová komisia SZOŠ elektronický diaľkomer YARDAGE PRO 500 v hodnote 14 390 Sk, ktorý je záujemcom o jeho využitie (na tvorbu máp) k dispozícii v zmysle nižšie uvedených podmienok.  Diaľkomer sa bude požičiavať proti podpisu a za úhradu 30 Sk na deň. Presnosť prístroja je 1 m a funguje na princípe odrazu laserového lúča od meraného predmetu.

Podmienky požičiavania diaľkomera SZOŠ YARDAGE PRO 500.
Diaľkomer je zverený do starostlivosti Mapovej komisie SZOŠ (MK SZOŠ). 
MK SZOŠ ho na požiadanie zapožičiava v súlade s týmito podmienkami za účelom tvorby máp pre OŠ. 
Ak majú o diaľkomer záujem viac ako dvaja záujemcovia na ten istý čas, požičia sa tomu, kto svoj záujem oň nahlási MK SZOŠ skôr. 
Diaľkomer sa požičiava za úhradu vo výške 30 Sk/deň požičania. 
Maximálna doba požičania je jeden mesiac. Ak v tejto lehote nebude diaľkomer vrátený niektorému členovi Mapovej komisie SZOŠ, resp. na sekretariát SZOŠ, bude za každý ďalší deň účtované 100 Sk/deň požičania. 
	Úhradu je potrebné zaplatiť po vrátení, podľa príslušného počtu dní v hotovosti oproti príjmovému dokladu. 
	Pri strate alebo zničení diaľkomera je ten, kto si ho požičal, povinný nahradiť škodu zakúpením nového ekvivalentného diaľkomera alebo uhradením nákladov na jeho obstaranie, t.j. 14390 Sk. 
Súčasťou týchto podmienok, ktoré sa prevzatím diaľkomera jeho používateľ zaväzuje dodržiavať, je aj Návod na používanie diaľkomera pri tvorbe máp pre OŠ. 
 
Návod na používanie diaľkomera pri tvorbe máp pre OŠ.

Informácie o prístroji: Prístroj meria vzdialenosť s presnosťou 1 m (alebo 1 yard) na základe odrazu vyslaného laserového lúča od meraného predmetu. Maximálne meraná vzdialenosť je 500 m (možná je však až do 900 m v závislosti od kvality povrchu meraného predmetu). Prístroj je vybavený puzdrom, remeňom na zavesenie okolo krku a zrolovateľným gumeným krytom okuláru. Prístroj chráňte pred nárazom alebo iným poškodením, na čistenie používajte mäkkú bavlnenú handričku. 
Poznámka: Pri režimoch “RAIN”, “ZIP”, a “REFL” prístroj nemeria kratšie vzdialenosti (pod 60 resp. 100 m), preto sa ich používanie neodporúča. Pri režime “SCAN” prístroj meria kontinuálne, pričom sa zväčšuje pravdepodobnosť chyby. Jeho používanie sa takisto neodporúča. Čím je menej svetla, tým je dosah merania väčší.
Postup práce:
	Prístroj sa aktivuje stlačením tlačidla na pravej hornej strane prístroja bližšie k okuláru. Ak je prístroj aktivovaný, v zornom poli je zobrazený zameriavací kríž, režim a merné jednotky. 

Pri meraní je dôležité, aby bol nastavený štandardný režim merania (v zornom poli vľavo dole bez označenia) a merné jednotky metre (označené v zornom poli vpravo dole). Takto bude prístroj pri odovzdávaní nastavený. 
Po aktivovaní je postup práce nasledovný. Zameriavací kríž zamerajte na meraný predmet. Dbajte na to, aby medzi prístrojom a meraným predmetom nebola žiadna prekážka (konárik, listy, tráva). 
Stlačte tlačidlo na pravej hornej strane prístroja bližšie k okuláru a zmeranú vzdialenosť odčítajte v zornom poli. 
Pod nápisom “TARGET QUALITY” (v zornom poli hore) sa graficky znázorní kvalita povrchu meraného predmetu (čím viac polí je začiernených, tým je kvalita lepšia). Pri nízkej kvalite sa odporúča meranie opakovať. 
Ak sa po zmeraní vzdialenosti zjaví v zornom poli vpravo dolu nápis “PRECISION”, je presnosť merania ± 1 m, inak ± 3 m. 
Pri nesprávnej funkcii prístroja, slabej batérii (v zornom poli vpravo hore označenie “BATT”), nastavenom nesprávnom režime (režimy “RAIN”, “ZIP”, “SCAN” a “REFL alebo nesprávnych merných jednotkách ihneď kontaktujte niektorého člena mapovej komisie, nepokúšajte sa vlastnoručne prístroj opraviť. 
Prístroj sa po 30 sekundách nečinnosti sám vypne.



V prípade záujmu sa obráťte na ktoréhokoľvek člena Mapovej komisie SZOŠ:

Martin Bednárik, geofmabe@savba.sk  		02/59410602 (9.00 – 17.00)

Rado Jonáš, radoslav.jonas@swedishtrade.se  	02/57202711  (9.00 – 17.00) 
								02/64777116 (18.00 – 22.00)

Za MK SZOŠ Rado Jonáš.



