VŠETKÝM ZÁUJMECOM O VÝŠKOMER

MK SZOŠ má k dispozícii elektronický výškomer CATEYE AT 110. Tento výškomer je za nižšie uvedených podmienok k dispozícii členom SZOŠ pre tvorbu máp pre OŠ.

Podmienky požičiavania výškomera SZOŠ CATEYE AT 110.

1.	Výškomer je zverený do starostlivosti Mapovej komisie SZOŠ (MK SZOŠ).
2.	MK SZOŠ ho na požiadanie zapožičiava v súlade s týmito podmienkami za účelom tvorby máp pre OŠ.
3.	Ak majú o výškomer záujem viac ako dvaja záujemcovia na ten istý čas, požičia sa tomu, kto svoj záujem oň nahlási MK SZOŠ skôr.
4.	Výškomer sa požičiava za úhradu vo výške 10 Sk/deň požičania.
5.	Maximálna doba požičania je jeden mesiac. Ak v tejto lehote nebude výškomer vrátený niektorému členovi Mapovej komisie SZOŠ, resp. na sekretariát SZOŠ, bude za každý ďalší deň účtované 50 Sk/deň požičania.
6.	Úhradu je potrebné zaplatiť po vrátení, podľa príslušného počtu dní v hotovosti oproti príjmovému dokladu.
7.	Pri strate alebo zničení výškomera je ten, kto si ho požičal, povinný nahradiť škodu zakúpením nového ekvivalentného výškomera alebo uhradením nákladov na jeho obstaranie, t.j. 4630 Sk.
8.	Súčasťou týchto podmienok, ktoré sa prevzatím výškomera jeho používateľ zaväzuje dodržiavať, je aj Návod na používanie výškomera pri tvorbe máp pre OŠ.


Návod na používanie výškomera pri tvorbe máp pre OŠ.

K výškomeru sú priložené:

a)	batéria, ktorú je potrebné držať osobitne, do výškomeru vložiť pred jeho použitím a po použití je potrebné ju znova vybrať,
b)	minca, ktorou sa otvára a zatvára kryt batérie na zadnej strane prístroja

Postup práce:

1.	Otvoriť kryt batérie pomocou mince, vložiť baterku, založiť kryt a opäť pomocou mince zatvoriť.
2.	Na displeji je nápis  “HIKE” (režim pre turistiku) a bliká “m” (meranie výšky v metroch) a “°C” (meranie teploty v stupňoch Celzia). V tomto režime sa výškomer používa na meranie výšok pri mapovaní.
3.	Stlačiť tlačidlo “SET” (žlté vľavo) dva krát. Výškomer ukazuje aktuálnu výšku v metroch (vrchné číslo) a hodinky (spodné číslo). Nápis “HIKE” označuje, že režim je nastavený pre turistiku. Takto je výškomer pripravený na meranie a môže sa používať na odčítavanie výšok.
4.	Po ukončení práce s výškomerom je potrebné opäť vybrať baterku.


Adjustácia (nastavenie) výšky:

V prípade, že potrebujete nastaviť inú výšku, ako ukazuje výškomer, postupujte nasledovne:

1.	Na výškomeri nastavenom v režime pre turistiku (HIKE) stlačiť tlačidlo “SET” (žlté vľavo). Na displeji začnú blikať obe čísla (výška i čas).
2.	Tlačidlami “S/S” (hore) alebo “MODE” (dole) pridávať alebo uberať výšku po 1 m, až sa dosiahne želaná hodnota.
3.	Stlačiť tlačidlo “SET” (žlté vľavo). Po tomto postupe je výška nastavená a výškomer opäť pripravený na použitie.

Upozornenie: 

Pri nestlačení žiadneho tlačidla počas 5 minút alebo pri nezaznamenaní rozdielu výšky viac ako 4 m sa výškomer sám prepne do šetriaceho režimu, čo znamená, že meria len každé 2 minúty. Výškomer tento stav nijako na displeji neindikuje! Návrat do pôvodného režimu je možný stlačením tlačidla “S/S” (hore), “MODE” (dole) alebo “SET” (žlté vľavo).

Bližšie informácie Vám radi poskytnú členovia MK 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

