Kudyšel
Příbalový leták

1. K čemu mi poslouží
Kudyšel je Vašim skvělým průvodcem na cestách, který za pomoci GPS přesně zaznamená Vaši trasu, čas a
rychlost pohybu. Kudyšel je neocenitelným společníkem turistů, cyklistů, vodáků, paraglidistů i motoristů, kteří
tak dostávají do ruky nástroj, jak zpětně vyhodnotit svůj pohyb kdekolik na naší planetě.
Záznam z cesty si můžete prohlédnout a zhodnotit v teple domova na svém počítači

2. Jak začít
Před prvním použitím je nutné nabít akumulátor Kudyšela. Nabíjení lze provést zasunutím do USB portu
počítače nebo do USB nabíječky. Pokud jste se rozhodli Kudyšela nabít v počítači, je nutné nejprve nahrát
ovladač dle bodu 4. Nepokoušejte se nainstalovat ovladač jiným způsobem!
Režim Kudyšela je indikovám barevnými diodami umístěnými pod plastovým krytem. Nabíjení trvá asi 2 až 3
hodiny, při prvním nabíjení počítejte s delší dobou nabíjení, minimálně 4 hodiny.
Součástí dodávky není žádný kabel (není potřeba) ani software (stáhnete z internetu).

3. Nahrání trasy
Pokud máme Kudyšel nabitý, můžeme vyrazit na svou první měřenou trasu. Na startu zapneme Kudyšela,
počkáme až se rozbliká modrá dioda a vyrazíme. Nezapomínejte, že Kudyšel vyhledává signál vysílaný z
družic, proto v podzemí, ve sklepích a masivních stavbách signál nenajde. V cíli cesty Kudyšel jednoduše
vypneme. Svou první trasu máme nahranou. Bez obav můžeme nahrávat další trasy.

4. Zobrazení trasy
K zobrazení nahraných tras budeme potřebovat programové vybavení. To najdeme na internetu na stránce
http://www.gpslog.cz/, dole najdete odkaz Download. Stáhneme a nainstalujeme program Kudyšel comfort.
Současně s programem se nainstaluje i ovladač pro Kudyšela. Dále postupujte podle manuálu k tomuto
programu.

5. gpslog uploader
Zatímco základní program Kudyšel comfort je určen výhradně pro práci na internetu, alternativní program
gpslog uploader je určen pro práci na lokální stanici. Tento program však neobsahuje ovladač. Proto pokud se
rozhodnete pro jeho používání, je nezbytně nutné již mít naistalovaný výchozí program Kudyšel comfort.
Instalační soubor i manuál najdete na stejné internetové stránce.

6. Další dokumenty
http://canmore.com.tw/pdf/English%20user%20manual_GT-730FL-S-621-V1.pdf – manuál v angličtině.
http://canmore.com.tw/pdf/GT-730FL-S%20DataSheet.pdf – datasheet v angličtině.
http://www.kudyšel.eu – základní informace o projektu Kudyšel.

