
Nowa osłona funkcji  “Buddies”  (znajomi)

Funkcja dostęna w LIVE, LIVE SD, LIVE SD 3G, GPS SD+ i GPS SD 3G z V1.07

Co  oferuje ?
“Buddies”pozwala  ci  ś ledzić  twoich  latających  kompanów-paralotniarzy  w  czasie
rzecz ywistym.  Będziesz  wiedział ,  gdzie  są  znajomi  ci  pi loci ,  na  jakiej  wysokości  nawet ,
gdy już  wylądowal i  oraz  jeś l i  nie  mają  zasięgu  s ieci .  Wszystko  te  informacje  zobacz ysz  na
wyświet laczu twojego f laymastera.

Jak to działa ?
Korz ystając  z  sprawdzonej  technologi i  Flymaster 's  Livetracking,  możesz  wymieniać  s ię
danymi  o  precyz yjnym  położeniu,  wysokości  i  prędkości  z  każdym  z  twoich  latających

znajomych.  Znajdziesz  ich  na  ekranie,  na  aktywnej  mapie  ( task  map) jako  zaznaczony

obiekt .  Domyślnie  mapę  zadań  ( task map)  możesz  znaleźć  na  ekranach  z  " Turnpoint  "
(punktami  zwrotnymi)  i  "Map"(mapami).  Tutaj  możesz  zobacz yć  ikony  z identyfikowanych
prz yjaciół  wraz  z ich wysokością.

Jak jej  używać?
W menu głównym wybierz  opcję  "Buddies".



Możesz  dodać do 10-ciu  znajomych.
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 Wybierz  każdego  z  nich  i  wpisz  numer  seryjny  ich  urządzenia  ( ostatnie  cztery  cyfry) .
Po  jego  lewej  st ronie  wpisz  po  dwa  znaki  ( l i tery) ,  które  pomogą  ci  w  ich  identyfikowaniu.
Ta  funkcja  wymaga  "ustawienia  krzyżowego"  pomiędz y  dwoma  prz yrządami  (modelami
flaymaster  LIVE,  LIVE  SD,  LIVE  SD  3G,  GPS  SD+,  GPS  SD  3G  i  V1.07).  Musicie  dodać
się  nawzajem.  Jeśl i  chcesz  usunąć  dowolną  osobę  z  l is t y  "buddies",  po  prostu  ustaw numer
seryjny na "0000".

Korz ystając  z  tego  ekranu  możesz  uz yskać  dane  lotu  znajomego  (  jego  wysokość,
odległość,  kierunek  i  prędkość)  i  informację  o  czasie  ostatnich  pomiarów.  W  normalnych
warunkach aktual izacja  odbywa s ię  przedziale od 2 sekund do 2 minut .  

Dane  "przyjaciół"  będą  dostępne  tak  szybko,  jak  obydwa  urządzenia  będą  miały  poprawnie
ustawiony GPS i  zasięg GSM. 

   "Przyjaciele"  zostaną  wyświet leni  na  mapie  zadań  (map  task) .  Strzałka  oznacza  twoją
pozycję,  a  "Buddies"  wraz  z  identyfikatorem  i  wysokością  będą  oznaczeni  symbolem
oznaczającym status  w następjący sposób.

Znajomy Pilot  leci  i  wysyła  dane .

Znajomy Pilot  wysyła  dane,  ale  z  zerową prędkością,  prawdopodobnie  wylądował .

Obie  ikony będą szare,  jeś l i  "Buddy"  nie  wysłał  danych przez  ponad 3 minuty.  Oznacza   
to ,  że wyłączył  swoje urządzenie lub jes t  poza  zasięgiem GSM.

Jak  zawsze  prz y  uż yciu  "Projektanta"  (“Designer”)  możesz  dostosować  układ  ekranu
dodając mapę zadań,  aby w pełni  wykorzystać funkcję "Znajomi".  
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