
Ukrywanie urządzenia chirp

Instalacja baterii
 OstrzeżenIe

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu urządzenia GPS przewodni
kiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeże
nia i wiele istotnych wskazówek. 

Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania baterii. Zużytą 
baterię nienadającą się do dalszego użytku należy przekazać do lokalnego punktu 
utylizacji i powtórnego przetwarzania odpadów.

 

➊

➋

1. Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory baterii ➊  na spodzie urządzenia chirp™.
2. Przekręć pokrywkę w lewo aż będzie wystarczająco poluzowana, aby ją zdjąć.
3. Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię. 
4. Połóż nową baterię na pokrywkę tak, aby biegun dodatni był skierowany w stronę 

wnętrza pokrywki.
5. Nałóż pokrywkę, dopasowując kropki ➋  i obracając ją w prawo.

Opcje programowania
PORADA: W przypadku programowania kilku akcesoriów chirp należy instalować 
za każdym razem tylko jedną baterię. 

Programowanie urządzenia chirp
Istnieje kilka sposobów programowania urządzenia chirp. Zaprogramowanie 
urządzenia chirp wymaga zgodnego urządzenia Garmin.

1. W ustawieniach geocachingu urządzenia Garmin włącz funkcję Wyszukiwanie 
chirp™.

2. W urządzeniu Garmin wybierz Programuj chirp™.
3. Wybierz opcję:

• Wybierz Pokaż szczegóły chirp™, aby wyświetlić i edytować informacje 
o urządzeniu chirp.

• Wybierz Wyślij punkt, aby wybrać zapisany punkt w zgodnym urządzeniu.
• Wybierz Wyślij skrzynkę, aby wybrać zapisaną skrzynkę w zgodnym 

urządzeniu.
• Wybierz Usuń, aby usunąć dane urządzenia chirp.

Korzystanie z zabezpieczenia kodem PIn
Urządzenie chirp automatycznie tworzy zabezpieczenie kodem PIN, aby 
właściciel mógł je bezpiecznie zaprogramować. Chroni to urządzenie przed 
przeprogramowaniem przez osoby postronne (np. osoby, które znalazły zgubione 
urządzenie). Kod PIN tworzy pięć ostatnich cyfr identyfikatora ostatniego urządzenia 
Garmin, którego użyto do zaprogramowania urządzenia chirp. Identyfikator 
urządzenia można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia Garmin.

1. W ustawieniach geocachingu zgodnego urządzenia Garmin włącz funkcję 
Wyszukiwanie chirp™.

2. W zgodnym urządzeniu Garmin wybierz Programuj chirp™.
3. Wpisz kod PIN.

Wyświetlanie i edycja informacji o urządzeniu chirp
1. W ustawieniach geocachingu zgodnego urządzenia Garmin włącz funkcję 

Wyszukiwanie chirp™.
2. W zgodnym urządzeniu Garmin wybierz Programuj chirp™.
3. Wybierz kolejno Pokaż szczegóły chirp™ > Edytuj.
4. Wybierz Zmień nazwę, Zmień komunikat lub Zmień współrzędne.

Usuwanie danych
1. W ustawieniach geocachingu urządzenia Garmin włącz funkcję Wyszukiwanie 

chirp™.
2. W urządzeniu Garmin wybierz Programuj chirp™.
3. Wybierz kolejno Usuń > Tak.

Mocowanie urządzenia chirp do pojemnika
Podczas mocowania urządzenia chirp do pojemnika użyj samoprzylepnego uchwytu.

1. Przymocuj jedną stronę samoprzylepnego uchwytu pośrodku pokrywy komory 
baterii.

2. Drugą stronę samoprzylepnego uchwytu przymocuj do górnej części pojemnika.

Porady
• Nie mocuj urządzenia chirp wewnątrz metalowego pojemnika.
• Nie zakopuj urządzenia chirp.
• Nie zanurzaj urządzenia chirp w wodzie.
• Zgodne urządzenie Garmin powinno wykrywać urządzenie chirp w zasięgu  

10 metrów. Aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji konieczne jest 
zapewnienie wolnej przestrzeni ze wszystkich stron urządzenia.

Podręcznik użytkownika urządzenia chirp™



Wyszukiwanie urządzenia chirp

Przesyłanie danych
Gdy zostanie wykryte, urządzenie chirp zaczyna przesyłać dane do urządzenia. 
Po zakończeniu przesyłu danych można wybrać Pokaż szczegóły chirp™, aby 
wyświetlić informacje.

Wyszukiwanie urządzenia chirp podczas podróży do 
skrzynki
UWAGA: Zanim wyszukanie urządzenia chirp podczas podróży do skrzynki będzie 
możliwe, musisz włączyć funkcję wyszukiwania tego urządzenia w urządzeniu 
Garmin.

1. W urządzeniu Garmin wybierz przycisk funkcji geocachingu.
2. Wybierz Pokaż szczegóły chirp™.

Jeśli urządzenie chirp zostało zaprogramowane, zostaną wyświetlone dane.

Podróżowanie do współrzędnych urządzenia chirp
Niektóre akcesoria chirp mogą posiadać współrzędne ➊ na stronie danych, które 
prowadzą do nowej pozycji.

➊

1. W zgodnym urządzeniu Garmin wybierz menu geocachingu.
2. Wybierz kolejno Pokaż szczegóły chirp™ > Jedź!.

Dane techniczne
Wodoszczelny 10 m (32,9 stopy)

Bateria Bateria CR2032 (3 V) wymieniana przez użytkownika, 
zawierająca nadchloran – może być konieczny  
specjalny sposób postępowania. Patrz strona  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Czas działania 
baterii

Do 1 roku. Gdy stan baterii jest niski, zgodne urządzenie  
Garmin wyświetli komunikat. 

zgodność z przepisami FCC
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów amerykańskiej 
Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC). Działanie urządzenia podlega 
następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać 
szkodliwych zakłóceń; oraz (2) niniejsze urządzenie musi akceptować wszelkie 
zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne dotyczące limitów 
wyznaczonych dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów 
FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, 
wykorzystuje i może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych, która 
może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli urządzenie nie 
zostanie zainstalowane i nie jest używane zgodnie z zaleceniami. Niemniej jednak nie 
można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub 
telewizyjnego, co można ustalić wyłączając i włączając urządzenie, należy spróbować 
wyeliminować te zakłócenia na jeden z poniższych sposobów:

• Ponownie nastawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego znajdującego się w innym obwodzie 

elektrycznym niż obwód, do którego podłączone jest urządzenie GPS.
• W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dealerem firmy Garmin lub 

fachowcem od sprzętu RTV.
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być serwisowane 
przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez personel 
autoryzowanego centrum serwisowego. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje 
mogą być przyczyną trwałego uszkodzenia urządzenia i podstawą do anulowania 
gwarancji na urządzenie oraz prawa do jego użytkowania w świetle przepisów  
(część 15).

zgodność z przepisami Industry Canada
Urządzenia radiokomunikacyjne klasy I są zgodne z normą RSS210 federalnego 
Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada). Urządzenia radiokomunikacyjne 
klasy II są zgodne z normą RSS310 federalnego Ministerstwa Przemysłu Kanady 
(Industry Canada).
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