Használati utasítás
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv se egészben sem részben
nem másolható, a Hammerhead Navigation Inc ("Hammerhead") írásbeli hozzájárulása nélkül.
A Hammerhead fenntartja magának a jogot a termékek megváltoztatására vagy fejlesztésére és, hogy
módosítsa a kézikönyv tartalmát anélkül, hogy értesítenie kellene bármely személyt vagy szervezetet
az ilyen változtatásokról vagy fejlesztésekről. Az aktuális frissítésekhez és a termék használatával
kapcsolatos további információkhoz látogasson a www.hammerhead.io weboldalra.
A Bluetooth® szómegjelölés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Hammerhead
használatával az ilyen jelek licenc alatt állnak. A Mac® az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye. A
microSDTM az SD-3C, LLC védjegye. A Windows® aA Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek
egyéb saját tulajdonosai.
Bevezetés

FIGYELEM
Mindig konzultáljon orvosával, mielőtt elkezdené vagy változtatna a testedzési szokásain.

Kezdés
Amikor először használja a készüléket, akkor ezeket a beállításokat kell elvégezni, valamint az alábbi
tájékoztatóból megismerhető a funkciókat.
• 1 töltse fel készülékét.
• 2 helyezze el a kerékpáron a készüléket a tartó segítségével.
• 3 Kapcsolja be a készüléket.
• 4 Párosítsa az okos telefonnal.
• 5 Mehet tekerni.

Az eszköz töltése
MEGJEGYZÉS:
A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB portot, az időjárás álló fedelet és a
környező részeket, töltés vagy a számítógéphez való csatlakoztatás előtt.
A készüléket beépített lítium-polimer akkumulátorok táplálják, amelyeket a szabványos fali
konnektorról vagy számítógépes USB portról tölthet.
MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik fel, ha a hőmérséklet kívül esik a 0-40° C –os tartományon (32
° - 104 ° F)
• 1 Húzza fel az képen jelzett Időjárás álló fedelet.

• 2 Csatlakoztassa az USB kábel kis végét a készülék USB-C portjához.
• 3 Csatlakoztassa az USB kábel nagy végét egy hálózati tápegységhez vagy egy számítógépes USB
porthoz.
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos fali konnektorba.
• 5 Töltse fel teljesen a készüléket.

Az akkumulátorról
FIGYELEM
Ez a készülék egy lítium-polimer akkumulátort tartalmaz.

Az rögzítő felszerelése
• 1 Válasszon biztonságos helyet a Hammerhead One készülék felhelyezéséhez, ahol nem zavarja a
kerékpár biztonságos működését.
• 2 A hexakulcs segítségével távolítsa el a csavart a kormánycsatlakozóról.
• 3 Helyezze a gumit a kormány köré:
• Ha a kormány átmérője 25,4 mm, használja a vastagabb betétet.
• Ha a kormány átmérője 31,8 mm, használja a vékonyabb betétet.
• 4 Helyezze a kormánycsatlakozót a gumibetét köré.
• 5 Helyezze vissza és húzza meg a csavart.
MEGJEGYZÉS: A Hammerhead 7 lbf nyomaték specifikációt ajánl. (0,8 N-m). Ellenőrizze rendszeresen
a csavar szorosságát.
• 6 Illessze a Hammerhead One készülék hátulján levő füleket (Rajzon: „Rögzítő”) a kerékpártartót
állítsa az önnek legkényelmesebb állásba.
• 7 Nyomja le kissé, és forgassa a Hammerhead One készüléket az óramutató járásával megegyező
irányba, amíg a helyére nem kattan/lezár.

A Hammerhead One levétele.
• 1 Forgassa el a Hammerhead One-t óramutató járásával megegyező irányba az eszköz feloldásához.
• 2 Emelje le a Hammerhead One-t a tartóról.

A készülék bekapcsolása
Amikor először kapcsolja be az eszközt, be kell párosítania az okos telefonnal.
• 1 Töltse le Google Play-ből, vagy az Apple Store-ból a Hammerhead App-ot és telepítse
okostelefonjára.
• 2 Nyissa meg az applikációt és nyomjon a Yes gombra

• 3 Válassza a Pairing Device lehetőséget
• 4 Tartsa nyomva a „Gomb”-ot pár másodpercig.
• 5 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.

Bringázás.
• 1 Nyissa meg a Hammerhead alkalmazást az okos telefonján.
• 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Angol nyelvű)

Eszközinformációk
Műszaki adatok
Hammerhead One specifikáció
MEGJEGYZÉS: a készülék cseppálló, maximum 30 percig.

Eszközkezelés
MEGJEGYZÉS
Ne tárolja az eszközt, hosszan tartó ideig szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak kitett helyen, mert
maradandó károsodást okozhat.
Soha ne használjon kemény vagy éles tárgyat az eszköz működtetéséhez, károsodást okozhat.
Kerülje a kémiai tisztítószereket és oldószereket, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
Óvatosan rögzítse az időjárás álló fedelet az USB port károsodásának megakadályozása érdekében.

Az eszköz tisztítása
• 1 Törölje le a készüléket enyhe tisztítószerrel nedvesített ruhával.
• 2 Törölje szárazra.

Hibaelhárítás
Az eszköz visszaállítása
Ha a készülék nem válaszol, előfordulhat, hogy vissza kell állítania. Ez nem törli az Ön adatait vagy
beállításait.
Tartsa nyomva a „Gomb”-ot 10 másodpercig. A készülék visszaáll és bekapcsol.

A GPS műholdas vétel javítása az okos telefonon
Győződjön meg róla, hogy okos telefonján a wifi be van kapcsolva. Ez javítja annak meghatározási
képességét hogy beazonosítsa pozícióját.
• Vigye ki okos telefonját egy nyitott területre magas épületektől és fáktól távol
• Álljon egyhelyben több percig.

A szoftver frissítése
Mielőtt frissítené az eszköz szoftverét, nyissa meg a Hammerhead alkalmazást az okos telefonján, és
az okos telefonnak párosítva kell lennie a Hammerhead One eszközzel.
• 1 Nyissa meg a Hammerhead alkalmazást
• 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
• 3 Ne húzza ki a készüléket a számítógépből a frissítési folyamat során.

Szabályozások
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működtetés a következő két feltételnek felel
meg: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek be kell fogadnia a kapott
sugárzásokat, beleértve az olyan nemkívánatos sugárzásokat is.
Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedély nélküli RSS szabványoknak. A működtetés a
következő két feltételnek felel meg: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) az eszköznek
minden sugárzást be kell fogadnia, beleértve az interferenciát is, amely a készülék nem kívánatos
működését okozhatja.
FONTOS! A Hammerhead Navigation Inc. által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy
módosítások érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket
úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóépületekben. Ez a
berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem telepíti és használja
az utasításoknak megfelelően, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs
garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatják, hogy az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet
próbáljon meg:

- Reorientálja vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan kivezetéshez, amely nem azonos a vevőkészülékkel.
- Kérje a forgalmazót vagy tapasztalt rádió / televíziós technikus segítségét.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Szoftverlicencszerződés
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL Ön elfogadja a KÖVETKEZŐ SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉSI
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A MEGÁLLAPODÁST.
A Hammerhead Navigation Inc. és leányvállalatai ("Hammerhead") korlátozott engedélyt adnak arra,
hogy az eszközbe ágyazott szoftvert (a továbbiakban: "Szoftver") binárisan végrehajtható formában
használja a termék rendes működése során. A Szoftvert és a Szoftvert érintő tulajdonjogok, szellemi
tulajdonjogok továbbra is Hammerhead és / vagy harmadik fél TULAJDONA.
Ön tudomásul veszi, hogy a szoftver a Hammerhead és / vagy harmadik fél tulajdonát képezi, és az
Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi szerződései védik. Továbbá
tudomásul veszi, hogy a Szoftvertől, amely forráskódját nem biztosított, a Hammerhead és / vagy
harmadik fél által nyújtott értékes üzleti titkok, és hogy a szoftver forráskód formájában továbbra is
értékes üzleti titok marad. Ön vállalja, hogy a szoftvert nem vizsgálja, darabolja, nem módosítja, nem
továbbítja, nem olvassa át a Szoftvert vagy annak bármely részét, illetve nem hoz létre semmilyen
származtatott munkát. Ön vállalja, hogy a Szoftvert nem exportálja vagy nem exportálja újra bármely
országba, az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozási jogszabályainak vagy bármely más
alkalmazandó ország exportszabályozási jogszabályainak megsértésével.

