
 

 

Kaip pradėti? 

1. Atidžiai susipažinkite su visa informacija esančia http://www.gps-speedsurfing.com/ - INFO & RULES. 
Varžybos bus vykdomos pagal taisykles aprašytas šioje skiltyje!  

2. Užsiregistruokite http://www.gps-speedsurfing.com/ suvesdami reikiamą info: MY GPS>LOGIN>  New? 
Register here 

3. Suveskite informaciją apie naudojamą įrangą, buriavimo spotus: MY GPS>MY EQUIPMENT>(SPOTS, 
BOARDS,SAILS, FINS, EVENTS). 

4. Norėdami patalpinti plaukimų duomenis, pasirinkite: MY GPS>MY SESSIONS>MANUAL ADD 
SESSION. Pasirinkite lenktynes: MY GPS>MY SESSIONS>MANUAL ADD SESSION>EVENT (galima 
naudototi papildomą programinę įrangą GPSResults http://www.manfred-fuchs.de/download_e.html 
automatiniam duomenų patalpinimui ir detaliai duomenų analizei). 

5. Saugokite *.sbp bylas visą varžybų laikotarpį! 
6. Greita ir patogi duomenų analizė galima http://www.ka72.com/ 
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A. SD kortelės pasirinkimas. 

1. Kai kurių gamintojų/dydžių SD kortelės nėra suderinamos su GT31. Prieš įsigydami SD kortelę 
patikrinkite jos specifikacijas ir įsitikinkite, kad kortelė dirba su 3.0V maitinimu. GT-31 CD rasite 
readme.txt kurioje surašyta, kurie kortelių modeliai buvo išbandyti ir veikia. Pratestuokite SD kortelę, kaip 
aprašyta C1d skyriuje. 

B. Versijos atnaujinimas 

1. Tiksliam greičio fiksavimui labai svarbu naudoti naujausią GT-31 programinę įrangą!  
2. Atsisiųskite GT31 progr. Įrangą http://mtbest.net/GT31_FW_V1.2B1405x.zip 

 GT31_FW_V1.2B1405x.zip Ši versija yra SDOP (“Speed Degree Of Precision”) - reikalingą GPS greičiui 

fiksuoti. 
3. Atsisiuntę ir išsaugoję aukščiau nurodytą ZIP bylą, "išzipuokite". Byla su išplėtimu *.s yra programinės 

įrangos byla. 
4. Iš GT31 CD, įdiekite “NaviLinkII” ir “GT31Updater.exe” programinę įrangą į savo kompiuterį.  
5. Iš GT31 CD, įdiekite “USB-serial driver”. Jis reikalingas kompiuterio ir GT31 sujungimui. 
6. Įjunkite USB laidą į kompiuterį (komplektuojamas su GT-31) ir prijunkite GT31. Užtikrinkite, kad 

sujungimas nebus pertrauktas programinės įrangos atnaujinimo metu.  
7. Įjunkite GT31. Pasirinkite UPDATE režimą: SETTINGS>VERSION>UPDATE>YES. Išjunkite visas 

Windows programas (Word, Explorer ir t.t.). 

8. Paleiskite “GT31Updater.exe” programinę įrangą ir pasirinkite reikiamą COM portą.  
9. Pasirinkite “Browse” GT31Updater.exe lange ir pasirinkite bylą su *.s išplėtimu (žr. punktą 1 ir  2). 

10. Pasirinkite "execute".  
11. Pasibaigus atnaujinimo procesui, išjunkite ir vėl įjunkite Navi-GT31. Meniu pasirinkite 

SETTINGS>VERSION, - turite matyti versijos Nr. sutampantis su bylos pavadinimu (žr. punktą 1). 

C . Navi GT31 Nustatymai 

Yra 2 būdai kaip nustatyti GT31:  
- rankinis, naudojantis GT-31 meniu.  
- naudojant NavilinkII (žr. punktą 3) programinę įrangą. Šiuo būdu galima nustatymus nustatyti automatiškai, 

importuojant atitinkamą bylą.  
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GT31 nustatymas rankiniu būdu 

1. MEMORY CARD 
a. LOG SWITCH turi būti ON-FIX. 
b. NMEA ITEMS turi būti nustatytas "SBN 1 SEC". Binarinis duomenų įrašymas leidžia maksimaliai tiksliai fiksuoti 
duomenis. 
c. MIN SPEED turi būti nustatytas tarp 2 ir 5 (mazgai)

2
. Nebent yra poreikis fiksuoti duomenis nejudant. 

d. FORMAT CARD. Perskaitykite bylą readme.txt, kurioje surašyta, kurios kortelės yra ištestuotos darbui su GT-
31. Suformatuokite naują kortelę kelis kartus iš eilės. Jei visi formatavimai iš eilės pavyksta, galite pasitikėti SD 
kortele. 
e. FILE SIZE turi būti nustatyta CARD SIZE. Tai reiškia kad išnaudosite visą SD kortelės atmintį. 

 
2. SETTINGS 
a. USERNAME. Nustatykite savo vardą, bus lengviau identifikuoti duomenis (bylos su duomenimis pavadinime 
bus nurodomas nustatytas vardas).  
b. SPEED AVG TIME = 10 seconds. 
c. SPEED GENIE = tarp 20-ir-30 mazgų (37-55 km/h, jei pasirinkta metrinė sistema). SPEED GENIE funkcija 
automatiškai keičia greičio parodymus prietaiso ekrane, pasiekus nustatytą greitį. Tokiu būdu plaukdami, galite 
stebėti greičio statistiką. Automatiškai keičiami SPEED parodymai, keičiami MAX ir MAXAVG greičiai (nereikia 
nieko daryti rankiniu būdu plaukiant). SPEED GENIE funkcija yra aktyvi, pasirinkus SPEED meniu. SPEED GENIE 
automatiškai išsaugo 14 MAX greičių ir 10 geriausių 10-sekundžių plaukimų vidurkius. Aktyvavus SPEED GENIE, 
GT31 vidiniai parametrai yra optimizuojami maksimaliam greičio tikslumo fiksavimui. 
 
3. DATA LOGGER 

Data Logger (vidinė atmintis, kurioje nepertraukiamai fiksuojami duomenys. Užsipildžius vidinei atminčiai, 
fiksuojami nauji duomenys, automatiškai pašalinant senus). Vidinė atmintis turi laiko resursą ~7h duomenų 
fiksavimui. Vidinė atmintis leidžia fiksuoti duomenis be SD kortelės. Nustatykite INTERVAL=1s, MIN SPEED=5. 
 
4. BACKLIGHT 

Norėdami maksimaliai ilgo baterijos tarnavimo laiko, išjunkite funkciją BACKLIGHT. 
SETTINGS>BACKLIGHT>OFF. 

5. MISC 

Sekantys pasirinkimai gali būti įjungti (ON) arba išjungti (OFF). Nuo šių pasirinkimų priklausys, kas bus rodoma 
SPEED GENIE ekrane (žr. 1.c.) (žemiau plaukimas [„run“] reiškia plaukimą iki apsisukimo). 
1. MAX/NS MAX - MAX plaukimo greitis ir geriausias istoriškai 10s vidurkis.  
2. HISTORY MAX – paskutinis plaukimas su geriausiu istoriškai plaukimu.  
3. MAX SPEED - MAX plaukimo greitis DIDELIU šriftu. 
4. NS MAX AVG - DIDELIU šriftu 
Jei įjungiama daugiau nei viena funkcija (ON), informacija bus rodoma viena po kitos – “ratu”.  
 
6. OTHER 
Pasirinkite UNITS (NM (mazgai) ar m (km/h)). NM greitis bus matuojamas mazgais (rekomenduojama), o m -  

km/h  

PRIEŠ PLAUKIANT 

Pakraukite GT31. Jei nustatėte SPEED GENIE kaip aprašyta C2b ir C2c - GT31 SPEED meniu automatiškai 
aktyvuosis, po prisijungimo prie satelitų. SD kortelės veikimą patvirtins mirksintis log indikatorius.  
 
Jei plaukdami norite lyginti tik naujausius duomenis, ištrinkite istoriją :MAX SPEED ir/arba 10S MAX AVG . 

SPEED>MAX SPEED>CLEAR ir/arba SPEED>10S MAX AVG>CLEAR 
 
Jei istorija neištrinama, geriausi rezultatai saugomi atmintyje. 

Daugiau informacijos: gediminas@winder.lt mob. 8 676 414 01 
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 Arba tarp 4 ir 10, jei matavimo vienetai km/h. Kaip nustatyti matavimo vnt. žr. 6 punktą 

mailto:gediminas@winder.lt

