
Vernier Go Wireless® Link - bezdrôtový 
prevodník
Kód GW-LINK 

1. Nabite prevodník.  

2. Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu Graphical 
Analysis.

  Bude k dispozícii v lete 2015

3. Stlačte tlačidlo na Go Wireless Link. 
Začne blikať červená kontrolka.

4. Pripojte kompatibilný senzor.
Zoznam kompatibilných senzorov 
nájdete na www.vernier.com/gw-link

5. Zber údajov.
• Spustite Graphical Analysis.
• Dotknite sa Create Experiment a vyberte Wireless Sensors.
• Vyberte váš Go Wireless Link a podľa potreby zaznamenajte 

experimentálne údaje.

Ďalšie informácie nájdete na www.vernier.com/ga-app
Upozornenie: Neponárajte prevodník do vody. Kompletný návod a záručné podmienky 

nájdete na našej web stránke.

 S použitými elektronickým zariadením a batériami sa musí nakladať osobitne, v súlade s 
legislatívou, ktorá požaduje príslušné nakladanie s týmito výrobkami, ich opätovné využitie a 
recykláciu. 



POTVRDENIE FCC ZHODY
Tento prístroj bol testovaný a splňuje limity pre prístroje triedy B, podľa časti 15, pravidiel FCC. Tieto 
limity sú stanovené za účelom odôvodnenej ochrany proti rušivým interferenciám pri domových 
inštaláciách. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je 
nainštalované a používané v súlade so svojim návodom na obsluhu môže spôsobovať rušivé 
interferencie v rádiokomunikácii. Nie je však zaručené, že sa pri určitých inštaláciách interferencie 
nevyskytnú. Ak tento prístroj interferuje s rádiovým alebo televíznym príjmom, čo je možné stanoviť jeho 
vypnutím a zapnutím, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť interferencie jedným z nasledujúcich 
spôsobov:
• Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. 
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
• Zapojte zariadenie do inej sieťovej zástrčky, než do ktorej je zapojený prijímač. 
• Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo na skúseného rádio/TV odborníka. 

FCC upozornenie
Toto zariadenie splňuje časť 15 pravidiel FCC. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam: 

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušivé interferencie 
(2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže 
spôsobiť jeho nesprávnu funkciu 

Upozornenie na RF expozíciu
Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované 
prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielačom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v 
spojení s inou anténou alebo vysielačom.  
Upozorňujeme vás, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za 
zhodu, môžu viesť k strate vášho oprávnenia na prevádzku tohto zariadenia.

IC vyhlásenie
Toto zariadenie je v súlade Industry Canada bezlicenčnou RSS normou (normami). Jeho používanie 
podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, 
vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.

Industry Canada - Trieda B Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie 
rádiových vĺn digitálnym zariadením, ako je uvedené v smernici o zariadeniach spôsobujúcich rušenie, 
nazvanej „Digitálne prístroje“, ICES-003 Industry Canada. Jeho používanie podlieha týmto dvom 
podmienkam: (1) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, 
ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu. Za účelom zníženia potenciálneho rádiového rušenia iným 
používateľom, by mal byť typ antény a jej zisk zvolené tak, aby ekvivalentná izotropicky vyžarovaná 
energia (EIRP) nebola väčšia, ako je povolené pre úspešnú komunikáciu.

Upozornenie na RF expozíciu: Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám 
stanovenými pre neregulované prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielačom nesmú byť 
spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou alebo vysielačom. 

Vernier Software & Technology
 13979 SW Millikan Way

Beaverton, OR 97005-2886 
www.vernier.com

Slovensko: PMS Delta s,r,o,
Fándlyho 1

07101 Michalovce
www.pmsdelta.sk

Preklad: Peter Spišák, 2015

 
Revízia 4/1/15
Go Wireless je v Spojených štátoch našou registrovanou ochrannou známkou.

http://www.vernier.com
http://www.vernier.com
http://www.pmsdelta.sk
http://www.pmsdelta.sk

