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ÚVOD
Přijímač GPS Raven Phoenix 200 zajišťuje vysoce přesnou a spolehlivou navigaci pomocí systému
DGPS s použitím družicových oprav DGPS systému WAAS. Přijímač je ideální pro geografické
informační systémy, přesné hospodaření a další aplikace, u kterých se požaduje robustní přijímač
s vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou.

PŘIJÍMAČ GPS
Přijímač GPS Phoenix 200 je schopen generovat řešení polohy v reálném čase při rychlosti 10 řešení
za sekundu. Výstup řešení polohy probíhá prostřednictvím konektoru RS232 ve zprávách formátu
NMEA.
Přístroj Phoenix 200 je vybaven dvěma porty RS232 a může komunikovat rychlostí 1200, 2400, 4800,
9600 b/s, 19,2, 38,4, 57,6 nebo 115,2 Kb/s. Rychlost přenosu dat v baudech a požadované výstupní
zprávy lze konfigurovat prostřednictvím libovolného ze dvou sériových portů pomocí konfiguračních
zpráv.
Zprávy ve formátu NMEA představují standard pro většinu přijímačů GPS a proto by měly být
kompatibilní s téměř libovolnou softwarovou nebo hardwarovou aplikací navrženou pro práci se
systémem GPS.
Přijímač se z výroby dodává s nastavením zpráv, které by mělo být kompatibilní s většinou aplikací.
Informace o požadovaných typech zpráv a sériových nastaveních jsou uvedeny v návodech k použití
spojovacího zařízení.

VÝCHOZÍ SÉRIOVÉ NASTAVENÍ
PORT

ZPRÁVA NMEA

FREKVENCE ZPRÁV

RYCHLOST PŘENOSU DAT V BAUDECH

A

GGA, VTG, ZDA

10 Hz, 200 mHz

19 200 b/s

B

GGA, VTG, ZDA

5 Hz, 200 mHz

19 200 b/s
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PŘIJÍMAČ WAAS
Přístroj Phoenix 200 poskytuje v reálném čase diferenciální řešení pomocí oprav zdarma (systém
WAAS) vysílaných z družice. Opravy systému WAAS jsou k dispozici bez předplatného všude v USA
a v částech Kanady, Mexika a Evropy prostřednictvím kompatibilního systému s názvem EGNOS.
Tyto opravy jsou k dispozici 24 hodin denně za každého počasí.

SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
U většiny aplikací k nastavení ani používání přijímače nejsou třeba softwarové nástroje. Společnost
Raven přesto programový nástroj poskytuje. Umístění softwaru je popsáno v části „Aktualizace firmwaru
přijímače“.
AKTUALIZACE FIRMWARU PŘIJÍMAČE
Firmware je software umístěný trvale uvnitř přijímače. Společnost Raven neustále vylepšuje výkon
svých přijímačů a příležitostně dává k dispozici speciální funkce. Pokud k tomu dojde, je vytvořena
nová verze firmwaru. Tento firmware si lze vyžádat u společnosti Raven. Pro aktualizaci jednotky je
třeba připojit přijímač k počítači a spustit přiložený programovací software. Informace o nové verzi
firmwaru lze získat u prodejce výrobků Raven.
Firmware a nástroje pro aktualizaci lze získat na následujících místech:

hlavní stránka pro stahování:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
Stránka přijímače:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/softwareCategory.jsp?ID=1
SPECIÁLNÍ FUNKCE
Přístroj Phoenix 200 je vybaven několika speciálními funkcemi, díky kterým je ideální pro některé
aplikace. Společnost Raven se vždy zajímá o přidávání speciálních funkcí do přijímače. Pokud máte
dobrý nápad, obraťte se na naši společnost odesláním e-mailu na adresu fcdinfo@ravenind.com nebo
telefonicky na číslo 800-243-5435. Nemůžeme zaručit, že váš nápad bude realizován, ale chceme jej
uvážit.

VÝSTUP RADARU
Přijímač je schopen simulovat Dopplerův radar, který se u zemědělského vybavení běžně používá
pro stanovení rychlosti. Přijímač GPS vždy vypočítává rychlost a může generovat signály, které může
využít vybavení vyžadující vstup z radaru. Přijímač je obvykle z výroby konfigurován na výstup
radarového signálu.
Pro použití této funkce je třeba speciální kabel, který dodává společnost Raven. Je třeba uvést, že
systém GPS je schopen určit rychlost pouze během navigace. Pokud například stromořadí zablokuje
příliš mnoho družic nebo pokud z jiného důvodu přijímač není schopen provádět navigaci, výstup
radaru se může stát neplatným.
Redukční faktory a ovládání času, které řídí provoz této funkce, lze ovládat prostřednictvím sériové
konfigurační zprávy, jak je uvedeno v dokumentu věnovaném definici sériového protokolu. Výchozí
výstup přijímače je 45 Hz při 1,61 km/h.

INSTALACE
Instalaci zahajte volbou umístění jednotlivých součástí systému. Vedení kabelů ani stálou montáž
přijímače Phoenix 200 zatím neprovádějte. Vedení kabelů a stálou montáž přijímače Phoenix 200
proveďte po uvedení systému do provozu. Sníží se tím množství potíží v případě zjištění problémů při
prvním umístění.
ÚVODNÍ SPUŠTĚNÍ
Přijímače Phoenix 200 jsou chráněny před přepólováním napájení pro prevenci poškození přijímače
při dodržení následujících pokynů:
Vypněte veškeré zařízení na stroji. Přijímač odebírá velmi málo proudu a tato zkouška bude trvat
pouze několik minut. Veškeré další vybavení je třeba vypnout, protože by mohlo způsobit rušení
přijímače. Po uvedení přístroje Phoenix 200 do chodu zapněte ostatní vybavení a sledujte, zda
nedochází k problémům.
Připojte napájení přijímače připojením černého vodiče k zápornému (-) a červeného ke kladnému (+)
vývodu napájecího zdroje (s nejvyšší pravděpodobností akumulátoru). Pro kontrolu připojení napájení
připojte k přijímači Phoenix 200 světelnou signalizační lištu nebo jiné zařízení sériového rozhraní.
Pokud je připojena světelná signalizační lišta, měla by se po zapnutí napájení přijímače rozsvítit.
Pokud se používá zařízení sériového rozhraní, měly by se na displeji posouvat řetězce NMEA podobné
řetězci GGA. Pokud ani jedno z těchto zařízení nereaguje, odpojte červený a černý vodič od napájecího
zdroje a znovu zkontrolujte připojení. Pokud je zařízení umístěno v osobním voze nebo zemědělském
stroji, zkuste zapnout klíček zapalování. Pokud stále dochází k potížím, prostudujte si následující část
věnovanou napájení nebo zavolejte na naši linku technické podpory.
Po správném připojení napájení přijímače napájení vypněte. Namontujte přístroj Phoenix 200 a
předchozí krok zopakujte.
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Napájení je nyní připojeno k namontovanému přijímači. Přístroj Phoenix 200 bude vyhledávat družice.
To může trvat několik minut. Potom, pokud má anténa volný výhled na oblohu, přijímač odešle data
do světelné signalizační lišty nebo jiného zařízení sériového rozhraní.

Vyčkejte, dokud přijímač nenalezne a nezačne sledovat signál služby WAAS. Může trvat 15 i více
minut, než přijímač získá nezbytná data almanachu ze zvolené družice systému WAAS. Tato prodleva
při úvodním zpoždění je nutná pouze při prvním použití přijímače. Po nalezení vysílání se přijímač
spustí a začne přijímat signály po zhruba 5 sekundách. Pokud nedojde k příjmu signálu do zhruba 30
minut, mohlo buď dojít k některému z druhů rušení, nebo se přijímač nenachází v oblasti pokryté
zvolenou družicí systému WAAS.
Nyní by přijímač měl sledovat družice a generovat přijatelnou diferenciální polohu. Začněte zapínat
ostatní vybavení stroje. Zařízení mohlo způsobit rušení signálů družice systému GPS nebo WAAS.
Vyčkejte zhruba 30 sekund po zapnutí jednotlivých zařízení a sledujte, zda přijímač přestává sledovat
družice. Nakonec nastartujte stroj a znovu sledujte, zda nedochází k výskytu problémů.
Pokud se po zapnutí některého ze zařízení vyskytne problém, zkuste anténu umístit dále od daného
zařízení. Zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně a zkontrolujte i jeho napájecí přípojky. Některá
zařízení mohou přirozeně nebo z důvodu vadných součástek generovat příliš mnoho šumu.
Přijímač nyní pracuje společně se všemi zařízeními, která by mohla způsobovat rušení. Vše vypněte,
namontujte přijímač a upevněte kabely. Po provedení těchto úkonů zopakujte kroky prováděné při
spouštění.
Posledních několik kroků souvisí s připojením dalšího vybavení, které z přístroje Phoenix 200 získává
data. Podrobnosti, například rychlost přenosu dat v baudech a požadované zprávy, naleznete
v dokumentaci výrobce. Je velmi pravděpodobné, že postačí připojit kabely rozhraní k zařízení. Přístroj
Phoenix 200 je ve výchozím nastavení konfigurován tak, aby pracoval s většinou systémů bez
jakýchkoliv úprav.
Všechna data o konfiguraci a data systému WAAS se ukládají do permanentní paměti umístěné
v přístroji Phoenix 200. Pokud je třeba změnit nastavení systému WAAS nebo GPS, spusťte pro
provedení změn software přijímače.
NAPÁJENÍ
Přijímač Phoenix 200 vyžaduje napájení stejnosměrným proudem s napětím od 9 do 16 V. Stejnosměrný
proud obvykle zajišťuje akumulátor stroje nebo některý z typů napájecích adaptérů. Pokud byla jednotka
dodána s automobilovým napájecím adaptérem, zkontrolujte, zda je dané vozidlo vybaveno systémem
s uzemněním záporného pólu ještě před připojením napájení. Pokud byla jednotka dodána s adaptérem
střídavého proudu, postačí připojit adaptér ke zdroji střídavého proudu.

ANTÉNA SYSTÉMU GPS
Funkce systému GPS závisí na přímé viditelnosti družic. Aby tedy mohl přijímač sledovat družice,
nesmí být jeho zorný paprsek přerušen překážkou. Obvyklé překážky představují budovy, stromy,
strojní vybavení a lidská těla. Pro umístění antény a přijímače nalezněte takové místo, ze kterého
bude nerušený výhled na oblohu. Zařízení jako elektromotory, generátory, alternátory, majáky, rádiové
vysílače, mobilní telefony, mikrovlnné antény, radar, aktivní antény atp. generují elektrická a magnetická
pole, která mohou rušit signály systému GPS nebo WAAS. Anténu a přijímač umístěte mimo dosah
těchto potenciálních zdrojů rušení.
Systém GPS může rozladit blízkost jiných předmětů. Pokud například umístíte anténu pod sklolaminát,
může dojít k snížení jejího výkonu. Obvykle lze dosáhnout přijatelného výkonu tehdy, pokud jsou
anténa a přijímač upevněny tak nízko, aby mezi anténou a přijímačem a krycí kopulí z plastu nebo
sklolaminátu zůstala mezera alespoň zhruba 6 mm. Kov a jiné husté materiály zcela blokují signály
systému GPS.
OBSLUHA
Úvodní spuštění
Při prvním spuštění musí interní přijímač GPS i přijímač systému WAAS provést STUDENÝ START.
Přijímač GPS vyhledá na obloze družice a stáhne data nutná pro provoz. Přijímač WAAS vyčká,
dokud nebudou přijata požadovaná data almanachu. Studený start trvá až 15 minut, je však třeba jej
provést pouze při úvodním spuštění.
Připojte pomocí dodaného sériového kabelu port A přijímače Phoenix 200 k počítači a zapněte napájení.
Ponechte přijímač v chodu, dokud neproběhne instalace softwarového programu do počítače. Pro
snížení rušení elektrickým šumem vypněte všechno elektrické vybavení, u kterého není třeba, aby
bylo spuštěné.
Normální provoz
Po dokončení úvodního „studeného startu“ přijímač začne pracovat v „normálním režimu“. Jednotka
by měla pracovat v úplném režimu DGPS několik minut po spuštění.
Všechna data o konfiguraci a data systému WAAS se ukládají do permanentní paměti umístěné
v přístroji Phoenix 200. Změny konfigurace lze provést pomocí softwarového nástroje.
Vezměte v úvahu, že překážky ve výhledu na družici mohou rušit provoz systému GPS.
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
·

Zkontrolujte, zda je anténa umístěna tak, aby od ní byl volný výhled na oblohu, a co nejdále od
zdrojů elektrického šumu.

Pokuste se vyloučit problémy, jejichž příčinou může být:
· Přijímač nebo anténa
· Napájení
· Vysílač
· Sériová komunikace
· Periferní zařízení
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KONTROLA INSTALACE
Sledujte, jaký vliv má na výkon přijímače GPS výkon zapínání jednotlivých zařízení na vozidle. Pokud
přijímač přestává správně pracovat po spuštění některého ze zařízení, pak dané zařízení způsobuje
rušení a bude zřejmě třeba změnit umístění přijímače. Pokud například rušení způsobuje spuštění
motoru, ruší příjem signálu šum zapalování nebo alternátoru. Umístěte přijímač dále od motoru.
Přijímač – Obvykle pro přijatelnou přesnost postačí pouze 5 družic systému GPS. Pokud je připojena
světelná signalizační lišta, zkontrolujte, zda zeleně svítí 3 střední indikátory LED.
Vysílání – Pokud přijímač pracuje v režimu WAAS, může být mimo dosah družice nebo družice nevysílá.
Informace o stavu systému WAAS je k dispozici na internetu na adrese
http://gps.faa.gov/programs/waas/waas.htm
Sériová komunikace – Pomocí softwaru GPS MON zkontrolujte správné nastavení rychlosti přenosu
dat v baudech pro komunikaci a čísla portu COM. Zkontrolujte, zda je správně
zapojen použitý kabel, pokud jej nedodala společnost Raven. Viz část „Sériové
rozhraní“.

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘIJÍMAČE
Rozměry

175 x 130 mm

Hmotnost

905 g

Provozní teplota

- 40 °C až + 70 °C

Provozní vlhkost

5 až 95 % relativní,

Protokoly

NMEA v2.2

Montáž

Magnetická

nekondenzující, při + 60 °C
Kanály

12 GPS, 1 WAAS

Frekvence aktualizací

10/s na portu A
5/s na portu B

Spotřeba energie

Obvykle 3 - 2 W

Skladovací teplota

- 40 °C až + 85 °C

Napětí

9 - 16 V stejnosm.

Skladovací vlhkost

100 % kondenzující

KONFIGURACE
Sériové rozhraní
Přístroj Phoenix 200 je vybaven obousměrným sériovým rozhraním RS232, které je k dispozici na
8kolíkové zástrčce Con-X-All.

8kolíková zástrčka Con-X-All
Číslo kolíku

Název signálu

1

TXA

2

RXA

3

ZEM

4

RADAR

5

TXB

6

+ 12 V stejnosm.

7
8

+ 12 V stejnosm. napájecí výstup RT
RXB
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SYSTÉM GPS
Systém GPS je globální navigační družicový systém vytvořený a provozovaný ministerstvem obrany
USA. Systém GPS byl původně vyvinut pouze pro posílení obranyschopnosti, jeho funkce však byly
rozšířeny o určování přesné polohy a informací o čase pro mnoho civilních aplikací.
Pro jeho úplné pochopení je třeba systém GPS podrobně prostudovat, není to však třeba k poznání
toho, jak systém pracuje, ani toho, co dovede. Zjednodušeně řečeno, denně obíhá po šesti oběžných
drahách dvacet čtyři družic s úhlem sklonu vůči rovníku zhruba 55°. Tyto družice neustále vysílají
kódované informace o poloze a času na vysokých frekvencích v pásmu 1500 Mhz. Přijímače GPS
s anténami umístěnými tak, aby měly jasný výhled na tyto družice, tyto signály přijímají a používají
kódované informace pro výpočet polohy v systému zeměpisných souřadnic.
Systém GPS je upřednostňovaný navigační systém současnosti i blízké budoucnosti. Přestože je
systém GPS zjevně nejpřesnějším celosvětovým navigačním systémem, nezávislým na povětrnostních
podmínkách, může vykazovat významné chyby. Přijímače GPS určují polohu výpočtem času nutného
k tomu, aby rádiové signály vyslané jednotlivými družicemi, dosáhly povrchu Země. Princip vyjadřuje
známý vzorec „vzdálenost = rychlost x čas”. Rádiové vlny se šíří rychlostí světla (rychlost). Čas je
určován pomocí důmyslné techniky sesouhlasení kódu, prováděné v přijímači systému GPS. Určení
času a fakt, že poloha družice je hlášena v každé kódované navigační zprávě, umožňuje přijímači po
provedení několika trigonometrických výpočtů určit jeho polohu na povrchu Země.
Přesnost polohy závisí na schopnosti přijímače přesně vypočítat čas nutný k tomu, aby signál
z jednotlivých družic dosáhl Země. To představuje základní problém. Existuje pět nejdůležitějších zdrojů
chyb, které mohou ovlivnit výpočet provedený přijímačem. K těmto chybám patří:
1.

zpoždění rádiového signálu v ionosféře a troposféře,

2.

rozptyl signálu do více tras,

3.

odchylka hodin v přijímači,

4.

chyba polohy družice na oběžné dráze (efemerida),

5.

úmyslné snížení kvality družicového signálu ministerstvem obrany USA (SA).

Pro úmyslné snížení kvality signálu se používá zkratka SA (Selective Availability, tj. „výběrová
dostupnost“). Jeho cílem je zabránit protivníkům využít vysoce přesné signály systému GPS a použít
je proti USA nebo jejich spojencům. Chyby SA tvoří většinu chyb. Kombinací těchto chyb se špatnou
geometrií družice může dojít k omezení přesnosti systému GPS na 100 metrů po 95 % času a až na
300 metrů po 5 % času. Naštěstí lze mnoho z těchto chyb snížit nebo vyloučit pomocí techniky zvané
„diferenciální oprava“.

DIFERENCIÁLNÍ SYSTÉM GPS (DGPS)
WAAS
Princip systému DGPS vychází z umístění vysoce výkonného přijímače GPS (referenční stanice) na
známé místo. Vzhledem k tomu, že přijímač zná svoji přesnou polohu, může určovat chyby družicových
signálů. Provádí to měřením vzdálenosti k jednotlivým družicím. Využívá přijaté signály a srovnává
změřené vzdálenosti se skutečnými vzdálenostmi vypočítanými z jeho známé polohy. Rozdíl mezi
změřenou a vypočítanou chybou představuje celkovou chybu. Data chyb pro jednotlivé sledované
družice se formátují do zprávy o opravě a vysílají uživatelům systému GPS. Formát zprávy o opravě
odpovídá standardu stanovenému organizací Radio Technical Commission for Maritime Services,
Special Committee 104 (RTCM-SC104). Tyto diferenciální opravy se pak využívají při výpočtech systému
GPS, odstraňují tak většinu chyb družicového signálu a zlepšují přesnost. Úroveň získané přesnosti je
funkcí přijímače GPS. Systém WAAS je založen na síti zhruba 25 pozemních referenčních stanic,
které svými službami pokrývají velkou plochu. Signály z družice systému GPS jsou přijímány v mnoha
pozemních referenčních stanicích a používají se pro generování opravy systému DGPS.
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e-Dif
Systém e-Dif byl vyvinut pro zákazníky, kteří potřebují, aby přesnost vedení byla vyšší než ta,
kterou nabízí neupravený systém GPS (zhruba 5 - 15 metrů). Systém e-Dif je určen zákazníkům,
kteří hledají možnost volby bez ročního předplatného. Jedná se o spolehlivý zdroj diferenciální
opravy určený všem uživatelům přijímačů s podporou této funkce v Jižní Americe, Africe, Asii,
Austrálii a dalších částech světa, kteří si přejí přesnost zhruba stejnou, jakou nabízejí velkoplošné
systémy pro zajišťování opravy SBAS nebo OmniStar VBS. Jedná se rovněž o vhodné záložní
řešení pro uživatele bezplatných zdrojů diferenciální opravy, například SBAS (WAAS, EGNOS) a
jiných.
Systém e-Dif poskytuje polohy, které jsou velmi přesné ve vztahu k dočasné referenční poloze.
Princip funkce spočívá ve sběru nepřetržitých dat z družic po dobu 20 minut a následném výpočtu
odpovídajícího diferenciálního opravného faktoru pro dané místo. Tento proces se označuje pojmem
kalibrace. Poskytuje „lokalizovanou opravu“, která zajišťuje opravu zejména s ohledem na místní
atmosférické podmínky. Kalibrace se spouští automaticky při zapnutí napájení. Lze ji provést
staticky i za pohybu. Při kalibraci musí mít uživatel volný výhled na oblohu po celou dobu jejího
trvání (20 minut). Po spuštění systému e-Dif se tento systém průběžně seřizuje podle změn
podmínek signálů GPS způsobených atmosférou.
Po dokončení kalibrace může uživatel pokračovat v nepřetržitém provozu po mnoho hodin, často
až po 4 hodiny. Opakování kalibrace je třeba provést pouze pokud byla jednotka vypnuta.
Přesnost polohy hlášené přijímačem systému e-Dif je zprvu velmi vysoká a s časem klesá. Kolísání
polohy se vždy udržuje na minimu. Kromě toho se při získání signálu z družice vycházející nad
obzor automaticky generují nové opravné faktory. Pokud dojde k ztrátě družice z řešení, nastavením
nebo zakrytím, nedochází prakticky ke kolísání polohy.
Systém e-Dif je volitelná funkce nabízená společností Raven Industries a ve výchozím nastavení
nemusí být v přijímači nainstalován. Informace o získání autorizačních kódů systému e-Dif a další
informace o systému e-Dif podá místní prodejce.

ZPRÁVY NMEA
Přijímač Phoenix 200 lze použít pro komunikaci s dalšími elektronickými zařízeními, včetně zařízení Envizio
společnosti Raven. Komunikační protokol (sadu pravidel), označovaný jako standard NMEA 0183, vyvinula
organizace National Marine Electronics Association. Standard NMEA 0183 obsahuje mnoho formátů zpráv,
například ty, které jsou popsány dále. Přijímač Phoenix 200 je používá pro komunikaci s ostatními
zařízeními.
Zprávy NMEA přístroje Phoenix 200
GGA

Data opravy systému GPS

GLL

Zeměpisná poloha

GSA

Ztráta přesnosti systému GPS (DOP) a aktivní družice

GST

Šumové statistiky teoretické vzdálenosti GPS

GSV

Počet viditelných družic GPS

RMC

Doporučená nejnižší specifická data GPS a přechodu

VTG

Kurz jízdy a pozemní rychlost

ZDA

Čas a datum
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PŘÍKLAD STRUKTURY ZPRÁVY GGA
Následující příklad zprávy GGA uvádí formát obvyklý u zpráv NMEA.

$GPGGA,171741,3019.3909,N,09741.8629,W,2,08,00.9,+00180,M,x.x,M,003,0800*78
Pole 1
Pole 2
Pole 3

Typ zprávy
Zdroj zprávy (systém GPS)

Pole 4
Pole 5
Pole 6
Pole 7
Pole 8
Pole 9
Pole 10
Pole 11
Pole 12
Pole 13

Značka zprávy

Pole

Popis

Pole

Popis

$

Značka zprávy

6

Horizontální ztráta přesnosti

GP

Zdroj zprávy (systém GPS)

7

Reference nadmořské výšky antény:
průměrná nadmořská výška (geoid)

8

Jednotky nadmořské výšky antény
(např. metry)

GGA Typ zprávy

1

Koordinát polohy vůči světovému času (UTC)

9

Oprava geoidu

2

Šířka, severní nebo jižní

10

Jednotky opravy geoidu (např. metry)

3

Délka, východní nebo západní

11

Stáří dat diferenciální opravy
v sekundách

4

Indikátor kvality systému GPS (režim)

12

Číslo referenční stanice

5

Počet použitých družic

13

Kontrolní součet

Protokol Starlink
Řízení přijímače Raven je realizováno pomocí vlastní sady příkazů označované jako „protokol
Starlink “. Tyto příkazy odpovídají standardu NMEA 0183. Úplný seznam a popis jednotlivých příkazů lze
získat na webové stránce
http://www.ravenprecision.com.
Následující seznam uvádí příkazy a dotazy, které mohou být podporovány přístrojem Phoenix 200.

Příkaz přijímače
DIF
NME
PBM
PTA
PTB
RKC
RST
SAV
SLI
SPD
W1M

Dotaz přijímače
DIF
GPSID
NME
PAR
PBM
PTA
PTB
RID
RKC
SLI
W1S

14

RAVEN INDUSTRIES
OMEZENÁ ZÁRUKA
ROZSAH ZÁRUKY
Záruka se vztahuje na všechny závady ve zpracování nebo
materiálech, které se projevily při běžném používání, údržbě a servisu
výrobku společnosti Raven Flow Control.
ZÁRUČNÍ DOBA
Záruka trvá po dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku společnosti
Raven Flow Control. Záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka
a je nepřenosná.
SERVIS
Přineste vadnou část a doklad o zakoupení k místnímu prodejci. Pokud
prodejce souhlasí s oprávněností nároku na záruční opravu, odešle
součást spolu s dokladem o nákupu distributorovi nebo společnosti
Raven pro konečné schválení.
POSTUP SPOLEČNOSTI RAVEN INDUSTRIES
Pokud kontrola prokáže, že je nárok na uplatnění záruky oprávněný,
společnost Raven dle vlastního uvážení opraví nebo vymění vadnou
součást a zaplatí dopravné za její vrácení.
ZÁVADY NEPOKRYTÉ ZÁRUKOU
Společnost Raven Industries nepřejímá náklady ani závazky za opravy
provedené mimo její závod bez písemného souhlasu. Společnost
Raven nezodpovídá za škody vzniklé na souvisejícím vybavení nebo
výrobku a nezodpovídá za ztrátu zisku ani jiné zvláštní škody. Závazek
vyplývající z této záruky nahrazuje všechny další záruky, vyjádřené i
předpokládané, a žádná osoba není pověřena za společnost Raven
přejímat žádné závazky. Škody vzniklé běžným opotřebením,
nevhodným použitím, zneužitím, nedbalostí, nehodou nebo
nesprávnou instalací a údržbou nejsou touto zárukou kryty.

Návod k instalaci a obsluze přijímače GPS Phoenix 200 Český (Č. dílu 016-0171-164)

Raven Industries
Flow Controls Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Zdarma 800-243-5435
Fax 605-331-0426
www.ravenprecision.com
fcdinfo@ravenind.com

Poznámka: Tento dokument a informace v něm uvedené jsou vlastnictvím společnosti Raven Industries Inc. a lze je použít
pouze dle pokynů společnosti Raven Industries Inc. Všechna práva vyhrazena dle zákonů na ochranu autorských práv.

