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Obecně

Chceme

- odolnost proti pádu

- odolnost proti vodě

- výdrž celý den

A to u všeho vybavení.



Přehled elektroniky

Zleva doprava

- GNSS příjímač (zkušební deska u-

blox ZED F9P), v čepici anténa, 

kabelem připojená k desce v černé 

krabičce

- Dálkoměr TruPulse 360B (žlutý)

- Tablet Samsung Galaxy Tab Active 3

- Powerbanka 10 Ah (ano, stačí takhle 

málo) a USB-C kabelem 

Nic z toho není samo od sebe úplně 

voděodolné, nárazuvzdorné a taky 

nevydrží běžet úplně celý den.



Samsung Galaxy Tab Active 3

Pokud se dostane voda do nabíjecího konektoru, 

odmítne se tablet nabíjet. Pokud se tak stane kolem 

poledne, hrozí ztráta půl mapovacího dne.

Na displeji je pro klid duše PanzerGlass.



Řešení voděodolnosti u Samsungu

- Při předpovědi deště předem 

přelepit konektor izolepou

- Používat záslepku (Delock 

Prachová záslepka pro USB 

Type-C™ samice s uchopením)

- Když už je v konektoru voda, 

vyhnat ji sprejem na kontakty 

(WD-40 Specialist Contact 

Cleaner, Kontaktol), čistým 

alkoholem (etanol, izopropyl), 

nebo nechat vyschnout (několik 

hodin)



Řešení oslunění - sluneční clona



Dále letem světem

- Dálkoměr je schovaný v kapse vesty, mírně voděodolný je, proti pádu 

chráněn šňůrkou

- GNSS příjímač je v igelitovém pytlíku, zavřený v kapse

- Power banka je schovaná většinu času v batohu nebo kapse

Finálním limitujícím faktorem je stejně nakonec sám mapař. V lijáku mu rychle 

docházejí síly, špatně vidí kvůli kapuci pláštěnky, nesoustředí se na práci. 

Nárazuvzdorný moc není a bez polední svačinky taky nefunguje.



Léto a zima

Léto 

- Rychle dochází baterka tabletu kvůli vysoké intenzitě světla
- Je špatně vidět na displej, což zpomaluje práci

Zima

- Krátký den je znát, ale slabší denní světlo šetří baterii tabletu
- Li-ion akumulátory se nesmí nabíjet při teplotách pod bodem mrazu! *)

- Před nabíjením předem zahřát tablet a powerbanku na těle a nabíjet v teple pod bundou

Nejpohodovější práce je na jaře a na podzim.

*) Při nabíjení zmrzlé Li-ion baterie se uvnitř vylučuje kovové lithium, což baterii ničí a snižuje její bezpečnost. Samsung Galaxy Tab Active 2&3 se 
nabíjení v mrazu trochu brání tím, že nabíjí sníženým proudem a upozorní uživatele. Jak to mají jiná zařízení s lithiovými akumulátory, je asi lepší ani 
se neptat.

https://batteryuniversity.com/article/bu-410-charging-at-high-and-low-temperatures


Zálohování dat na konci mapovacího dne

- Aplikace Soubory od Samsungu umožňuje vícero souborů zabalit do archivu 
a ten poslat přes Sdílení nablízko do mobilního telefonu

- Alternativně je možné data nakopírovat na USB flash disk s pomocí OTG 
adaptéru

Proč se obtěžovat se zálohováním dat? 

Zeptejte se zkušených, co se stane, když si po náročném dni při kopírování 
souborů spletete na počítači okýnka a odklepnete “přepsat soubor” jako vždycky.

Dále zálohováním získáváte historii verzí a nezávislost na kopii mapy v počítači, 
tabletu, atd. Kopírování dat sice stojí chvíli času, jinak celkem nic nežere a je to 
hezký rituál.

https://support.google.com/android/answer/9286773?hl=cs

