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1. 
 

Alapbeállítások  
 
Telepítsük fel a telefonunkra vagy tabletünkre a megfelelő programot. Androidra a Sail Tracker Polar 
NMEA-t, IoS-re (iPhone vagy iPad) az Iregattát javasoljuk. Kapcsoljuk be a NaWiFi szélmérőt és a 
telefonunk WiFi kapcsolatát. Telefonunkban a WiFi kapcsolatok között megjelenik a „NaWiFi2/XXX” 
nevű hozzáférési pont. Csatlakoztassuk készülékünket. Jelszónak írjuk be a csomagolásban található 
mellékelt jelszót: nawifi2XXXXXX (nawifi2 + 6 db számjegy) 
 

Sail Tracker Polar NMEA PRO V2.3 
 
A beállításhoz indítsuk el a programot, majd programon belül nyomjuk meg a „menü” gombot. A 
felugró ablakban válasszuk ki a „Settings” azon belül a „Connection” lehetőséget. Az képen látható 
ablak jelenik meg. 
 
iGPS+NMEA 4G/WIFI: Ilyenkor készülékünk a NaWiFi-ről kapja a szél adatokat NMEA üzenet 
formájában, a hajó sebességmérése pedig készülékünk GPS-e segítségével történik. 
 
Receive UDP broadcast: NE pipáljuk ki 
 
IP cím: 192.168.1.1 (minden NaWiFi2 készüléknél) 
 
Port: A port mezőbe írandó szám 23 (minden NaWiFi2 készüléknél) 
 
Ezzel a beállítás kész, lépjünk ki a Settings menüből. 
 

 
 

Az értékek kijelzése a főoldalon található  megnyomásával indítható.  
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iRegatta (iPhone, iPad)  
 
Telepítsük fel a telefonunkra vagy Ipadünkre az Iregatta programot. Kapcsoljuk be a NaWiFi 
szélmérőt és a telefonunk WiFi kapcsolatát. Telefonunkban a WiFi kapcsolatok között megjelenik a 
„NaWiFi2/XXX” nevű hozzáférési pont. Csatlakoztassuk készülékünket. Jelszónak írjuk be a 
csomagolásban található mellékelt jelszót: nawifi2XXXXXX (nawifi2 + 6 db számjegy) 
 
A készülék beállítások menüjében az iRegatta lehetőséget kell kiválasztani. Ebben a menüben 
görgessünk le az „NMEA input” szekcióig.  
 

 
 
A készüléket a következő módon állítsuk be:  
 
 
WiFi instrument data: ON 
 
TCP/UDP: TCP  

NMEA IP Address: 192.168.1.1  

NMEA Port No.: 23 (minden készüléknél) 

Ignore NMEA checksum: ON  
 
Send NMEA target: OFF 
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iRegatta(iPhone) letöltés    Sail Tracker Polar NMEA PRO(Android) 
 letöltés  

 

További információ  
 
Az eszköz a legtöbb WiFi alapú NMEA üzeneteket fogadni képes alkalmazással kompatibilis. Probléma 

esetén keressen minket, elérhetőségeinken a http://windwiser.eu/ weboldalon, az 

info@windwiser.eu e-mail címen, illetve a +36 20 99 127 99-es telefonszámon. 

http://windwiser.eu/
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