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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  001217431 

 

Lokalizator, rejestrator GPS Renkforce GP-

102 G-Porter, 20, niebieski, czarny, USB 
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Instalacja  aplikacje CanWay 
Krok 1 - Wybierz CanWay Installer.exe 
Krok 2 - wybierz język 
 

 
 
 
Krok 3 - wybierz DALEJ 
Krok 4 - wybierz folder i kliknij Dalej 
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Krok 5 - Wybierz Dodatkowe zadania (sterownik USB) i kliknij Dalej 
 

 
Krok 6 - kliknij Zakończ 
 
Otwórz CanWay i przeczytaj dziennik GPS z urządzenia 
Krok 1 - otwórz CanWay i zaimportuj dane referencyjne. 
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Zarządzanie użytkownikami może modyfikować lub przełączać użytkownika na „Plik” -> „Zarządzanie 
użytkownikami” i -> „Przełącz użytkownika” 
 
Krok 2 - Podłącz system rejestratora danych do portu USB komputera. Upewnij się, że zasilanie 
rejestratora danych jest włączone. 
 

Krok 3 - Polecenie menu „Logger” -> „Ściągnij wycieczkę” lub kliknij ikonę  
 
CanWay automatycznie wykryje port COM i szybkość transmisji, a następnie odczyta ślady GPS. 
 

 
Zostanie wyświetlone okno listy ścieżek. Wybierz ścieżki do zaimportowania. 
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Ścieżki będą wyświetlane w oknie mapy. 
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Wyczyść pamięć rejestratora danych 
Polecenie menu „Logger” -> „Wyczyść ścieżkę” usunie dane zapisane w urządzeniu, więc pamięć 
urządzenia wystarczy do następnego użycia. 
 

 
 

Konfiguracja rejestratora danych  
 
Podłącz rejestrator danych do komputera i włącz rejestrator danych. Polecenie menu „Rejestrator” -> 
„Konfiguracja” Jeśli rejestrator danych nie jest podłączony, obszar ustawień dziennika GPS zostanie 
wyłączony. Upewnij się, że przełącznik zasilania rejestrator danych jest włączony po podłączeniu. 
 
Ustawienia połączenia: 
 

 
 
Moduł automatycznego skanowania GPS (zalecany) Program automatycznie wykryje port COM i 
szybkość transmisji. Zaleca się ustawienie automatycznego skanowania. 
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Konfiguracja dziennika GPS 
Dostępne są 4 tryby dziennika: tryb ogólny, tryb pojazdu, tryb rowerowy i tryb pieszy. Użytkownicy 
mogą również zmienić domyślne ustawienie tych 4 trybów. 
 
Ustawienie trybu dziennika: wg czasu lub odległości 
Loguj według czasu (w sekundach): 
Określ okres dziennika. Na przykład, jeśli określono 3 sekundy, urządzenie GPS będzie logować się co 
3 sekundy. 
 
Zaloguj według odległości (w metrach): 
Określ odległość dziennika. Na przykład, jeśli określono 10 metrów, urządzenie GPS będzie 
rejestrować co 10 metrów. 
 
Minimalna prędkość rejestrowania: ponad () kmh: 
Określ prędkość dziennika. Na przykład, jeśli określono 20 km / h, urządzenie GPS będzie rejestrować, 
gdy prędkość przekroczy 20 km / h. 
 
Uwaga: Urządzenie GPS będzie rejestrować tylko wtedy, gdy okres logowania lub dziennik odległości, 
i spełniają prędkość dziennika z kryteriami. 
 
Pamięć dziennika danych 
Pasek pokazuje, ile procent pamięci wykorzystano w urządzeniu rejestratora danych. Użytkownicy 

mogą użyć „Wyczyść ścieżkę” , aby wyczyścić całą pamięć. 
 
Okno listy ścieżek 
Wybierz linię ścieżki, okno mapy animuje całą podróż, przesuwając bieżącą pozycję. A także 
wyświetlać dane podsumowujące, okno wykresu i informacje o zdjęciu. 
 

 
 

Użytkownik może wyczyścić ścieżkę z „Ścieżka” -> „Usuń ścieżkę” lub kliknąć  
 

Okno listy TAB  
1. Wybierz Lista ścieżek i wybierz swoją ścieżkę. możesz zmienić kategorię dla innego sportu. 
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2. Wybierz opcję Eksploruj zdjęcia. Użytkownik może znaleźć listę zdjęć. 
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3. Wybierz Facebook. Użytkownik może zalogować się na Facebooku. 
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Dodawanie zdjęć   
Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia z folderu plików. 
Dodaj zdjęcie z folderu: polecenie menu „Zdjęcie” -> „Dodaj zdjęcie…” -> „Z folderu”. Wybierz folder, 
aby dodać zdjęcie. 
 
Zdjęcie zostanie wyświetlone w oknie Widok zdjęcia. Użytkownicy mogą dodawać komentarze do 
każdego zdjęcia. Użytkownicy mogą również obracać, usuwać zdjęcia. 
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Po dodaniu zdjęć CanWay automatycznie dopasuje zdjęcia i zarejestrowane punkty trasy GPS według 
czasu. Oznaczenia miejsca zostaną utworzone jako symbol zastępczy dla zdjęć. 
 
Przeglądaj zdjęcia 
Kliknij przyciski „następne zdjęcie” i „poprzednie zdjęcie”, aby przeglądać zdjęcia. Bieżące zdjęcie i 
bieżący znak miejsca zostaną zsynchronizowane. 
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Okno listy zdjęć 
Okno listy zdjęć pokaże atrybuty zdjęć. Informacje obejmują „nazwę pliku”, „datę”, „znak miejsca”, 
„szerokość geograficzną” i „długość geograficzną”. 

 
 

 
Prześlij zdjęcia do Facebooka. 

Ikona > „Prześlij zdjęcia na Facebooku”, wybierz zdjęcie i kliknij Dalej. 
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Przeglądanie Google Earth  
Polecenie „Plik” -> „Wyświetl w Google Earth” wywoła program Google Earth, aby wyświetlić utwory 
i zdjęcia. Użytkownicy muszą zainstalować Google Earth. http://earth.google.com/ 
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Zapisz jako plik KML  i KMZ 
 
Polecenie menu „Plik” -> „Eksportuj jako Kml…”, aby zapisać ścieżki i zdjęcia w pliku kml. Możesz 
importować plik kml do Google Earth. Możesz także wysłać plik kml do znajomych, aby dzielić się 
swoimi wycieczkami z przyjaciółmi, o ile zainstalowali Google Earth na swoich komputerach. 
 
Eksportuj ścieżki… 
Polecenie menu „Plik” -> „Eksportuj ścieżki ...” 
Krok 1. Wybierz ścieżki do eksportu. 
Krok 2. Wybierz format pliku eksportu. Obsługiwane są formaty plików „CSV”, „GPX”, „NMEA Text”, 
„Google Earth KML” i „Google Earth KMZ”. 
 
Wykres wysokości / prędkości 
Przejdź do okna „Widok prędkości / wysokości”, aby wyświetlić wykres wysokości i prędkości. Możesz 
zmienić jednostkę danych Oś Y lub Oś X za pomocą wykresu. 
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Edycja ścieżki 
Wybierz Linia ścieżki, Przełącz „Edytor” w oknie mapy. Przesuń kursor na ścieżce, aby wyświetlić 
wstępnie wybrany czas punktu trasy. Kliknij ścieżkę, aby wybrać całą ścieżkę. 
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Użyj  do edycji ścieżki. 
 
Ustawienie strefy czasowej 
Istnieją dwa ustawienia strefy czasowej w „CanWay”. Jedna to „Strefa czasowa fotografii”, druga to 
„Wyświetl strefę czasową”. „Strefa czasowa fotografii” jest ustawiona na tę samą strefę czasową 
aparatu cyfrowego. „Wyświetlanie strefy czasowej” jest ustawione do wyświetlania celu. Na przykład, 
jeśli jesteś Anglikiem i podróżujesz do Stanów Zjednoczonych. „Strefa czasowa fotografii” powinna 
być ustawiona na „Anglia”, ponieważ strefa czasowa aparatu cyfrowego znajduje się w Anglii, a strefa 
czasowa wyświetlania powinna być ustawiona na „Stany Zjednoczone”. 
 
Domyślnie „Strefa czasowa zdjęć” jest ustawiona na wartość domyślną komputera. W większości 
przypadków wartość domyślna jest poprawna. 
 
Użytkownik może skonfigurować strefę czasową ścieżki. Kliknij ścieżkę, aby wybrać Lista ścieżek> 
Podsumowanie> Strefa czasowa. 
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Użytkownik może skonfigurować strefę czasową zdjęć. Kliknij ścieżkę, aby wybrać Eksploruj zdjęcie> 
zdjęcie> Zdjęcie> Dostosuj strefę czasową 
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Opcje 
Polecenie menu „Narzędzia”> „Opcje…” 
Profil: 
Dane: płeć, urodziny, wysokość, waga, lokalizacja, początek tygodnia 
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Jednostka odległości: 
Dane: Lokalizacja, odległość, wysokość, wysokość, waga, energia, temperatura 
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Trasa: 
Dane: oddzielne kryteria tras, grubość trasy, kolor trasy. 
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Zdjęcie: 
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Dane: kryteria grupy zdjęć, kryteria dopasowania czasu. 
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Strefy kategorii: 

 
 
Analiza sportowa: 

1. Widok aktywności: z oknem wykresu 
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Dane analizy: Podsumowanie, Podziały, Prędkość, Tempo, Wysokość. 
 
1 Podsumowanie: zawiera nazwę, kategorię, lokalizację, odległość, czas trwania, średnią. Prędkość, 
prędkość maksymalną, kalorie, pogodę. 
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2. Podziały: Użytkownik może zmienić typ odległości i wykresu. 
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3. Prędkość: użytkownik może zmienić typ strefy i wykresu. 
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4. Tempo: Użytkownik może zmienić typ strefy i wykresu 
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5. Wysokość: Użytkownik może zmienić typ strefy i wykresu 
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2. Widok raportu:  
Użytkownik może wybrać kryteria wyszukiwania, pole danych, limit czasu, kategorię. 
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1. Kryteria wyszukiwania: Użytkownik może wybrać zakres czasu. 

 
2. Pole danych: Użytkownik może wybrać warunki pomiaru. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

Strona 34 z 35 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

3. Limit czasu: Użytkownik może wybrać jednostkę czasu. 

 
 
4. Kategoria: Użytkownik może wybrać tryb sportu 
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Utylizacja 
 
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conrad.pl 

 


