
• Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi 
innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub 
podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej 
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym 
specjalistą.

b) Akumulatory
• Akumulator wbudowany jest w produkt na stałe i nie można go wymieniać.
• Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Na skutek uszkodzenia obudowy akumulatora 

istnieje ryzyko wybuchu i pożaru! W przeciwieństwie do zwykłych baterii/
akumulatorów (np. typ AA lub AAA), obudowa akumulatora litowo-polimerowego 
nie zawiera cienkiej warstwy miedzi, ale raczej delikatną folię z tworzywa 
sztucznego.

• Nigdy nie powoduj zwarć na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani 
produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!

• Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Ze względu 
na zastosowaną technologię konstrukcji akumulatorów, nie ma potrzeby 
wcześniejszego rozładowania akumulatora.

• Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
• W trakcie ładowania należy umieścić produkt na termoodpornej powierzchni. 

To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.

Uruchomienie
a) Ładowanie akumulatora

 Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez około cztery godziny.
• Aby naładować akumulator, należy wykonać następujące czynności:
• Podłącz dołączony przewód przyłączeniowy USB do portu USB urządzenia. Znajduje się on 

po lewej stronie urządzenia pod gumową osłoną.
• Podłącz drugi koniec kabla USB do wolnego złącza USB komputera lub zasilacza USB 

(napięcie wyjściowe 5 V/DC).
• Podczas ładowania świeci się niebieska dioda LED, która znajduje się z tyłu obu przycisków. 

Ponadto w ikonie baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się symbol błyskawicy.
• Gdy akumulator jest w pełni naładowany, niebieska dioda LED za przyciskami zapala się i na 

ikonie baterii jest wyświetlana liczba „100”.

Obsługa
a) Aktywacja wyświetlacza czasu i daty
• Urządzenie GPS posiada wyświetlacz czasu i daty. Aby go włączyć, należy nacisnąć prawy 

przycisk, gdy urządzenie jest wyłączone.
• Jeśli prawy przycisk zostanie naciśnięty ponownie, zostanie włączone podświetlenie 

wyświetlacza.

b) Włączenie urządzenia:
• Aby całkowicie włączyć urządzenie, należy najpierw nacisnąć krótko prawy przycisk, 

gdy urządzenie jest wyłączone, aby aktywować wyświetlacz czasu i daty.
• Następnie ponownie naciśnij prawy przycisk i przytrzymaj go przez około 2 do 3 sekund, aż 

pojawi się menu.

c) Obsługa menu:
• Prawy przycisk umożliwia poruszanie się w prawo po menu.
• Lewy przycisk umożliwia poruszanie się w lewo po menu.
• Jeśli chcesz wywołać pozycję menu, przejdź do wybranego miejsca i przytrzymaj prawy 

przycisk przez około 2 do 3 sekund, aż pojawi się żądany element.
• Jeśli został już wybrany odpowiedni element i chcesz powrócić do poprzednio wyświetlanego 

menu, przytrzymaj lewy przycisk przez około 2 do 3 sekund.

d) Wyłączenie urządzenia:
• W menu głównym podświetlenie wyłączy się automatycznie po około 10 sekundach.
• Po kolejnych 30 sekundach urządzenia wyłącza się i wyświetlane będą data i czas.
• Jeśli wyświetlacz czasu i daty jest aktywny, urządzenie wyłączy się automatycznie po 

ok. 10 sekundach.
• Jeśli został wywołany punkt menu, urządzenie nie wyłączy się automatycznie. Po 

ok. 10 sekundach zostanie wyłączone tylko podświetlenie wyświetlacza. Aby aktywować je 
ponownie, naciśnij krótko jeden z przycisków.

• Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, naciśnij jednocześnie oba przyciski, do momentu, gdy 
wyświetlacz zgaśnie. Przez chwilę zostanie wyświetlona godzina. Następnie urządzenie 
wyłączy się.

• Dalsze informacje na temat obsługi urządzenia i oprogramowania znajdują się w szczegółowej 
instrukcji obsługi na płycie CD.

 Instrukcja obsługi
GPS G-Porter GP-102
Nr zam. 1217431

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt służy do lokalizacji położenia i nawigacji za pomocą GPS. Poza tym zintegrowany 
jest pedometr (krokomierz) i wiele innych funkcji (np. barometr, stacja pogodowa, 
poziomnica itd.). Ponadto można wyświetlać również datę i godzinę. Odczyt i analiza danych 
przeprowadzane są przez dołączone oprogramowanie. Do tworzenia tras lub punktów na 
trasie dostępne jest również inne oprogramowanie. Produkt jest zabezpieczony przed silnymi 
strumieniami wody rozpryskowej (IPX6).
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób 
przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż 
opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować 
zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję 
obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom 
trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte 
tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Urządzenie GPS
• Kabel mini USB
• Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją
• Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi          
Pobierz aktualne instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując 
przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Wymagania systemowe
• Notebook lub komputer PC z wolnym złączem USB
• Napęd CD-ROM
• Około 55 MB wolnego miejsca na twardym dysku
• Systemem operacyjny: Windows XP lub aktualniejszy

Objaśnienie symboli
 Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. 

przez porażenie prądem.

 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji 
użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.

 Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach 
związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych 
w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/
gwarancja.

a) Ogólne informacje
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. 

Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wibracjami, wilgocią, palnymi gazami, oparami i 
rozpuszczalnikami.

• Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i 

zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest 
zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia, 
 - nie działa prawidłowo, 
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub 
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek 
produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
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Pielęgnacja i czyszczenie
• Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
• W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu 

czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub 
nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

• Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki. W przypadku 
ciężkich zabrudzeń należy użyć szmatki zwilżonej letnią wodą.

• Produkt należy czyścić bardzo ostrożnie, aby zapobiec powstaniu rys.
• Nie należy zbyt mocno naciskać na szklany przód, aby go nie stłuc.

Deklaracja zgodności (DOC)
My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt 
ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. 

 Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: www.conrad.com/downloads

 Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w 
polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie 
pdf.

Utylizacja
 Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów 

z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego 
eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
Napięcie robocze ................................ przez na stałe wbudowany akumulator
Akumulator ......................................... 3,7 V/DC, litowo-polimerowy, 450 mAh
Napięcie/prąd ładowania .................... 5 V/DC, 500 mA 
Czas ładowania .................................. 40 do 50 minut
Czas w trybie czuwania ...................... Maks. 600 godzin (0,5 mA)
Czas pracy ..........................................  Ok. 17 do 20 godzin w trybie GPS (26 mA) 

 ok. 600 godzin w trybie czuwania (0,5 mA)
Podświetlenie wyświetlacza ............... Białe
Stopień ochrony .................................. IPX6
Wersja USB ........................................ 1.1/2.0
Obsługiwane systemy operacyjne ......  XP (Home, Pro, z SP1 SP2, SP3) (tylko 32 Bit), 

Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8 (32/64 Bit), 
8 Pro (32/64 Bit), Enterprise

Warunki eksploatacji ...........................  -10 do +60 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej 
(bez kondensacji)

Warunki przechowywania ...................  -20 do +65 °C, 20 – 95 % wilgotności względnej 
(bez kondensacji)

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) ............ 70 x 35 x 16 mm
Ciężar ................................................. 38 g


