Požadavky na vybavení počítače
• Notebook nebo stolní počítač s volným konektorem USB 1.1. nebo 2.0.
• CD-ROM mechanika

GPS přijímač s funkcí dataloggeru s USB připojením

• cca 55 MB volného místa na pevném disku
• Operační systém: Windows XP, Windows Vista nebo Linux

Popis výrobku

Obj. č.: 37 36 86

1

ON/OFF vypínač

2

Tlačítko pro označení polohy

3

Ukazatel stavu a stavu nahrávání

4

Kontrolka stavu GPS / stav paměti

Použití
a) Nabití akumulátoru
Akumulátor musí být nabíjen alespoň 4 hodiny před prvním použitím, další dobíjení již zabere obvykle cca 2 hodiny.
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GPS přijímače a dataloggeru GT-730.

Připojte GT-730 ke kompatibilnímu USB konektoru s výstupním napájecím proudem alespoň 500 mA.
To může být buď napájecí USB adaptér nebo USB konektor ve Vašem počítači.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Žlutá LED (3) kontrolka svítí během nabíjení akumulátoru.
Zhasne v okamžiku úspěšného dobití a přijímač je připraven k použití.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

b) Zapnutí / Vypnutí
Zapněte nebo vypněte přijímač použitím posuvného vypínače (1)

Účel použití

Doporučujeme umístit GPS přijímač ven po dobu přibližně 15 – 20 minut před prvním použitím,
aby bylo zajištěno, že rozpozná všechny dostupné satelity. Tento stav je signalizován kontrolkou stavu (4).

USB GPS data logger GT-730 je přijímač signálu GPS s integrovaným chipsetem Venus-6 a 65-kanálovou
lokalizační technologií „All-in-View“ pro určení polohy a nahrávání až 256 000 hodnot.

c) Instalace software / USB ovladače

GPS přijímač je vybaven vestavěnou Li-Pol akumulátorem bez možnosti jeho výměny.
Díky tomu výrobek funguje bez vnějšího zdroje napájení.
Pro přenos dat a nabíjení baterie musí být GPS přijímač připojen k počítači prostřednictvím USB konektoru.

Spusťte soubor s názvem gpsPhotoTagger_install a postupujte podle instrukcí na obrazovce počítače.

Rozsah dodávky

Spusťte program.

• GPS přijímač

Vložte CD se software do příslušné mechaniky v počítači.

Po úspěšné instalaci a restartu systému, připojte GT-730 do volného USB konektoru vašeho počítače
a zapněte ho (1). Dojde k rozpoznání GPS přijímače.

Po úspěšné instalaci můžete najít další informace ohledně použití software v adresáři s instalací.

• Ochranná krytka
• CD s ovladačem a softwarem
• Návod k obsluze

d) Nahrávání dat / identifikace dat
Zapněte GT-730 použitím posuvného spínače (1) na boční straně.
Doporučujeme umístit GPS přijímač na cca 15 – 20 minut do venkovního prostředí před prvním použitím,
pro zajištění že GPS přijímač rozpozná všechny dostupné satelity. Tento stav je signalizován kontrolkou stavu (4).
Nepřetržité modré světlo kontrolky stavu signalizuje, že výrobek je zapnutý, ale ještě nedošlo k určení aktuální
polohy. Pro určení polohy, stiskněte tlačítko pro označení polohy (2). Modrá kontrolka stavu (4) začne blikat.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do GPS přijímače.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

GPS přijímač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť
by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka
Na GPS přijímač poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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