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Pro va¹i bezpeènost

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné 
nebo protizákonné. Podrobnìj¹í informace naleznete v této u¾ivatelské pøíruèce.

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou 
ovlivnit jejich funkci.

BATERIE A NABÍJEÈKY
Pou¾ívejte pouze schválené baterie a nabíjeèky. Nepøipojujte nekompatibilní 
produkty.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské 
pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál.
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1. Úvod

S bezdrátovým modulem GPS Nokia mù¾ete snadno urèit svou polohu a smìr. 
Modul GPS je bateriemi napájené zaøízení, které pomocí bezdrátové technologie 
Bluetooth pøedává do kompatibilních mobilních telefonù, poèítaèù, osobních 
organizátorù èi jiných zaøízení informace o poloze. 

Ne¾ zaènete modul GPS pou¾ívat, pøeètìte si pozornì tuto u¾ivatelskou pøíruèku. 
Na stránkách http://www.nokia.com/support nebo na místním webovém serveru 
Nokia naleznete nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, dal¹í informace, soubory ke sta¾ení 
a slu¾by k danému výrobku Nokia.

■ Systém GPS
Systém GPS (Global Positioning System) je celosvìtový dru¾icový radionavigaèní 
systém.

Terminál GPS umí vypoèítat svou polohu s pøesností 25 metrù. Pøesnost závisí na 
poètu dru¾ic, ze kterých modul GPS pøijímá signál. V optimálních podmínkách 
je mo¾né dosáhnout pøesnosti na nìkolik metrù.

Anténa modulu GPS je umístìna pod logem Nokia a mìla by míøit nahoru. Okna 
nìkterých vozidel mohou obsahovat kovy, které signál dru¾ic blokují nebo 
zeslabují.

Pokud stojíte, nemù¾e systém GPS urèit, kam míøíte, proto¾e smìr zji¹»uje z 
pohybu.
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Poznámka: Systém GPS (Global Positioning System)

Systém GPS (Global Positioning System) provozuje vláda Spojených státù 
amerických. Pouze ona je zodpovìdná za pøesnost a údr¾bu systému. 
Pøesnost dat pro urèování polohy mù¾e být ovlivnìna úpravami satelitù 
GPS provedenými vládou Spojených státù a mù¾e se mìnit podle platných 
zásad ministerstva obrany Spojených státù pro civilní vyu¾ívání systému 
GPS a podle Federálního radionavigaèního plánu. Pøesnost mù¾e ovlivnit i 
vadná geometrie dru¾ice.

Dostupnost a kvalitu signálù GPS mohou ovlivòovat budovy a pøírodní 
pøeká¾ky i poèasí. Pøijímaè GPS pou¾ívejte pouze ve venkovním prostøedí, 
aby mohl pøijímat signály.

Proto systém GPS nepou¾ívejte k pøesnému mìøení polohy a nikdy 
nespoléhejte pouze na údaj o poloze poskytnutý pøijímaèem GPS. Tento 
pøijímaè GPS nepodporuje hledání telefonu záchrannými slu¾bami.
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2. Zaèínáme

Zaøízení mù¾e obsahovat malé samostatné díly. Ukládejte je mimo dosah malých 
dìtí.

Pøed zahájením práce s modulem GPS proveïte následující operace:

• Nainstalujte do telefonu kompatibilní aplikaci. 

• Plnì nabijte baterii modulu GPS.

• Spárujte s modulem GPS kompatibilní telefon.

Nìkteré modely telefonù Nokia, napøíklad Nokia 9500 Communicator, umo¾òují 
nastavit míru soukromí informací o umístìní. Chcete-li aplikacím povolit pøíjem 
polohovacích dat GPS, vyberte mo¾nost Nástroje→ Ovlád. panel→ Extra→ 
Informace o umístìní→ Zásady ovìøování→ Akceptovat v¹e.

■ Èásti modulu GPS
Modul GPS se skládá z tìchto èástí:

1 - Vypínaè: Zapíná a vypíná modul GPS nebo resetuje nastavení konektivity 
Bluetooth modulu GPS.

2 - Uvolòovací tlaèítko: Otevírá zadní kryt.

3 - Kontrolky: Znázoròují aktuální stav modulu GPS. Èervená nebo zelená barva 
znázoròuje stav baterie a nabíjení nebo probíhající funkci resetování modulu. 
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Modrá barva oznaèuje aktivní spojení Bluetooth. Bílá barva udává, ¾e modul GPS 
pøijímá data z dru¾ice a je schopen urèit svou polohu.

4 - Konektor pro kompatibilní nabíjeèku
5 - Konektor pro vnìj¹í anténu

■ Baterie a nabíjeèky
Modul GPS má vyjímatelnou nabíjecí baterii BL-5C. Dostupnost schválených 
baterií a nabíjeèek zjistíte u místního prodejce. 

Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto výrobkem nejprve zkontrolujte její èíslo modelu. 
Pro modul GPS jsou urèeny následující nabíjeèky: AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, 
LCH-8, LCH-9, LCH-12.

Upozornìní! Pou¾ívejte pouze baterie a nabíjeèky schválené spoleèností 
Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním zaøízením. Pou¾ití jiných typù má za 
následek neplatnost ve¹kerých schválení a záruk a mù¾e být také 
nebezpeèné. 
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Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a 
zatáhnìte za konektor, nikoli za kabel.

Instalace baterie
1. Stisknutím uvolòovacího tlaèítka (1) otevøete zadní kryt modulu GPS a vysuòte 

kryt ze zaøízení (2).

2. Vlo¾te baterii (3).
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3. Zavøete zadní kryt (4) a zasuòte ho ve smìru ¹ipky (5), a¾ zaklapne na místo.

Nabíjení baterie
1. Zastrète nabíjeèku do pøíslu¹ného konektoru modulu GPS. Viz èást Èásti 

modulu GPS na stranì 8.

2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky. Bìhem nabíjení bliká zelená nebo èervená 
kontrolka. Je-li modul GPS zapnut, bliká zelená, je-li modul vypnut, bliká 
èervená.

3. Kdy¾ je baterie plnì nabita a je zapnuto napájení, svítí zelená kontrolka trvale. 
Kdy¾ je baterie plnì nabita a napájení je vypnuto, pøestane èervená kontrolka 
blikat. Odpojte nabíjeèku od zásuvky a modulu GPS.

Kdy¾ dochází kapacita baterie, zaène èervená kontrolka modulu GPS blikat 
ka¾dých 15 sekund. Nabijte baterii.
11Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



■ Ochranný obal
Modul GPS umístìte do ochranného obalu logem Nokia nahoru. Ochráníte tak 
modul GPS pøed náhodnými údery, prachem a postøíkáním vodou.

Chcete-li modul GPS nosit na krku, pøipevnìte k ochrannému obalu podle 
následujícího obrázku ¹òùru.
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3. Základy pou¾ívání

Modul GPS pou¾ívejte pouze ve venkovním prostøedí, aby mohl pøijímat signály.

Systém GPS nepou¾ívejte k pøesnému mìøení polohy a nikdy nespoléhejte pouze 
na údaj o poloze poskytnutý modulem GPS. Prakticky ve¹kerá digitální kartografie 
je do jisté míry nepøesná a neúplná. Nikdy se nespoléhejte pouze na kartografické 
údaje poskytnuté tímto zaøízením.

Pou¾ívání tohoto modulu GPS vy¾aduje, abyste mìli zapnutý mobilní telefon. 
Mobilní telefon nezapínejte v místech, kde je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz mohl 
být zdrojem ru¹ení èi ohro¾ení.

■ Zapnutí a vypnutí modulu GPS
Modul GPS zapnete a vypnete stisknutím vypínaèe na dobu jedné sekundy.

Modul GPS po zapnutí urèitou dobu zji¹»uje svou polohu. Zále¾í na tom, jak dlouho 
byl modul GPS vypnut a jak dobrý je pøíjem signálù z dru¾ic. Doba úvodního 
zji¹»ování polohy je del¹í také v pøípadì, ¾e byla vyjmuta baterie. V optimálních 
podmínkách trvá zapnutí asi jednu minutu.

■ Pøipojení bezdrátovou technologií Bluetooth
V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno. Informujte 
se u místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb.
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Podrobnìj¹í popis bezdrátové technologie Bluetooth naleznete v u¾ivatelské 
pøíruèce k telefonu.

Pøipojovací kód Bluetooth
Pro spárování modulu GPS s kompatibilním zaøízením technologií Bluetooth 
potøebujete pøístupový kód. Pøístupový kód je nastaven na hodnotu 0000.

Spárování modulu GPS s kompatibilním telefonem
Pøed zahájením práce musíte modul GPS spárovat s kompatibilním telefonem. 
U nìkterých aplikací GPS staèí pøístroje spárovat a spojit pøímo z aplikace bez 
pou¾ití menu Bluetooth menu v telefonu. Informace naleznete v u¾ivatelské 
pøíruèce k aplikaci GPS.

Spárování modulu GPS z menu Bluetooth:

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon a modul GPS zapnuty.

2. Podle pokynù v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu zapnìte spojení Bluetooth a 
nastavte telefon na hledání zaøízení Bluetooth.

3. V seznamu nalezených zaøízení vyberte modul GPS (Nokia LD-1W).

4. Zadáním pøístupového kódu Bluetooth 0000 spárujte modul GPS s telefonem.

5. Nyní mù¾ete zahájit práci s aplikací GPS.
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Pou¾ívání modulu GPS s nìkolika spárovanými telefony
Modul GPS mù¾ete spárovat a¾ s osmi kompatibilními telefony, v jednu chvíli ho 
v¹ak mù¾ete pøipojit pouze k jednomu. Kdy¾ s modulem GPS spárujete nové 
zaøízení, nahradíte osmé zaøízení. 

Pokud chcete stávající párování odstranit, mù¾ete modul GPS resetovat. Viz èást 
Resetování modulu GPS na stranì 16.

Odpojení modulu GPS
Modul GPS mù¾ete odpojit jedním z následujících zpùsobù:

• Odpojte modul GPS z aplikace, kterou jste navázali spojení.

• Vypnìte modul GPS.

• Odpojte modul GPS z menu Bluetooth telefonu.

■ Kontrola stavu modulu GPS v noèním re¾imu
V nìkterých aplikacích mù¾ete modul GPS z mobilního telefonu nastavit na noèní 
re¾im. V noèním re¾imu se kontrolky rozsvítí pouze v pøípadì, kdy modul GPS 
nemù¾e urèit svou polohu, nebo pøi ztrátì spojení Bluetooth. 

Chcete-li zkontrolovat stav modulu GPS v noèním re¾imu, krátce stisknìte 
vypínaè. Kontrolky se krátce rozsvítí.
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■ Resetování modulu GPS
Modul GPS resetujete stisknutím vypínaèe na dobu deseti sekund. Bìhem 
resetování støídavì blikají zelená a èervená kontrolka.

■ Vnìj¹í anténa
S modulem mù¾ete pou¾ít vnìj¹í anténu s kolíkovým konektorem MCX a vstupním 
napìtím 3 V. Zastrète vnìj¹í anténu do pøíslu¹ného konektoru modulu GPS. 
Viz èást Èásti modulu GPS na stranì 8.

■ Øe¹ení potí¾í
Nemù¾ete-li pøipojit modul GPS ke kompatibilnímu telefonu, postupujte 
následovnì:

• Zkontrolujte, zda je v kompatibilním telefonu aktivována funkce Bluetooth.

• Zkontrolujte, zda je modul GPS zapnut a spárován s kompatibilním telefonem.

• Zkontrolujte, zda jste ukonèili pøedchozí spojení Bluetooth z telefonu.

• Zkontrolujte, zda je modul GPS od telefonu vzdálen nejvý¹e 10 metrù a ¾e mezi 
telefonem a modulem GPS nejsou pøeká¾ky ani elektronická zaøízení.
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4. Informace o bateriích

Bezdrátový modul GPS Nokia je napájen baterií, kterou je mo¾né opakovanì 
nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tøech cyklech 
úplného vybití a nabití baterie. Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita a 
vybita, po urèitém èase se v¹ak zcela opotøebí. Pokud se doba hovoru a doba v 
pohotovostním re¾imu znatelnì zkrátí, kupte novou baterii. Pou¾ívejte pouze 
baterie schválené spoleèností Nokia a nabíjejte je pouze nabíjeèkami schválenými 
spoleèností Nokia, urèenými pro tento pøístroj.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické zásuvky i pøístroje. 
Neponechávejte baterii pøipojenou k nabíjeèce. Pøebíjení mù¾e zkrátit její 
¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu 
samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu. Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou 
baterii ani nabíjeèku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt, 
napøíklad mince, sponka nebo pero, zpùsobí pøímé spojení kladného (+) a 
záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové prou¾ky na baterii.) K tomu 
mù¾e napøíklad dojít, kdy¾ pøená¹íte náhradní baterii v kapse nebo ta¹ce. 
Zkratování pólù mù¾e po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze 
v létì nebo v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se pokuste baterii 
uchovat v teplotním rozsahu 15 °C a 25 °C. Pøístroj s horkou nebo chladnou baterií 
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mù¾e doèasnì pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je 
omezen zejména pøi teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohnì! Baterie likvidujte v souladu s místními pøedpisy. Je-li 
to mo¾né, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.
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Péèe a údr¾ba

Bezdrátový modul GPS Nokia je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. 
Proto je o nìj tøeba peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze 
záruk.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte modul GPS v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo 
by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.

• Neponechávejte modul GPS v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických 
zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte modul GPS v chladu. Pøi zahøívání na provozní teplotu se uvnitø srá¾í 
vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se modul GPS otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Nedovolte, aby modul GPS upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné 
zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní modulu GPS nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky.

• Modul GPS nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit 
správné funkci.

Nepracuje-li modul GPS správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.
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