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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± 
odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e 
produkt LD-3W spe³nia wszystkie wymogi 
ujête w klauzulach dokumentu Council 
Directive: 1999/5/WE. 
Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” znajdziesz 
pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

To urz±dzenie jest oznaczone 
zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± 
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym 
i elektronicznym symbolem 

przekre¶lonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt 
ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e 
byæ umieszczany ³±cznie z innymi 
odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa 
domowego. 
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania 
go prowadz±cym zbieranie zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne 

punkty zbiórki, sklepy oraz gminne 
jednostki, tworz± odpowiedni system 
umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu.
W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym 
sprzêtem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i ¶rodowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych 
z obecno¶ci sk³adników niebezpiecznych 
oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i 
przetwarzania takiego sprzêtu.
Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu 
marki Nokia znajduj± siê na stronie 
internetowej: www.nokia.com.pl.
Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa 
zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja 
oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu 
w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.
Nokia jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Nokia Corporation. 
Inne nazwy produktów i firm wymienione 
w niniejszym dokumencie mog± byæ 
znakami towarowymi lub nazwami 
handlowymi ich w³a¶cicieli.
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Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Firma Nokia promuje politykê 
nieustannego rozwoju. Firma Nokia 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian i usprawnieñ we wszelkich 
produktach opisanych w tym dokumencie 
bez uprzedniego powiadomienia.
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia 
nie ponosi odpowiedzialno¶ci za 
jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy 
te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, 
wynikowe lub po¶rednie szkody 
spowodowane w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona 
jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela siê 
jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c 
w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, 

jakichkolwiek dorozumianych gwarancji 
u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci 
do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe 
wymagane s± przez przepisy prawa. Firma 
Nokia zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w tym dokumencie 
lub wycofania go w dowolnym czasie bez 
uprzedniego powiadomienia.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów 
mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. 
Szczegó³y mo¿na uzyskaæ u najbli¿szego 
sprzedawcy firmy Nokia.
Kontrola eksportowa
Produkt ten mo¿e zawieraæ elementy, 
technologiê lub oprogramowanie 
podlegaj±ce przepisom eksportowym USA 
i innych krajów. Odstêpstwa od tych 
przepisów s± zabronione. 

Dla w³asnego bezpieczeñstwa
Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu 
w skrócie wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek mo¿e 
byæ niebezpieczne lub niezgodne 

z prawem. Wiêcej informacji znajdziesz na 
dalszych stronach tej instrukcji.
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Zak³ócenia
Wszystkie urz±dzenia 
bezprzewodowe mog± byæ 
podatne na zak³ócenia, które 
z kolei mog± wp³ywaæ na jako¶æ 
po³±czeñ.
Baterie i ³adowarki
U¿ywaj tylko baterii i ³adowarek 
zatwierdzonych przez firmê 
Nokia. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.

Pod³±czanie innych urz±dzeñ
Zanim pod³±czysz dodatkowe 
urz±dzenie, zapoznaj siê 
z instrukcj± jego obs³ugi 
i przepisami bezpieczeñstwa. 
Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.
Profesjonalny serwis
Naprawiaæ ten produkt mo¿e 
wy³±cznie wykwalifikowany 
personel.

Wprowadzenie
Za pomoc± bezprzewodowego modu³u 
GPS Nokia mo¿na ³atwo ustaliæ swoj± 
aktualn± pozycjê oraz kierunek, w którym 
nale¿y siê udaæ, aby dotrzeæ do celu. 
Modu³ GPS to urz±dzenie o zasilaniu 
bateryjnym, które za pomoc± 
bezprzewodowej technologii Bluetooth 
przesy³a informacje u³atwiaj±ce nawigacjê 
do telefonów komórkowych, komputerów, 
urz±dzeñ PDA i innych. 

Do u¿ywania modu³u GPS potrzebna jest 
odpowiednia aplikacja zainstalowana 
w urz±dzeniu z nim po³±czonym.
Zanim rozpoczniesz korzystanie z modu³u 
GPS, przeczytaj uwa¿nie tê instrukcjê 
obs³ugi. Zajrzyj równie¿ do witryny 
www.nokia.com/support lub polskiej 
witryny internetowej firmy Nokia, w której 
s± dostêpne: najnowsza wersja tej 
instrukcji, dodatkowe informacje, 



POLSKI
materia³y do pobrania i us³ugi zwi±zane 
z tym produktem.

System GPS
System GPS (Global Positioning System — 
globalny system pozycjonowania) to 
ogólno¶wiatowy system nawigacji 
wykorzystuj±cy sygna³y radiowe 
emitowane przez satelity.
Terminal GPS mo¿e obliczyæ swoje 
wspó³rzêdne po³o¿enia z dok³adno¶ci± do 
10 metrów. Dok³adno¶æ zale¿y od liczby 
satelitów oraz jako¶ci sygna³ów 
odbieranych przez modu³ GPS. 
W optymalnych warunkach pozycjê 
mo¿na obliczyæ z dok³adno¶ci± do kilku 
metrów.
Antena modu³u GPS, znajduj±ca siê pod 
logo firmy Nokia, powinna byæ skierowana 
w górê. Okna w niektórych samochodach 
mog± zawieraæ elementy metalowe, które 
mog± zablokowaæ lub os³abiæ sygna³y 
emitowane przez satelity.
Modu³ GPS nie wska¿e kierunków stron 
¶wiata osobie stoj±cej nieruchomo, 
poniewa¿ okre¶la kierunek na podstawie 
ruchu u¿ytkownika.

Uwaga:
System GPS jest obs³ugiwany 
przez rz±d USA, który ponosi 

ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za nale¿yte 
dzia³anie i utrzymywanie tego systemu. 
Na dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e 
mieæ wp³yw prowadzone przez rz±d USA 
zestrajanie satelitów GPS. Dok³adno¶æ ta 
mo¿e ulec zmianie zgodnie z polityk± 
Amerykañskiego Departamentu Obrony 
i Federalnego Planu Radionawigacji. Na 
dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e te¿ 
mieæ wp³yw niew³a¶ciwa geometria 
satelitów.
Zasiêg i moc sygna³ów GPS mog± os³abiaæ 
okoliczne budynki, przeszkody naturalne 
(np. rze¼ba terenu) oraz warunki 
atmosferyczne. ¯eby odbieraæ sygna³y 
GPS, odbiornik GPS musi znajdowaæ siê na 
zewn±trz budynku.
System GPS nie nadaje siê do 
precyzyjnego ustalania pozycji, dlatego 
te¿ nie powinno siê nigdy polegaæ 
wy³±cznie na danych z odbiornika GPS. 
Odbiornik GPS nie emituje sygna³u 
umo¿liwiaj±cego odnalezienie telefonu 
przez s³u¿by ratunkowe.
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Czynno¶ci przygotowawcze
Urz±dzenie mo¿e zawieraæ czê¶ci 
o niewielkich rozmiarach. Nale¿y je 
przechowywaæ w miejscu niedostêpnym 
dla ma³ych dzieci.
Przed rozpoczêciem korzystania z modu³u 
GPS nale¿y:
• Zainstalowaæ odpowiednie 

oprogramowanie w telefonie. 
• Ca³kowicie na³adowaæ bateriê modu³u 

GPS.
• Powi±zaæ modu³ GPS z kompatybilnym 

telefonem.
Niektóre modele telefonów Nokia, takie 
jak Nokia 9500 Communicator, 
umo¿liwiaj± blokowanie przesy³ania 
informacji o po³o¿eniu. Aby dane 
o lokalizacji GPS by³y dostêpne dla 
oprogramowania komunikatora 
Nokia 9500, wybierz Narzêdzia→ Panel 
ster.→ Dodatki→ Prywatno¶æ 
lokalizacji→ Zasady weryfikacji→ 
Akceptuj wszystkie.

Elementy modu³u GPS
Modu³ GPS zawiera nastêpuj±ce elementy, 
które przedstawiono na rysunku 1 (Fig. 1) 
na pocz±tku niniejszej instrukcji:
1 — Lampka wska¼nika GPS
2 — Lampka wska¼nika Bluetooth
3 — Lampka wska¼nika na³adowania 
baterii
4 — Przycisk wy³±cznika
5 — Przycisk zwalniania tylnej obudowy
6 — Z³±cze ³adowarki

Baterie i ³adowarki
Modu³ GPS jest wyposa¿ony w wymienn± 
bateriê BL-5C, któr± mo¿na wielokrotnie 
³adowaæ. Aby sprawdziæ dostêpno¶æ 
baterii i ³adowarek zatwierdzonych do 
u¿ytku z tym modu³em GPS, skontaktuj siê 
z najbli¿szym sprzedawc± produktów 
firmy Nokia. 
Przed u¿yciem ³adowarki nale¿y sprawdziæ 
nazwê i numer jej modelu. Do zasilania 
tego urz±dzenia przeznaczone s± 
³adowarki AC-3, AC-4 i DC-4.
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Ostrze¿enie! Korzystaj 
wy³±cznie z baterii i ³adowarek 
zatwierdzonych przez firmê 
Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie 
modelem urz±dzenia. 
Stosowanie akcesoriów innego 
typu mo¿e uniewa¿niæ 
gwarancjê na urz±dzenie i byæ 
równie¿ niebezpieczne dla 
u¿ytkownika. 

Od³±czaj±c przewód któregokolwiek 
z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za 
przewód.

Wk³adanie baterii
Zobacz rysunek 2 (Fig. 2) na pocz±tku 
niniejszej instrukcji.
1. Aby zdj±æ tyln± obudowê modu³u GPS, 

naci¶nij przycisk zwalniaj±cy (1) 
i wysuñ j± z modu³u GPS (2).

2. W³ó¿ bateriê (3).
3. W³ó¿ tyln± obudowê (4) i przesuwaj j± 

w odpowiednim kierunku (5), a¿ 
zatrza¶nie siê na swoim miejscu.

£adowanie baterii
1. Pod³±cz ³adowarkê do odpowiedniego 

z³±cza w module GPS.

2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda 
sieciowego. Je¶li modu³ GPS jest 
w³±czony, w trakcie ³adowania baterii 
bêdzie migaæ lampka zielona, a je¶li 
jest wy³±czony — lampka czerwona.
Je¶li bateria jest ca³kowicie na³adow-
ana, a modu³ GPS jest w³±czony, 
zielona lampka ¶wieci ¶wiat³em 
ci±g³ym. Po ca³kowitym na³adowaniu 
baterii i wy³±czeniu modu³u GPS 
czerwona lampka przestanie migaæ. 

3. Od³±cz ³adowarkê od gniazda 
sieciowego oraz od modu³u GPS.

Je¿eli energia w baterii bêdzie na 
wyczerpaniu, czerwona lampka wska¼nika 
w module GPS zacznie migaæ co 
15 sekund. Nale¿y wtedy ponownie 
na³adowaæ bateriê.
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Obs³uga modu³u
Aby umo¿liwiæ odbiór sygna³ów GPS, 
modu³u GPS nale¿y u¿ywaæ na otwartej 
przestrzeni.
System GPS nie s³u¿y do precyzyjnego 
ustalania po³o¿enia i dlatego nie nale¿y 
polegaæ wy³±cznie na jego wskazaniach. 
Niemal ca³a kartografia cyfrowa jest 
w pewnym stopniu niedok³adna i niepe³na. 
Nie nale¿y polegaæ wy³±cznie na mapach 
przeznaczonych do u¿ytku z tym 
modu³em.
Aby korzystanie z modu³u GPS by³o 
mo¿liwe, telefon komórkowy musi byæ 
w³±czony. Nie w³±czaj telefonu 
w miejscach, w których mo¿e on 
spowodowaæ zak³ócenia lub inne 
zagro¿enia.

W³±czanie i wy³±czanie modu³u 
GPS
Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ modu³ GPS, 
naci¶nij przycisk wy³±cznika i przytrzymaj 
go przez 1 sekundê.
Po w³±czeniu modu³u GPS mo¿e up³yn±æ 
kilka minut zanim ustali on swoje 

po³o¿enie. Czas trwania tej operacji zale¿y 
od tego, jak d³ugo modu³ GPS by³ 
wy³±czony oraz od jako¶ci sygna³ów 
odbieranych z satelity. Modu³ GPS 
uruchamia siê d³u¿ej równie¿ wtedy, gdy 
po jego wy³±czeniu wyjmowano bateriê. 
W optymalnych warunkach modu³ GPS 
uruchamia siê oko³o jednej minuty.

£±czenie siê przy u¿yciu 
technologii bezprzewodowej 
Bluetooth
Korzystanie z technologii Bluetooth mo¿e 
byæ w niektórych miejscach zabronione. 
Skonsultuj siê w tej sprawie z lokalnymi 
w³adzami lub z us³ugodawc±.
Bardziej szczegó³owe informacje na temat 
technologii bezprzewodowej Bluetooth 
mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi 
telefonu.

Powi±zanie z kompatybilnym 
telefonem
Aby móc korzystaæ z modu³u GPS, nale¿y 
powi±zaæ go z kompatybilnym telefonem. 
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Niektóre aplikacje GPS umo¿liwiaj± 
powi±zanie i po³±czenie modu³u GPS bez 
u¿ywania menu Bluetooth w telefonie. 
Informacje na ten temat mo¿na znale¼æ 
w instrukcji obs³ugi aplikacji GPS. Je¿eli 
do danego telefonu pod³±czano wcze¶niej 
inne urz±dzenia GPS, nale¿y usun±æ 
poprzednie powi±zania przed 
powi±zaniem z tym modu³em GPS.
Aby powi±zaæ modu³ GPS przy u¿yciu 
menu Bluetooth w telefonie:
1. Sprawd¼, czy telefon i modu³ GPS s± 

w³±czone.
2. W³±cz funkcjê Bluetooth w telefonie, 

a nastêpnie skonfiguruj telefon do 
wyszukiwania urz±dzeñ Bluetooth, 
postêpuj±c zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w instrukcji obs³ugi 
telefonu.

3. Wybierz modu³ GPS (Nokia LD-3W) na 
li¶cie znalezionych urz±dzeñ.

4. Wprowad¼ kod zabezpieczaj±cy 
Bluetooth 0000, aby powi±zaæ modu³ 
GPS z telefonem.

5. Aplikacja GPS jest gotowa do u¿ycia.
Modu³ GPS mo¿na powi±zaæ 
z maksymalnie o¶mioma kompatybilnymi 
telefonami, ale w danym momencie 

mo¿na utrzymywaæ aktywne po³±czenie 
tylko z jednym z nich.

Od³±czanie modu³u GPS
Aby od³±czyæ modu³ GPS, wykonaj jedn± 
z nastêpuj±cych czynno¶ci:
• Od³±cz modu³ GPS, korzystaj±c 

z aplikacji, za pomoc± której 
ustanowiono po³±czenie.

• Wy³±cz modu³ GPS.
• Od³±cz modu³ GPS za pomoc± menu 

Bluetooth w telefonie.

Sprawdzanie stanu modu³u GPS w 
trybie nocnym
Za pomoc± niektórych aplikacji GPS 
mo¿na prze³±czyæ modu³ GPS w tryb 
nocny. W trybie tym lampki wska¼ników 
¶wiec± siê tylko wtedy, gdy modu³ GPS nie 
mo¿e ustaliæ swojej pozycji lub gdy 
po³±czenie Bluetooth zosta³o przerwane. 
Aby sprawdziæ stan modu³u GPS 
dzia³aj±cego w trybie nocnym, naci¶nij 
krótko przycisk wy³±cznika. Na chwilê 
za¶wiec± siê lampki wska¼ników.

Obs³uga systemu WAAS/EGNOS
Niniejszy modu³ GPS dzia³a w systemie 
WAAS/EGNOS. Aby mo¿na by³o korzystaæ 
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z tego systemu, musi go obs³ugiwaæ tak¿e 
aplikacja GPS. Szczegó³owe informacje na 
ten temat mo¿na znale¼æ w instrukcji 
obs³ugi aplikacji GPS.

Resetowanie modu³u GPS
Aby zresetowaæ modu³ GPS, naci¶nij 
przycisk wy³±cznika i przytrzymaj go przez 
10 sekund. Podczas resetowania migaj± na 
przemian zielona i czerwona lampka 
wska¼nika.

Rozwi±zywanie problemów
Je¶li modu³ GPS nie mo¿e po³±czyæ siê 
z kompatybilnym telefonem, wykonaj 
nastêpuj±ce kroki:

• Sprawd¼, czy funkcja Bluetooth w 
kompatybilnym telefonie jest 
w³±czona.

• Sprawd¼, czy modu³ GPS jest w³±czony 
i powi±zany z kompatybilnym 
telefonem.

• Sprawd¼, czy w telefonie zosta³o 
zakoñczone poprzednie po³±czenie 
Bluetooth.

• Sprawd¼, czy modu³ GPS znajduje siê 
w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 
10 metrów od telefonu i czy nie ma 
miêdzy nimi ¿adnych przedmiotów ani 
urz±dzeñ elektronicznych.

Informacje o bateriach
• ¬ród³em zasilania modu³u GPS jest 

bateria przeznaczona do 
wielokrotnego ³adowania. Nowa 
bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ 
dopiero po dwóch lub trzech pe³nych 
cyklach ³adowania i roz³adowywania. 
Bateria mo¿e byæ ³adowana 
i roz³adowywana setki razy, ale 

w koñcu ulegnie zu¿yciu. Je¶li czas 
rozmów i czas gotowo¶ci stanie siê 
zauwa¿alnie krótszy ni¿ normalnie, 
wymieñ bateriê na now±. U¿ywaj tylko 
baterii zatwierdzonych przez firmê 
Nokia. Bateriê ³aduj wy³±cznie za 
pomoc± ³adowarek zatwierdzonych 
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przez firmê Nokia i przeznaczonych dla 
tego urz±dzenia.

• Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, 
od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka 
sieciowego. Nie pozostawiaj 
na³adowanej do pe³na baterii 
pod³±czonej do ³adowarki, poniewa¿ 
prze³adowanie skraca jej ¿ywotno¶æ. 
Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie 
bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu 
roz³aduje siê samoistnie.

• Bateria powinna byæ u¿ywana tylko 
zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy 
nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonej 
³adowarki lub baterii.

• Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów 
baterii. Mo¿e to nast±piæ 
przypadkowo, gdy metalowy 
przedmiot, na przyk³ad moneta, 
spinacz lub d³ugopis, spowoduje 
bezpo¶rednie po³±czenie dodatniego 
(+) i ujemnego (-) bieguna baterii. 
(Bieguny baterii wygl±daj± jak 
metalowe paski). Sytuacja taka mo¿e 
mieæ miejsce, gdy zapasow± bateriê 
nosi siê w kieszeni lub portmonetce. 
Zwarcie biegunów mo¿e uszkodziæ 

bateriê lub przedmiot, który te bieguny 
ze sob± po³±czy.

• Pozostawianie baterii w gor±cych lub 
zimnych miejscach, takich jak 
zamkniêty samochód latem lub zim±, 
spowoduje zmniejszenie jej 
pojemno¶ci i skrócenie ¿ywotno¶ci. 
Staraj siê zawsze przechowywaæ 
bateriê w temperaturze od 15°C do 
25°C (59°F do 77°F). Urz±dzenie 
z przegrzan± lub nadmiernie 
och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê 
nie dzia³aæ, nawet gdy bateria jest 
w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ 
baterii jest szczególnie niska 
w temperaturach znacznie poni¿ej 
zera.

• Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, 
poniewa¿ mog± one eksplodowaæ. 
Uszkodzone baterie mog± 
samoczynnie eksplodowaæ. Zu¿ytych 
baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie 
z lokalnie obowi±zuj±cymi przepisami. 
O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ 
do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do 
domowych pojemników na ¶mieci.
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Eksploatacja i konserwacja
Niniejszy modu³ GPS wyró¿nia siê 
najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± 
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej 
obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych 
wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie 
warunki ochrony gwarancyjnej.
• Nie u¿ywaj i nie przechowuj modu³u 

GPS w miejscach brudnych 
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci 
i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj modu³u GPS 
w wysokiej temperaturze. Wysokie 
temperatury mog± byæ przyczyn± 
krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ 
podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów 
plastikowych.

• Nie przechowuj modu³u GPS w niskiej 
temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci 
do swojej normalnej temperatury, 
w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê 

wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie 
podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ modu³u GPS 
w sposób inny od przedstawionego 
w tej instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie 
potrz±saj modu³em GPS. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z nim mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenia 
wewnêtrznych podzespo³ów 
elektronicznych i delikatnych 
mechanizmów.

• Do czyszczenia modu³u GPS nie stosuj 
¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników czy silnych 
detergentów.

• Nie maluj modu³u GPS. Farba mo¿e 
zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li modu³ GPS nie dzia³a prawid³owo, 
oddaj go do naprawy w najbli¿szym 
serwisie.


