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PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek LD-4W je ve 
shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními 
smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto 
dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno 
pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné 
známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky 
a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo 
obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo 
provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto 
dokumentu bez pøedchozího oznámení.

Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli 
ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé 
¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.
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Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì 
zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani 
obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani 
pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných 
záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si 
vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento 
dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost.

Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se 
na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia.

Neoprávnìné zmìny nebo úpravy pøístroje mohou zpùsobit ztrátu 
oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, 
které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných 
v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno.
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1. Úvod

S Bluetooth modulem GPS Nokia mù¾ete snadno urèit svou 
polohu a smìr. Modul GPS pou¾ívá pro výmìnu informací o 
poloze s kompatibilním pøístrojem, jako je napøíklad mobilní 
telefon nebo PC, bezdrátovou technologii Bluetooth. 

Chcete-li modul GPS pou¾ívat, musí být v pøístroji, ke 
kterému je pøipojen, kompatibilní aplikace.

Ne¾ zaènete modul GPS pou¾ívat, pøeètìte si pozornì tuto 
u¾ivatelskou pøíruèku. Rovnì¾ si pøeètìte u¾ivatelskou 
pøíruèku pøístroje, který k modulu pøipojíte.

Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

■ Odolnost proti vodì
Tento pøístroj mù¾ete pou¾ívat v de¹ti, ale neponoøujte jej 
do vody.

Pokud byl pøístroj vystaven pùsobení potu nebo slané vody, 
otøete jej okam¾itì èistou vodou, abyste zabránili vzniku 
koroze. Pøístroj musí být peèlivì osu¹en.
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■ Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojovat 
kompatibilní pøístroje bez pou¾ití kabelù. Modul GPS a 
kompatibilní pøístroj nemusí být v pøímém výhledu, 
ale jejich vzájemná vzdálenost nesmí pøekroèit 10 metrù. 
Pøipojení mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami, jako jsou stìny nebo 
jiné elektronické pøístroje.

Modul GPS splòuje specifikaci Bluetooth 2.0 + EDR, která 
podporuje profil Serial Port Profile 1.1. Informujte se u 
výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní 
s tímto pøístrojem.

V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie 
Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánù nebo 
provozovatele slu¾eb.
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■ Informace o GPS
Systém GPS (Global Positioning System) je celosvìtový 
satelitní radionavigaèní systém.

Modul GPS umí vypoèítat svou polohu s pøesností na 
10 metrù. Pøesnost závisí na poètu satelitù systému GPS, na 
které má modul GPS pøímý výhled. V optimálních podmínkách 
je mo¾né dosáhnout pøesnosti na nìkolik metrù.

Pokud stojíte, nemù¾e systém GPS urèit kam míøíte, proto¾e 
smìr zji¹»uje z va¹eho pohybu.

Témìø v¹echny digitální mapy jsou v urèitém rozsahu 
nepøesné a neúplné. Nikdy se nespoléhejte pouze na 
kartografické údaje poskytnuté tímto zaøízením.

Pou¾ití modulu GPS vy¾aduje, aby byl zapnutý modul 
i kompatibilní zaøízení. Pøístroj nezapínejte v místech, kde 
je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz mohl být zdrojem ru¹ení èi 
ohro¾ení.

Systém GPS je provozován vládou USA, která je výhradnì 
odpovìdná za jeho pøesnost a údr¾bu. Pøesnost dat mù¾e 
být ovlivnìna nastavením satelitù systému GPS provádìným 

9204132_cs1.fm  Page 7  Friday, July 20, 2007  4:03 PM



Ú v o d

8

vládou USA a je pøedmìtem zmìn podle politiky GPS 
Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigaèního 
plánu. Pøesnost mù¾e být rovnì¾ ovlivnìna nesprávnou 
geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálù systému 
GPS mù¾e být ovlivnìna va¹im umístìním, budovami, 
pøírodními pøeká¾kami a povìtrnostními podmínkami. 
Modul GPS by mìl být pou¾íván pouze na otevøeném 
prostranství, aby byl umo¾nìn pøíjem signálu systému GPS.

GPS by mìlo být v¾dy pou¾íváno jako pomùcka pøi navigaci. 
Systém GPS by nemìl být pou¾íván pro pøesné urèování 
polohy a nikdy byste nemìli výhradnì spoléhat na data 
o poloze získaná z modulu GPS pro zji¹»ování polohy nebo 
navigaci.
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2. Zaèínáme

Pøed zahájením práce s modulem GPS proveïte následující 
operace:

• Do pøístroje, který budete pøipojovat k modulu GPS, 
nainstalujte kompatibilní aplikaci GPS.

• Plnì nabijte baterii modulu GPS.

• Spárujte kompatibilní pøístroj s modulem GPS.

Nìkteré pøístroje Nokia, napøíklad Nokia 9500 
Communicator, umo¾òují nastavit míru soukromí informací 
o umístìní. Chcete-li poskytovat GPS informace o va¹í 
poloze aplikacím v takovém pøístroji, musíte nastavit 
pøístroj, aby povolil po¾adavky na zji¹»ování informací.
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■ Souèásti
Modul GPS se skládá 
z následujících èástí: 
vypínaè (1), kontrolka 
GPS (2), kontrolka 
Bluetooth (3), 
kontrolka baterie (4) 
a zdíøka pro konektor 
nabíjeèky s krytkou (5).

■ Nabíjeèky
Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto modulem GPS zkontrolujte 
èíslo typu nabíjeèky. Modul GPS mù¾e být nabíjen 
nabíjeèkami AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4.

Upozornìní: Pou¾ívejte pouze nabíjeèky 
schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto 
konkrétním pøíslu¹enstvím. Pou¾ívání jiných typù 

mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být 
i nebezpeèné.

G
P
S

G
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1

2

3

4
5
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Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného 
pøíslu¹enství, uchopte a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv 
za kabel.

■ Nabíjení baterie
Modul GPS má vnitøní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. 
Nepokou¹ejte se vyjmout baterii z modulu GPS, proto¾e 
mù¾e dojít k jeho po¹kození.

1. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí.

2. Otevøete kryt zdíøky 
pro konektor 
nabíjeèky a do zdíøky 
pøipojte kabel 
nabíjeèky. Modul 
GPS se zapne.

Pøi nabíjení bliká kontrolka baterie èervenì (pokud 
je modul vypnutý) nebo støídavì zelenì a èervenì 
(je-li modul zapnutý). Ne¾ se nabíjení zahájí, mù¾e to 
chvíli trvat. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte 
nabíjeèku, znovu ji pøipojte a opakujte proces.

G
P
S
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Nabíjení baterie nabíjeèkou AC-4, AC-5 nebo DC-4 po 
dobu 15 minut poskytne modulu energii pro a¾ 6 hodin 
provozu. Úplné nabití baterie mù¾e trvat a¾ 1 hodinu.

3. Je-li baterie zcela nabitá, barva kontrolky se zmìní na 
zelenou. Odpojte nabíjeèku od modulu GPS a zásuvky el. 
napìtí.

Zcela nabitá baterie má energii pro a¾ 11 hodin provozu. 
Doba provozu se v¹ak mù¾e li¹it, v závislosti na rùzných 
kompatibilních Bluetooth pøístrojích, nastavení a stylu 
pou¾ívání nebo okolním prostøedí.

Pokud je baterie témìø vybitá, zaène èervenì blikat 
kontrolka baterie. Nabijte baterii.
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3. Základy pou¾ívání

■ Zapnutí
Modul zapnete podr¾ením stisknutého vypínaèe po dobu 
jedné sekundy, dokud nezaène zelenì blikat kontrolka 
baterie. 

Chvilku trvá, ne¾ modul zjistí svou aktuální polohu. Tato 
doba závisí na délce pøedchozího vypnutí modulu a na 
kvalitì pøijímaných satelitních signálù. V optimálních 
podmínkách trvá úvodní zji¹»ování polohy asi jednu minutu. 
Kdy¾ modul pøijímá satelitní signály, kontrolka GPS bíle 
bliká. 

Není-li modul pøipojen k jinému pøístroji, mù¾ete stisknout 
vypínaè modulu a ovìøit tak dostupnost satelitù GPS.

Anténa modulu GPS je umístìna pod logem Nokia a mìla by 
míøit nahoru. Skla nìkterých vozidel mohou obsahovat kovy, 
které signál satelitù blokují nebo zeslabují.
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■ Vypnutí
Modul vypnete podr¾ením stisknutého vypínaèe, dokud 
kontrolka baterie nezaène èervenì blikat. Není-li modul GPS 
pøipojen k nabíjeèce nebo spárovanému pøístroji po dobu 
1 hodiny, automaticky se sám vypne.

■ Párování s jiným pøístrojem
Pøed zahájením práce musíte modul GPS spárovat 
s kompatibilním pøístrojem. 

U nìkterých aplikací GPS staèí modul GPS spárovat a pøipojit 
pøímo z aplikace, bez pou¾ití menu Bluetooth v pøístroji. 
Informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k aplikaci GPS. 

Pokud jste k telefonu nìkdy døíve pøipojili jiná zaøízení GPS, 
musíte z pøístroje pøed spárováním modulu GPS odstranit 
tato pøedchozí párování.

Pøi párování modulu GPS z menu Bluetooth postupujte 
takto:

1. Ovìøte, ¾e je modul GPS i vá¹ kompatibilní pøístroj 
zapnutý.
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2. Aktivujte funkci Bluetooth v pøístroji a nastavte jej pro 
hledání pøístrojù Bluetooth.

3. V seznamu nalezených zaøízení vyberte modul GPS 
(Nokia LD-4W).

4. Zadejte heslo 0000 pro spárování a pøipojení modulu 
GPS k va¹emu pøístroji. V nìkterých pøístrojích budete 
muset po spárování provést pøipojení ruènì. Modul GPS 
musíte s pøístrojem spárovat pouze jednou.

5. Nyní mù¾ete zahájit práci s aplikací GPS.

Je-li modul GPS pøipojen k pøístroji, bliká modøe kontrolka 
Bluetooth.

Modul GPS mù¾ete spárovat a¾ s osmi kompatibilními 
pøístroji, v jednu chvíli ho v¹ak mù¾ete pøipojit pouze k 
jednomu.

Chcete-li odpojit modul GPS, vypnìte jej, nebo jej odpojte 
v menu Bluetooth pøístroje nebo v aplikaci, kterou jste 
pou¾ili pro vytvoøení pøipojení.
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■ Podpora systému WAAS/EGNOS
Modul GPS podporuje systém WAAS/EGNOS. Chcete-li 
tento systém pou¾ívat, musí ho podporovat i aplikace GPS. 
Podrobné informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k 
aplikaci GPS.

■ Pøísavka a poutko na opasek
Modul GPS je dodán s pøísavkou a poutkem na opasek.

Pøísavku nebo poutko na opasek pøipojte do otvoru 
v modulu.

G
P
S

G
P
S
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Chcete-li pou¾ívat pøísavku, natlaète ji pevnì na rovnou 
plochu, aby se mezi ní a plochou vytvoøil podtlak. 
Zkontrolujte, zda je pøísavka pevnì uchycená. Chcete-li 
pøísavku uvolnit z plochy, zatáhnìte za poutko umístìné na 
hranì pøísavky.

Chcete-li sejmout pøísavku nebo poutko na opasek z 
modulu GPS, zatlaète prstem na pøísavku nebo poutko 
a protáhnìte jej opatrnì otvorem v modulu.

■ Krou¾ek na klíèe
Modul GPS je vybaven 
krou¾kem na klíèe. Chcete-li 
pøipevnit krou¾ek na klíèe, 
pøichy»te jej do otvoru 
v modulu.

G
P

S
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■ Smazání nastavení nebo resetování
Chcete-li z modulu GPS smazat v¹echny informace 
o nastavení párování, podr¾te stisknutý vypínaè (po dobu 
pøibli¾nì 10 sekund), dokud kontrolka baterie nezaène blikat 
støídavì èervenì a zelenì.

Pokud modul GPS pøestane fungovat, i kdy¾ má nabitou 
baterii, mù¾ete jej resetovat tak, ¾e podr¾íte stisknutý 
vypínaè a souèasnì pøipojíte modul GPS k nabíjeèce.
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4. Informace o bateriích

Pøístroj je napájen baterií, kterou je mo¾né opakovanì 
nabíjet. Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita a 
vybita (øádovì stovky cyklù), po urèitém èase se v¹ak zcela 
opotøebí. Nabíjejte svou baterii pouze schválenými 
nabíjeèkami Nokia, urèenými pro tento pøístroj.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické zásuvky 
a pøístroje. Neponechávejte úplnì nabitou baterii 
pøipojenou k nabíjeèce, proto¾e nadmìrné nabíjení mù¾e 
zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána 
bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou nabíjeèku.

Ponecháním pøístroj na horkém nebo chladném místì, 
napøíklad v uzavøeném voze v létì nebo v zimì, se omezí 
kapacita a ¾ivotnost baterie. V¾dy se pokuste udr¾ovat 
baterii v teplotním rozsahu 15 °C a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). 
Pøístroj s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì 
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pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon 
baterie je omezen zejména pøi teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohnì, proto¾e mù¾e dojít k jejímu 
výbuchu. K výbuchu baterie mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejím 
po¹kození.
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního 
zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující 
doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

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

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

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

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným 
otøesùm, netøeste s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení 
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mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou 
mechaniku.

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

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

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím 
zpùsobem na pøístroj, baterii, nabíjeèku nebo jiné 
pøíslu¹enství. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do 
nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.

Likvidace
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrobku, 
literatuøe nebo obalu znamená, ¾e na území 
Evropské unie musí být v¹echny elektrické a 

elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukonèení 
své ¾ivotnosti ulo¾eny do oddìleného sbìru. Neodhazujte 
tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu.

Vracení výrobkù do sbìru zabraòuje mo¾nému po¹kození 
¾ivotního prostøedí a zdraví lidí, ke kterému mù¾e pøi 
neøízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také 
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udr¾itelné a opakované vyu¾ívání pøírodních zdrojù. 
Informace o sbìrných místech zjistíte u prodejce výrobku, 
místních úøadù, národních organizací zodpovìdných 
výrobcù nebo u místního zástupce spoleènosti Nokia. Dal¹í 
informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v 
informacích pøíslu¹ných pro danou zemi na 
www.nokia.com.

9204132_cs1.fm  Page 23  Friday, July 20, 2007  4:03 PM




