
Licznik Sport-Guide Mate
z funkcją Data Logger

Podręcznik użytkownika
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Canmore Sport-Guide Mate jest najprostszym osobistym urządzeniem nawigacyjnym, który pozwala na odnalezienie drogi do
wcześniej zaznaczonych lokacji. Nigdy więcej nie martw się o to gdzie zaparkowałeś samochód, jak znaleźć drogę do hotelu w
obcym mieście, albo jak dostać się do obozu podczas wyprawy w lesie.

Canmore Sport Guide Mate jest małych rozmiarów urządzeniem nawigacyjnym, dokładnym, łatwym w użyciu, dzięki któremu nie
musisz się martwic drogą powrotną podczas wypraw w plener.

WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI
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włącznik

wskaźnik baterii

naciśnij aby przejść w dół
przytrzymaj 2-3 sek. aby wyjść

wskaźnik ładowania

naciśnij aby przejść w górę
przytrzymaj 2-3 sek. aby wyjść

gniazdo ładowania

ikona satelity
wskaźnik jakości sygnału



 Uwagi 

Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie:

➢ System GPS jest w posiadaniu Amerykańskiego Ministerstwa Obrony i to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za

dokładność i poprawność działania systemu. Jakiekolwiek zmiany mogą spowodować różnice w przepustowości i

dokładności systemu.

➢ Jeżeli korzystasz z GPS w w budynku, tunelu bądź w pobliżu jakiegokolwiek dużego obiektu, sygnał może zaniknąć bądź

być zakłócony. Proszę wsiąść pod uwagę, ze chwilowy zanik sygnału nie oznacza że urządzenie jest uszkodzone.

➢ Temperatura pracy odbiornika mieści się pomiędzy  –20°C a +60°C. Dla bezpieczeństwa i długiego użytkowania baterii, nie

umieszczać urządzenia w środowisko o wyższej niż zalecana temperaturze na okres dłuższy niż 2 godziny.

 1. Wprowadzenie 

Sport-Guide Mate jest 65-cio kanałowym odbiornikiem GPS. Pozwala na komunikację z innymi urządzeniami za pomocą

interfejsu USB. Charakteryzuje się ultra niskim poborem mocy oraz wysoka dokładnością. Urządzenie aktualizuje pozycje co

sekundę.

Wydajność rozruchowa może być zakłócona w następujących sytuacjach

1) Odbiornik jest uruchamiany po raz pierwszy

2) Odbiornik nie był używany przez ponad 3 miesiące, bądź został przetransportowany na dystans większy niż 500 kilometrów

3) Ładowanie baterii
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 2. Właściwości i funkcje 

1) Detekcja sygnału lepszego niż -160dBm

2) Zimny start < 30 sekund  przy –147dBm

3) Ciepły start < 1sek. na otwartej przestrzeni

4) Dokładność CEP 5m

5) Odzyskiwanie sygnału co 1 sekundę

6) Pozyskiwanie i śledzenie jednocześnie 65 satelitów

7) USB wersja 1.1/2.0

8) Wysokiej pojemności litowo-polimerowa bateria

9) Wbudowany cyfrowy kompas

10) Funkcja określania trasy powrotnej

 Sprawdź zawartość opakowania 

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę sprawdzić czy opakowanie zawiera następujące przedmioty. Jeżeli cokolwiek jest

uszkodzone bądź czegokolwiek brakuje proszę o niezwłoczny kontakt ze sprzedawca.

• Sport-Guide Mate 

• bateria

• płyta z oprogramowaniem 

• uchwyt rowerowy

• zasilacz i kabel USB

• smycz
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 Bezpieczeństwo 

• Nie dawać dzieciom do zabawy, odbiornik zawiera małe części które mogą zostać odłączone i być przyczyna uduszenia.

• W miejscach gdzie wymagane jest wyłączenie urządzeń elektrycznych bądź nadajników/odbiorników RF proszę o

wyłączenie urządzenia.

• Urządzenie zawiera litowo-polimerową baterie. Nie wrzucać do ognia - bateria może eksplodować.

• Wbudowana bateria musi być w odpowiedni sposób wyrzucona bądź może zostać zutylizowana. Skontaktuj się z lokalnym

centrum utylizacji.

 Podstawowe operacje 

 Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem bateria powinna być ładowana przez co najmniej 4 godziny do pełnego naładowania. Następne

ładowania powinny  zabierać około 2 godzin. Podłącz ładowarkę do odbiornika, następnie do gniazda zapalniczki w samochodzie

lub gniazdka elektrycznego. Podczas ładownia niebieska dioda będzie świecić. Po naładowaniu lampka zgaśnie.  

Po naładowaniu odłącz ładowarkę.

- 5 -



 Opis symboli 

Status Symbol i objaśnienie

Stan baterii

 bateria jest w pełni naładowana

 w baterii pozostało 75% energii

 w baterii pozostało 50% energii

 słaba bateria, należy ją naładować

→  →  →   ładowanie baterii

Stan GPS

     brak sygnału

     słaby sygnał 2D

     słaby sygnał 3D

     dobry sygnał 3D

     bardzo dobry sygnał 3D

Stan logowania      kiedy urządzenie jednocześnie ustala pozycję 3D i loguje, ikona miga przez 5 sekund

Tryb sportowy

     tryb jazdy na rowerze

     tryb biegu

     tryb spaceru

Klawisze funkcyjne

      prawy przycisk: naciśnij, aby przejść do następnej strony
                             przytrzymaj, aby zatwierdzić/zatwierdzić następną stronę

      lewy przycisk: naciśnij, aby przejść do ostatniej strony
                           przytrzymaj, aby wyjść/powrócić do poprzedniej strony
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Włączanie

Urządzenie należy używać na zewnątrz budynków; wewnątrz budynków nie będzie działało prawidłowo.

Naciśnij przycisk włączania przez około 1-2 sek. Ekran powinien się podświetlić.

Na chwilę na wyświetlaczu powinna pojawić się pierwsza strona. Na tym etapie urządzenie próbuje pozyskać sygnał z satelity. Po

uzyskaniu sygnału i ustaleniu aktualnej pozycji powinna pojawić się ikona siły sygnału . Im więcej linii, tym sygnał jest

mocniejszy i dokładniejszy. Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

   

- 7 -



Czas potrzebny na ustalenie pozycji po tym, jak urządzenie nie było używane przez kilka godzin może zająć od 30 sekund do

kilku minut (w zależności od otoczenia). Usytuowanie urządzenia w miejscu, w którym widoczne jest otwarte niebo powinno

znacznie przyspieszyć ustalenie pozycji. Załączenie urządzenia w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od ostatniego użycia powinno

umożliwić bardzo szybkie ustalenie aktualnej pozycji.

Po uzyskaniu sygnału z satelitów i po ustaleniu pozycji urządzenie zapisuje (loguje) dane o pozycji. Ikona logowania  będzie

migać co 5 sekund.

P.S. Na płycie znajduje się oprogramowaniem GPS Photo Tagger oraz sterowniki urządzenia. Należy najpierw zainstalować

sterowniki. Podczas pierwszej instalacji należy podać klucz producenta. Następnie należy za pomocą kabla USB podłączyć

urządzenie do komputera i zgrać dane. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu będziesz w stanie zobaczyć wszelkie zapisane dane.
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Kalibrowanie kompasu cyfrowego

Zintegrowany kompas cyfrowy wymaga kalibracji przy pierwszym użyciu, bądź w sytuacji, kiedy urządzenie zostało

przemieszczone o 160km od miejsca pierwszej kalibracji.

1. Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni wyświetlaczem do góry (z dala od obiektów metalowych).

2. Przyciskając prawy przycisk  uruchom tryb kompasu. Wskaźnik powinien wskazań północ.

3. Wyświetlany numer określa kąt pomiędzy północą a kierunkiem, w którym umieszczone jest urządzenie.
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4. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk przycisk  przez 2-3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się 20 sekundowe odliczanie.

5. W przeciągu tych 20 sekund dwukrotnie powoli obróć urządzenie o 360°, bez różnicy czy zgodnie czy przeciwnie do

wskazówek zegara.

6. Kiedy odliczanie dobiegnie końca na wyświetlaczu pojawi się wskazanie kierunku.
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Prędkość

Po ustaleniu pozycji urządzenie wyświetli prawidłową prędkość.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania zasilania przez 2-3 sekundy.
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 Użytkowanie urządzenia 

Po włączeniu urządzenia użytkownik może wybrać jeden z dostępnych trybów pracy. Naciskając przyciski wybiera się tryb pracy,

przy czym na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie ikonki trybu.

Zapisywanie pozycji

Metoda 1:

1. Naciśnij prawy przycisk  aby przejść do strony 5, 6 lub 7 w celu wybrania jednej z ikon lokalizacji

(dom/samochód/ulubiony punkt) aby zapisać bieżącą pozycję.

 lub  lub 
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2. Upewnij się, że ikona zasięgu wskazuje ,  lub  z ustaloną pozycją 3D.

3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy, poczekaj aż pojawi się czarne kółko, wtedy zwolnij przycisk.

Na wyświetlaczu pojawi się dystans do przebycia.

 lub  lub 

4. Bieżąca pozycja jest zapamiętana przez urządzenie, co sygnalizowane jest przez ikonę.
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Metoda 2:

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3 sekundy, aby móc wprowadzić współrzędne geograficzne. Naciskaj prawy

przycisk  lub lewy przycisk  aby wybrać numery 0~9. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby

przejść do następnej pozycji. Aby wrócić do poprzedniej pozycji naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3 sekundy.
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Powrót do zapisanej pozycji

1. Naciskaj prawy przycisk  aby przejść do strony 5, 6 lub 7 w celu wybrania jednej z ikon lokalizacji, aby wybrać

odpowiednią lokalizację.

 lub  lub 

2. Upewnij się, że jakość sygnału jest wystarczająca: ,  lub  z ustaloną pozycją 3D.

3. Wyświetlana liczba informuje o dystansie, jaki dzieli nas od wybranego punktu. Strzałka wskazuje kierunek, w którym

należy zmierzać.

4. Kiedy zapamiętany punkt znajduje się w promieniu 10m od bieżącej pozycji na wyświetlaczu pojawi się czarny okrąg.

 lub  lub 

Należy pamiętać, że cyfrowy kompas będzie działał najlepiej wtedy, kiedy urządzenie będzie znajdowało się w pozycji poziomej.
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Wycieczka

Na stronie 8 i 9 użytkownik może włączyć tryb wycieczki poprzez przytrzymanie prawego przycisku [] przez 2-3 sekundy. Pojawi

się jedna z ikon trybu sportowego:  jazda na rowerze,  bieg lub  spacer w zależności od tego, który z trybów został

ustalony w ustawieniach urządzenia.

 lub  lub 
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Stoper

1. Na stronie 10 można korzystać z funkcji stopera. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy, aby

rozpocząć/przerwać/wyzerować odliczanie czasu stopera.

 →  → 

Ustawienia ogólne i systemowe

Strona 11: Ustawienia ogólne (General)

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do poszczególnych kategorii (opis w dalszej części).
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Ustawienia podświetlenia (Set Backlight)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień ekranu. Naciskając prawy przycisk

 lub lewy przycisk  wybiera się czas podświetlania ekranu: 5/10/30/60 sekund lub zawsze włączone (Always On). Po

zatwierdzeniu wybranej wartości na wyświetlaczu pojawi się ikonka zapisania wyboru .

2. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby wyjść do poprzedniego menu.

 → 
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Interwały logowania (Log interval)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień interwałów logowania. Naciskaj

prawy przycisk  lub lewy przycisk  aby wybrać logowanie wg czasu (seconds)/odległości (distances). Po

zatwierdzeniu wybranej opcji na wyświetlaczu pojawi się ikonka zapisania wyboru .

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  aby wyjść do poprzedniego menu.

 → 
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Kalorie (Calories)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby wejść do ustawień kalorii. Naciskaj prawy przycisk 

lub lewy przycisk  aby wybrać tryb sportu (sport)/wagi (weight).

(1) Wskaż tryb sportowy, naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj

prawy przycisk  lub lewy przycisk  do wyboru trybu sportu: jazda na rowerze (biking)/bieg (running)/spacer

(walking). Po zatwierdzeniu wybranej opcji na wyświetlaczu pojawi się ikonka zapisania wyboru .

(2) Wskaż tryb wagi, naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy

przycisk  lub lewy przycisk  aby wprowadzić wagę. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby

przejść do kolejnej pozycji. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3

sekundy.

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3 sekundy aby wyjść do poprzedniego menu.

 →  → 

 → 
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Strony użytkownika 1 i 2 (Customer page 1 i Customer page 2)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj lewy przycisk  lub

prawy przycisk  aby wybrać kategorie, które mają być wyświetlane na stronach głównych urządzenia: Aktualna data

(Current Date), Aktualny czas (Current time), Kierunek (Heading), Wysokość (Elevation), Aktualna prędkość (Current

speed), Kalorie (Calories), Drogomierz (Odometer), Średnia prędkość podróży (Trip Avg Speed), Maksymalna prędkość

podróży (Trip Max Speed), Czas podróży (Trip Time), Dystans podróży (Trip Distance).

2. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Aby powrócić do poprzedniego kroku

naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3 sekundy.

3. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3 sekundy aby wrócić do menu.

 →  →  → 
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Strona 12: Ustawienia systemu (System Setting)

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień systemu. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wskazać wybraną opcję.
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Kasowanie wszystkich wpisów (Delete All Log)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wybrać Tak (YES)/Nie (NO).

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  aby wyjść do menu.

 →  → 

Strefa czasowa (Time Zone)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wybrać strefę czasową. Po zatwierdzeniu wybranej opcji na wyświetlaczu pojawi się ikonka zapisania

wyboru .

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  aby wyjść do menu.

 → 
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Jednostki (Unit)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wybrać jednostki miary. Po zatwierdzeniu wybranej opcji na wyświetlaczu pojawi się ikonka

zapisania wyboru .

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  aby wyjść do menu.

 → 

Drogomierz (Odometer)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wybrać opcję zerowania (Clear) drogomierza lub ustawienia (Set) drogomierza.
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(1) Wskaż opcję Zeruj drogomierz (Clear Odometer), następnie naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3

sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub lewy przycisk  aby wybrać Tak (YES)/Nie (NO).

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby zatwierdzić wybór, lub lewy przycisk  aby powrócić do

menu.

(2) Wskaż opcję Ustaw drogomierz (Set Odometer), następnie naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy

aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub lewy przycisk  aby wybrać wartości 0~9. Naciśnij i

przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby zatwierdzić, lub lewy przycisk  aby anulować i powrócić do

poprzedniego menu.

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  przez 2-3 sekundy aby wyjść do menu.

 →  → 
lub

 →  → 
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Język (Language)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wskazać wybrany język. Po zatwierdzeniu wyboru na wyświetlaczu pojawi się ikonka zapisania

wyboru .

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  aby wyjść do menu.

 → 

Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset Default)

1. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk  przez 2-3 sekundy aby przejść do ustawień. Naciskaj prawy przycisk  lub

lewy przycisk  aby wybrać Tak (YES)/Nie (NO).

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk  aby wyjść do menu.

 →  → 
Zrestartuj urządzenie poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.
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 Opcje oszczędzania energii 

Podświetlanie wyświetlacza

Naciskając lewy lub prawy przycisk powoduje włączenie podświetlenia na 5/10/30/60 sekund. Po upływie tego czasu

podświetlenie wyłączy się automatycznie. Opcja podświetlania może zostać zmieniona przez użytkownika.

 Zalecenia dotyczące baterii 

Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może grozić uszkodzeniem baterii, ryzykiem wycieku, zapłonu, poparzenia, bądź innej

kontuzji.

• Nie używać urządzenia w temperaturach spoza przedziału: -20°C … 60°C. Nie ładować baterii w temperaturze spoza

przedziału 0°C … 45°C.

• Nie przechowywać urządzenia w temperaturach spoza przedziału -20°C … 45°C przez dłuższy czas.
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 Wymagania dotyczące ładowania 

Używaj wyłącznie następujących źródeł zasilania:

• Standardowy port komputera klasy PC lub laptopa

• Samochodowej ładowarki USB o parametrach: wejście 12V, wyjście 5V

• Sieciowej ładowarki USB o parametrach: wejście 115/230V, wyjście 5V

 FAQ – Często zadawane pytania i odpowiedzi 

Pytanie: Dlaczego licznik nie może ustalić pozycji?

Odpowiedź: Upewnij się, że używasz urządzenia na zewnątrz budynku z wyświetlaczem skierowanym do góry i przy otwartym

niebie.

Pytanie: Dlaczego czas potrzebny na ustalenie pozycji bywa różny?

Odpowiedź: Przy otwartym niebie i w przypadku kiedy urządzenie było używane w ciągu ostatnich dwóch godzin, ustalenie

pozycji trwa bardzo krótko. W innych przypadkach może to zająć od 30 do 40 sekund. Pod drzewami, w pobliżu wysokich

budynków, lub innych przeszkód terenowych i atmosferycznych (np. duże zachmurzenie) ustalenie pozycji może zająć nawet

kilka minut.
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Pytanie: Dlaczego w trybie kompasu strzałka nie wskazuje idealnie północy?

Odpowiedź: Upewnij się, że urządzenie zostało skalibrowane i że w obecności urządzenia nie ma metalowych obiektów.

Urządzenie jest wyposażone w magnetyczny sensor, na którego wskazania mogą wpływać metalowe obiekty.

Pytanie: Dlaczego strzałka wskazująca kierunek nie działa prawidłowo w wolno jadącym samochodzie?

Odpowiedź: Przy prędkości poniżej 10km/h urządzenie korzysta z własnego kompasu przy określaniu kierunku. Samochód jako,

że posiada elementy metalowe może wpływać negatywnie na działanie kompasu. Przy prędkościach powyżej 10km/h urządzenie

do ustalenia kierunku przemieszczania się używa sygnału GPS.

Pytanie: Czy urządzenie zapamiętuje zapisane pozycje po wyłączeniu?

Odpowiedź: Po wyłączeniu urządzenia wszystkie ustawienia użytkownika są zachowywane. Po ponownym uruchomieniu

urządzenie powróci do ostatnio używanego trybu ze wszystkimi zaznaczonymi lokalizacjami. Pamięć urządzenia nie zostanie

skasowana nawet po wyczerpaniu baterii.
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Przykładowe przyczyny słabego sygnału GPS

Możliwość braku zasięgu sygnału GPS może zdarzyć się w następujących miejscach:

W tunelach sygnał GPS jest niedostępny Pomiędzy wysokimi budynkami sygnał
GPS może być słaby lub zakłócony

W miejscach zadaszonych sygnał GPS jest
niedostępny

W lesie lub w miejscach znacznie
zadrzewionych sygnał GPS może być
słaby lub zakłócony

Wewnątrz budynków sygnał GPS jest
niedostępny

W przypadku korzystania z odbiornika w samochodzie z szybami pokrytymi folią przeciwsłoneczną sygnał może być osłabiony lub

całkowicie zaniknąć.

Satelity GPS są własnością amerykańskiego wojska, zdarza się, że dokładność zostaje przez nic obniżona. W takich przypadkach

pozycja wskazywana przez odbiornik może nie być dokładna.
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Zużyty sprzęt musi zostać zutylizowany zgodnie z aktualnymi przepisami. Możesz go zwrócić sprzedawcy, bądź do

lokalnego centrum utylizacji.

DECLARATION: We hereby declare that this product complies with essential requirements and other related requirements, of

the 1999/5/EC R&TTE directive and particularly with article 3 sections 1a, 1b and 3.
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