
GPS Techstar 
Componente: 

Led indicator – indica starea de functionare a sursei externe de curent 

Suport pentru creion tactil – acolo se alfa creionul pentru ecran 

Difuzor – reda sunetele (sunetele de navigare,muzica,etc) 

Buton de pornire – Pornire/oprire si asteptare 

Mufa pentru casti – se conecteaza la casti 

Suport USB – face legatura intre calculator si GPS prin intermediul cablului USB si poate fi folosit 

si pentru incarcarea GPS-ului 

Suport pentru cardul de memorie – poate fi pus un card micro SD 

Buton de resetare – restarteaza sistemul 

Alimentarea electrica si incarcare: 

Incarca GPS-ul 100% inainte de utilizare 

Alimentare electrica: 

GPS-ul poate fi alimentat cu bateria interna sau o baterie externa. Cand GPS-ul nu este conectat 

la cablul de alimentare,acesta foloseste  baterie Li-polymer. Capacitatea bateriei de incarcare 

este afisata  si indicata pe ecran de o pictograma in forma de baterie.  

Incarcarea in masina: 

Conecteaza cablul USB prin iesirea USB a GPS-ului,aflata in partea stanga a acestuia si apoi 

conecteaza-l la alimentarea electrica a masinii. 

Ledul indicator de incarcare are culoarea rosie si ramane aprins pe toata durata incarcarii 

bateriei.Cand bateria este incarcata complet,acesta se va stinge. 

Utilizare de baza: 

Pornire: Apasati butonul de pornire aflat in partea de sus a GPS-ului,timp de 2 secunde. 

[Nota] Umiditatea crescuta poate duce la scurtcircuitarea GPS-ului.Deschideti GPS-ul dupa ce ajunge la o 

temperatura egala cu cea a mediului unde este pozitionat(dupa cateva minute). 

Oprire/timp de asteptare: 

Tineti apasat pana ce dispozitivul se inchide.Daca selectati modul de asteptare,navigatorul se va 

rezuma la modul dinaintea intrarii in asteptare pana cand va fi pornit din nou. 

Resetarea sistemului: 

Cand sistemul nu mai raspunde,apasati butonul din spatele GPS-ului pentru a reseta sistemul. 

Fixarea si montarea GPS-ului: 

Kit-ul de instalare este format dintr-o atela si o sina. Pentru a folosi GPS-sul in masina,fixa-ti-l pe 

parbriz,aproape de bordul masinii. 

Folosirea cardului de memorie: 

Copiati hartile,datele despre harti si fisiere media pe cardul de memorie.Introduceti cardul in 

slot-ul special pentru card. 



[Note] 1. Nu scoateti cardul din aparat in timp ce acesta ruleaza un program de navigatie sau un fisier media; 

             2. Pentru a evita deteriorarea cardului de memorie,nu asezati greutati pe el si nu il indoiti; 

             3. Evitati expunerea  sau lasarea cardului de memorie la o temperatura foarte crescuta,umiditate mare sau 

direct in soare.Tineti cardul departe de lichide si de alte substante corozive. 

Functionarea GPS-ului: 

Navigarea – atingeti pentru a activa  functia de navigare 

Transmitator FM – si GPS-ul si casetofonul masinii se pot conecta la transmisiunea FM 

Bluetooth – puteti folosi GPS-ul pentru a efectua apeluri sau pentru a raspunde,prin 

intermediul acestuia atunci cand sunteti la volan 

Multimedia – include redarea muzicii,a filmelor,vizualizarea fotografiilor,jocuri,etc. 

Ustensile – calculator,informatii despre GPS sau schimb valutar 

Setari – pentru volum,ecran,limba,timp/data,calibrare,USB,configurarile navigatiilor,informatii 

despre sistem,resetare din fabrica. 

Harti: Din cauza traficului dezvoltat,neconcordanta dintre produs si informatiile in timp real ale 

traficului va avea o mica intarziere . Va rog sa conduceti in functie de conditiile drumului si sa 

fiti atenti la regulile din trafic. 

Navigarea: 

Caile de navigare sunt doar de referinta si este decizia conducatorului daca sa le urmeze sau nu. 

Receptia semnalului: 

Structurile mari si aglomerate (cum sunt tunelurile,spatiile dintre cladiri inalte,parcarile 

subterane sau viaductele), schimbarile vremii sau inchiderea semnalului satelitilor,poate 

influenta receptia semnalului. 

Diferite harti,pot avea diferite metodele de utilizare.Folositi instructiunile corespunzatoare 

pentru fiecare navigare pe fiecare harta in parte. 
[Nota] Inainte de utilizarea GPS-ului ,instalati aplicatiile pentru harti. 

Repunere in functiune: 

Nu mai porneste – Baterie – conectati aparatul la alimentarea electrica 

                                                 -deteriorarea sistemului – resetati aparatul GPS 

Inchiderea brusca – baterie descarcata - conectati aparatul la alimentarea electrica 

Fara afisaj/afisaj sters – iluminare scazuta – mariti iluminarea din setari 

                                         -Iluminarea oprita – atingeti ecranul cu creionul special 

Nu raspunde comenzilor tactile – ecranul nu este calibrat – recalibrati ecranul 

Fara sunet – volum scazut – mariti volumul 

                    -contact slab al castilor – conectati corect castile 

Comunicarea catre calculator – cablul USB – conectati corect cablul USB 

Eroare la primirea semnalului GPS – semnal slab al GPS-ului – este necesara o conexiune slaba a 

semnalului GPS de aproximativ 3 minute ca acest lucru sa se intample. 

Pierderea datelor hartii – stergere accidentala – contactati vanzatorul 

-introduceti o noua parola dupa introducerea datelor GPS 


