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1. Introducere

Prin intermediul modulului GPS Nokia Bluetooth vã puteþi 
determina cu uºurinþã coordonatele ºi direcþia curente. 
Modulul GPS utilizeazã tehnologia radio Bluetooth pentru 
a comunica informaþii de poziþionare cãtre un aparat 
compatibil, cum ar fi un telefon mobil sau un calculator. 

Pentru a utiliza modulul GPS, aveþi nevoie de o aplicaþie 
software compatibilã pe dispozitivul la care îl conectaþi.

Citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorului înainte de a 
utiliza modului GPS. Citiþi, de asemenea, ghidul 
utilizatorului aparatului pe care îl conectaþi la modul.

Nu lãsaþi niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

■ Rezistenþa la apã
Puteþi utiliza acest aparat în ploaie, însã nu-l imersaþi în apã.

Dacã aparatul a fost expus la apã dulce sau sãratã, ºtergeþi-
l imediat cu apã de la robinet pentru a evita corodarea. 
Aparatul trebuie uscat cu atenþie.
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■ Tehnologia radio Bluetooth
Tehnologia radio Bluetooth vã permite conectarea de 
aparate compatibile fãrã cabluri. Modulul GPS ºi un aparat 
compatibil nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a 
celuilalt, dar trebuie sã se afle la o distanþã de 10 metri unul 
faþã de altul. Conexiunile pot fi supuse interferenþelor 
cauzate de obstacole, cum sunt pereþii, sau alte aparate 
electronice.

Modulul GPS este în conformitate cu Bluetooth Specification 
2.0 + EDR care acceptã Serial Port Profile 1.1. Consultaþi 
producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de 
compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la 
utilizarea sistemului Bluetooth. Verificaþi acest lucru la 
autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii.
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■ Despre GPS
GPS (Global Positioning System - sistem global de 
determinare a poziþiei) este un sistem mondial de navigare 
radio, prin satelit.

Modulul GPS îºi poate determina poziþia cu o precizie de 
10 metri. Precizia depinde de numãrul de sateliþi GPS cãtre 
care este orientat modulul GPS. În condiþii optime, precizia 
poate fi de câþiva metri.

Dacã vã opriþi, GPS nu poate detecta direcþia cãtre care 
v-aþi orientat, deoarece acest lucru se face în funcþie de 
direcþia de deplasare.

Aproape toate operaþiile de cartografie digitalã au un 
anumit grad de imprecizie ºi de lipsuri. Nu vã bazaþi 
niciodatã numai pe cartografia disponibilã cu acest aparat.

Utilizarea modulului GPS impune ca modulul ºi aparatul 
Dvs. compatibil sã fie pornite. Nu porniþi aparatul în locuri 
în care poate provoca interferenþe sau alte pericole.

GPS este administrat de guvernul Statelor Unite, care este 
singurul responsabil pentru precizia ºi întreþinerea acestui 
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sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectatã de 
corecþiile efectuate asupra sateliþilor GPS de cãtre guvernul 
Statelor Unite ºi poate fi modificatã în conformitate cu 
politica civilã referitoare la GPS a Departamentului de Stat 
al Apãrãrii al Statelor Unite ºi cu Planul Federal de 
Radionavigaþie. Precizia poate fi afectatã ºi de o poziþie 
nefavorabilã a sateliþilor. Disponibilitatea ºi calitatea 
semnalelor GPS poate fi afectatã de poziþia Dvs., de clãdiri, 
obstacole naturale, precum ºi de condiþii meteorologice. 
Pentru a permite recepþia semnalelor GPS, modulul 
GPS trebuie utilizat numai în exterior.

GPS ar trebui sã fie utilizat numai ca un sprijin în deplasãri. 
GPS nu trebuie utilizat pentru mãsurãtori precise de 
amplasamente ºi nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã numai 
pe datele de localizare primite de la un modul GPS pentru 
poziþionare sau deplasare.
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2. Pregãtirea pentru utilizare

Înainte de a începe sã utilizaþi modulul GPS, trebuie sã 
faceþi urmãtoarele:

• Instalaþi o aplicaþie GPS compatibilã pe aparatul pe care 
îl conectaþi la modulul GPS.

• Încãrcaþi complet acumulatorul modulului GPS.

• Asociaþi aparatul compatibil cu modulul GPS.

Unele aparate Nokia, cum ar fi Nokia 9500 Communicator, 
au o setare de confidenþialitate a poziþiei. Pentru a furniza 
date de locaþie GPS aplicaþiilor dintr-un astfel de aparat, 
trebuie sã setaþi aparatul sã accepte solicitãrile de 
informaþii referitoare la locaþie.



P r e g ã t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e

10

■ Componente
Modulul GPS cuprinde 
urmãtoarele 
componente: buton 
de pornire/oprire (1), 
indicator luminos 
GPS (2), indicator 
luminos Bluetooth (3), 
indicator luminos 
încãrcare baterie (4), 
ºi conector încãrcãtor cu capac (5).

■ Încãrcãtoare
Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor, înainte de 
a-l utiliza cu acest modul GPS. Modulul GPS este destinat 
spre a fi utilizat cu încãrcãtoare AC-3, AC-4, AC-5 ºi DC-4.

Atenþie: Folosiþi numai acumulatori ºi 
încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi 
utilizate cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri 
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poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui 
un pericol.

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, 
trageþi de ºtecher ºi nu de cablu.

■ Încãrcarea acumulatorului
Modulul GPS dispune de un acumulator intern reîncãrcabil, 
care nu poate fi înlocuit. Nu încercaþi sã scoateþi acumulatorul 
din modulul GPS, deoarece l-aþi putea deteriora.

1. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete.

2. Deschideþi capacul 
conectorului 
încãrcãtorului 
ºi conectaþi cablul 
încãrcãtorului la 
conector. Modulul 
GPS porneºte.

În timpul încãrcãrii, indicatorul de încãrcare a 
acumulatorului se aprinde intermitent în culoarea roºie 
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(dacã modulul este oprit) sau alternativ în culorile verde 
ºi roºu (dacã modulul este pornit). Este posibil sã dureze 
un timp înainte ca încãrcarea sã înceapã. Dacã 
încãrcarea nu începe, deconectaþi încãrcãtorul, 
reconectaþi-l ºi încercaþi din nou.

Încãrcarea acumulatorului timp de 15 minute asigurã 
aproximativ 6 ore de funcþionare cu încãrcãtoarele 
AC-4, AC-5 ºi DC-4. Încãrcarea completã a 
acumulatorului poate dura pânã la 1 orã.

3. Dupã ce acumulatorul este complet încãrcat, indicatorul 
luminos se aprinde în culoarea verde. Deconectaþi 
încãrcãtorul de la modulul GPS ºi de la priza de perete.

Acumulatorul complet încãrcat are o capacitate pentru 
pânã la 11 ore de funcþionare. Cu toate acestea, timpul de 
funcþionare poate varia în cazul utilizãrii de diferite aparate 
Bluetooth compatibile, precum ºi în funcþie de setãrile, 
modurile ºi mediile de utilizare.

Când acumulatorul este complet descãrcat, indicatorul de 
încãrcare a acumulatorului începe sã se aprindã intermitent 
în culoarea roºie. Reîncãrcaþi acumulatorul.
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3. Operaþii elementare

■ Pornirea
Pentru pornire, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de 
pornire timp de o secundã pânã când indicatorul luminos al 
acumulatorului începe sã se aprindã intermitent în culoarea 
verde. 

Poziþionarea modulului va dura un timp, în funcþie de 
perioada pentru care a fost oprit ºi de acurateþea de 
recepþionare a semnalelor de la sateliþi. În condiþii optime 
pornirea dureazã aproximativ un minut. Când modulul 
recepþioneazã semnale de la sateliþi, indicatorul GPS se 
aprinde intermitent în culoarea albã. 

Dacã modulul nu este conectat la un alt aparat, pentru 
a seta modulul sã verifice disponibilitatea sateliþilor GPS, 
apãsaþi scurt butonul de pornire/oprire.
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Antena modulului GPS este amplasatã sub emblema Nokia 
ºi trebuie sã fie orientatã în sus. Unele parbrize sau geamuri 
conþin metal, ceea ce poate ecrana sau estompa semnalele 
sateliþilor.

■ Oprirea
Pentru a opri, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul pânã 
când indicatorul acumulatorului se aprinde scurt în 
culoarea roºie. Dacã modulul GPS nu este conectat la un 
încãrcãtor sau la un aparat asociat într-un interval de 
aproximativ 1 orã, acesta se opreºte automat.

■ Asocierea cu un alt aparat
Înainte de utilizare, modulul GPS trebuie asociat cu un 
aparat compatibil. 

Anumite aplicaþii GPS permit asocierea ºi conectarea 
modulului GPS în cadrul aplicaþiei, fãrã utilizarea meniului 
Bluetooth al aparatului. Consultaþi ghidul utilizatorului 
pentru aplicaþia GPS. 
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Dacã aþi conectat anterior alte dispozitive GPS la telefon, 
ºtergeþi asocierile acestora din aparat înainte de a asocia 
modulul GPS.

Pentru a asocia modulul GPS prin intermediul meniului 
Bluetooth, procedaþi în modul urmãtor:

1. Asiguraþi-vã cã modulul GPS ºi aparatul Dvs. compatibil 
sunt pornite

2. Activaþi funcþia Bluetooth de pe aparat ºi configuraþi-o 
pentru a cãuta aparate Bluetooth.

3. Selectaþi modulul GPS (Nokia LD-4W) din lista 
aparatelor gãsite.

4. Introduceþi parola 0000 pentru a asocia ºi a conecta 
modulul GPS la aparatul Dvs. În cazul anumitor aparate 
este posibil sã fie necesarã conectarea separatã dupã 
asociere. Nu trebuie sã asociaþi modulul GPS cu aparatul 
Dvs. decât o datã.

5. Începeþi sã utilizaþi aplicaþia GPS.
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Dacã modulul GPS este conectat la aparatul Dvs., lumina 
indicatoare Bluetooth se aprinde intermitent în culoarea 
albastrã.

Modulul GPS poate fi asociat cu maxim opt aparate 
compatibile, dar la un moment dat se poate conecta la unul 
singur.

Dacã trebuie sã deconectaþi modulul GPS, opriþi-l, sau 
deconectaþi-l din meniul Bluetooth al aparatului sau din 
aplicaþia utilizatã pentru stabilirea conexiunii.

■ Suport WAAS/EGNOS
Modulul GPS acceptã sistemul WAAS/EGNOS. Pentru a 
utiliza sistemul, acesta trebuie sã fie acceptat ºi de aplicaþia 
GPS. Pentru detalii, consultaþi ghidul utilizatorului pentru 
aplicaþia GPS.
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■ Ventuzã de prindere ºi clemã pentru 
curea

Modulul GPS este furnizat cu o ventuzã de prindere ºi 
o clemã pentru curea.

Pentru a instala ventuza de prindere sau clema pentru 
curea, ataºaþi-o la orificiul de pe modul.

Pentru a utiliza o ventuzã de prindere, apãsaþi-o ferm pe 
o suprafaþã planã pentru a crea un gol între ventuzã ºi 
suprafaþa respectivã. Verificaþi dacã ventuza este fixatã 
corespunzãtor. Pentru a scoate ventuza de pe suprafaþã, 
scoateþi banda de pe marginea ventuzei.
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Pentru a scoate ventuza sau clema pentru curea de pe 
modulul GPS, împingeþi ventuza sau clema prin orificiu cu 
degetul mare ºi trageþi-o cu atenþie de pe modul.

■ Breloc
Modulul GPS este furnizat 
cu un breloc. Pentru a monta 
brelocul, prindeþi-l în orificiul 
modulului.

■ ªtergerea setãrilor sau resetarea
Pentru a ºterge toate setãrile din modulul GPS, apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul de pornire/oprire (timp de 
aproximativ 10 secunde) pânã când indicatorul luminos de 
încãrcare a acumulatorului se aprinde alternativ în culorile 
roºu ºi verde.

Pentru a reseta modulul GPS dacã acesta nu mai 
funcþioneazã, deºi este încãrcat, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta de pornire/oprire ºi în acelaºi timp, conectaþi 
modulul GPS la un încãrcãtor.
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4. Informaþii despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator 
reîncãrcabil. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat 
de sute de ori, dar în cele din urmã se va uza. Reîncãrcaþi 
acumulatorul Dvs. folosind exclusiv încãrcãtoare aprobate 
de Nokia desemnate pentru acest aparat.

Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la 
aparat atunci când nu îl utilizaþi. Nu lãsaþi un acumulator 
complet încãrcat conectat la încãrcãtor, deoarece 
supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu 
este utilizat, un acumulator complet încãrcat se va descãrca 
în timp.

Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor deteriorat.

Lãsarea aparatului la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara sau 
iarna într-o maºinã închisã, va reduce capacitatea ºi durata 
sa de funcþionare. Încercaþi întotdeauna sã depozitaþi 
acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C ºi 25°C. 
Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau 
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prea rece sã nu funcþioneze pentru moment, chiar dacã 
acumulatorul este încãrcat complet. Performanþele 
acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi 
cu mult sub punctul de îngheþ.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. 
Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi.
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Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care 
trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã 
respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf 
sau murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele 
electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. 
Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor 
electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma 
sau topi anumite componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când 
aparatul revine la temperaturã normalã, umezeala 
poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate 
deteriora plãcile cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul.
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• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l 
scuturaþi. Manipularea durã poate deteriora circuitele 
electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse 
chimice concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþi 
puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele 
mobile ºi poate împiedica funcþionarea 
corespunzãtoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât 
pentru aparat, cât ºi pentru acumulator, încãrcãtor ºi orice 
alt tip de accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã 
corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
autorizat pentru reparaþii.
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Evacuarea
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, pe 
documentaþie sau pe ambalaj indicã faptul cã, în 
interiorul Uniunii Europene toate produsele electrice 

ºi electronice, bateriile ºi acumulatorii se vor colecta 
separat la sfârºitul ciclului de viaþã. Nu aruncaþi aceste 
produse la gunoiul municipal nesortat.

Predaþi produsele în centrele de colectare pentru a 
împiedica deteriorarea mediului ºi vãtãmãrile corporale 
provocate de evacuarea necontrolatã a deºeurilor ºi pentru 
a promova reutilizarea durabilã a resurselor materiale. 
Informaþiile despre colectare le puteþi obþine de la 
distribuitorul produsului, de la autoritãþile locale de 
salubritate, de la organizaþiile naþionale pentru controlul 
producãtorilor ºi de la reprezentanþa localã Nokia. Pentru 
informaþii suplimentare, consultaþi declaraþia ecologicã 
a produsului sau informaþiile specifice þãrii Dvs. la 
www.nokia.com.




