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Bezpečnostní upozornění 

• Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení. Použitím jiných 

typů adaptérů může dojít k poškození přístroje nebo úrazu elektrickým 

proudem.  

• Nepoužívejte síťový adaptér ve vlhkém a mokrém prostředí. Nedotýkejte 

se adaptéru mokrýma rukama.  

• Používejte adaptér pouze ve větrané místnosti. Síťový adaptér ničím 

nepřekrývejte, nepokládejte na něj žádné předměty. Mohlo by dojít k jeho 

přehřátí.  

• Nerozebírejte zařízení svépomocí. Je-li zařízení poškozeno nebo mokré, 

okamžitě je odpojte od sítě a vypněte.  

• Toto zařízení je odolné proti stříkající vodě (typicky déšť) podle standardu 

IPX-6, není však odolné proti ponoření do kapaliny.  

 

 

Informace o záruce 

Výrobce poskytuje na produkt GPSport 245 dvouletou záruku od data nákupu 

na vady materiálu a plnou funkčnost přístroje. Pokud dojde k poruše přístroje 

během této doby, kontaktujte svého prodejce nebo autorizované servisní 

středisko. 

 

Copyright 

Žádná část tohoto manuálu, včetně vyobrazení popsaných produktů a software, 

nesmí být reprodukována, přejímána, přenášena, uchovávána v archivačních 
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systémech nebo překládána do dalších jazyků bez předchozího písemného 

souhlasu Holux Technology, Inc. Copyright© 2008 Holux Technology, Inc. All 

Rights Reserved. 

Prohlášení Federal Communications Commission 
(FCC)  

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídajícím z hlediska limitů pro 

digitální zařízení třídy B podle článku 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou 

vytvořeny na ochranu proti škodlivému záření osobních či domácích 

elektronických zařízení. Toto zařízení generuje, využívá nebo může vyzařovat 

rádio-frekvenční záření a není-li instalováno a provozováno podle instrukcí, 

může způsobovat rušení jiných přístrojů a rádiové komunikace. Nicméně, 

rušení může nastat i v případě správné instalace a použití. Pokud zařízení 

způsobuje rušení příjmů televizního či rozhlasového signálu, což zjistíte 

vypnutím a zapnutím zařízení při projevovaném rušení, pokuste se tento jev 

odstranit následujícími kroky: 

• Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.  

• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  

• Přepojte zařízení do jiné elektrické zásuvky, neŃ je zapojen 

rušený přijímač.  

• Poraďte se s prodejcem či servisním střediskem.  
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UPOZORNĚNÍ 

Jakékoli změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny výrobcem 

tohoto přístroje, by mohly zbavit uživatele oprávnění k provozování tohoto 

zařízení. Zařízení odpovídá článku 15 předpisů FCC. Lze je provozovat při 

dodržení následujících podmínek: Provoz musí splňovat následující dvě 

podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto 

zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může 

způsobit nežádoucí provoz. 

Upozornění na rádiové záření  

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno na základě přiložených 

instrukcí a anténa (antény) vysílače musí být instalovány ve vzdálenosti 

nejméně 20 cm od okolních osob a nesmějí být použity zároveň s anténami 

jiného vysílače. Koncovému uživateli a osobě pověřené instalací musí být 

poskytnuty pokyny ke správné instalaci a použití v souvislosti s normami pro 

vystavení osob RF záření.  
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Začínáme  

Děkujeme Vám za zakoupení přístroje GPSport 260. Holux GPSport 

260 je lehké, kompaktní zařízení, navržené pro sportovní využití. Je 

vybaveno GPS přijímačem, pomocí kterého vypočítá snížení emisí CO2 

nebo spálených kalorií například jízdou na kole.  

Vlastnosti 

● Určení pozice pomocí GPS 

● Automatické otáčení stran 

● Automatické vypnutí 

● Možnost uložit až 9 cílů, ke kterým vás může zařízení navigovat 

● TripStart automaticky uloží aktuální pozici ihned po zapnutí 

přístroje 

● “Ručičkový” rychloměr 

● 3 sportovní režimy pro výpočet spálených kalrií 

● Funkce automatického logování při nalezení pozice pomocí GPS 

● Generuje QR kód, pro použití v dalších zařízeních 

● Podpora metrické, imperiální I námořní soustavy jednotek 

● Podpora 12H nebo 24H formátu času 

● Krokoměr 
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Popis přístroje 

Čelní pohled 

 

 

 

 

1.8’’ LCD obrazovka 

Nahoru/ Dolů/ Vpravo/ Vlevo, OK  

Podsvícení 

Menu 

Exit 

 

Enter/  

On/Off/  

Pause  
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Zadní pohled 

 

Tlačítka 

Základní funkce tlačítek 

Název Ikona Funkce 

Tlačítko On/Off  

 

Stiskněte tlačítko na 3s pro zapnutí či 
vypnutí zařízení.  

Stiskněte pause/resume pro spuštění 

/zastavení logování GPS.  

Menu 

Exit 
 

 

Návrat do hlavního menu 

Stiskněte na 3s pro zap./vyp. 

podsvícení.  

5ti směrové ovl.  

OK  

���� 

� 

Slouží pro pohyb v menu.  

Stiskněte OK pro potvrzení volby.  

Mini USB Port 
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Příslušenství 

Originální balení obsahuje následující součásti. Pokud některá chybí, 

kontaktujte ihned Vašeho dodavatele.   

GPSport 260 

 

USB kabel 

 

Stručný manuál 

 

AC Adaptér 

  

Záruční list 

 

CD-ROM 

 

Držák na kolo 
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Nabíjení baterie 

Použití AC napájecího adaptéru 

1.  Zapojte mini USB konektor AC adapter do mini 

USB portu na těle přístroje. 

2.  Zapojte AC adapter do elektrické zásuvky. 

 

 

Během nabíjení ukazuje indikátor napájení ikonu . Jakmile je 

nabíjení hotovo, indikátor napájení zobrazí . 

 

  



HOLUX GPSport 260 

 6 

Instalace držáku na kolo 

Držák GPS jednotky můžete nainstalovat na levou nebo pravou stranu 

řídítek či na rám kola. 

1. Vložte vaničku GPS do držáku. 

 

2. Protáhněte dva zajišťovací pásky otvory v držáku. 
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3. Umístěte gumovou podložku pod držák a zajistěte držák pevným 

utáhnutím pásků skrz očka okolo řídítek. 

 

4. Zasuňte GPS do drážek v nosiči až po zacvaknutí pojistky. 

 

 

※ Zajišťovací pásky lze použít opakovaně 

Stiskněte zde pro uvolnění 
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Downloading Track Logs (stažení trasy) 

Pro stažení uložené trasy (logu) do PC a práce s ní, potřebujete 

nejdříve nainstalovat přiložený software ezTour Plus.  

Instalace ezTour Plus 

1. Vložte dodaný instalační CD disk do optické mechaniky Vašeho 

PC. Automaticky se objeví úvodní obrazovka. Pokud se tak 

nestane, spusťte ručně z CD soubor Autorun.exe.  

 

2. Zvolte Next/Další pro zahájení instalace. Zobrazí se licenční 

ujednání. 

3. Přečtěte si smluvní ujednání, zaškrtněte "I accept the terms of the 

license agreement" a zvolte Next/Další. 

4. Pokračujte dle instrukcí na obrazovce. Instalační průvodce vás 

povede v dalších krocích. 
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Zvolte Finish pro ukončení průvodce. 
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Spuštění ezTour Plus 

Jakmile je ezTour Plus korektně nainstalován na Váš počítač, na ploše 

se objeví ikona ezTour Plus  , pomocí které jej spustíte.  

 

Spuštění ezTour Planner 

Program ezTour Planner se automaticky nainstaluje současně s 

instalací ezTour Plus a na ploše se objeví ikona . Dvojklikem na 

ikonu spustíte program.  
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Připojení k PC 

Po instalaci programu ezTour Plus můžete připojit Vaše zařízení pro 

stažení zaznamenaných tras (logů). Použijte přiložený USB kabel k 

propojení GPSport 260 s Vaším PC dle obrázku.  

1. Připojte mini USB konektor (menší) USB kabelu 

do mini USB portu na těle jednotky. 

2. Připojte větší USB konektor dodaného USB 

kabelu do USB portu na Vašem PC. 
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Představení 8 základních funkcí 

Hlavní menu 

 

Hlavní menu se spustí stisknutí tlačítka On/Off. Zobrazí se 8 základních 

funkcí  : Sport, Plot, Multi Finder, Pedometer, Compass, Follow Course, 

History a Setting modes. Použijte směrový ovladač ��� �  pro 

posun v menu a potvrďte tlačítkem OK pro zvolení funkce. Pro opuštění 

dané funkce a návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko Menu..  
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Funkce - Sport Mode 

 

Ve funkci Sport Mode jsou zobrazovány 
informace o rychlosti, času, vzdálenosti, výšce, 
spálených kaloriích a ušetřených CO2 emisích. 
Informace se přepínají tlačítky � a �. 
Poznámka: Toto je jediná funkce, kde se zapíná 

nebo vypíná logování(záznam) trasy. 

 

Rychloměr: 

Místo analogového rychloměru je možné nastavit 

uživatelsky definované informace, které budou 

zobrazovány. Nastavuje se v menu 

Setting->General->Speed meter->User Define-> 

Top or Bottom. 

 

Funkce Save pro uložení aktuální pozice jako: 
1. POI (bod zájmu) 
2. Save the track (uložení celé trasy) 
3. Ukáže aktuální pozici v QR kódu (podporují 
některá mobilní zařízení)  
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Rychlost:  

Zobrazuje maximální dosaženou a aktuální 

rychlost. 

 

Vzdálenost a čas:  

Zobrazuje vzdálenost a čas od chvíle, kdy bylo 

spuštěno logování. 

 

Výška:  

Zobrazuje aktuální výšku a změnu výšky od 

chvíle, kdy bylo spuštěno logování. 

 

Kalorie:  

Zobrazuje počet spálených kalorií od chvíle, kdy 

bylo spuštěno logování a celkový počet 

spálených kalorií za den. 
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CO2:  

Zobrazuje množství emisí, které by za stejnou 

vzdálenost ujetou na kole, byly vypuštěny vozem 

nebo přepočet na množství zasazených stromů.  
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Funkce - Plot Mode 

 

Funkce Plot mode ukazuje zaznamenanou 
trasu v podobě grafu. 

Zobrazování grafu v reálném čase může 

zobrazovat tyto hodnoty: 

� Altitude(výška) + Time(čas) 

� Altitude(výška) + 

Distance(vzdálenost) 

� Speed(rychlost) + Time(čas) 

� Speed(rychlost) + 

Distance(vzdálenost) 

 

 

  

Zobrazení grafu- View Plot 

Zobrazí graf výšky v závislosti na času. Pomocí 

tlačítek �a � zvětšete nebo zmenšete graf.  

 
 

Nastavení os X a Y 
může být následující:  

� Altitude(výška) + 

Time(čas) 

� Altitude(Výška) + 

Distance(vzdálenost) 

� Speed(rychlost) + 

Time(čas) 

� Speed(rychlost) + 
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Distance(vzdálenost) 
 

  

Zobrazení trasy v grafické podobě (real-time 
track) 

Tato funkce umožňuje:  

� Vizuální kontrolu vaší polohy k poloze 

uložených bodů či cíle. 

� Přiblížení, oddálení. 
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Funkce - Follow Course Mode 

 

 

 

Tato funkce může být použita dvěma 
způsoby 

1. Naplánování trasy v PC pomocí 

programu ezTour Planner a následné 

nahrání trasy z PC do zařízení. 

2. Zopakování uložené trasy z History 

logu.  

 

List 

Zobrazuje seznam uložených tras v 

GPSport 260. 

 

Track details:  

Vzdálenost, čas, maximální rychlost, 

průměrná rychlost, spálené kalorie, 

výška, CO2 a další detailní informace o 

trase.  
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Check Points 

Přehled POI bodů na trase. 

 

View Track Course 

Zaznamenané trasy lze zobrazit v 

několika režimech :Speed Meter, Plot 

Mode, View Mode a Pan/Zoom Mode.  

 
 

Plot Mode 
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Zobrazí trasu a 
body na ní. 
 

 

Zobrazí vzdálenost a stoupání k dalšímu 
bodu nebo cíly. 
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Funkce - Pedometer Mode 

 

Funkce Pedometer mode (krokoměr) 
umožňuje počítat a zaznamenávat 
množství ušlých kroků a spálených kalorií. 

 

 

Hlavní obrazovka: Zařízení začne po 
zahájení záznamu (tlačítkem On/Off) 
počítat množství ušlých kroků, čas, 
vzdálenost a spálených kalorií. 

Po spuštění funkce Pedometr se zobrazí 

ikona . 

Stiskněte tlačítko OK pro resetování 
počítadla, nebo pro nastavení délky 
kroku/Stride Length. 

Poznámky:  

1. Pokud počítadlo nevyresetujete, 
Pedometr sám nevynuluje počítadlo a 
při vypnutí zařízení uloží data.  

2. Záznam bude pokračovat při 
opětovném spuštění pedometru. 

 

 

Vyberte tuto volbu, vložte požadovaný údaj 
a stiskněte OK pro potvrzení. 
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Funkce - Multi Finder Mode 

 

Funkce Multiple Finder mode ukazuje 
směr zpět ke startovní pozici a vede vás 
k ní zpět nebo k jiným zadaným 
souřadnicím.  

� TripStart automaticky zaznamená 

GPS pozici v okamžiku zapnutí. 

� Umožňuje 

uložit až 9 

uživatelsky 

definovaných 

POI bodů. 

� Umožňuje 

zadání POI 

bodů v 

programu  

ezTour 

planner a jednoduché nahrání do 

přístroje. 

� Umožňuje zadání nebo změny 

pozice POI bodů v přístroji. 

� Umožňuje uložení aktivní polzice 

jako jeden z POI bodů. 

� Podporuje formáty WSG84 a GPX.  
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Funkce - Finder Board 

Zobrazuje jméno cíle, směr a vzdálenost 

k cíli. 

 

Funkce - List Points 

Uživatel může uložit až 9 POI bodů. 

 

Funkce - Set Points 

Uloží aktuální pozici pod vybraným POI 

bodem ze seznamu. 

 

Funkce - Show 

Zobrazuje aktuální pozici a pozici cíle. 
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Funkce - Compass Mode 

 

� Funguje jako magnetický kompas. 
� Zobrazuje sever a stupně. 

� Zobrazuje aktuální pozici. 

� Zobrazí varování, pokud je potřeba 

kompas zkalibrovat.  

 

� Shows direction mark with degree 

� Shows current coordinates 

 

� A warning icon  and message 

appears when calibration is needed 
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Nastavení - Setting Mode 

 

Various setting information 

  

Setting Menu(menu nastavení) 

 

Quick Setup(rychlé nastavení) strana 1. – 
Sport mode 

Bicycle Mode(cyklo): Vypočítává 

kalorie spálené cyklistikou. 

 Running mode(běh): Vypočítává 

kalorie spálené během. 

 Walking mode(chůze): Vypočítává 

kalorie spálené chůzí. 

 Vehicle mode(vozidlo): V tomto 

režimu nejsou kalorie počítány.  
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Quick Setup(rychlé nastavení) strana 2 –  
nastavení váhy uživatele. 

 

Quick Setup(rychlé nastavení) strana 3 –  
celková ujetá vzdálenost. 

 

Set Alert – nastavení varování. 

 

Varování můžete nastavit podle 
následujících atributů: podle 
dosažené/ho času, rychlosti, vzdálenosti, 
výšky. 

 

Pomocí šipek nastavte potřebné hodnoty. 
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Zaškrtněte pole Enable pro aktivování 
konkrétního varování. 

 

Sensor calibration (kalibrace sensorů). 

 

Calibrate barometer(kalibrace barometru 
pro měření nadmořské výšky). 

 

Použít GPS signál pro určení správné 
nadmořské výšky. 

 

Ruční vložení nadmořské výšky. 
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Calibrate compass(kalibrace kompasu). 

 

Krok 1: Umístěte GPSport 260 na 
vodorovnou plochu. 

 

Krok 2: 2x pomalu otočte zařízením v 
horizontální rovině kolem své osy (viz. 
obr.). 

 

Krok 3: 2x pomalu otočte zařízením ve 
vertikální rovině kolem své osy (viz. obr.). 

 

Pokud kalibrace proběhla úspěšně, 
zobrazí se kompas. 
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Další nastavení 

 

General Settings 

 

General settings menu obsahuje 
nastavení Speed Meter (rychloměr), 
Backlight (podsvícení), Auto Flip 
Page(automatické otáčení stran), 
Memory Mode(způsob práce s pamětí) a 
Auto Power Off(automatické vypnutí). 

 

Set Speed Meter – nastavení rychloměru 

Nastavení použití předdefinovaného 

rychloměru nebo umístění uživatelsky 

definovaného. 

 

Set Backlight – nastavení podsvícení 

Nastavení délky podsvícení displeje v 

sekundách. 
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Auto Flip Page – automatické otáčení 
stran 

Nastavení manuálního nebo 

automatického otačení stran. 

 

Memory Mode – paměť přístroje 

Overwrite: Automaticky začne přepisovat 

nejstarší trasy, pokud je již paměť plná. 

Full Stop: Zastaví logování trasy pokud je 

pameť plná. 

 

Auto Power Off - vypnutí 

Nastavení za jak dlouho se má zařízení 

vypnout od okamžiku ztráty GPS signálu. 

 

Log Settings – nastavení logování 

 

GPS Settings – nastavení GPS 
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Strana Signal zobrazuje čísla družic a sílu 
přijímaných GPS signálů. 

 

System Settings – systémová nastavení 

 

System settings - Time Format, Time 
Zone, Unit, Language, LCD Contrast, 
Odometer, Delete all log and Reset 
Device. 

 

Set Time Format 

Nastavení formátu času. 

  

Set Time Zone 

Nastavení časové zóny(pro ČR - UTC+1, 

v době letního času UTC+2). 
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Set Unit 

Nastavení metrické/imperiální soustavy. 

 

Set LCD Contrast 

Nastavení kontrastu LCD 

 

Set Odometer 

Zvolte Odometr, který chcete nastavit 

nebo smazat. 

 

Odometer 

Funkce Reset nastaví Odometr (celkový 

počet ujeté vzdálenosti) na nulu nebo 

můžete nastavit požadované kilometry 

ručně. 

 

Reset Device 

Obnoví tovární nastavení přístroje. 
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Funkce History Mode 

 

Tato funkce zobrazuje historii uložených 
záznamů. 

 

Zobrazuje celkové množství uložených 
tras. Trasy mohou být označeny jako 
Favorite (oblíbené). 

 

Track List zobrazuje celou historii 
uložených tras s datem záznamu a ujetou 
vzdáleností. 

 

Favorite(oblíbené): Ukládejte si své 
oblíbené trasy na jedno místo.  

 

Statistics(statistika): Zobrazuje statistiku  
pro všechny trasy nebo jen oblíbené.  



HOLUX GPSport 260 

 37 

 

Track statistics(statistika trasy): Pomocí 
tlačítek vlevo/vpravo zvolte mezi 
nabízeními intervaly (1 den, 2dny, atd.,) 
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Začínáme 

Zapnutí GPSport 260 

Stiskněte tlačítko Power dokud se nezobrazí spouštěcí 

obrazovka.  

Vypnutí GPSport 260 

Stiskněte tlačítko Power po dobu 3 sekund a potvrďte zda 

opravdu chcete zařízení vypnout. 

  

Úvodní nastavení 

Při prvním použití projděte úvodním nastavením základních 

parametrů. 
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Zapnutí/vypnutí podsvícení 

Stiskněte  na 3 sekundy pro zapnutí podsvícení displeje.  

Podsvícení může být nastaveno na automatické vypnutí po uplynutí 

času nebo na vypnutí ruční.  

Go to Main Menu � Setting � General � Set Backlight 
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Spuštění/zastavení logování 

Automatické logování 

Zařízení GPSport 260 je nastaveno na automatické spuštění logování 

ihned po zapnutí.  

Pro zastavení logování stiskněte tlačítko Power. Ikona “ ” se změní 

na ikonu “ ”.  
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Základní obsluha funkce Sport Mode 

Po zapnutí se objeví hlavní menu. Zvolte Sport Mode a na další 

obrazovce uvidíte rychloměr. Nyní jste na základní stránce Sport 

Page.  

 .�   

Main Menu       ���� Sport Mode ���� Sport Page 

Tlačítky � � se posunujte po jednotlivých stranách s informacemi.  

 

Speed information – Rychlost 

 
Nadmořská výška 
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CO2 / Stromoměr  

 

Vzdálenost/čas 

 

Spálené kalorie 
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Save POI – uložení POI bodu 

Vaše aktuální pozice může být uložena jako POI bod nebo zobrazena v 

QR kódu pro další použití s jiným mobilním zařízení.  

 

 

Převod pozice na QR kód  

QR kód je čárový kód hojně využívaný v Japonsku. Pokud váš mobilní 

telefon se zabudovaným fotoparátem podporuje čtení QR kódu, pak 

může tento kód převést spět do souřadnic a zobrazit vaši polohu 

například na Gogole mapách.  
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Uživatelsky definovaná strana Sport Page 

První strana funkce Sport Page je  Speed Meter (rychloměr).  

Pokud chce uživatel na této straně vidět jiné údaje, má možnost si tuto 

stranu přizpůsobit svým potřebám.  

Jděte do Main Menu � Zvolte Setting � Zvolte Setting Menu � 

Zvolte Setting���� Zvolte General ���� Zvolte Speed Meter ���� Zvolte 

Define ���� Zvolte User Define ���� Pohybujte se �� pro změny 

Top/Bottom(Vrchní/Spodní část displeje).  

 

 
Zobrazí seznam informací. Pro pohyb můžete použít tlačítko  �� a 

vybrat zvolenou položku stisknutím OK.   
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Stavové ikony 

Ikony indikují jednotlivé funkce: Sport mode, Auto Turn Page, POI, 

Backlight, Satellite Status, Memory Mode a Battery status. 

 

 

Pokud ikona Sport mode zmizí, je logování trasy vypnuto. 

 

Ikony Sport mode: 
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 Bicycle mode(Cyklo mód) 

   Running mode(Běh) 

  Walking mode(Chůze) 

 Vehicle mode(Vozidlo) 

 

Ikony Track Log: 

  Logování trasy zapnuto. 

  Logování trasy vypnuto. 

 

Ikona Compass: 

 Černá šipka ukazuje sever.  

 Kompas potřebuje zkalibrovat.  

 

Ikona Backlight: 

 Podsvícení zapnuto 

 

Ikony Satellite mode: 

 Aktuální pozice zjištěna. 

 Zařízení se snaží zaměřit aktuální pozici. 
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Ikony Memory mode: 

  Overwrite: Paměť je v přepisovacím režimu. 

 Full Stop: Zobrazuje stav paměti.  

 

Battery status icons: 

  Dobíjení akumulátoru. 

  Akumulátor je plně nabit. 

Nízká kapacita akumulátoru. 
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Nastavení GPSport 260 

Rychlé nastavení  

Rychlé nastavení/Quick setup umožní 

jednoduše a rychle nastavit vetšinu 

nejčastěji používaných funkcí. Stiskněte 

tlačítko Menu pro vstup do Main Menu a 

vyberte Quick Setup. Q1. Jako první se 

zobrazí Sport Mode nastavení. 

Sport Mode 

Použijte kurzor pro výběr požadovaného 

režimu. 

1. Stiskněte Enter pro potvrzení a 

uložení.  

2. Q2. Strana Weight setup se zobrazí. 

 

Weight (Hmotnost) 

1. Tlačítky vlevo/vpravo vyberte číslice, které chcete měnit. 

2. Tlačítky nahoru/dolů změňte na 

požadované číslo.  

3. Stiskem enter potvrďte a uložte výběr. 

4. Q3. Strana Odometer setup se 

zobrazí. 
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Odometer 

Vyberte požadovaný Odometr. 

1. Stiskněte OK pro potvrzení a 

uložení.  

2. Rychlé nastavení je dokončeno. 

 

 

 

 

 

Varování  

Funkce varování může být použita v závislosti na čase, rychlosti, 

vzdálenosti nebo nadmořské výšce. 

Nastavení varování  

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do hlavního menu. 

2. Zvolte položku Alert. 

3. Potvrďte tlačítkem OK. 

4. Zvolte Time(čas), Speed(rychlost), Distance(vzdálenost) 

nebo Altitude(výška). 
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Nastavení varování podle času  

Nastavte požadovanou hodnotu a zaškrtněte pole � Enable , 

pokud chcete varování aktivovat.  

 

 
Nastavení varování podle rychlosti  

Nastavte požadovanou hodnotu a zaškrtněte pole � Enable , 

pokud chcete varování aktivovat.  
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Nastavení varování podle vzdálenosti  

Nastavte požadovanou hodnotu a zaškrtněte pole � Enable , 

pokud chcete varování aktivovat.  

 
 

Nastavení varování podle výšky. 

Nastavte požadovanou hodnotu a zaškrtněte pole � 

Enable , pokud chcete varování aktivovat. Varování se 

zobrazí při překročení zadané výšky. 
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Zařízení zobrazí na displeji následující varování: 

 

•   
(Bylo dosaženo nastavené hodnoty času). 

•  
(Bylo dosaženo požadované vzdálenosti). 

•  

(Bylo dosaženo nastavené rychlosti). 

• ALTITUDE ALERT 

(Bylo dosaženo nastavené výšky). 

Stiskem tlačítka se potvrdí varovná hláška. 

 

Reset Alert – vynulování varování 

Všechna varování se dají vynulovat pomocí této volby. 
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1. Zvolte Reset Alert. 

2. Potvrďte tlačítkem OK. 
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Calibration (kalibrace) 

GPSport 260 má integrovaný kompas a barometr. Pro přesné měření se 

doporučuje před každou aktivitou zkalibrovat oba senzory. Kalibrace 

digitálního PNI kompasu je proces, kterým odstraníte nežádoucí vlivy 

okolních předmětů (auto, kolo…). Bez této kalibrace pracuje kompas 

mimo magnetické pole země i s vlivy všech okolních předmětů a 

ovlivňuje to jeho přesnost.  

Kalibrace barometru je možné u zařízení GPSport 260 dvěma způsoby: 

GPS kalibrace, a manuální kalibrace.  

GPS kalibrace využívá GPS výšku pro nastavení integrovaného 

barometru a zobrazení změn barometrického tlaku v reálném čase. 

Tento způsob není vždy nejpřesnější, jak z důvodu možného horšího 

GPS signálu, tak samotným způsobem výpočtu.  

 

Manuální kalibrace se doporučuje v případě, že uživatel zná správnou 

výšku. V tom případě se v dané pozici uloží skutečná výška a následně 

se z této pozice počítají změny tlaku a tím i nadmořská výška. V tomto 

případě je manuální kalibrace přesnější.  

Kalibrace barometru  

Barometr je nástroj pro zjištění tlaku, generovaného hmotností 

vzduchu v atmosféře. Pomocí GPSport 260 můžete zjistit aktuální 

výšku a převýšení které jste během výletu přešli. 
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Doporučuje se kalibrace před každou aktivitou. Získáte tím 

přesnější informace.  

Kalibrace barometru je z výroby nastavena na automaticky režim. 

Uživatel může zvolit režim manuální kalibrace. 

Automatická/Auto kalibrace barometru:  

� Main Menu���� Setting ���� Calibration ���� Barometer ���� Auto 
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Manuální kalibrace barometru:  

� Main Menu���� Setting ���� Calibration ���� Barometer ���� Manual 

� Vložte aktuální výšku pomocí tlačítka nahoru/dolů ��. Stiskněte 

tlačítko OK pro potvrzení.  
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Kalibrace kompasu  

� Main Menu���� Setting ���� Calibration ���� Compass  

Krok 1. 

Držte zařízení vodorovně. Ujistěte se, že 

nejste poblíž kovových, nebo 

zmagnetizovaných předmětů. 

Krok 2. 

Otáčejte pomalu zařízením (2 kompletní otáčky), udržujte při tom 

zařízení vodorovně. 

 
 

Po úspěšné kalibraci se zobrazí následující oznámení. 
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General Setting/Základní nastavení 

  

 

Speed Meter (rychloměr) 

Uživatel může zvolit zobrazení rychloměru jako stránku sportu, 

nebo si zvolí vlastní stránku sportu nastavením: General � 

Speed Meter � User Define � Top/Bottom dle obrázku níže.  

 

Nastavení podsvícení 

Podsvícení může být v režimu Always on (vždy zapnuté). Pro 

ušetření energie je možné nastavit automatické vypnutí po čase 

10,30,60 nebo 120 sekund.  
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Nastavení automatického přepínání stránky 

Uživatel může povolit automatické přepínání stránky pro 

zobrazování všech informací o aktuální sportovní aktivitě po 5, 

10, 30 nebo 60 sekundách. Je možné nastavit i manuální 

přepínání stránek. 

 

Nastavení režimu paměti 

GPSport 260 ve funkci data logger automaticky ukládá 

informace od jeho zapnutí a v případě naplnění kapacity paměti 

je možné zvolit 2 režimy další činnosti.  

Overwrite (přepisování) 

Tato volba umožní přepisování starých dat novým záznamem. 

Stiskněte tlačítko nahoru/dolů ��pro výběr položky.  

 
Full Stop (zastavení) 

V případě že chcete zachovat všechna uložená data, použijte 

tuto volbu, kdy zařízení přestane zaznamenávat další data, 

pokud je paměť plná.  

Stiskněte tlačítko nahoru/dolů ��pro výběr položky. 
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Automatické vypnutí 

GPSport 260 je možné nastavit, aby se v případě nečinnosti, 

bez příjmu GPS signálu automaticky vypnul v po čase 15minut, 

30minut, 1 hodina, nebo 2 hodiny.  

Tuto funkci je možné ignorovat a nechat zařízení zapnuté i v 

případě nedostupného GPS signálu. V tomto případě zvolíme 

možnost No (Ne).  

 

Funkci automatického vypnutí aktivujete následovně: 

Přejděte na General � Auto Power Off 
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LOG  

 
Automatické spuštění logování 

Zařízení GPSport 260 je nastaveno pro okamžité logování ihne po 

zapnutí přístroje. Tovární nastavení intervalu pro logování trasy je 

čas/vzdálenost ≥10 m/5 sec. Například je-li uražená vzdálenost kratší 

než 10m v uplynulých 5ti sekundách, logování se pozastaví.  

 

 

Uživatel může automatické logování vypnout v menu Setting ����Log���� 

Auto Start ����Yes/No  

 

Pause Logging 

Uživatel si může nastavit prahové hodnoty, pod kterými neprobíhá 

logování.  
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Pause/přerušení (Logging) 

Uživatel může nastavit přerušení záznamu v případě nedosažení 

zvolené rychlosti v rozmezí 1 až 5 km/h.
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Zvolte tlačítkem nahoru/dolů volbu � Enable box 

 

GPS  

 

Signal 

Setting ���� GPS ���� Signal 

  

Cold Start  

Setting ���� GPS ���� Cold Start 
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Cold Start se doporučuje použít pokud cestujete na dlouhé vzdálenosti, 

např. letíte z Evropy do Asie. GPS přístroj pak může mít potíže s 

nalezením pozice. Cold Start provede reset GPS přijímače a následně 

by zařízení mělo nalézt pozici korektně. Použijte tuto volbu i v případech 

jakýchkoliv potíží s příjmem.  
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System Setting – systémová nastavení 

  

 

Smazání všech zaznamenaných tras 

Zvolte “Delete all log” pro vymazání všech uložených logů.  

  
Fromát času  

System ���� Time Format  

Vyberte “24” nebo “12”. 

 
 

Časová zóna 

System ���� Time Zone  
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Jednotky 

Nastavení metrické nebo imperiální soustavy jednotek. 

Rychlost/vzdálenost 

System ���� Unit ���� Speed/Distance 

  

Hmotnost 

System ���� Unit ���� Weight 

 
LCD kontrast 

LCD kontrast se nastavuje tlačítky ��.  
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Odometer 

Jednotlivé trasy můžete ukládat pod Odometr A (přednastaven) 

nebo Odometr B.  

Hodnoty obou Odometrů mohou být změněny nebo vynulovány.. 

� Kurzory nastavte požadované hodnoty. 

  

Reset Device – návrat do továrního nastavení 

Touto volbou dojde k vymazání všech údajů a nastavení mimo záznamu 

tras v historii, názvu historie, dat odometru a POI dat.  
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ezTour Plus a ezTour Planner 

ezTour Plus  

� Nahrazuje funkčnost ezTour a mnohem víc! 

� Statistika zobrazí souhrn informací sportovních aktivit dle 

parametru vybraného uživatelem! 

 

Funce ezPlanner 

� Plánování trasy doma jednoduchým nástrojem 

� Editace trasy přímo v Google map! 

� Možnost plánování trasy mezi 2 body, nebo sledování 

silnice 

� Definice bodů trasy pro odpočinek doma na počítači. 

� Import trasy do GPSport 260 

� Import/Export .gpx .kml souborů pro další využití 

 

Funkce ezTour Plus 

� Zobrazení statistik za měsíc, týden, nebo den. 

Podpora zobrazení grafu i tabulky. 

� Analýza dat na základě času, vzdálenosti, rychlosti 

a převýšení. 

� Možnost uložení poznámek ke každé aktivitě. 

� Přehrání aktivity na mapě a zobrazení detailů o 

každém bodě trasy. 
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� Export statistik do Excel souboru. 

� Plánování trasy před výletem. 

� Automatický výpočet trasy dle zadání startu/cíle. 

� Uživatelem definované body zájmu (POI). 

� Podpora průchozích bodů a itineráře pro výlet. 

� Sdílení tras s přáteli díky exportu/importu souborů 

kml, gpx. 

� Podpora různých režimů sportovních aktivit. 
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Specifikace 

GPS 

Chipset: MTK 3329 

Cold Start: 36 sec 

Warm Start: 33 sec 

Hot Start: 1 sec 

Obnovovací frekvence: < 1s 

Rozměry 81.7x 54x 22 mm 
Hmotnost ＜72g 

Akumulátor Dobíjecí 1050 mAh lithium  

Napájení DC5V/1A 

Tlačítka 2 tlačítka + 1 keypad:   

Menu / Power / Směrová tlačítka 

Anténa Vestavěná 

Rozhraní Mini USB 

Senzor 2.4G bezdrátový senzor pro pedometr 
Displej Vysoko-kontrastní displej s podsvícením, 4 odstíny šedi 

LCD.   

Rozměry: 33.5 × 33.5 mm, 1.8" 

Rozlišení: 128 x 128 bodů 

Teplota 
prostředí 

Rozsah provozních teplot: -10°C až 60°C 

Skladovací teplota: -20°C do 70°C 

Teplota prostředí pro dobíjení baterie: 0°C~40°C 

Voděodolnost IPX7 

 


