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Copyright Informatie 
Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie of delen hiervan 

mogen niet zonder toestemming van onze firma mogen 

worden gereproduceerd, uitgezonden, of opgeslagen in een 

opvraagbaar system. Deze publicatie mag niet worden 

vertaald in een andere taal in optische noch elektronische of 

welke andere vorm dan ook. En mag voorts niet opgenomen 

of vastgelegd worden zonder schriftelijke toestemming van 

onze firma. 

 

Wij behouden ons het recht voor om deze handleiding of 

delen hiervan op elk willekeurig tijdstip te wijzigen zonder de 

verplichting om enige persoon of entiteit hiervan op de 

hoogte te stellen. 
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GPS Travel Guider 
Gebruikers handleiding 

Introductie 

   Dit handzame GPS apparaat is compact en 
eenvoudig mee te nemen en uitgerust met een 
e-Kompas. Het apparaat is voorzien van hoog 
gevoelige technologie ten behoeve van persoonlijk 
navigatie. Hiermee stelt het apparaat u in staat om 
naar opgeslagen POI's (Points of Interest) te 
navigeren op elk gewenst tijdstip. Tijdens 
navigatie verstrekt het u uw huidige positie, 
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richting, actuele tijd, snelheid, afstand naar de 
bestemming en meer informatie over uw tocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opmerkingen: 

Stel zeker dat de bovenzijde van 

het apparaat vrij in uw hand ligt om 

enige signaal storing van de 

interne antenne te voorkomen bij 

het bepalen van de positie. 

Gebruik het apparaat niet in de 

nabijheid van hoge gebouwen en 

blijf hier zo'n 30 meter van 

verwijderd. Dit ter voorkoming van 

onnauwkeurige GPS signalen. 
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Specificaties 

Scherm formaat: 1.44” CSTN (128 x128 resolutie) 

Interface:   USB 2.0 High speed 

Functies:   GPS navigatie, Log tracking, Pedometer  

            (Stappenteller), Stopwatch, e-Kompas 

Standaard Accessoires: USB kabel, handleiding 

Batterij:   ingebouwde 330mAH Li-ion Batterij 

           (oplaadbaar) voor meer dan 5 uur  

           achtereenvolgend tracking gebruik  

Afmetingen:  64×45×12 mm 

Gewicht:     32 g 
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Minimale Systeem eisen:  

Pentium 166 MHz processor of hoger 

Microsoft Windows 2000, XP, Vista 

Beschikbare USB poort 

Super VGA video kaart en kleuren monitor 

Minimaal 64 MB RAM  

200MB beschikbare HDD ruimte 

 

 

 

 

 

 

 



Leer uw GPS Guider gebruiken  
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   Aan/uit schakelaar

1.44” CSTN LCD 

USB Poort

Functie knop

Stappenteller
(start/stop/reset)
Functie knop



Bediening Diagram  
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 Volgende pag.  Gemarkeerd Punt Volgende Optie 

Enter/OK ESC Reset Timer 

Start/Stop 



In gebruik name  
Algemene apparaat status informatie is weergegeven rechts 

bovenin de display.  

 

1. GPS signaal  geeft de GPS fix weer. Dit icoontje 

knippert zolang het apparaat verbinding zoekt met 

satellieten. Zodra een stabiele satelliet ontvangst is 

bewerkstelligd, zal het icoontje permanent branden. 

2. Batterij indicatie  geeft de resterende batterijduur 

aan. 
3. Met de knop rechts onder kan een keuze worden 

gemaakt en bevestigd. Middels een korte druk kan door 

het keuze menu heen worden gebladerd. Met een 

langere druk kan de keuze worden bevestigd. Voor een 
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verklaring van de functies verwijzen wij naar de functie 

beschrijving pagina. 

4. De linkerknop kan gebruikt worden om naar een 

volgende pagina te gaan of om terug te keren naar de 

hoofdpagina vanuit een sub pagina. 

 

Hoe te navigeren naar gemarkeerd punt  
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<Navigatie pagina> 

Afstand naar  
Bestemming

Bestemming 
Richting  

Bestemming  
Informatie  

E-Kompas

Graden 
E-Kompas 

Tijd 



Navigatie pagina 
—Navigatie bestemming met datum wordt weergegeven 

zodra GPS signaal is verkregen. 

1. Richting van bestemming wordt aangegeven door de pijl. 

De richting pijl      staat weergegeven in de cirkel en 

geeft de richting aan van de geselecteerde bestemming. 

2. De letter  geeft de Noordelijke richting aan. En maakt 

deel uit van de e-Kompas functionaliteit. Deze 

informatie is nauwkeurig in richting bepaling of indien 

GPS satelliet informatie ontbreekt. 

3. Afstand naar de geselecteerde bestemming wordt 
weergegeven onderaan de navigatie pagina.  

4. De tijd wordt weergegeven links op de hoofdpagina en 
heeft automatische tijd zone aanpassing in 
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overeenstemming met uw huidige positie / locatie. 

—Vanaf de Navigatie pagina, druk de knop links onder een 

maal in om naar het onderstaande scherm te gaan.  
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 Gelogde Afstand

Stappenteller

Snelheid 

Tijd 

 

5. De stappenteller wordt aangegeven in het midden van 
het scherm en telt uw stappen. Ook stappen die 

binnenshuis, welke zelfs zonder GPS signaal worden 

gemaakt, worden vastgelegd. 

6. Gelogde afstand geeft de GPS informatie van de trip 
weer, welke is opgeslagen in het apparaat.   



*   Druk de knop rechts boven in voor het starten of 

stopzetten van de stappenteller en het calculeren van 

de gelogde afstand. Houd de knop rechts bovenin 

ingedrukt om stappen en afstand te resetten.  

—Hoe een positie vast te leggen (markeren) met de GPS 

Guider: trefpunten, restaurants. auto, hotel, POI Vinder.... 

 
 
 
 

 

 

<POI Lijsten> 

1. Vanaf de Navigatie pagina, houd de knop rechts onder 
ingedrukt om de functionaliteit Locatie Vinder 

Gebruikers Handleiding innoXplore iX-G78 33



           Gebruikers Handleiding innoXplore iX-G78 34 

(gemarkeerde POI) in te schakelen en selecteer een 

gewenst icoon (15 verschillende icoontjes) om dit punt 

op te slaan.  

2. Het markeren van uw huidige positie zal bevestigd 
worden middels een scherm dat 15 verschillende 

categorieën icoontjes toont voor het markeren van deze 

positie, zodat deze later eenvoudig door u herkend kan 

worden voor latere TrackBack naar dit punt.  

3. Een gemarkeerde POI wordt opgeslagen in de POI lijst.  
 

 

 

 

 

 



In de POI lijst kunt u 15 categorie pictogrammen en tot 10-20 

gemarkeerde posities vinden, welke automatisch zijn 

opgeslagen als Jaar/Maand/Datum/Uur/Minuten/Seconden 

 

 

 

 

 

 

4. Binnen de POI lijst, kunt u een gemarkeerde POI 
selecteren als bestemming voor navigatie. Ga naar het 

POI van uw keuze door middel van het indrukken van 

de knop rechts onder. En selecteer deze POI middels 

het ingedrukt houden van deze zelfde knop. 

5. Na het markeren van een POI zal de GPS Guider 
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starten met het calculeren van de afstand tussen het 

gemarkeerde POI en de huidige positie. En zal het de 

richting naar deze POI en de reissnelheid vanaf de 

huidige positie tonen alsmede de Noordelijke richting.  
6. Om navigatie te beëindigen druk de knop rechts onder 

in en de GPS Guider zal terugkeren naar 'Zwerf' modus 

7. Om opnieuw te beginnen met navigeren, selecteer een 
nieuwe bestemming. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe de GPS hulpmiddelen te gebruiken  
 
 
 
 
 

 

<Informatie pagina> 

—GPS hulpmiddelen bevatten GPS informatie  (lengte -/ 

breedtegraden, hoogte indicatie), Chronometer en apparaat 

instellingen. 

 Route informatie 
De GPS informatie omvat tijd, datum, lengte -/ 

breedtegraden, hoogte indicatie met betrekking tot de af 

te leggen route.  
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 Stopwatch  
1. Selecteer de stopwatch functie. Druk knop rechts 

onder in voor het starten en stoppen van de timer. 

2. Druk knop links onder in om te resetten. 

 

  

 

 

 

 

 Tijd Zone 
1. Selecteer de gewenste Tijd Zone optie. 

Local: UTC+12 ~ UTC-12 

2. Houd knop rechts onder ingedrukt om uw keuze te 

selecteren.  
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 Stroom besparing (Power Saving)  
1. Selecteer de 'Power Saving' optie. 

Backlight: Altijd aan, 10 ~ 60 sec 

Auto Suspend (opschorten): Uit (Disabled), 5 

~30min 

2. Druk knop rechts onder in om uw gewenste 

instelling te bewaren.  

 

 Unit of length / Lengte eenheid aanduiding  
De Lengte eenheid (Afstand、snelheid en gelogde afstand) 

aanduiding kan ingesteld worden in de hulpmiddelen 

pagina: 

Selecteer de ‘Unit of length’ functionaliteit. 

Meter/ km: (Het apparaat zal in de display weergeven km 

-> afstand en kmh -> snelheid) 
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 Feet/ mile: (Het apparaat zal in de display mi -> afstand 

en mih -> snelheid)  

 

 Verwijder alle POI’s  
Na het selecteren van de ‘Verwijder alle POI's’ 

functionaliteit, houd de knop rechts onder ingedrukt om 

alle opgeslagen POI's te verwijderen. 

 

 Kalibreer Kompas   
1. Selecteer de Kalibreer Kompas functie. 

2. Houd de knop rechts onder ingedrukt om het 

e-Kompas te kalibreren. Het apparaat keert 

automatisch terug naar de hoofdpagina om met het 

kalibreer proces te beginnen. 

3. Zodra de hoofdpagina in beeld verschijnt, plaats de 
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GPS Guider op een vlakke ondergrond en draai het 

langzaam rond in een cirkel. Het e-Kompas zal 

worden gekalibreerd.  

 

 Opmerkingen: 
Het signaal dat van een satelliet wordt overgebracht is 

zwak omdat een satelliet in een baan hoog in een baan 

rond de aarde circuleert. De GPS Guider kan hierdoor 

binnenshuis geen GPS signalen ontvangen. Dit in 

tegenstelling tot mobiele telefoons en draadloze 

apparaten. Gelieve de onderstaande kanttekeningen 

aandachtig door te lezen. 

1. Het apparaat kan uitsluitend in de openlucht gebruikt 

worden en niet in de nabijheid van hoge gebouwen 

of in zwaar bebost gebied. Dit vanwege het feit dat 
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GPS signalen in deze omstandigheden geblokkeerd 

kunnen worden. De GPS Ontvanger kan dan niet 

voldoende satelliet informatie verzamelen om een 

juiste berekening van coördinaten te maken ten 

behoeve van het bepalen van de juiste positie.  

2. Gebruik het apparaat niet op een plaats waar 

elektrische golven van meer als 1.57GHz aanwezig 

zijn, zoals bijvoorbeeld een hoogspanningstoren. 

Aangezien deze golven het GPS signaal al snel 

negatief kunnen beïnvloeden. 

3. De hoogte afstandswaarde welke wordt gemeten 

door GPS, is niet gelijk aan barometrische hoogte 

aanduiding. Dit vanwege het feit dat het gebruikte 

zee niveau afwijkend is van GPS hoogte berekening.  

 



MILIEU  
Gooi dit elektrische apparaat na verloop van 

tijd niet weg bij het normale huishoudelijk afval 

maar gooi het weg bij een milieu afvalverwerkings 

punt voor recycling. Hiermee spaart u het 

milieu.  
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