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Widok 

 

Nazwa Funkcja 

Ekran dotykowy Kontrola funkcji urządzenia za pomocą ekranu dotykowego 

Prawy przycisk / zasilanie Kiedy urządzenie jest włączone, wciśnij prawy przycisk funkcyjny aby 

przejść do menu skrótów. 

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk 

funkcyjny przez 3 sekundy aby je włączyć. 

Kiedy urządzenie jest włączone, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk 

funkcyjny przez 3 sekundy aby je wyłączyć. 

Lewy przycisk Kiedy urządzenie jest włączone wciśnij lewy przycisk funkcyjny aby 

przełączać się pomiędzy poszczególnymi funkcjami Menu i ekranami 

nawigacyjnymi. 

Dioda stanu LED  Ładowanie: miga na czerwono 

 W pełni naładowany: stały czerwony, dioda zgaśnie kiedy przewód 

USB zostanie odłączony. 

 Podczas uruchamiania, dioda zaświeci się na jedną sekundę 

następnie włączy się wyświetlacz. 



Operacje ekranowe 

 

 

Instalacja 

 

1. Połącz ze sobą zaciski mocujące, upewnij się że są one połączone odpowiednią stroną tak aby pasowały 

do siebie. 

2. Solidnie przykręć uchwyt do zacisków 

3. Umieść zaciski mocujące na kierownicy, wsuń pod zaciski gumowe podkładki i dokręć śrubę mocującą 

4. Wsuń urządzenie na uchwyt, gdy usłyszysz kliknięcie dokręć śrubę mocującą aby zabezpieczyć 

urządzenie 

5. Aby zdjąć GPS z uchwytu, odkręć śrubę mocującą, delikatnie naciśnij na zatrzask mocujący i wysuń 

urządzenie. 

 

 

 



Pasek stanu oraz ikony 

 

 

Satelita 

Ikona Opis 

 

Informacje o łączności z 

satelitami 

Silny sygnał / brak sygnału 

 

Zimny start 

 

 

Czas 

Ikona Opis 

 

Informacje o czasie, zegar, Data oraz 

dzień tygodnia 

 

Ikona alarmu, informuje że 

ustawiony jest alarm 

 

Ikona alarmu informuje że alarm jest 

wyłączony 
 

Ładowanie 

Ikona Opis 

 

W pełni naładowany 

 

Niski poziom baterii, 1/3 poziomu 

naładowania 

 

Niski poziom baterii 

 

 

Karta pamięci 

Ikona Opis 

 

Trasa oraz punkty ‘Waypoint’ 

zapisywane są na karcie SD 

 

Trasa oraz punkty ‘Waypoint’ 

zapisywane są w pamięci wewnętrznej 

urządzenia 
 

Kompas 

Ikona Opis 

 
Kompas jest skalibrowany 

 
Kompas wymaga kalibracji 

 

 

Alarm 

Ikona Opis 

 
Funkcja Alarmu jest włączona 

 
Funkcja alarmu jest wyłączona 

 

Podświetlenie 

Ikona Opis 

 
Funkcja Podświetlenia jest włączona 

 
Funkcja Podświetlenia jest włączona 

 

 

Blokada ekranu 

Ikona Opis 

 
Ekran jest zablokowany 

 
Ekran nie jest zablokowany 

 

Logowanie trasy 

Ikona Opis 

 
Trwa logowanie trasy 

 
Wstrzymano logowanie trasy 

 

 

 



Podstawowe przyciski funkcyjne 

Ikona Opis 

 

Utwórz nowy plik 

 

Wyświetl układ 3 stron  

 

Wstrzymaj (alarm lub logowanie 

trasy) 

 

Ustawienia 

 

Potwierdź 

 

Ikona Opis 

 

Cofnij 

 
Wyświetl układ 6 stron  

 

Rozpocznij (alarm lub logowanie 

trasy) 

 
Następna strona 

 
Poprzednia strona 

 

 

Uwaga 

*Proszę używać dołączonego do zestawu przewodu USB w celu wymiany danych pomiędzy komputerem PC 

a urządzeniem. Dołączona do zestawu ładowarka powinna być używana do ładowania baterii urządzenia 

*Podręcznik Użytkownika, Podręcznik szybkiej instalacji, narzędzia systemowe oraz najnowsze wersje 

firmware dostępne są na stronie producenta pod adresem http://www.holux.com 

 

 

http://www.holux.com/


 

Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.  

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia 
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu. 

 

Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w 
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków 
zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem 

www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 

 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego 
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten 
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu 
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. 
Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do 
lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. 

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Dział Wsparcia Technicznego 

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 

Kontakt: help@fen.pl   
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