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1 Kasutusulatus 
 
GPS-kell  RUNGPS1 on varustatud navigatsioonisüsteemiga. Kasutaja askoha määramiseks 
kasutatakse tervet maakera ümbritsevat satelliitide võrgustikku. Asukoha määramine on võimalik igal 
ajahetkel kõikjal maailmas. 

 GPS-kell on mõeldud üleilmseks kasutamiseks asukoha määramisel 
 Mõõtes vahemaad, kiirust, kõrgust ja navigeerides Ameerika satelliitide võrgustiku abil, sobib 

see kell eriti spordiliikide nagu jooksmine, rattasõit, matkamine, purjetamine, suusatamine 
jne. harrastamisel kasutamiseks. 

 GPS-kell ei ole sobiv nõudlikes tingimustes kasutamiseks, näiteks sky diving-uks või 
deltaplaaniga sõitmiseks. 

 RUNGPS1 on toodetud erakasutajatele ja pole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärkidel. 
 
GPS-kella saab kasutada ka treeningul abivahendina, et mõõta ja kuvada südame löögisagedust, kuid 
mitte meditsiinilistel eesmärkidel. Seadme kasutamine eesmärkidel, mida pole kirjeldatud 
kasutusjuhendis, on keelatud ja see võib viia isegi vigastusteni. Tootja ei vastuta valest kasutamisest 
tingitud kahjude eest. Edasised juhised ja täpsustused leiate kasutusjuhendist.  
Juhendis väljatoodud info vastab avaldamise ajale. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi 
muudatusi. 
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2   Turvalisus ja hooldus 
 
2.1  Turvalisuse juhised 
 
Palun lugege seda peatükki tähelepanelikult ja järgige kõiki juhiseid. Sel viisil kindlustate seadme 
adekvaatse töötamise ja pika kasutusea. 
 
Hoidke seadme pakend ja kasutusjuhend alles, et vajadusel need uuele omanikule üle anda. 

 Turvalisuse huvides ärge kasutage GPS-kella autot juhtides. Peatuge või laske seadistusi teha 
kaasreisijal. Sõidu ajal tänava mittejälgimine on ohtlik ja võib põhjustada õnnetuse, milles 
võite ise vigastada saada või teisi vigastada. 

 Ärge avage GPS-kella või rindkererihma karpi, kuna need ei sisalda osi, mis vajaksid hooldust 
(välja arvatud rihma patareidega osa, et patareid vahetada, täpsemalt vaadake peatükki 9.2 
„Rindkererihma patarei vahetamine“). 

 Ärge pange midagi GPS-kella peale ja ärge avaldage ekraanile survet, kuna ekraan võib 
puruneda. 

 Ärge puudutage ekraani teravate esemetega, kuna see võib ekraani kahjustada. 
 Selle seadme kasutamine sõltub, nagu paljudel teistelgi GPS seadmetel, Ameerika valitsuse 

hallatavast satelliitide võrgustikust. Muudatused, mis tehakse satelliitide tasemel, võivad 
mõjutada seadme tööd ja täpsust. 

 
Riskid lastele ja kõrvalabi vajavatele inimestele 

 See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimeste (kaasa arvatud laste) poolt, kellel on 
piiratud füüsilised, tundlikkus- või emotsionaalsed häired või piiratud kogemus ja/või 
teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende turvalisuse eest vastutav isik. Samuti 
tuleb lapsi juhendada, et nad seadmega ei mängiks.  

 
Tähtis: Konsulteerige enne treeningute alustamist alati arstiga. RUNGPS1 ei ole meditsiiniseade, see 
on abivahend treeningul, mis mõõdab ja kuvab teie südame löögisagedust. 
Südamestimulaatoriga kasutajad võivad seadet kasutada ainult pärast oma arstiga konsulteerimist. 
 

Tähelepanu: rindkererihm võib sisaldada lateksi osakesi. Harvadel juhtudel võib sellele materjalile 
tekkida allergiline reaktsioon, kas nahaärrituse või punetuse näol. Isegi kui tekib vaid kerge punetus, 
lõpetage rindkererihma kasutamine. Soovitame sellisel juhul pöörduda dermatoloogi poole. 

 
 

2.2 Parandamine 
 
Võimalikku parandamise või tehnilise rikke korral pöörduge ainult meie teeninduskeskuse poole. 
Selle aadressi leiate garantiikaardilt. 
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2.3 Veekindlus 
 
RUNGPS1 kella veekindlus on 3 bari. Allolevast tabelist näete, milliseid tegevusi GPS-kell kannatab. 
Andmed pärinevad veekindlust kinnitavast dokumendist DIN 8310. 
 

Vihm, pritsmed Autopesu Dušš Vann, bassein Sukeldumine 

Jah Jah, ärge ujutage 
kella vees 

Ei Ei Ei 

 
Olge ettevaatlik ja ärge puudutage nuppe, kui kell on veel niiske. Vesi saab kella korpusesse tungida 
vaid läbi nende nuppude ja see võib kella tööd mõjutada. Pidage meeles, et soolane ja kuum vesi 
võib põhjustada metallide korrosiooni. 
 
Pange tähele, et ekstreemsete temperatuurikõikumiste (näiteks saunast basseini või rannas külma 
vette minnes) korral ei garanteerita veekindlust. Temperatuurierinevuste tõttu võib tekkida 
kondensvesi ja see võib mõjutada kella mehhanismi. 
Rindkererihm on kaitstud veepritsmete eest järgnevalt: 
 

Vihm, pritsmed Autopesu Dušš Vann, bassein Sukeldumine 

Jah Ei Ei Ei Ei 

 

2.4 Löögid ja vibratsioon 
 
GPS-kell talub põrutust, mis võib tekkida normaalse randmel kandmise ajal. 
 

2.5 Elektromagnetiline ühilduvus 
 
Väga tugevaid magnetvälju (nt. transformerid) tuleb kindlasti vältida, muidu võivad tekkida vead aja 
ja asukoha määramisel. Selle soovituse eiramine võib põhjustada GPS-kella rikkeid. 
 

2.6 Keskkonna temperatuur 
 
GPS-kella saab kasutada temperatuuridel 0 °C kuni 50 °C ja hoiustada temperatuuridel -10 °C kuni 60 
°C. Vältige kõrget temperatuuri (näiteks seisvas sõidukis või otsese päikesevalguse käes) ja pidevat 
niisket keskkonda. 
 

Tähtis: 
Tõrked ekraani töös temperatuuril -10 °C kuni 0 °C ei mõjuta GPS-kella tööd, kuid külma tõttu 
kahjustub kella aku. Keskkonna temperatuur mõjutab tugevalt akus ja patareides toimuvaid 
elektrokeemilisi protsesse. Mida madalam temperatuur, seda tugevamini on need protsessid 
mõjutatud. Seetõttu tuleb meeles pidada, et temperatuuril alla külmumispunkti võivad aku ja 
patareid „külmuda“ ja see mõjutab nende eluiga. 
 

 

2.7 Akutoitel töötamine 
 
GPS-kellal on liitium-polümeer aku, mida ei saa vahetada. Rindkererihm töötab liitiumpatareiga 3V 
CR2032. 
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Aku kohta käib järgnev info: 
 GPS-kella akut ei saa vahetada ja seda ei tohi eemaldada. 
 Hoidke GPS-kella eemal kuumuseallikatest või kuumast keskkonnast, näiteks otsene 

päikesevalgus sõidukis. 
 Ärge torgake või põletage seadet. 
 Laadige GPS-kella akut vaid kaasasoleva USB kaabli abil. Kuid akut laadida tesitmoodi, võib 

see põhjustada ülekuumenemist, plahvatust või tulekahju. 
 Ärge laadige GPS-kella kuumuseallikate lähedal või autos otsese päikesekiirguse käes. Kõrge 

temperatuur põhjustab aku hävimise ja võib põhjustada ülekuumenemist, plahvatust või 
tulekahju. 

Nende soovituste eiramine võib põhjustada aku eluea lühenemise või GPS-kella rikkeid. 
 
Järgige järgnevaid soovitusi patarei käsitlemisel: 

 Asendage patarei vaid sama tüüpi patareiga 
 Patareisid ei tohi laadida ega taasaktiveerida muul viisil; neid ei tohi lahti võtta, tulle visata 

ega lühistada. 
 Hoidke patareisid laste käeulatusest eemal. Allaneelamise korral võivad need eluohtlikud 

olla. Järelikult hoidke patareid ja rindkererihm väikeste laste käeulatusest eemal. Patarei 
allaneelamise korral otsige kohe meditsiiniabi. 

 Ärge hoidke patareisid kunagi kuumuse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, lahtise tule 
lähedal või muus sarnases kohas. Sel juhul on olemas lekkeoht. Nende soovituste eiramise 
korral võivad patareid kahjustuda ja teatud tingimustel isegi plahvatada. 

 Eemaldage tühi patarei koheselt rindkererihmast, vastasel juhul võib see lekkima hakata. Kui 
see on juhtunud, hoiduge kontaktist naha, silmade või limaskestadega. Peske koheselt 
patarei happega kokkupuutunud kohad ja laske end koheselt arstil üle vaadata. Vajadusel 
puhastage patarei ja seadme kontaktid. Hoidke kasutusjuhend alles, et vajadusel patareide 
kohta käivat infot uuesti lugeda. 

Nende soovituste eiramise korral võivad patareid kahjustuda ja teatud tingimustel isegi plahvatada. 
Rindkerepaela patarei vahetamise kohta saate infot peatükist 9.2 „Rindkererihma patarei 
vahetamine“. 
 

2.8 Jäätmekäitlus 
 
Patareid on erijäätmed. Vanade patareide äraviskamiseks on neid müüvates 
poodides spetsiaalsed konteinerid, samuti on spetsiaalsed kogumiskohad 
kohalikes jäätmejaamades. Kui soovite GPS-kella ja tema lisad ära visata, tehke 
seda vastavalt kokkulepetele.  
Selle info leiate kohalikust omavalitsusest. 
 
Visake kella pakend ära vastavalt käesolevatele kokkulepetele. Info nende 
kohta leiate samuti kohalikust omavalitsusest. 

 
 

2.9 Hooldus 
 
Tähelepanu!  GPS-kella ja rindkererihma karbis pole asju, mis vajaksid hooldust. Siiski soovitame 
enne või pärast igat kasutuskorda puhastada rindkererihma sensori pinda. 
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2.10 Puhastamine ja hoidmine 
 

 Kui GPS-kella laadimise ajal tekib tõrge, kontrollige kontakte kella tagaküljel. Kui nendel on 
higijälgi ja nahatükikesi, siis puhastage need terava metallesemega (näiteks pintsettidega). 

 Puhastage GPS-kella ja rindkererihma vaid pehme niiske rätiga. 
 Ärge kasutage lahustit, korrosiivseid või gaasilisi puhastusaineid. 
 Ärge laske veepritsmetel kaua GPS-kella ekraanile jääda, sest need võivad tekitada püsivaid 

plekke. 
 Ärge laske ekraanile otsest päikesevalgust või ultraviolettkiirgust. 

 

2.11 Kasutusjuhendi kasutamine 
 
GPS-kella kasutusjuhend on koostatud selliselt, et saate vajamineva info leida vastavalt teemale 
sisukorra järgi. Täpsustavate küsimustega võite pöörduda service@runtastic.com. 

 
 

3 Pakendi sisu ja funktsiooninupud 
 
3.1 Pakendi sisu 
 
1 GPS-kell (Art. Nr. RUNGPS1, Tüüp: D02I280) 
koos sisseehitatud liitium-polümeer akuga 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 rindkererihm  
(koosneb sensorist ja elastikpaelast) 
(Art.-Nr. RUNGPS1, tüüp; T00018D) 
koos liitium patareiga (3V, CR2032) 

 

 
    
 
Sensor: 
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 Elastikrihm: 

 
 
 
 1 USB kaabel 

 
 
 
1 rattakinnitus 
Koos 2 kaabliklambri ja 1 alusplaadiga 

 
 
 

3.2 Funktsiooninupud 
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4 Alustamine 
 
Soovitame enne GPS-kella kasutama hakkamist hoolikalt kasutusjuhendit lugeda. 
 
Kella ekraani katab kaitsekile. Eemaldage see enne esmakordset kasutamist. 
 

Tähelepanu! Kaitsekile ei tohi sattuda imikute või väikelaste kätte, kuna võib põhjustada lämbumist! 

 
Kell on pakendis väljalülitatud seisundis. GPS-kella käivitamiseks vajutage ja hoidke all „LAP/RESET“ 
(„Ring/Taasta“) nuppu umbes 5 sekundit. Esimese režiimina kuvatakse ajarežiim: 
 

 
 
GPS-kella saab kanda tavalise käekella kombel randmel või kinnitada kaasasolevate abivahenditega 
ratta lenkstangi külge. 
 
Ratta külge kinnitamine: 

 Kinnitage rattahoidik ratta lenkstangi külge. 
 Kui hoidik on liiga nõrgalt kinni, kasutage lisaks tugiplaate. Lisaks võite kinnitust toestada 

juhtmetega. 
 Kinnitage kell rattahoidikule. 

 

4.1 GPS-kella aku laadimine 
 
GPS-kellal on liitium-polümeer aku. Enne kella esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 3 
tundi. 
 

Korrosiooni vältimiseks kuivatage kella kontaktid enne laadimist. 

 
Asetage USB kaabli klamber kella külge vastavalt järgmisele pildile ning ühendage kaabel arvutiga, 
mis on vooluvõrku ühendatud. Laadimiseks ei ole vaja paigaldada eraldi draiverit. 
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Laadimise ajal näete ekraanil järgmist sümbolit: 

 
Kui aku on täis laetud, ilmub ekraanile kiri „battery full“ („aku on täis“). 
 
 

4.2 Rindkererihm 
 
Sensor eestpoolt 

 
 
 
Sensor tagantpoolt 

 
Ühendage elastikpael sensoriga. Asetage elastikpael ümber rindkere nii, et sensor asub rinnal 
rinnalihaste all. 

 
Parima võimaliku südame löögisageduse ülekande tagamiseks kandke rihma nii, et patareid sisaldav 
osa jääb paremale küljele (kandja poolt vaadatuna). 

 
Hea nahakontakti tagamiseks peab sensori kontakte niisutama või kasutama EKG geeli (saadaval 
apteekides ja meditsiinitarvete poodides). 
 
Patarei on rihma sisestatud juba tootja poolt ja rihm on pakendis kohe kasutusvalmis. 
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5 Üldine info GPS signaali vastuvõtmise kohta 
 
Optimaalseks GPS funktsiooni kasutamiseks peab kindlasti täitma allpool olevaid juhiseid. 
See GPS-kell on globaalne positsioneerimise süsteem (ehk GPS), mis on mõeldud vahemaa, kiiruse ja 
kõrguse mõõtmiseks ja navigeerimiseks USA satelliitvõrgustiku kaudu. Satelliite haldab ja samuti 
vastutab nende täpsuse ning hoolduse eest USA. 
 

Probleemideta signaali vastuvõtt satelliidilt on tagatud vaid rahuliku ilma korral (selge taevas) ja 
adekvaatse vastuvõtu ala korral -  avatud ala lageda taeva all. 

 
Kuna satelliidisignaal on väliste mõjutajate (näiteks tugev lumesadu) ja vastuvõtu segajate (näiteks on 
kell kaetud riiete või teiste esemetega  või vastuvõttu piiravad kõrged hooned või kitsad orud) suhtes 
väga tundlik, võivad need oluliselt mõjutada GPS-kella efektiivsust ja täpsust. 
 
Hoonetes on GPS signaali vastuvõtmine tugevalt häiritud või võimatu. Teatud tingimustel olenevalt 
satelliidi käesolevast positsioonist on asukoha määramine võimalik akna all või suurte akendega 
ruumis, kus on otsevaade selgele taevale. Siseruumides või keldris on GPS signaali vastuvõtmine 
praktiliselt võimatu. 
 
 
 

6 GPS-kella režiimid 
 
GPS-kellal on allpoolnimetatud põhirežiimid, mida on võimalik vahetada lihtsalt „MODE“ („Režiim“) 
nupule vajutades vahetada. Režiime tutvustatakse täpsemalt järgmistes peatükkides. 

 Ajarežiim („Time-mode“) 
 GPS-treeningrežiim („GPS-Working-mode“) 
 GPS-navigatsioonirezim („GPS-Navigation mode“) 
 Kompassirežiim („Compass-mode“) 

 

  
 

Lisaks on kellal „adjustment mode“ („seadistusrežiim“): 
 
Seadistusrežiimi avamiseks: vajutage ja hoidke all „MODE“ („Režiim“) nuppu. 
 
Seadistusrežiimi seaded: 

 Vajutage „ST./STP.“ („Start/Stopp“) või „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“) nuppu 
→ valige soovitud keskkonnapunkt, seadistuse muudatus jne. 

 Vajutage „VIEW“ („Vaade“) nuppu 
→ kinnitage soovitud keskkonnapunkt, seadistuse muudatus jne. 
 

Seadistusrežiimist väljumiseks: vajutage ja hoidke all „MODE“ („Režiim“) nuppu. 

 
Erinevaid režiime kirjeldatakse peatükkides 6.1 kuni 6.5. 
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6.1 Seadistusrežiim 

 
Seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all „MODE“ („Režiim“) nuppu. Järgnevalt näete 
piltidel seadistusrežiimi struktuuri: 
 
Menüü struktuur 

 Workout (Treening) (peatükk 6.3) 
o Profiles (Profiilid) 

 Select     Treeningprofiilide valik 
 Customize    Ekraanil kuvatav treeninginfo 

1-3 iga treeningprofiili jaoks 
 Reset     Treeningu andmebaasi seaded 

o History     Kuvab treeningu ajaloo 
o Smart Lap 

 By Dist     Automaatne ringiaegade mõõtmine 
„Lap-By-Distance“ („Ring vahemaa järgi“) 

 Lap→WP    Automaatne kontrollpunktide loomine „Lap-
To-Waypoint“ („Ring kontrollpunktide järgi“) 

 Alert     Alarmi aktiveerimine ringiaegade mõõtmisel 
o View Scan     Automaatne lülitamine 3 ekraanivaate vahel 
o Track Log     Mõõtmiste intervalli määramine 
o Delete  

 Del Last    Viimase treeningu andmete kustutamine 
 Del All    Kõikide treeningute andmete kustutamine 

 Navigatsioon (peatükk 6.4) 
o Sel Path     Tee valimine 
o Del Path     Tee kustutamine 
o Nav Mode     Navigatsiooni tüübi valimine 
o WP Radius     Kontrollpunkti raadiuse valimine 

 GPS (peatükk 6.3 ja 6.4) 
o On/Off     GPS signaali vastuvõtmise sisse&välja                  

lülitamine 
o Timeout     GPS automaatse peatamise aja määramine 
o A-GPS      A-GPS aegumine (kuupäev) 

 HRM (südame löögisageduse mõõtmine) (peatükk 6.3) 
o On/Off   Südame löögisageduse mõõtmise aktiveerimine 
o Zone HR   

 Select  Treeningala valimine 
 Customize Ülemise ja alumise piirväärtuse muutmine 
 Alert  Treeningala alarmi aktiveerimine 
 Reset  Ülemise ja alumise piirväärtuse muutmine esialgseks 

o Max.HR  Maksimaalse südame löögisageduse määramine 
o Pairing   Rindkererihma ühendamine GPS-kellaga 

 
 Settings (seaded) 

o Timer (peatükk 6.2)  Taimeri seadistamine 
o Alarm (peatükk 6.2)  Alarmi seadistamine 
o Time Date (peatükk 6.2)  

 Home Time (praegune aeg) 

 GPS Upd  GPS aja uuendamise seadistamine 

 Time Zone Ajavööndi seadistamine 
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 Manual Aja seadistamine käsitsi 
 Dual Time  Kaksikaja seadistamine 
 Format   12/24-tunni süsteemi vahetamine 

o User  (Kasutaja)(peatükk 6.1.1) 
 Gender   Kasutaja soo valimine 
 Birth Date  Kasutaja sünniaja valimine 
 Weight   Kasutaja kaalu valimine 

o System (Süsteem) (peatükk 6.1.2 – välja arvatud peatükk 6.5 Compass) 
 Sound (Heli) 

 Key tones Klahvitoonide sisse/väljalülitamine 

 Chimes  Fikseeritud alarmi sisse/väljalülitamine 
 Contrast  LCD kontrastsuse seadistamine 
 Units (Ühikud)   

 Dst/Spd Kiiruse ja vahemaa mõõteühiku muutmine 

 Position Laius- ja pikkuskraadi ühiku muutmine 

 Weight  Kehakaalu mõõteühiku muutmine 
 Compass (Kompass, peatükk 6.5) 

 Declinate Deklinatsiooni sisestamine 

 Calibrate Kompassi kalibreerimine 
 Language  Keele valimine 
 Sys Reset  Süsteemi taaskäivitamine 

 Memory (Mälu, peatükk 6.1.3)  Mälu staatuse vaatamine 
Mõned üldised seaded (kasutaja seaded, süsteemi seaded ja mälu maht), mida ei kirjeldata 
täpsemalt Ajarežiimi, GPS-treeningu režiimi , GPS-navigatsiooni režiimi ja Kompassi režiimi 
peatükkides, on  lahti seletatud siin: 
 

6.1.1 Kasutaja seaded 
 
Need andmed on vajalikud kalorite kulu ja maksimaalse südame löögisageduse arvutamiseks. 
 
Soo valimine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt „Settings“ („Seaded“) → „User“ („Kasutaja“) 
→ „Gender“ („Sugu“). 

 Seejärel valige „Male“ („Mees“) või „Female“ („Naine“). 
 
Sünnikuupäeva valimine 

 Seadete valimise režiimis valige „Settings“ („Seaded“) → „User“ („Kasutaja“) → „Birth date“ 
(„Sünnikuupäev“). 

 Seejärel määrake sünniaasta, -kuu ja –päev. 
 
Kehakaalu valimine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „User“ („Kasutaja“) 
→ „Weight“ („Kehakaal“). 

 Seejärel sisetage kehakaal. 
 

6.1.2 Süsteemi seaded 
 
Klahvitoonide sisse/väljalülitamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Sound“ („Heli“)→ „Key Tones“ („Klahvitoonid“). 



15 
 

 Seejärel valige „On“ („Sees“), et klahvitoone sisse lülitada või „Off“ („Väljas“), et neid välja 
lülitada. 

 
Fikseeritud alarmi sisse/väljalülitamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Sound“ („Heli“)→ „Chime“ („Alarm“). 

 Seejärel valige „On“ („Sees“), et alarmi sisse lülitada või „Off“ („Väljas“), et seda välja lülitada. 
 

LCD kontrastsuse seadistamine 
 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „User“ („Kasutaja“) 

→ „Contrast“ („Kontrastsus“). 
 Seejärel saate valida soovitud LCD kontrastusse alates 3 (hele) kuni 16 (tume). 

 
Kiiruse ja vahemaa mõõtühiku muutmine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Units“ („Ühikud“)→ „Dst/Spd“ („Vahemaa/kiirus“). 

 Seejärel valige kilomeetrite/km/h jaoks „Metric“ („Meetriline“), miilide/mph jaoks  „Statute“ 
(„Statuut“) või miilide/sõlmede jaoks „Nautical“ („Nautiline“). 

 
Laius- ja pikkuskraadi ühiku muutmine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Units“ („Ühikud“)→ „Position“ („Positsioon“). 

 Seejärel valige „0´00´00.00 N“ kraadid-minutid-sekundid mõõdustiku jaoks või „0,000000 N“  
kümnendkraadides mõõdustiku jaoks. 

 
Kehakaalu mõõtühiku muutmine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Units“ („Ühikud“)→ „Weight“ („Kehakaal“). 

 Seejärel valige „kg“ kaalu mõõtmiseks kilogrammides või „lb“ kaalu mõõtmiseks naelades. 
 
Keele seadistamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Language“ („Keel“). 

 Seejärel valige soovitud keel (inglise, prantsuse, hispaania, saksa või itaalia). 
 
Süsteemi taaskäivitamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Sys Reset“ („Süstseemi taaskäivitamine“). 

 Seejärel valige süsteemi taaskäivitamiseks „On“ („Sees“). Seda tehes taastatakse kõik 
esialgsed seaded ja kõik andmed (teekonnad, sihtkohad, treeningute ajalugu, jne.) 
kustutatakse. 

Valige „Off“ („Väljas“), et süsteemi mitte taaskäivitada. 
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6.1.3 Mälu staatus 
 
Valige seadistusrežiimis menüü punkt „Memory“ („Mälu“), kuni ilmub järgnev ekraanipilt: 

 
Mälukasutuse mahtu kuvatakse GPS-kellal protsentides. 1% mälu vastab umbes 480-le 
kontrollpunktile GPS-kellal. 
 

TÄHELEPANU: 
Pidage meeles, et kell ei kustuta mälust andmeid automaatselt ära. 
Seetõttu peate aktiveerima automaatse mälu kustutamise andmete tõstmise järgselt runtastic 
Connect programmis setting/options menüüs. Kui kella mälu on täis, siis ei salvesta kell enam aegu ja 
treeningrežiimis ei saa uut ajavõttu alustada. See tähendab ka, et ST./STP.(Start/Stopp) nuppu ei saa 
enam kasutada. 
Enne mälumahu täitumist ilmub GPS-kella ekraanile kiri „Memory full“ („Mälu on täis“).  

 
 

6.2 Ajarežiim 
 
Vajutage „MODE“ („Režiim“) nuppu, kuni avaneb ajarežiim. Ekraanil näete seda järgnevalt: 
 

 
 

Ajarežiimis on järgmised allfunktsioonid, mille vahel saate liikuda vajutades nupule „VIEW“ 
(„Vaade“): 
 

 Aeg ja kuupäev 
 Aku taseme kuvamine 
 Taimer 
 Alarm 
 Kaksikaeg 
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6.2.1  Aeg ja kuupäev 
 
Vajutage ajarežiimis olles nupule „VIEW“ („Vaade“) kuni näete ekraanil järgnevat pilti: 
 

 
GPS aja uuendamine: 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Time Date“ („Aeg 
Kuupäev“) → „Home time“ („Käesolev aeg“) → „GPS-Upd“ („GPS uuendamine“). 

 Seejärel valige „On“ („Sees“) või „Off“ („Väljas“). Kell on eelnevalt seadistatud „On“ („Sees“) 
peale, see tähenab, et kui GPS signaali on võimalik vastu võtta, siis uuendatakse aega ja 
kuupäeva automaatselt. 
 

Tähelepanu: pidage meeles, et GPS signaal kannab üle Greenwichi aega (GMT), seetõttu peate 
vajadusel ajavööndit muutma.  
Näiteks talvel tuleb Eestis lisada GMT + 2:00 ja suvel GMT + 3:00 

 
Ajavööndi seadistamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Time Date“ („Aeg 
Kuupäev“) → „Home time“ („Käesolev aeg“) → valige  „Time Zone“ („Ajavöönd“). 

 Seejärel saate seadistada ajavööndit -12:00 h kuni +12:00 h või „By Longitude“ („Pikkuskraadi 
järgi“). Kui valite või „By Longitude“ („Pikkuskraadi järgi“), siis püüab GPS-kell arvutada 
ajavööndi käesoleva asukoha pikkuskraadi järgi. Kui see ei õnnestu, peate ajavööndi valima 
tunni kaupa (nt. +1:00). 

 
12/24-tunni formaadi seadistamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Time Date“ („Aeg 
Kuupäev“) → „Format“ („Vorminda“). 

 Seejärel saate valida 12- või 24-tunni režiimi vahel. 
 
Aja seadistamine käsitsi 
Kui GPS signaali ei saa vastu võtta, saate aega seadistada ka käsitsi: 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Time Date“ („Aeg 
Kuupäev“) → „Home time“ („Käesolev aeg“) →  „Manual“ („Käsitsi“). 

 Seejärel valige sekundid, minutid, tunnid, aasta, kuu ja päev. 
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6.2.2 Aku laetuse tase 
 
Vajutage ajarežiimis olles nupule „VIEW“ („Vaade“) kuni näete ekraanil järgnevat pilti: 

 
 

Kuvatakse hinnang , kui kaua saate vel GPS funktsiooni kasutada. Kui aku on tühi, kuvatakse sümbol 

ning GPS ja südame löögisageduse mõõtmine lülitatakse välja. Aku laadimise kohta vaadake 
õpetust peatükis 9.1 „GPS-kella aku laadimine“. 
 

6.2.3 Taimer 
 
Vajutage ajarežiimis olles nupule „VIEW“ („Vaade“) kuni näete ekraanil järgnevat pilti: 

 
 

Taimeri seadistamine 
 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Timer“ („Taimer“). 
 Seejärel sisestage taimeri tunnid, minutid ja sekundid. 

 
Taimeri kasutamine: 

 Kui taimer on kuvatud, vajutage selle käivitamiseks või peatamiseks nuppu „ST./STP“ 
(„Start/Stopp“). 

 Kui taimer on peatatud, vajutage nuppu „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“), et taastada eelnevalt 
seatud taimeri aeg. 

 Taimeri aja lõppedes kõlab viimase 10 sekundi ajal piiks. 0 sekundini jõudes kõlab pikem 
piiks. Piiksude vaigistamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. 

 

 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
6.2.4 Alarm 
 
Vajutage ajarežiimis olles nupule „VIEW“ („Vaade“) kuni näete ekraanil järgnevat: 

 
 

 Vajutage nupule „ST./STP“ („Start/Stopp“), et liikuda alarmide 1 kuni 5 vahel. 
 Vajutage nupule „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“), et lülitada alarmi sisse („ON“) või välja 

(„OFF“). 
 
Alarmi aja ja formaadi seadistamine: 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Alarms“ 
(„Alarmid“). 

 Seejärel valige alarmide 1-5 vahel, seadistage tunnid ja minutid, „ON/OFF“ hakkab vilkuma. 
 Lülitage alarm sisse („ON“) või välja („OFF“), hakkab vilkuma alarmi formaat: 

 

Daily Iga päev 

Sun Pühapäev 

Mon Esmaspäev 

Tue Teisipäev 

Wed Kolmapäev 

Thu Neljapäev 

Fri Reede 

Sat Laupäev 

Mon-Fri Esmaspäev-reede 

 
 Valige soovitud alarmi formaat 

 
Alarmi peatamine: 
Alarmi helisedes saate selle peatada ükskõik millisele nupule vajutades. 
 

6.2.5 Kaksikaeg 
 
Selle funktsiooni abil saate valida kaksikaja. Vajutage ajarežiimis olles nupule „VIEW“ („Vaade“) kuni 
näete ekraanil järgnevat: 
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Kaksikaja seadistamine: 
 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Settings“ („Seaded“) → „Time Date“ („Aeg 

Kuupäev“)→ „Dual Time“ („Kaksikaeg“). 
 Seejärel seadistage soovitud erinevus (käesolevast ajast paralleelsesse aega) 30-minutilise 

sammuga. 
 

6.3 GPS-treeningrežiim 
 
Vajutage nuppu „MODE“ („Režiim“), kuni jõuate GPS-treeningrežiimi. Ekraanil näete järgnevat pilti 
(näide): 

 
 

GPS-treeningrežiimis kuvatakse kiirus, vahemaa, treeningu aeg, südame löögisagedus ja muu 
huvipakkuv info; edaspidi saab neid vaadata ka arvutis Runtastic Connect-i abil. 
GPS-treeningrežiimi töö on tihedalt seotud GPS-navigatsioonirežiimi tööga. Treeningu alustamine ja 
lõpetamine ning ringiaegade võtmine on võimalikud mõlemas režiimis töötades. 
 

6.3.1 Südame löögisageduse mõõtmine 
 
Südame löögisageduse mõõtmise aktiveerimine 
Peate kandma rindkererihma nii, nagu kirjeldati peatükis 4.2 „Rindkererihm“. 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „On/Off“ („Sees/Väljas“) ning seal valik „On“ („Sees“). 

Sellega on südame löögisageduse mõõtmine aktiveeritud. 
 
Treeningvahemik 
Kellal on 3 eelnevalt defineeritud treeningvahemikku („Health“ („Tervisesport“), „Fat Burn“  
(„Rasvapõletus“) ja „ Aerobics“ („Aeroobne“)) ning üks kasutaja enda poolt määratud vahemik 
(„User“ („Kasutaja“)). Vastavalt kasutaja vanusele arvutab GPS-kell automaatselt nii maksimaalse 
südame löögisageduse kui ka ülemise ja alumise piirväärtuse kõigi kolme treeningvahemiku jaoks.  
Valige treeningvahemik vastavalt treeningu eesmärgile. 
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Treeningvahemiku valimine 
 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 

→ „HR Zone“ („Südame löögisageduse vahemik“)→ „Select“ („Vali“). 
 Seejärel valige üks kolmest etteantud treeningvahemikust või Kasutaja poolt määratud 

vahemik. 
 
Ülemiste ja alumiste piirväärtuste muutmine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „HR Zone“ („Südame löögisageduse vahemik“)→ „Customize“ („Muuda“). 

 Seejärel valige üks eelnevalt seadistatud treeningvahemikest või kasutaja poolt määratud 
treeningvahemik, millel te soovite ülemisi ja alumisi piirväärtusi muuta. 

 Määrake sobivad südame löögisageduse ülemised ja alumised piirväärtused. 
 
Ülemiste ja alumiste piirväärtuste muutmine endiseks 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „HR Zone“ („Südame löögisageduse vahemik“)→ „Reset“ („Taasta“). 

 
Maksimaalse südamelöögisageduse määramine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „Max. HR“ („Maksimaalne südame löögisagedus“) ja muutke vastavat väärtust. 

 
Treeningvahemiku alarmi aktiveerimine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „HR Zone“ („Südame löögisageduse vahemik“)→ „Alert“ („Alarm“)→ „On“ („Sees“). 

Kui treeningul on südame löögisagedus maksimaalsest ja minimaalsest etteseatud pirmäärast 
väljaspool, annab kell sellest signaaliga märku. Treeningvahemiku alarm töötab ainult 
treeningrežiimis. 
 
Rindkererihma ja GPS-kella omavahel ühendamine 
Igal rindkererihmal on unikaalne ID  ja ta on juba tehases GPS-kellaga ühendatud, et valesti 
ühendamist vältida. Kui te asendate kella või rihma, peate need uuesti ühendama. 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „On/Off“ („Sees/Väljas“). Lülitage „Off“ („Välja“). 
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 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) 
→ „Pairing“ („Ühendamine“). 

 Seejärel puudutage mõne sekundi jooksul sensorite pinda. 
 Kui ühendamine oli edukas, ilmub ekraanile kiri „DONE!“ („Tehtud!“). 
 Kui ilmub teade „FAIL“ („Ebaõnnestus“), siis ühendamist ei toimunud. Proovige uuesti rihma 

ja kella omavahel ühendada vastavalt ülaltoodud juhistele. 
 Peale ühendamist lülitage „HRM“ („Südame löögisageduse mõõtmine“) uuesti sisse („On“). 

 

6.3.2 Profiilid ja treeningute andmed 
 
GPS-kellal on 5 erinevat treeningprofiili: 
„Running“ („Jooksmine“), „Cycling“ („Rattasõit“), „Hiking“(„Matkamine“), „Sailing“ („Purjetamine“) ja 
„Kasutaja“. 
Profiilide nimesid saab muuta vaid runtastic Connect programmi abil. 
 
Treeningprofiili valimine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „Profiles“ 
(„Profiilid“)→ „Select“ („Vali“). 

 Valige üks viiest treeningprofiilist. 
 

Iga treeningprofiili jaoks on 3 ekraanipilti, igal ekraanipildil on 3 treeningut iseloomustavat näitajat. 

 
Treeningu andmeid saate vabalt nimekirjast valida. Nõnda saate valida just need andmed, mis teid 
treeningu juures eriti huvitavad. 
Treeningu andmete valiku saab teha nii GPS-kella seadistusrežiimis kui ka runtastic Connect 
programmi abil. runtastic Connect-i kasutades on valimine kiirem ja lihtsam. 
 
Treeningu andmete valimine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „Profiles“ 
(„Profiilid“)→ „Customize“ („Muuda“). 

 Valige üks viiest profiilist, mille andmeid te tahate seadistada. 
 Seejärel valige ekraanivaadetele 1-3 (View 1-3 („Vaade 1-3“) igale kolmele reale 

treeningandmed. 
 
Ridade 1 ja 3 erinevad võimalused 
 

Altitude Kõrgus  
Calories Kalorid  
Distance Vahemaa  
Heading Kurss (iseloomustab koordinaate)  
HR-Avg Keskmine südame löögisagedus  
HR-Max Maksimaalne südame löögisagedus  
HR-Min Minimaalne südame löögisagedus  
HR Käesolev südame löögisagedus  
HRZ-Abv Treeningalast ülevalpool veedetud aeg  
HRZ-Blw Treeningalast allpool veedetud aeg  
HRZ-In Treeningalas olev aeg  
LapDist Ringi pikkus  
LapNo Ringide arv  
LapTime Ringi aeg  
Pace Avg Keskmine tempo (aeg/km)  
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Pace Max Maksimaalne tempo (kiireim aeg/km)  
Pace Käesolev tempo (aeg/km)  
Speed Avg Keskmine kiirus  
Speed Max Maksimaalne kiirus  
Speed Käesolev kiirus  
TimeOfDay Aeg  
Wkout Time Treeningu aeg  

 
Võimalikud andmed 2. real 
 

Distance Vahemaa  
HR Käesolev südame löögisagedus  
LapDist Ringi pikkus  
LatLong Pikkus- ja laiuskraadid  
PaceAvg Keskmine tempo (aeg/km)  
SpeedAvg Keskmine kiirus  
Speed Kiirus  
TimeOfDay Aeg  
Wkout Time Treeningu aeg  

 
Treeningu põhiinfo seadistamine 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „Profiles“ 
(„Profiilid“)→ „Reset“ („Taasta“). 

Treeninguinfo põhiseaded on: 
 1. ekraanipilt: vahemaa, keskmine tempo(aeg/km), treeningu aeg 
 2. ekraanipilt: ringide arv, käesolev südame löögisagedus, ringi aeg 
 3. ekraanipilt: kõrgus, aeg, kalorid 

 
3 ekraanipildi käsitsi vahetamine 
3 ekraanipildi käsitsi vahetamiseks vajutage GPS-treeningrežiimis („GPS-Workout“) olles nuppu 
„VIEW“ („Vaade“). 
 
3 ekraanipildi automaatne vahetumine 
GPS-kell vahetab 3 ekraanipilti automaatselt, kui sisse on lülitatud funktsioon „Scanning“ 
(„Skänneerimine“). 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „ViewScan“ 
(„Skänneerimine“)→ „On“ („Sees“). 
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6.3.3 Treenimine 
 
A-GPS 
 
Kellal on funktsioon, mida nimetatakse „A-GPS“ (Assisted Global Positioning System, Assisteeritud 

globaalne positsioneerimise süsteem). A-GPS kiirendab GPS signaali vastuvõttu halbade 

ilmastikutingimuste korral. A-GPS-i info salvestatakse serverisse ja saadetakse kellale runtastic 

Connect programmi abil. Andmete kehtivusaeg on 7 päeva . 

Funktsiooni kasutamiseks on vajalik internetiühendus. 
 
A-GPS andmete allalaadimine 
Ühendage USB-kaabel kellaga ja seejärel oma arvutiga. Kohe, 
kui kell on arvutiga ühendatud, kantakse A-GPS andmed kellale 
üle. 

 
 

GPS – alustamine 
 

Siinkohal järgige hoolikalt nõuandeid, mis on toodud välja peatükis 5 „Üldine info GPS signaali 
vastuvõtu kohta“. 

 
Optimaalsetes tingimustes võtab nö. külma käivitamise korral satelliitide otsing aega umbes 1 minuti 
ja nö. sooja käivituse korral umbes 10 sekundit. 
Külm käivitamine tähendab, et kella hakatakse kasutama esimest korda, seda pole väga pikka aega 
kasutatud või seda on liigutatud peale eelmist kasutamist üsna kaugele (nt. 300 km kaugusele). 
Sel juhul ei tea GPS-kell, milliselt satelliidilt signaali oodata ja peab need andmed uuesti koguma. 
Sooja käivituse korral leiab kell satelliidid parimal juhul umbes 10 sekundiga. Sooja käivituse saab 
teha vaid siis, kui eelmisest signaali vastuvõtukohast ei ole liiga kaugele mindud ja sellest ei ole liiga 
kaua aega möödas. Mida rohkem satelliite võrreldes viimase kasutuskorraga on oma positsiooni 
muutnud, seda rohkem aega satelliitide otsing võtab. 
 

Kiireks GPS signaali vastuvõtuks on oluline, et kell oleks ühe koha peal ja ei liiguks. 
Nõuanne: enne jooksma või muul viisil liikuma hakkamist, käivitage GPS-kell vabas õhus/ruumis 
otsevaatega selgele taevale (näiteks aknalaual või auto kapotil) ja otsige satelliite. 

 
Satelliitide otsimiseks on järgnevad võimalused: 

1) Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „GPS“ → „On/Off“ („Sees/Väljas“)→ „GPS 
On!“ („Sees“). 

2) GPS-treeningrežiimis olles vajutage ja hoidke all nuppu „VIEW“ („Vaade“). 
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Kohe, kui kell võtab vastu esimese signaali, ilmub ekraanile sümbol: 

 
Satelliitide otsimine             GPS signaal vastu võetud 

 
GPS oleku kuvamine: 

 „Helendav“ antenni sümbol – käib satelliitide otsimine 

 Kui ekraanile ilmub selline „fikseeritud GPS“ kujutis, on kell leidnud kindla 2D positsiooni (puudu 
on vastavalt kõrgusmõõde). 

 Kui ekraanile ilmub selline sümbol, on leidnud kell piisavalt satelliite, et kindlaks määrata oma 
3D asukoht (koos kõrgusmõõtmega). 
 
Kui satelliite ei leita ja kell ei saa oma asukohta määrata, ilmub ekraanile „GPS Lost“ („GPS kadunud“), 
kuni uuesti nuppu vajutatakse. 
 
GPS peatamine käsitsi 
Satelliitide otsingu peatamiseks on järgnevad võimalused: 

1) Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „GPS“ → „On/Off“ („Sees/Väljas“)→ „GPS 
Off!“ („GPS väljas“). 

2) GPS-treeningrežiimis olles vajutage ja hoidke all nuppu „VIEW“ („Vaade“). 
 
GPS automaatne peatamine („Timeout“) 
GPS automaatne peatamine („Timeout“) võimaldab kindlaks määrata aja, mille jooksul GPS-kell 
satelliite otsib, enne kui ebaedu korral otsingu peatab. Automaatseks peatamiseks saab määrata 
ajavahemiku 5 või 30 minutit: 

 Valige seadistusrežiimis olles „GPS“→ valige „Timeout“. 
 Valige kas „5 mins“ („5 minutit“) või „30 mins“ („30 minutit“) 

 
GPS automaatseks peatamiseks on eelseadistatud 5 minutit. Näiteks kui kannate sisselülitatud GPS-
ga kella ja sisenete ruumi, siis seal ei suuda kell tavaliselt GPS signaali vastu võtta. Aku säästmiseks 
lõpetab kell GPS signaali otsimise 5 minuti pärast ja sulgeb GPS funktsiooni. 
 
Treeningu alustamine/lõpetamine 
Vajutage GPS-treeningrežiimis olles treeningu alustamiseks või lõpetamiseks nuppu „ST./STP.“ 
(„Start/Stop“). Automaatselt käivitub GPS signaali otsimine ja süame löögisageduse mõõtmine (kui 
seda pole juba eelnevalt käsitsi tehtud). 
 
Ringiaegade salvestamine 
Treeningu ajal vajutage ringiaegade salvestamiseks nuppu „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“). Iga 
treeningu jaoks saab maksimaalselt salvestada 99 aega. 
 
Ringiaegade automaatne salvestamine „Lap-By-Distance“ („Ring vahemaa järgi“) 
Seda funktsiooni kasutades saab ringe luua automaatselt. Sel juhul pole vaja ringiaja salvestamiseks 
vajutada nuppu „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“). 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „SmartLap“→ „By 
Dist“ („Vahemaa järgi“). 

 Määrake soovitud vahemaa, mille järel ringe lugema hakatakse (nt. 1 km) 
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 Seejärel vajutage SmartLap funktsiooni aktiveerimiseks „On“ („Sees“). 
Alles jääb ka käsitsi ringiaegade mõõtmine automaatselt seatud vahemaade vahel. 
 
Alarmi aktiveerimine funktsiooni „Lap-By-Distance“ („Ring vahemaa järgi“) jaoks 
Kui alarm on aktiveeritud, toob kell iga uue ringi alguse korral kuuldavale heli. 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „SmartLap“→ 
„Alert“ („Alarm“). 

 Seejärel valige „Ring vahemaa järgi“ funktsiooni jaoks alarmi sisse- või väljalülitamine, 
vajutades vastavalt „On“ („Sees“) või „Off“ („Väljas“). 

 
Automaatne ringi kontrollpunktide loomine funktsioonis „Lap-To-Waypoint“ („Ring 
kontrollpunktide järgi“) 
Selle funktsiooniga on võimalik automaatselt kontrollpunkte luua. Iga kord, kui salvestatakse ringiaeg 
(ükskõik, kas käsitsi või automaatselt), luuakse uus kontrollpunkt. 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „SmartLap“→ 
„Lap“  („Ring“)→ „WP“. 

 Seejärel vajutage „Lap-To-Waypoint“ („Ring kontrollpunkti järgi“) funktsiooni aktiveerimiseks 
„On“ („Sees“). 

 Valige üks teekondadest. Eelmine teekond kustutatakse ja asendatakse uue teekonnaga. 
 
Mõõtmiste intervalli seadistamine 
GPS-kell salvestab katkematult teie teekonda. Saate käsitsi muuta aega, kui tihti mõõtmisi teostada – 
1 sekundist kuni 10 minutini. Eelnevalt on kell seadistatud mõõtma 4 sekundilise intervalliga: 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „TrackLog“ 
(„Teekonna logi“). 

 Seejärel määrake soovitud mõõtmise intervall. 
 

6.3.4 Peale treeningut 
 
Treeningu andmete nullimine 
Kui lõpetate treeningu, hoidke all nuppu „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“), kuni ekraanile ilmub kiri „Hold 
to Save“ („Hoia salvestamiseks“); kogu treeningut puudutav info nullitakse ja võite alustada uut 
treeningut. Sooritatud treeningu andmed salvestatakse kella mälus ja neid on võimalik hiljem 
vaadata. 
 
Treeningu andmete kustutamine 
Kui soovite viimase treeningu andmeid kustutada: 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „Delete“ 
(„Kustuta“)→ „Del Last“  („Kustuta viimane“). 

Kui soovite kõiki seni tehtud treeningute andmeid kustutada: 
 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „Delete“ 

(„Kustuta“)→ „Del All“  („Kustuta kõik“). 
 
Treeningute ajalugu 

 Seadete valimise režiimis valige menüüs punkt  „Workout“ („Treening“) → „History“ 
(„Ajalugu“). 

Ajalugu koosneb 3 osast, millest igaüht kuvatakse 5 sekundi jooksul (osad vahelduvad automaatselt). 
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(Osa 1) 
 Esimene rida: Salvestise (treeningu) number 

Vajutage „ST./STP.“ („Start/Stopp“) või „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“) nuppe, et treeningute 
vahel liikuda. 

 Teine rida: kuupäev 
 Kolmas rida: aeg 
 Neljas rida: ringide arv käesoleva treeningu ajal 

 
(Osa 2) 

 Treeningu aeg 
 Vahemaa 
 Keskmine tempo (aeg/km) 

 
(Osa 3) 

 Kalorid 
 Keskmine südame löögisagedus 
 Keskmine kiirus 

 
Vajutage nupule „VIEW“ („Vaade“), et näha ringide ajalugu. Vasakul üleval nurgas on salvestise 
(treeningu) number, paremal üleval nurgas on ringide arv. Vajutage nuppudele „ST./STP.“ 
(„Start/Stopp“) või „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“), et liikuda üksikute ringide vahel.  
 
Ringide ajalugu koosneb 2 osast, mida kuvatakse alati vahelduvalt: 

 Osa 1 
Keskmine ringiaeg, ringi pikkus ja selle ringi tempo 

 Osa 2 
Selle ringi keskmine südamelöögisagedus ja kiirus. 

Vajutage „VIEW“ („Vaade“) nuppu, et liikuda tagasi treeningute ajaloo juurde. 
 
 

6.4 GPS-navigatsioonirežiim 
 

Märkus: kellal on küll GPS-navigatsioonirežiim, kuid seda ei toeta veel programm runtastic Connect. 
Seetõttu ei saa te teekondi kella alla laadida ja kasutada neid GPS-navigatsioonirežiimis. Seda 
funktsiooni saab kasutada alates augustist 2012.  

 
Vajutage korduvalt „MODE“ („Režiim“) nuppu, kuni ilmub GPS-navigatsioonirežiimi ekraanipilt: 
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Teekonnad ja kontrollpunktid 
GPS-kella saab salvestada kuni 10 teekonda, kuid töötada saab ainult ühega korraga. Teekond võib 
koosneda kuni 99 kontrollpunktist. Kontrollpunkte omavahel ühendades saab luua teekonna, kuid 
kontrollpunktid võivad ka eraldi asuda. 
GPS-navigatsioonirežiimil on 2 alafunktsiooni, mille vahel valimiseks peate vajutama nuppu „VIEW“ 
(„Vaade“). 

 Navigatsiooni-vaade 
 Teekonna-vaade 

 

6.4.1 Navigatsiooni-vaade 
 
Vajutage GPS-navigatsioonirežiimis olles korduvalt nuppu „VIEW“ („Vaade“), kuni näete järgnevat 
ekraanipilti: 
 

 
Esmalt valige teekond, navigatsioonirežiim ja kontrollpunkti raadius, nagu on kirjeldatud allpool: 
 
Teekonna valimine 

 Valige „Settings“ („Seaded“) → „Navigation“ („Navigatsioon“)→ „SelPath“ („Vali teekond“) 
 Nüüd saate valida teekonna 1 kuni 10 

 
Teekonna kustutamine 

 Valige „Settings“ („Seaded“) → „Navigation“ („Navigatsioon“)→ „DelPath“ („Kustuta 
teekond“) 

 Nüüd saate kustutada teekonna 1 kuni 10 
 
Navigatsiooni tüübid 
Kellal on kolm erinevat navigatsioonitüüpi: 

 Kontrollpunkti-navigatsioon: eesmärgiks on aktiveeritud kontrollpunkt. Valige see tüüp, et 
minna üksiku kontrollpunktini aktiveeritud teekonnal. Valiku saate teha „go-to-display“-l 
(„teekonna-ekraanipildil“). 

 Edaspidi-navigatsioon: viimane kontrollpunkt on finišiks. Valige see navigatsioonitüüp, kui 
soovite liikuda aktiivsel teekonnal esimesest punktist viimasesse. Lähima kontrollpunkti saate 
aktiveerida „go-to-display“-l („teekonna-ekraanipildil“). Kui jõuate aktiveeritud 
kontrollpunkti, kuvatakse automaatselt järgmine punkt, kuni jõuate teekonna lõppu. 

 Tagurpidi-navigatsioon: esimene kontrollpunkt on finišiks. Valige see navigatsioonitüüp, kui 
soovite liikuda aktiivsel teekonnal viimasest punktist esimesse. Lähima kontrollpunkti saate 
aktiveerida „go-to-display“-l („teekonna-ekraanipildil“). Kui jõuate aktiveeritud 
kontrollpunkti, kuvatakse automaatselt eelmine punkt, kuni jõuate teekonna esimesse 
kontrollpunkti teekonna alguses. 
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Navigatsioonitüübi valimine 
 Valige „Settings“ („Seaded“) → „Navigation“ („Navigatsioon“) → „NavMode“ („Navigatsiooni 

tüüp“) 
 Nüüd valige „waypoint“ („kontrollpunkt“), „forward“ („edaspidi“) või „backward“ 

(„tagurpidi“). 
 
Kontrollpunkti raadius 
Saate täpselt määrata, millal kontrollpunkti jõuate. Eelnevalt on seadistatud kell 30 meetrile (98,43 
jalga). Nii et kui sisenete sellesse raadiusesse, olete jõudnud kontrollpunkti. Raadiust saate muuta ka 
käsitsi (10-200 meetrit/ 32,81-656,17 jalga) 

 Kontrollpunkti raadiuse käsitsi seadistamiseks hoidke all nuppu „MODE“ („Režiim“) kuni 
avaneb menüü, seal valige „Navigation“ („Navigatsioon“) → „WP Radius“ („Kontrollpunkti 
raadius“) 

 Nüüd saate valida soovitud suuruse. 
 
GPS käivitamine 
 

Palun lugege tähelepanelikult nõuandeid peatükis 5 „Üldine info GPS signaali vastuvõtmise kohta“. 

 
Heades tingimustes võtab satelliitide otsing külma käivituse korral aega umbes 1 minuti, sooja 
käivituse korral umbes 10 sekundit. 
Külm käivitus tähendab esmakordset käivitust või käivitust peale pikka seismist. Samuti loetakse 
külmaks käivituseks seda, kui kella on viimasest kalibratsioonikohast liigutatud üle 300 km (186,41 
miili). GPS-kell ei tea sel juhul satelliitide täpset asukohta ja peab selle info uuesti koguma. 
 
Soe käivitus kestab umbes 10 sekundit. Sooja käivituse saab teha vaid siis, kui kella ei ole peale 
viimast kalibreerimist kaugele liigutatud. Mida rohkem satelliite on alates viimasest kalibratsioonist 
liikunud, seda kauem aega võtab satelliitide otsing. 
 

Heaks GPS signaali vastuvõtmiseks peab kell olema paigal ja seda ei tohi liigutada. 
Tähelepanu: enne treeningu alustamist pange GPS-kell horisontaalsele pinnale nii, et oleks 
otsekontakt taevaga (näiteks aknalauale, auto katusele) ja alustage satelliitide otsingut. 

 
Satellitide otsingu alustamiseks on järgnevad võimalused: 

1) Hoidke all „MODE“ („Režiim“) nuppu, kuni ilmub menüü, valige GPS „On/Off“ („Sees/Väljas“) 
ja aktiveerige „On“ („Sees“). 

2) Vajutage ja hoidke all „VIEW“ („Vaade“) nuppu, kui olete GPS-navigatsioonirežiimis. 
Kui olete GPS-signaal kätte saanud, kuvatakse ekraanil suunanool, mis näitab, kus on teie järgmine 
kontrollpunkt. 

 
 
 GPS-i käsitsi peatamine 
Satelliitide otsingu peatamiseks on järgmised võimalused: 

1) Hoidke all „MODE“ („Režiim“) nuppu, kuni ilmub menüü, valige GPS „On/Off“ („Sees/Väljas“) 
ja aktiveerige „Off“ („Väljas“). 

2) Vajutage ja hoidke all „VIEW“ („Vaade“) nuppu, kui olete GPS-navigatsioonirežiimis. 
 
 



30 
 

GPS Timeout (automaatne peatamine) seadistamine 
„GPS Timeout (automaatne peatamine)“ määrab aja, mille jooksul kell otsib satelliite, enne kui 
automaatselt peatub. See aeg võib olla 5 või 30 minutit. 

 Hoidke all „MODE“ („Režiim“) nuppu kuni avaneb menüü, valige „GPS“→ valige „Timeout“. 
 Valige kas „5 mins“ („5 minutit“) või „30 mins“ („30 minutit“). 

 
GPS automaatseks peatamiseks on eelseadistatud 5 minutit. Näiteks kui kannate sisselülitatud GPS-
ga kella ja sisenete ruumi, siis seal ei suuda kell tavaliselt GPS signaali vastu võtta. Aku säästmiseks 
lõpetab kell GPS signaali otsimise 5 minuti pärast ja sulgeb GPS funktsiooni. 
 
Treeningu alustamine/lõpetamine 
Vajutage GPS-navigatsioonirežiimis olles treeningu alustamiseks või lõpetamiseks nuppu „ST./STP.“ 
(„Start/Stopp“). Automaatselt käivitub GPS signaali otsimine ja südame löögisageduse mõõtmine (kui 
seda pole juba eelnevalt käsitsi tehtud). 
 
Ringiaegade salvestamine 
Treeningu ajal vajutage ringiaegade salvestamiseks nuppu „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“). Iga 
treeningu jaoks saab maksimaalselt salvestada 99 aega. 

 
 
Kuvatakse käesolev kiirus ja kaugus aktiveeritud kontrollpunktini. Joone all kuvatakse vaheldumisi 
järgnevat infot: 

 Päeva aeg 
 Treeningu aeg 
 Kaugus finišist 
 Kalkuleeritud finišisse jõudmise aeg 
 Käesolev südame löögisagedus (kui võimalik) 

 
Kui olete kontrollpunkti raadiusesse jõudnud, kõlab 3 lühikest piiksu, juhul kui te pole neid eelnevalt 
menüüs deaktiveerinud (6.1.2 Süsteemi seaded). 
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6.4.2 Go-to-display („teekonna-vaade“) 
 
Sisenege GPS-navigatsioonirežiimi ja vajutage mitu korda nuppu „VIEW“ („Vaade“), kuni näete 
järgnevat ekraanipilti: 

 
 

Saate valida kontrollpunkti eelnevast teekonnast vajutades kas „ST./STP“ („Start/Stopp“) nuppu või 
„LAP/RESET“ („Ring/Taasta“) nuppu. 
Joone all kuvatakse vaheldumisi järgnevat infot: 

 Aeg ja kuupäev, kontrollpunkti loomise aeg ja suund (kraadides) selle kontrollpunktini 
(eelduseks on GPS signaali vastuvõtmine) 

 Kontrollpunkti koordinaadid ja kõrgus 
 
Peale kontrollpunkti aktiveerimist vajutage nupule „VIEW“ („Vaade“), et liikuda tagasi 
navigatsioonimenüüsse. 
 

6.5 Kompassirežiim 
 
Vajutage nuppu „MODE“ („Režiim“) kuni jõuate kompassirežiimi. Ekraanile näeb see välja järgmiselt: 
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                             Suund                                                                               Kraadid 
 

 Suund  Kraadid 

N Põhi 349-11° 

NNE Põhi-kirre 12-33° 

NE Kirre 34-56° 

ENE Ida-kirre 57-78° 

E Ida 79-101° 

ESE Ida-kagu 102-123° 

SE Kagu 124-146° 

SSE Lõuna-kagu 147-168° 

S Lõuna 169-191° 

SSV Lõuna-edel 192-213° 

SV Edel 214-236° 

VSV Lääs-Edel 237-258° 

V Lääs 259-281° 

VNV Lääs-Loe 282-303° 

NV Loe 304-326° 

NNV Põhi-loe 327-348° 

 

6.5.1 Kompassi kalibreerimine 
 
GPS-kella kompassi tuleb kalibreerida: 

 Kui kella kasutatakse esimest korda 
 Kui kella kasutatakse kohas, mis ei ole sarnane kohaga, kus kompass kalibreeriti 
 Kompassi kalibreerimiseks tuleb minna seadistusrežiimi ja valida „Settings“ („Seaded“) → 

„System“ („Süsteem“) → „Compass“ („Kompass“) → „Calibrate“ („Kalibreeri“). Hoidke GPS-
kella paralleelselt põrandaga ja keerake päripäeva, kuni ekraanile ilmub kiri „Done“ 
(„Tehtud“). 
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6.5.2 Deklinatsiooni sisestamine 
 
GPS-kell, nagu enamik magneetilisi kompasse, näitab magnetilise põhjapooluse suunas. Kaardid on 
aga suunatud geograafilise  põhjapooluse suunas. Seetõttu esineb nende suundade vahel nurk, mida 
nimetatakse deviatsiooniks või deklinatsiooniks. 

 
 
Selle deklinatsiooni korrigeerimiseks tutvustame deviatsiooni kraadi. Seda deviatsiooni kraadi 
näidatakse kaartidel plussmärgiga ida deviatsioonina (E) ja vastavalt miinusmärgiga lääne 
deviatsioonina (V). 
 
Näide 1: 
Lääne deviatsioon 23° ja kompass näitab 323°→323°-23°=300° 
Näide 2: 
Ida deviatsioon 22° ja kompass näitab 278°→278°+22°=300° 
 
Enamikel kaartidel on väike nool, mis näitab magnetilise põhjapooluse suunda ja näitab kui suur on 
vastvalt deviatsioon (näidatakse kraadides). Lisaks aitab soovitud asukoha deklinatsiooni leida 
internetilehekülg www.magnetic-declination.com. 
 

 Delkinatsiooni sisestamiseks valige seadistusrežiimis „Settings“ („Seaded“) → „System“ 
(„Süsteem“) → „Compass“ („Kompass“) → „Declinate“ („Deklinatsioon“). 

 Seejärel seadistage deklinatsioon. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.magnetic-declination.com/
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7 Ökorežiim 
 
GPS-kellal on ökorežiim. Seetõttu kustuvad näiteks tuled, et suurendada akude kestvust. 
Ökorežiimi aktiveerimiseks vajutage ajarežiimis „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“) nuppu umbes 5 
sekundit. Ekraan lülitub välja. Erinevate režiimide seaded EI KAO ära. 

 
 

Seejärel vajutage uuesti umbes 5 sekundit nuppu „LAP/RESET“ („Ring/Taasta“), et ökorežiimist 
väljuda ja ekraan uuesti sisse lülitada. 
 
 
 

8 Ekraani heledus 
 
Kui vajutate nuppu „LIGHT“ („Valgus“), hakkab ekraan umbes 5 sekundiks helendama. 
 
Samuti on võimalik ekraani püsivalt valgustatuks teha. Nö. öörežiimi aktiveerimiseks vajutage ja 
hoidke all nuppu „LIGHT“ („Valgus“) umbes 5 sekundi jooksul. Öörežiimist väljumiseks vajutage 
lühidalt nuppu „LIGHT“ („Valgus“). Ekraani valgustus kaob umbes 5 sekundi jooksul. 
Siiski, pidage meeles, et ekraani valgustus nõuab rohkem energiat; seetõttu tühjeneb aku kiiremini. 
 
 
 

9 Aku laadimine, patarei vahetamine 
 
9.1 GPS-kella aku laadimine 
GPS-kellal on liitium-polümeer aku. 
 
Aku taseme kuvamine 
 
Ajarežiimis vajutage nuppu „VIEW“ („Vaade“), kuni kuvatakse järgev ekraanipilt: 
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Kuvatakse hinnanguline järelejäänud tundide arv GPS-režiimis. Kui aku on peaaegu tühi, kuvatakse 

sümbol  ja GPS funktsioon ja südame löögisageduse mõõtmine peatatakse. Aku kestvus GPS-i 
kasutades on 8 tundi ja ainult ajarežiimi kasutades umbes 1 aasta. 
 

Korrosiooni vältimiseks soovitame GPS-kella kontaktid enne laadimist korralikult kuivatada. 

 
Aku laadimiseks tehke järgnevalt: 
Kinnitage USB kaabli klamber GPS-kella külge viisil, mis on näidatud järgneval pildil ja ühendage USB 
kaabel vooluvõrku ühendatud arvutiga. Aku laadimiseks ei ole vaja paigaldada eraldi draiverit.  
 

 
 

Laadimise ajal näete ekraanil järgmist sümbolit: 
 

 
Tühja aku laadimine võtab aega umbes 2 tundi. Kui aku on täis laetud, ilmub ekraanile kiri „battery 
full“ („aku on täis“). 
 

9.2 Rindkererihma patarei vahetamine 
 
Avage mündiga patareikarbi kaas, pöörates seda vastupäeva. Võtke vana patarei välja ja asendage 
see uue 3V tüüpi CR0232 patareiga. Veenduge, et pluss poolus oleks ülespoole. Asetage patareikarbi 
kaas tagasi ja sulgege see keerates päripäeva. Veenduge, et kaas on korralikult suletud, et niiskus ei 
kahjustaks rindkererihma. 
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10 Andmete allalaadimine 
 
Runtastic Connect on programm, mille abil saate treeningute andmeid kellast arvutisse oma runtastic 
profiilile alla laadida ja seejärel analüüsida. 
 

10.1 Seadistusfailide allalaadimine  
     
Programmi ja USB kaabli installeerimise failid ja draiverid saate alla laadida aadressilt: 
http://www.runtastic.com/connect 
 

10.2 Kuidas runtastic Connect-i paigaldada 
 
1.  Ärge ühendage veel USB kaablit oma arvutiga. 
2.  Paigaldamisprotsessi alustamiseks tehke topeltklõps allalaetud failil. 
3.  Järgige paigaldamisel juhiseid, mis arvutiekraanile ilmuvad. 
 

10.3 USB kaabli draiverite paigalamine 
 
Runtastic Connect-i arvutisse paigaldamise ajal saate paigaldada ka USB kaabli jaoks vajalikud 
draiverid. 
 

Märkus: paigaldatavad failid ei tohiks arvutit kuidagi kahjustada. 

 

10.4 runtastic Connect-i kasutamine 
 
Allpool on ära toodud kõige tähtsamad aspektid, kuidas kasutada runtastic Connect-i: 

1. Ühendage kell USB kaabliga ja seejärel kaabel arvutiga. runtastic Connect avaneb peale arvuti 
kellaga  ühendamist automaatselt: 
 

 
Klikake sellele noolele, et akent täielikult avada: 
 

Oma runtastic konto loomiseks klikake kirjal „Connect account“ („Loo konto“). 
Teid suunatakse automaatselt kodulehele, kus saate oma kasutajanime kasutades sisse logida. Konto 
loomiseks järgige lehele ilmuvaid juhiseid. 

http://www.runtastic.com/connect
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Saate liikuda järgnevate akende vahel: 

 
„User“ („Kasutaja“) 

 

„Customize“ („Muuda“) 

 

„System“ („Süsteem“) 
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Igas aknas saate muuta seadeid, mis kantakse üle ka teie kellale, peale seda kui olete vajutanud 
„Save“ („Salvesta“) nuppu. 
 

 
 

11 Tehniline info 
 
GPS-kell 
Vooluallikas:   Liitium-polümeer aku, 380 mAH, 3,7V 
GPS täpsus:    3 meetrit CEP (50%) selge taeva tingimustes 
 
Täpsust hinntakse CEP 50% (Circular Error Probability) järgi. See tähendab, et väga hea GPS signaal 
vastuvõtutingimuste korral asuvad 50% kõigist mõõtmispunktidest seespool etteantud 3-meetrise 
raadiusega ringi ja ülejäänud 50% asuvad väljaspool seda. 
Seega, 95% kõigist mõõtmispunktidest asuvad topeltsuure ringi sees. Hea satelliidisignaali vastuvõtu 
korral on peaaegu kõik punktid 6-meetrise raadiusega ringi sees. 

 
Asukoha määramise täpsus 

 
 
Rindkererihm 
Vooluallikas:   1 liitiumpatarei (3V, CR 2032) 
Ülekandesagedus rihmast GPS-kellani: 2,4 GHz 

 
 
 

12 Vastavusdeklaratsioon 
 
R&TTE Direktiiv 1999/5/EG: 
Vastavusdeklaratsiooni lühendatud versioon: sellega kinnitab Krippl-Watches, et GPS-kell (Art.-No. 
RUNGPS1, tüüp: D02I280) ja rindkererihm (Art.-No. RUNGPS1, tüüp: T00018D) vastavad põhilistele 
tingimustele 1999/5/EG direktiivis. 
 
 
Vastavusdeklaratsiooni täielik ekst on kättesaadav meie koduleheküljel www.runtastic.com 

http://www.runtastic.com/
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13 Korduma kippuvad küsimused/Vigade 
parandus 

 
Enne GPS-kella kasutamist veenduge, et aku on laetud ja vajadusel laadige see enne kasutamist. 
Samuti kontrollige rindkererihma patareid ja vajadusel asendage see. 
 
Tahan treeninguga alustada, miks GPS-kell kiirust ei näita? 
GPS signaali heaks vastuvõtmiseks on oluline, et kell oleks paigal ja ei liiguks. Enne jooksma  või  
liikuma hakkamist käivitage oma GPS-kell vabas õhus/ruumis selge taeva all (sobib ka näiteks 
aknalaud) ja alustage satelliitide otsingut. Lugege nõuandeid ka peatükist 5 „Üldine info GPS signaali 
vastuvõtu kohta“. 
 
Mida tähendab kiri „GPS lost“ („GPS kadunud“)? 
Kiri „GPS lost“ („GPS kadunud“) kella ekraanil tähendab, et kell ei saa GPS signaali vastu võtta või 
signaal satelliidilt on kadunud. Sel juhul vaadake peatükist 6.3.3 „Treening“ edasisi tegevusjuhiseid. 
 
Miks ma ekraanipilti ei näe? 
Miks ekraani valgustus ei tööta? 
Kontrollige aku laetust ja vajadusel laadige seda. Siiski, kui ekraanipilti ka peale seda ei ilmu, võtke 
ühendust edasimüüjaga. 
 
Miks on ekraan must ja miks ei ole ekraan loetav? 
See on põhjustatud liiga pikast otsese päikesekiirguse käes olemisest või liiga kõrgest keskkonna 
temperatuurist. Laske GPS-kellal jahtuda, siis muutub ekraan jälle loetavaks. 
 
Miks ekraan reageerib aeglaselt? 
Kas keskkonna temperatuur on alla 0°C? Kui temperatuur tõuseb jälle üle 0°C, muutub ka ekraani 
töökiirus normalseks. Salvestatud info säilib. 
 
Kui kaua kestab GPS-kella aku? 
GPS-i kasutades on tööaeg 14 tundi, ja ainult ajarežiimi kasutades umbes 1 aasta. 
 
Kell ei näita minu käesolevat kiirust? 
Kontrollige, kas GPS signaalide vastuvõtmine on piisav. 
 
Miks GPS-kell näitab kindlat kiirust, kui ma parasjagu ei kõnni/liigu? 
Seesõltub asukoha määramise täpsusest ja GPS mõõtmiste ajaintervallist. Vaadake järgmist lõiku 
GPS-kella täpsuse kohta. 
 
Kui täpne on GPS-kell? 
Täpsus sõltub satelliidisignaalide vastuvõtust. Täpsust hinnatakse nn. CEP 50% (Circular Error 
Probability) järgi. See tähendab, et väga hea GPS signaal vastuvõtutingimuste korral asuvad 50% 
kõigist mõõtmispunktidest seespool etteantud 3-meetrise raadiusega ringi ja ülejäänud 50% asuvad 
väljaspool seda. Siiski, 95% kõigist mõõtmispunktidest asuvad topeltsuure ringi sees. Seega on hea 
satelliidisignaali vastuvõtu korral peaaegu kõik punktid 6-meetrise raadiusega ringi sees. 
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Miks ei saa GPS-kella akut laadida? 
Veenduge, et USB-pesa, kuhu GPS-kell on ühendatud, oleks voolu andev. Aku laadimiseks ei ole 
vajalik paigaldada eraldi draiverit. Kui laadimise ajal tekivad probleemid, kontrollige kella tagaküljel 
olevaid kontakte. Kui seal on higijääke ja naha osakesi, puhastage kontaktid terava metallesemega 
(näiteks pintsettidega). 
 
Miks rattaga sõites näitavad juhtmevaba arvuti ja GPS-kell erinevaid kiirusi? 
Ärge kasutage koos juhtmevaba arvutit ja GPS-kella. Rattaarvuti sensorilt tulevad signaalid võivad 
GPS-kella tööd häirida. Kell võib näidata seetõttu vale infot. 
 
Kas mobiiltelefoni ja GPS-kella võib samal ajal ratta lenkstangi küljes kasutada? 
See ei ole raadiolainete häirete tõttu soovitav. 
 
Millisteks spordialadel sobib GPS-kella kasutada? 
Kell sobib vabas õhus treeninmiseks, näiteks jooksmine, rattasõit, matkamine, purjetamine jne. 
 
Kas GPS-kella võib kautada ka majade ja muude objektide mõõdistamiseks vms? 
GPS-kella arvuti on mõeldud vaid vaba aja tegevusteks/hobideks. Ärge kasutage GPS-kella 
professionaalset täpsust nõudvateks mõõdistamisteks. 
 
Kas ronimisel, rattasõidul jne. võib kaartide ja kompassi asemel kasutada ainult GPS-kella? 
GPS-kell on mõeldud täiendama teisi navigatsiooni abivahendeid, näiteks kaarte ja kompasse. Kell ei 
asenda neid otseselt. Ärge kasutage GPS-kella ainukese navigatsiooni abivahendina. 

 
 
 

14 Garantii 
 
Tootja pakub kellale 2-aastast garantiid. Garantii algab ostukuupäevast (hoidke allesmüügitšekk). 
Selle aja jooksul parandatakse või asendatakse toode tasuta. Garantii alla ei kuulu patareid, vale 
kasutamine, kukkumine, tugevad löögid vms.  
 
Kaebuste korral pöörduge: 
 
Saksamaal ja Austrias:   service@runtastic.com 
Mujal maailmas: 
Pöörduge edasimüüja või vastutava maaletooja poole. 
 
 
 

www.runtastic.com 
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