
 
 

GLO Bluetooth GPS gyors beállítási útmutató 
 
 
Beüzemelés 
Nyissa ki (1), majd távolítsa el az akkumulátor hátlapot (2) és helyezze be az 
érintkezőknek megfelelően az akkumulátort (3), majd helyezze vissza a hátlapot és 
zárja vissza. 
 
Töltse fel az akkumulátor (kb. 3 órá) az autós töltő, vagy az USB-miniUSB kábel 
segítségével. A készülék számítógép USB portjáról, vagy USB-s hálózati adapterről is 
tölthető. 
A készülék üzemideje egy fltöltéssel kb. 12 óra. 
 
 
A Garmin GLO Bluetooth párosítása 

1. Tartsa benyomva a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz 
2. A GLO GPS vevő legyen legalább 10 méterre (ajánlott a minél közelebb helyezni) 
3. Kapcsolja be mobil eszközét, engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot és keresse meg a Bluetooth menüpontot a 

beállításokban. 
4. A mobileszköz használatával párosítsa a GPS vevőt a mobil eszközzel. 

 
A kék LED stabil kék színnel jelzi, ha a GPS vevő csatlakoztatva van a másik készülékhez. 
 
Megjegyzés: Ha az GPS vevő nem érzékel kapcsolatot több percen keresztül automatikusan kikapcsol. 
 
Bluetooth LED jelzései 

 Lassan kék villog: párosítható, készülék keresése 

 Gyorsan kék villog: párosítás folyamatban 

 Folyamatosan kék világít: létrejött a kapcsolat az eszközzel 
 
Státusz LED jelzései 

 Lassan narancssárga villog: töltés folyamatban 

 Folyamatos narancssárga világít: akkumulátor feltöltve, töltőforrás csatlakoztatva 

 Narancssárga nem világít: akkumulátor feltöltve, töltőáramforrásra nem csatlakozik 

 Gyorsan narancssárga villog : alacsony akkumulátor töltésszint 

 Narancssárga és zöld felváltva villog: akkumulátor vagy rendszer hiba 

 Zöld villog: GPS műholdak keresése folyamatban 

 Folyamatos zöld világít: GPS pozíció meghatározva 
 
Az GPS vevő-t helyezze olyan helyre ahol megfelelően rálát az égboltra (pl. műanyag, üveg felület alá). A készülék bár strapabíró 
kialakítású, de nem vízálló, az elhelyezésénél kérjük ezt vegye figyelembe. 
 
A műholdas jelek befogása több percet is igénybe vehet (főleg első indítás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a 
készüléket. 
 
 
 
Fontos! 
 

 Kérjük úgy helyezze el a készüléket, hogy ne varja Önt a 
kilátásban és a jármű vezetésében (1) 

 Ne helyezze simán a 
műszerfalra, mert 
lecsúszhat, baleset 
veszélyes (2). Javasoljuk 
gyári szilikonos tartó 
használatát. 

 Soha ne helyezze a légzsákra (3). 
 

 

http://www.gps.hu/Garmin-GLO-Szilikonos-tarto
http://www.gps.hu/Garmin-GLO-Szilikonos-tarto

