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1. STANDARD PACKAGE INCLUDES 

iGS20E x1    

Kabel Micro USB x1   

Instrukcja obsługi x1 

Standardowe mocowanie x2     

Podkładki do mocowania x2    

Gumki do mocowania x4  

 

2. PRZYCISKI  

 

Włączenie Wciś nij     

Nagrywanie/Pauza Wciś nij    by nagrywać /zatrzymać  

Wyłączenie Przytrzymaj     przez ponad 2 sekundy 

Wymuszone 

wyłączenie 
Przytrzymaj     przez ponad 10 sekund 

Przełączanie ekranu Wciś nij    by zmienić  ekran 

Ustaw strefę czasową 
Przytrzymaj     przez ponad 2 sekundy by wejś ć  w ustawienia 

strefy czasowej 



3. IKONY STANU 

 

Pełna bateria 

 Ś redni poziom baterii 

 Słaba bateria 

 Wyczerpana bateria i wkrótce nastąpi wyłączenie urządzenia 

 Miga podczas zapisywania / Ś wieci się podczas pauzy  

 

Brak sygnału GPS 

 Normalny sygnał GPS 

 Silny sygnał GPS 

 

4. MONTAŻ UCHWYTU ROWEROWEGO 

4. IN STALLATIO N 



5. NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SATELITAMI GPS I USTAWIENIE CZASU 

Upewnij się, z e iGS20E jest na zewnątrz i nic nie zasłania nieba.  

Zwykle uzyskanie sygnały GPS moz e zająć  od 5 do 120 sekund. Pozostań nieruchomy 

podczas nawiązywania połączenia z satelitami GPS. 

Czas i data zostaną skalibrowane automatycznie po zlokalizowaniu sygnałów satelitarnych. 

6. INTELIGENTNE PODŚWIETLENIE  

iGS20E automatycznie oblicza czas wschodu i zachodu słońca na podstawie pozycji GPS. 

Podś wietlenie automatycznie włącza się przed zachodem słońca i automatycznie wyłącza po 

wschodzie słońca. 

Gdy podś wietlenie jest wyłączone, wciś nij dowolny przycisk, aby włączyć  podś wietlenie na 15 

sekund. 

 

7. BATERIA 

Ostrzeżenie: Trzymaj iGS20E z dala od ognia. 

Typ baterii Wbudowana bateria litowo-jonowa, ładowana 

Czas pracy Około 25 godzin przy typowym uz ytkowaniu 

Zakres temperatury pracy Od -10 º do 50 ºC (14 º do 122 ºF ) 

Zakres temperatury ładowania Od 0 º do 45 ºC (32 º do 113 ºF ) 

Wejście DC5V, 500ma 

Czas ładowania 2.5 godziny 

 

Uwagi: 

1) Proszę uz ywać  zasilacza DC 5V do ładowania. 

2) Wraz ze spadkiem temperatury z ywotnoś ć  baterie ulega skróceniu. 

3) iGS10 obsługuje ładowanie podczas uz ycia. 

4) Nie nalez y nadmiernie rozciągać  zatyczki USB, aby zachować  wodoszczelnoś ć  i 

pyłoszczelnoś ć . 

 



8. USTAWIENIE STREFY CZASOWEJ  

Domyślna strefa czasowa:UTC/GMT+08:00. 

Kroki: 

1) Przytrzymaj prawy przycisk przez ponad 2 sekundy by wejś ć  w tryb ustawień. 

2) Wciś nij lewy lub prawy przycisk by zmienić  strefę czasową. 

3) Przytrzymaj prawy przycisk przez ponad 2 sekundy by zapisać  wartoś ć  i wyjś ć . 

Uwaga: 

Ustawienie zostanie automatycznie zapisane po upływie 6 sekund, jez eli nie zostanie podjęta 

z adna operacja. 

 

9. PRZESYŁANIE PLIKÓW DO KOMPUTERA I NA STRONĘ INTERNETOWĄ 

Kroki: 

1) Włącz iGS20E. 

2) Podłącz iGS20E do komputera za pomocą kabla USB. 

3) Wciś nij lewy przycisk by wejś ć  w tryb połączenia, ikona baterii zapali się.  

4) Komputer rozpozna iGS20E jako nowy dysk, następnie przekopiuj pliki treningów z katalogu 

jak poniz ej :\iGPSPORT\Activities\***.fit do komputera. 

5) Zaloguj się na http://i.igpsport.com, wybierz pliki w formacie fit do przesłania. 

Uwagi: 

1) iGS20E moz e przechowywać  pliki z 90 godzinami treningów, kiedy pamięć  jest pełna, 

kasowane są automatycznie najwcześ niejsze pliki. Proszę kopiować , archiwizować  i kasować  

pliki regularnie. 

2) Pliki mogą być  przesyłane na www.strava.com lub inne strony, które obsługują pliki w 

formacie fit. 

 

10. PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

Kroki: 

1) Wyłącz iGS20E. 

2) Podłącz iGS20E do zasilania przez kabel USB. 

3) Przytrzymaj jednocześ nie lewy i prawy przycisk przez ponad 5 sekund do momentu 

wyś wietlenia “FA” na ekranie. 

4) Odłącz iGS20E od zasilania. 

Uwaga: 

Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane, proszę wykonać  kopię treningów 

przed dokonaniem przywrócenia ustawień fabrycznych. 

 

 



11. SPECYFIKACJA 

GPS GPS o wysokiej czułoś ci 

Wyświetlacz 3.0x3.8cm, wysoka jasnoś ć , wysoki kontrast, antyodblaskowy 

Temperatura -10°C ~50°C 

Waga Około 59g 

Wymiary 46×71×22mm 

Wodoodporność IPX6 

Wyświetlane dane 

12 elementów danych:  

prędkoś ć 、ś rednia prędkoś ć 、maksymalna prędkoś ć 、czas、 

czas treningu、data、dystans、kalorie、całkowity dystans、

wysokoś ć 、temperatura、nachylenie 

Pamięć Około 90 godzin danych (zalez y od uz ycia pamięci) 

Bateria  Około 25 godzin przy normalnym uz ytkowaniu 

Interface  Micro USB 

Zawartość 

opakowania 

iGS20E x1、 kabel Micro USB x1、 Standardowe mocowanie x2、

Podkładka do mocowania x2、 Gumki do mocowania x4、 

Instrukcja obsługi x1 

12. SKRÓTY 

AV Ś rednia 

CAL  Kalorie 

TEM  Temperatura 

MX Maksymalna 

ODO Całkowity dyśtanś 

ALT Wysokoś ć  

DST Dystans 

GRA Nachylenie 

SPD Prędkoś ć  

 

 

 

 



13. KONTAKT 

Oficjalna strona internetowa: www.igpsport.com 

Producent: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

Adres:  Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China. 

Tel：（86）27-87835568 

Email:  info@igpsport.com, service@igpsport.com 
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