
 

1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

MANUAL DE UTILIZARE 
 

GPS DATALOGGER GT-730 
Cod produs: 373686 

Versiune 04/12 

 
 

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ 
GPS Datalogger 
Cod produs 372738 GPS Datalogger GT-750 
Cod produs 372860 GPS Datalogger GT-750 SET 
Cod produs 373686 GPS Datalogger GT-730 
 
Stimate client, stimate clientă 
Din cauza unei modificări a dispozitivului GPS Datalogger, 
trebuie să actualizaţi software-ul pentru ca aparatul să 
funcționeze corect. 
Această actualizare poate fi descărcată online la: 
http://conrad.de 
Nu trebuie decât să introduceți codul articolului.  
Actualizarea se află în secțiunea ”Documente și download”.  
Vă mulțumim pentru înțelegere. 
Echipa Conrad.  
 

Domenii de utilizare 
GPS Datalogger GT-730 este un receptor GPS cu chipset 
Venus 6 și tehnologie ”All-in-view” 65 canale pentru 
poziționare și înregistrarea a maxim 256000 de valori. 
Receptorul GPS este echipat cu un acumulator Li-polimeri 
integrat (nu poate fi demontat). Acesta permite 
funcționarea aparatului fără sursă de alimentare externă.  
Pentru citirea datelor și încărcarea acumulatorului aparatul 
GT-730 poate fi conectat la o interfață USB liberă a 
computerului.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 GPS-dongle 

 Capișon de protecție 

 CD cu driver/software 

 Manual de utilizare  
 

Cerințe sistem  
 Notebook sau PC cu un port USB 1.1 sau USB 2.0 liber 

 Unitate CD-ROM 

 Cca. 55 MB spațiu liber pe hard disk 

 Sisteme de operare: Windows XP, Windows Vista sau 
Linux 

 

Denumirea părților 
componente 

1 Întrerupător on/off 
2 Tasta DATA TAG pentru 

marcarea poziției 
3 Lampă stare și stare 

încărcare 
4 Lampă stare GPS/memorie  

Explicații simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informaţia prezentată este importantă, 
iar instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicaţii importante în 
manevrare.  

 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 

daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 

 Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nedumeriri legate 
de modul de funcţionare, siguranţa sau conectarea 
aparatului. 

 

Punerea în funcțiune 
a. Încărcarea acumulatorului 

La prima punere în funcțiune a aparatului trebuie inițial să 
încărcați acumulatorul cca. 4 h. Pentru restul operațiilor de 
încărcare ale acumulatorului durata medie este de cca. 2 h.  
Conectați GT-730 la o mufă USB compatibilă cu ieșire de 
min. 500 mA. Conectarea se poate face la un bloc de 
alimentare USB sau la mufa USB a unui computer. 
În timpul încărcării se aprinde ledul galben (3). După 
încheierea încărcării ledul se stinge, iar aparatul este 
pregătit de funcționare.  

 
b. Pornirea/oprirea 

Porniți/opriți aparatul folosind comutatorul culisant (1). 
La prima punere în funcțiune a aparatului recomandăm să 
lăsați GPS data logger-ul sub cerul liber timp de cca. 15 – 20 
de minute pentru ca acesta să poată identifica toți sateliții. 
Acest lucru este semnalizat de către ledul de stare (4).  

 
c. Instalarea software-ului/driverului USB 

Instalați CD-ul cu software în unitatea CD a computerului. 
Accesați fișierul cu numele gpsPhotoTagger_install și urmați 
instrucțiunile afișate pe ecran.  
După repornirea calculatorului conectați GT-730 la o mufă 
USB liberă și porniți GPS data logger-ul (1). Computerul 
identifică GPS data logger-ul.  

http://conrad.de/
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Acum porniți aplicația.  
După instalare veți găsi o descriere detaliată a 
utilizării software-ului în cuprinsul instalării.  
 

d. Înregistrarea datelor/Data tag 
Porniți GT-730 folosind comutatorul culisant (1). 
La prima punere în funcțiune a aparatului vă recomandăm 
să lăsați GPS data logger-ul sub cerul liber timp de cca. 15 – 
20 de minute pentru ca acesta să poată identifica toți 
sateliții. Acest lucru este semnalizat de către ledul de stare 
(4). Dacă lampa de stare luminează permanent în albastru 
înseamnă că aparatul este pornit, dar încă nu este fixată 
poziția actuală.  
Pentru fixarea poziției apăsați tasta Data Tag (2). Ledul 
stare albastru (4) clipește.  

 

Întreținere și curățare 
Aparatul nu are nevoie de operații de întreținere, cu 
excepția curățării ocazionale. 
Pentru curățarea aparatului folosiți o cârpă moale, 
antistatică și care nu lasă scame. 
Nu folosiți soluții de curățare chimice sau abrazive.  
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru 
de colectare şi reciclare a produselor electronice şi 

nu împreună cu gunoiul menajer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau 
prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 

Declaraţia de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   GPS Datalogger GT-730 
Cod:    373686 
 
respectă următoarele norme sau documente: 

Directiva R&TTE 1999/5/EC; 
EN 55022: 2006; 

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003; 
EN 60950-1: 2006; 

 
Directiva RoHS 2002/95/EC 

 
 
Simbol CE pe produs 

 
 
 

 
Hirschau, 09 august 2011 
Loc şi dată 
 
 

 
Producător/Nume şi 

semnătură reprezentant autorizat 


