
 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

70mai Moduł GPS do kamery Lite 2(D10) 

(Model GPS03) 

Należy przeczytać tą instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w 
bezpiecznym miejscu. 

70mai zewnętrzny moduł GPS03 może być używany tylko i wyłącznie z kamerą 

70mai Dash Cam Lite 2(Midrive D10). 

1. Poradnik użytkowania 

Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją w celu uniknięcia ewentualnych 
uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania. Proszę odwiedzić stronę poniżej w celu 
zaczerpnięcia dokładniejszych informacji i zapoznaniem się z najczęściej zadawanymi pytaniami. 

https://help.70mai.asia/1472.html 

Poszczególne funkcje mogą się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy 
pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się 
do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu. 

2. Przedstawienie produktu 

3. Ważne informacje 

• Moduł GPS jest dodatkowym akcesorium do 70mai i musi być używany z głównym urządzeniem 
(kamerą).  

• Gdy urządzenie główne jest połączone z modułem GPS, w ustawieniach kamery można włączyć 
znaki wodne prędkości/lokalizacji geograficznej, aby takie znaki wodne znajdowały się na 
nagranych filmach. 

• Po uzyskaniu połączenia GPS z satelitą główne urządzenie rozpocznie zapisywanie danych z 
jazdy w pamięci karty microSD(kamery). Możesz synchronizować, a następnie przeglądać te 
rejestry jazdy w telefonie(w dedykowanej aplikacji 70mai). 

• Moduł GPS03 jest zasilany przez urządzenie główne. Po włączeniu kamery moduł GPS również 
zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli główne urządzenie jest wyłączone, w trybie nadzoru 
parkingowego lub nagrywania poklatkowego, moduł GPS również zostanie wyłączony. 

• Zainstaluj produkt zgodnie z instrukcją obsługi. Producent ani dystrybutor nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej instalacji.  

• Na wydajność tego produktu wpływa niezawodność głównego urządzenia. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty/uszkodzenia wynikające z wadliwego działania, chyba 
że jest to spowodowane złą jakością. 

• Proszę używać tego produktu w zakresie dozwolonym przez prawo. 
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4. Instalacja produktu 

• Wybierz płaski i czysty obszar na desce rozdzielczej swojego samochodu. Zdejmij folię ochronną z 
naklejki samoprzylepnej i przyklej moduł do kokpitu. 

• Poprowadź przewód zasilający u wzdłuż dolnej krawędzi przedniej szyby, prawego słupka i górnej 
części szyby aż do urządzenia głównego. Podłącz port przewodu „Mini 8PIN” do portu modułu GPS 
w kamerze. 

Uwaga!  
Aby zapewnić normalną akwizycję sygnału GPS urządzenia, upewnij się, że podczas instalacji strona z 
logo 70mai jest skierowana w stronę nieba.  
Nie instaluj urządzenia na przedniej szybie ! 

5. Zawartość pudełka 

• Zewnętrzny moduł GPS z przewodem ×1 
• Instrukcja obsługi 

  
6. Specyfikacja techniczna 

Nazwa: 70mai External GPS Module (Zewnętrzny moduł GPS) 
Model: GPS03 
Pozycjonowanie satelitarne: GPS / GLONASS / BDS 
Moc wejściowa: 5V / 0,1A 
 
Serwis producenta: help@70mai.com 
 
Ekspozycja RF: to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla 
niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z 
zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem. 
 

7. Deklaracja zgodności CE 

Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi 
dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest 
dostępny do pobrania z tej strony internetowej: http://help.70mai.asia/1193.html 

 

8. Utylizacja sprzętu 

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany(po lewej stronie tego tekstu) 
zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z 
tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod 
żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. 
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