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GPS 100 S
GLOBAL POSITIONING SYSTEM
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De AAN/UIT-knop 
• houd 2 seconden ingedrukt om het toestel

in en uit te schakelen
• druk in en laat los om het achterlicht in en

uit te schakelen

De PAGINA-knop
• laat u overschakelen naar andere hoofdpagina’s
• werkt als een “escape”-toets en keert terug

naar de hoofdpagina wanneer u zich in
andere pagina’s, opties of menu’s bevindt

De IN/UITZOOMEN-knop
• laat u in- of uitzoomen op een kaartdisplay
• laat u diverse opties op pagina’s en menu’s

selecteren

De ENTER-knop
• gebruik deze knop om een gemarkeerde

selectie te aanvaarden
• gebruik deze knop om de huidige locatie als

waypoint te markeren door deze gedurende
2 seconden ingedrukt te houden

Knoppen
U kunt alle functies van de GPS 100 S bereiken met de volgende knoppen:

Bevestigingspunt
voor draagkoord



Installeren van batterijen 1 2

De GPS 100 S werkt op twee standaard AA
batterijen (niet inbegrepen). Draai de D-ring
connector naar links (tegen de wijzers van de klok
in) en verwijder de klep van de batterijruimte om
de batterijen te installeren. Breng twee AA
batterijen in en zorg dat ze op de juiste polen
aangesloten zijn. Plaats de klep van de
batterijruimte terug en draai de D-ring naar rechts
om te vergrendelen.

Als optionele stroombron kan een auto-adapter
(niet inbegrepen, zie “Optionele accessoires” in de
gebruiksaanwijzing) worden gebruikt met uw
GPS 100 S.

Starten
Om te navigeren met uw GPS 100 S moet u zich
eerst “fixeren” op uw huidige positie. Om dit te doen
neemt u uw GPS 100 S naar buiten en zorgt u ervoor
dat u een duidelijk zicht op de lucht hebt. Houd de
AAN/UIT-knop gedurende 2 seconden ingedrukt 3.
Een startscherm verschijnt 4, gevolgd door een
tweede scherm dat aangeeft dat uw toestel probeert
signalen van GPS-satellieten op te sporen. Zodra
satellietsignalen zijn verworven en vastgelegd, gaat
het scherm automatisch naar de kaartpagina en is het
toestel klaar voor gebruik.

NB: Wanneer u de GPS 100 S voor de eerste 
keer gebruikt, zal het ongeveer 50 seconden 
duren om de GPS-satellieten op te sporen.

Aanzetten van het achterlicht op
het scherm
Druk de AAN/UIT-knop in en laat los terwijl het
toestel is ingeschakeld om het achterlicht aan te
zetten. Het scherm zal gedurende 15 seconden
verlicht blijven zolang er geen andere knoppen
worden ingedrukt.
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U kunt alles wat u nodig hebt om te
navigeren met uw GPS 100 S terugvinden
op de vijf hoofdpagina’s of schermen. Zodra
het toestel is ingeschakeld, kunt u
overschakelen naar andere hoofdpagina’s
door de PAGINA-knop in te drukken 1.

2 Kaartpagina toont een kaart van uw
huidige positie en GoTo, track of route
tijdens navigatie.

3 Pagina Meters toont een kompas
dat uw huidige reisrichting of richting
naar uw volgende waypoint aangeeft.

4 Pagina Tripmeter toont
selecteerbare velden met informatie
over uw huidige locatie of navigatie.

5 Pagina Nav Data laat u functies
zoals creëren, wissen of navigeren
uitvoeren voor waypoint, track en route.

6 Systeempagina laat u diverse
instellingen en formaten wijzigen.

Opties selecteren
Druk de ENTER-knop in op een van de vijf
hoofdpagina’s en laat deze los om het
menu Opties van deze pagina weer te
geven. Gebruik de IN/UITZOOMEN-knop om
door de menusecties te schuiven en druk
nadien op de ENTER-knop om de
gemarkeerde optie te selecteren. Druk op de
PAGINA-knop om terug te keren naar het
hoofdmenu.

2VIJF  HOOFDPAGINA’S

2 Kaartpagina

3 Pagina Meters 4 Pagina 
Tripmeter

5 Pagina 
Nav Data

6 Systeempagina
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Navigeren met waypoints
De pagina Nav Data 1 biedt u toegang tot
navigatiefuncties. Op deze pagina kunt u tot
500 waypoints (een specifieke locatie die u
kunt markeren en oproepen) creëren en
opslaan, de “GoTo” richting naar een
waypoint bekijken 3 4, informatie over
een waypoint bewerken, een waypoint
wissen, een voorbeeld van een waypoint
bekijken op de kaart of een lijst van
waypoints sorteren of doorzoeken. U kunt
voor elk waypoint een naam kiezen en aan
elk waypoint een symbool toekennen.
NB: Wanneer een navigatie wordt
uitgevoerd, verschijnt een pictogram van een
trekker 2 in de rechteronderhoek van de
kaartpagina en de pagina Meters 3. 

Nieuw waypoint
Handmatig invoeren
1. Markeer en selecteer WAYPOINTS 1. 
2. Markeer en selecteer MAN INVOER 5. 
3. Wijzig of accepteer de standaardnaam en

het symbool. Voer de locatie en hoogte
van het nieuwe waypoint in 6. (Hoogte
hoeft niet te worden ingevoerd om een
manueel waypoint op te slaan.)

4. Markeer en selecteer OPSLAAN 6. 

Markeer Huidig
1. Markeer en selecteer WAYPOINTS 1. 
2. Markeer en selecteer MARK HUIDG 5.
3. Wijzig of accepteer de standaardnaam en

het symbool 6. 
4. Markeer en selecteer OPSLAAN 6. 

Snelkoppeling waypoint: Houd de
ENTER-knop gedurende 2 seconden ingedrukt
om een nieuw waypoint te markeren aan de
hand van uw huidige locatie. Er verschijnt
een bevestigingsvenster.

3WAYPOINTS
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Informatie over tracks en
routes
U kunt twee of meer waypoints selecteren om
een route te creëren 1. Uw GPS 100 S
geeft nauwkeurig aan welke route u moet
volgen.

U kunt ook tot 10 tracks creëren en opslaan
2. Uw GPS 100 S houdt automatisch uw
vooruitgang bij terwijl u reist en geeft u een
grafische voorstelling van de track die u hebt
genomen. U kunt ook instellen dat u dezelfde
track in tegenovergestelde richting wilt
uitvoeren.

Wissen van de track log
De GPS 100 S heeft 2000 actieve track log-
punten beschikbaar. Als de track log vol is,
kunnen geen tracks meer worden opgeslagen
totdat de log wordt gewist. Zo wist u de track
log:

1. Markeer in de pagina Nav Data met de
IN/UITZOOMEN-knop en selecteer TRACKS
door de ENTER-knop in te drukken om het
scherm Tracks weer te geven 2.

2. Markeer en selecteer WISSEN 3 4 om
alle reizen die zijn geregistreerd in de log
te wissen. Het toestel begint automatisch
opnieuw met het registreren van uw reis.

3. Druk op de PAGINA-knop 5 om terug te
keren naar de hoofdpagina.

4TRACKS EN ROUTES

2 Tracks1 Route
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5 PAGINA-knop



5TRACKS EN ROUTES NAVIGEREN

Een geselecteerde track
navigeren
Zo toont u op de kaart het navigatiepad langs
een geselecteerde track:
1. Markeer en selecteer TRACKS op de

pagina Nav Data 1.
2. Markeer en selecteer de track die u wilt

navigeren 2.
3. Markeer en selecteer NAVIGEER 3.

Markeer en selecteer VOORUIT om vanaf
het begin tot het einde van de
geselecteerde track te navigeren 4.
Markeer en selecteer ACHTERUIT om
vanaf het einde naar het begin van de
geselecteerde track te navigeren 4.

4. Hierdoor verschijnt de kaartpagina met het
pad van de track weergegeven.

Een geselecteerde route
navigeren
Zo toont u op de kaart het navigatiepad langs
een route:
1. Markeer en selecteer ROUTE op de pagina

Nav Data 1.
2. Markeer en selecteer NAVIGEER 5.

Markeer en selecteer VOORUIT om vanaf
het begin tot het einde van de
geselecteerde route te navigeren 6.
Markeer en selecteer ACHTERUIT om
vanaf het einde naar het begin van de
geselecteerde route te navigeren 6.

3. Hierdoor verschijnt de kaartpagina met het
pad van de route.

2 Tracks1 Pagina 
Nav Data

3 Voorbeeld track
en opties

4 Richtingen

5 Voorbeeld route
en opties

6 Richtingen



Navigatie stoppen
Om de huidige navigatie (GoTo, route of track) te
stoppen markeert en selecteert u STOP NAV 1.
Markeer en selecteer JA om te stoppen. Markeer en
selecteer NEE om verder te gaan met de huidige
navigatie. Druk op de PAGINA-knop om terug te keren
naar de hoofdpagina 2.

Pagina Meters
De pagina Meters is een visuele “pijl” die de te
volgen reisrichting naar uw volgende waypoint 3
aangeeft en u met pijlen toont of u op of uit koers
bent (links of rechts van koers) 4 5. Het scherm
toont u ook hoe ver (in voet, mijlen, meters of
kilometers) u momenteel uit koers bent. 

Satellietverbinding verloren of uit
Wanneer het spoor van de satelliet is verloren of de
GPS is uitgeschakeld, verschijnen bepaalde
geanimeerde pictogrammen (zie onderaan) op het
scherm die blijven veranderen totdat de GPS aan staat
en/of het spoor van de satelliet opnieuw is
verworven.

Animaties die verschijnen wanneer spoor van satelliet
is verloren

Animaties die verschijnen wanneer GPS is
uitgeschakeld

6NAVIGAT IE  STOPPEN
PAGINA METERS

3 Op koers

1 Nav stoppen

2 PAGINA-knop

4 Rechts uit de
koers

5 Links uit de
koers



Voer een testwandeling uit
Test uw kennis van de GPS 100 S principes door een wandeling door de buurt te maken.
1. Laad de batterijen volgens de instructies en neem uw GPS 100 S mee naar buiten. Zorg

ervoor dat u een duidelijk, ongehinderd zicht op de lucht hebt. Schakel uw toestel in door
de AAN/UIT-knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. De GPS 100 S heeft enige
tijd nodig om voor het eerst een satellietsignaal te verwerven en uw huidige locatie vast te
leggen. Wanneer dit is uitgevoerd, gaat het toestel automatisch naar de kaartpagina.
(Vergeet niet dat u naar de 5 hoofdpagina’s kunt gaan door op de PAGINA-knop te
drukken.)

2. Probeer de functies uit door in de kaartpagina opties te selecteren volgens de instructies.
U kunt bijvoorbeeld uw huidige locatie markeren als uw eerste waypoint en vervolgens in
uw buurt rondwandelen en diverse punten langs uw weg markeren van begin- tot
eindpunt. (Zie diagram onderaan.) Navigeer vervolgens terug naar uw startpunt door naar
de pagina Nav Data te gaan en NAVIGEER en ACHTERUIT te selecteren om u te begeleiden
langs de weg die u genomen hebt. 
NB: Wanneer u terug naar uw oorspronkelijk startpunt navigeert, kunt u opzettelijk uit de
koers gaan om te zien hoe het toestel u toont waar u bent ten opzichte van de route of
track zoals afgebeeld op de pagina Meters.
Blijf oefenen totdat u de vele functies van uw GPS 100 S onder de knie hebt. Raadpleeg
altijd de gebruiksaanwijzing van uw GPS 100 S voor meer gedetailleerde instructies. 
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