GPS4ALL + GT-31 Handleiding
In deze stap-voor-stap uitleg vind je de gebruiksaanwijzing voor de GPS4ALL en de GT-31. De
GPS4ALL wordt geheel gratis aangeboden voor WSCA leden en is beschikbaar van 01-03-2015 t/m
01-11-2015.
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Hoe gebruiken we de GPS4ALL
In de gang naast de kantinedeur vind je een grote kluis. De kluis is te openen middels een code,
verkrijgbaar bij Hugo Hekkenberg (hugo@247od.nl)
1. In de kluis vind je de GT-31, een waterdichte hoes, en het oplaad snoer.
2. Naast de kluis vind je de Sessielijst die je moet invullen voordat je het water op gaat. Je vult hier
de volgende gegevens in (BELANGRIJK):
 Je voor- en achternaam
 Tijdstip dat je de GPS aanzet (hoe de GPS werkt staat beschreven in de Handleiding GT31, pagina 2)
3. Plaats de GPS in de hoes en zorg dat deze op de juiste manier afgesloten is

4. De GPS moet op je bovenarm worden bevestigd middels de bijgeleverde band. Op deze manier
heeft de GPS het beste bereik

5. Controleer voordat je het water op gaat of alles correct bevestigd is
6. Ga los op het water  maar zorg dat je niet langer dan 20 minuten weg bent. Er zijn namelijk op
mooie winddagen meer mensen die graag een run willen neerzetten
7. Na gebruik is het van groot belang dat je de GPS weer uit zet. Dit zorgt er namelijk voor dat jou
run wordt opgeslagen. Geef je de GPS mee aan een ander, zonder dat de GPS uit en weer aan is
gezet, dan zijn de gegevens later niet meer uit te lezen en gaat je run verloren
8. Berg na gebruik de GPS weer op in de kluis en sluit de oplader aan op de GPS

Handleiding GT-31
De GT-31 is eigenlijk een heel simpel kastje met 2 knoppen. Knop 1 , de grote knop, heeft meerdere
functies en werkt het zelfde als een joystick. Door de joystick naar links en rechts te bewegen
navigeer je door de menu’s. Door de joystick in te drukken bevestig je de keuze in de menu’s. De
kleine knop (nr2) is de aan- en uitschakelaar. Deze knop kan ook gebruikt worden als je terug wilt
navigeren vanuit de menu’s.

1. De GPS zet je aan door 3 seconden op knop 2 te drukken
2. Nadat de GPS aan staat krijg je de volgende meldingen:
a. KAART GEV. = SD kaart in het apparaat is gevonden
b. NIEUW BEST. = Nieuw bestand aangemaakt waarin de GPS data wordt opgeslagen

3. In principe is de GPS nu klaar om gebruikt te worden. Maar je wilt natuurlijk ook weten wat je
resultaten zijn na of tijdens het varen. Dit doe je als volgt:
4. Druk 1 keer op het kleine knopje (knop 2), je komt nu in het menu van de GPS

5. Ga naar het menu SNELHEID door de joystick 2 x naar rechts te duwen en bevestig je keuze door
de joystick in te drukken. Je bent nu in het SNELHEID menu.
6. Je kunt in dit menu informatie vinden over jouw gevaren sessie. Het is daarom ook aan te raden
om voordat je het water op gaat de tellers eerst op 0 te zetten. Dit doe je als volgt:
7. Navigeer met de joystick naar het scherm MAX. SNELH. en klik vervolgens op de joystick.
Selecteer nu RESET door nogmaals op de joystick te drukken. Nu zijn alle tellers op 0 gezet en kan
je het water op

Note: Het resetten van de tellers heeft geen invloed op de definitieve uitslagen van de GPS, dit wordt op de achtergrond opgeslagen.

8. Tip voordat je het water op gaat!! Zorg dat de GPS op toetsenbordslot (KEY LOCKED) komt te
staan. Dit voorkomt dat je per ongeluk onderweg iets veranderd aan de instellingen of de tellers
weer reset. Dit doe je door de joystick voor 3 seconden ingedrukt te houden. Na je sessie kun je
de GPS weer ontgrendelen (KEY UNLOCKED) door de joystick 3 seconden ingedrukt te houden.

9. Na je surfsessie kun je de GPS weer uitzetten door het kleine knopje 3 seconden ingedrukt te
houden. Vergeet niet eerst de GPS te ontgrendelen ;) Zie punt 8
10. Let er op dat je bij het opbergen van de GPS in de kluis de oplader aansluit. Zo komt de volgende
gebruiker niet voor een lege accu te staan. Aan de onderkant van de GPS zit een klepje dat je
open kunt schuiven. Stop de mini-USB in de daarvoor bestemde aansluiting en je bent klaar!

Resultaten van de WSCA Westeinder Speedking
De resultaten van de gevaren sessies worden na iedere surfdag verwerkt middels speciale software
die ervoor zorgt dat oneffenheden in het GPS signaal worden uitgefilterd. De resultaten van de runs
worden regelmatig ververst en zijn te volgen op www.wsca.nl/wedstrijden/speedkings. Voor vragen,
opmerkingen of tips ben ik te bereiken op hugo@247od.nl
Have fun en tot op het water!

