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PREZENTACJA OGÓLNA 
 
 
1/ Funkcje przycisków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
2/ Ikony ekranowe 
 

 

 

Ikona baterii wskazuje bieżący poziom naładowania baterii. Kiedy bateria jest w 
pełni naładowana, ikona składa się z 4 elementów 

 

Ikona odbioru sygnału GPS 

 
Ikona aktywności: ikona miga przed rozpoczęciem sesji. Kiedy urządzenie jest 
aktywne lub pobiera informacje, ikona świeci się przez cały czas 

 
Ikona pauzy: Miga, kiedy zegar jest zatrzymany. Informacje nie są wówczas 
zapisywane 

 
Ikona menu kontekstowego 

 
Ikona wyświetlania stron informacyjnych (tutaj strona 1 z 4) 

Wcisnąć i przytrzymać przez 
3 sekundy, aby 
włączyć/wyłączyć 
urządzenie KEYMAZE 

Kiedy urządzenie jest 
włączone, krótkie wciśnięcie 
umożliwia 
włączenie/wyłączenie 
podświetlenia 

Dostęp do menu 
kontekstowego, kiedy 
sesja treningowa jest 
wstrzymana 

Umożliwia wyjście z 
bieżącej strony i powrót 
do strony poprzedniej 
 
Podczas pracy: 
Umożliwia przechodzenie 
pomiędzy 
poszczególnymi 
ekranami (stronami 
informacyjnymi/mapami/

Umożliwia zatwierdzenie wybranej opcji 
lub potwierdzenie wprowadzonych 
danych. 
Umożliwia rozpoczęcie/zatrzymanie sesji 

Strzałki umożliwiają poruszanie 
się w poszczególnych menu. 

 
Umożliwia 
powiększenie/pomniejszenie 
widoku mapy 
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3/ Połączenie USB 
 
Ładowanie urządzenia i przesyłanie danych jest wykonywane za pomocą kabla USB. 
Przybliżony czas całkowitego ładowania wynosi 3,5 godz. 
 

o TRANSMISJA DANYCH POMIĘDZY URZĄDZENIEM A KOMPUTEREM 
o ŁADOWANIE URZĄDZENIA 

 
a) Zdjąć zatyczkę w miejscu, w którym znajduje się ikona "USB" na górze urządzenia KEYMAZE. 
b) Podłączyć odpowiednią wtyczkę. 
c) Podłączyć drugi koniec do gniazda USB w komputerze. 
 

 
 
 
 
 
4/ Informacje techniczne 
 
Dane techniczne 
 KEYMAZE500 KEYMAZE700 

Liczba interesujących miejsc 
(POI): 

100  100  

Czas zapisu: 20 godz. (2s/miejsce)  30 godz. (2s/miejsce)  

Maksymalna liczba zapisanych 
tras: 

10 10 

Piksele (Dł. x sz.): 128 x 96 pikseli  

Ciężar: 61g   

Szczelność: IPX7 (1 metr głębokości przez 30 min.)  

Rozmiary: 50,6 x 66,7 x 17,1 (dł. x gł. (Φ) x wys. w 
milimetrach)  

Temperatura robocza: -10 ° do  60 ° C  

Precyzja GPS: +/- 5 M pod warunkiem prawidłowego odbioru 
sygnału satelitarnego 

Czas odbioru sygnału 
satelitarnego: 

Poniżej minuty, kiedy urządzenie jest "rozgrzane" 

Napięcie robocze: Napięcie zasilania 5V prądu stałego 

Bateria: 800mAh Litowo-jonowa polimerowa 

Barometr: TAK 

Czas działania: 15 godzin (w przybliżeniu) z podświetleniem i 
ekranem wyłączonym 
11 godzin (w przybliżeniu) z podświetleniem i 
ekranem włączonym 

Protokół ANT+: NIE Tak  

GPS: SiRF Star III LPx  
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PIERWSZE URUCHAMIANIE 
 
 
1/ Aktualizacja oprogramowania firmowego 
 
Urządzenie KEYMAZE jest stale aktualizowane. 
Aby zawsze dysponować optymalną wersją należy przeprowadzić aktualizację urządzenia przed 
pierwszym użyciem. 
 
Etap 1: pobierz najnowszą wersję oprogramowania Geonaute software ze strony www.geonaute.com 
(link bezpośredni: http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe) 
Oprogramowanie Geonaute Software jest dostępne jedynie w wersji dla komputerów PC 

 
 
Etap 2: zainstaluj oprogramowanie Geonaute Software 

Czas ładowania: 
3,5 godz. 

Szczelność: 
IPX7 (zanurzenie na 
głębokość 1 metra 
przez 30 minut) 

Precyzja 
wskazania pozycji 
+/- 5 M pod 
warunkiem 
prawidłowego 

Czas odbioru 
sygnału 
satelitarnego: 
Poniżej 1 minuty, 

 



 

Nr referencyjny Numer wersji  Data obowiązywania 

KEYMAZE 500HIKE 1 17/11/2011 5/26 

KEYMAZE 700TRAIL 

 
 
 
 
 
 
 
Etap 3: dodaj swój produkt 
Przejdź do sprzęt - moje urządzenia - dodaj urządzenie - wybierz KEYMAZE Quechua 500 lub 700 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap 4: Po włączeniu urządzenia KEYMAZE i podłączeniu go do komputera, kliknij obrac produktu i 
zatwierdź przyciskiem OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap 5: Kliknij "Aktualizuj oprogramowanie" i postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na 
ekranie.  
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2/ Pierwsze ustawienia 
 
 
    a/ Ustawienia ogólne 
 
 
 
 
 
Język - wybór: angielski, portugalski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski. 
Godzina – godzina jest wyświetlana automatycznie na podstawie sygnału GPS (czas wg południka 
Greenwich).. Możesz zmienić wyświetlaną godzinę, aby była prawidłowa dla Twojej strefy czasowej. 
Jednostka – Możesz wybrać jednostki pomiarowe wg dwóch systemów metrycznych: metr/gram lub 
stopa/funt (jednostki anglosaskie) 
Sygnał dźwiękowy – WYŁ./przycisk+wyskakujące okna/tylko alarmy 
Tryb nocny – Wył./Wł. 
Wybór trybu nocnego sprawia, że ekran będzie podświetlany przez cały czas sesji treningowej 
Aby włączyć/wyłączyć podświetlanie w czasie sesji treningowej, wystaczy krótko wcisnąć przycisk 
Zasilanie. 
 
 
 
     

b/ Parametry użytkownika 
 
 
 
 
 
 
 
TYLKO W WERSJI KEYMAZE 700: 

Płeć – Mężczyzna/kobieta 
Wiek – wybór w zakresie od 10 do 99 lat 
Waga – wybór w zakresie od 30 do 150 kg / 66 do 
253 funtów 
Wzrost – wybór w zakresie od 130 do 230 cm / 51 
do 91 cali 

Zatwierdź przyciskiem OK. 
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Tętno maks.: maksymalna wartość tętna oznacza najwyższą częstotliwość, z jaką może bić nasze 
serce (jest ona domyślnie określana za pomocą wzoru  220 - wiek użytkownika) – wybór w zakresie 
od 61 do 240 uderzeń na minutę 
Tętno min.: jest to tętno w pozycji spoczynkowej, które należy zmierzyć rano zaraz po obudzeniu lub 
po odpoczynku w pozycji leżącej przez 3 min. – wybór w zakresie od 40 do 240 uderzeń na minutę 
 
 
 
    
    c/ Parametry zakresu docelowego 
 
 
 
 
 
Funkcja umożliwia użytkownikowi określenie zakresu roboczego, zapewniającego utrzymywanie 
stałego rytmu podczas sesji treningowej, bądź też ze względów bezpieczeństwa. 
Możesz określić minimalną i maksymalną wartość graniczną, a urządzenie KEYMAZE będzie Cię 
informować o jej przekroczeniu. 
- pomiar tętna - wybór zakresu jako liczba uderzeń na minutę (tylko w wersji KEYMAZE 700). Jeżeli 
wybierzesz zakres tętna, wybranie zakresu prędkości będzie niemożliwe. 
- Zakres docelowy prędkości 
3 prędkości:   /w terenie płaskim w km/godz. 

/w terenie wznoszącym się w m/godz. (metry na godzinę) 
/w terenie opadającym w m/godz. (metry na godzinę) 

- wył. - zakresy docelowe są wyłączone 
 
 
 
    d/ Parametry wyświetlania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu umożliwia określenie liczby stron, liczby widoków oraz wartości wyświetlanych podczas sesji 
treningowej. Można również ustawić parametry tych ekranów w oprogramowaniu Geonaute Software, 
a następnie przesłać je do urządzenia KEYMAZE: 
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    e/ Parametry robocze 
 

 
Czas działania baterii: 0-15 godz. 

 
 
        Pojemność pamięci:  

od 0 do 361 godzin w zależności od 
wybranego czasu zapisywania 
danych 

 
 
 
         

Czas zapisywania danych:  
 

od 1 punktu na sekundę  do 1 punktu co 10 sekund 
     Wartość domyślna: 1 punkt co 2 sekundy 
 
Ustawienie czasu zapisywania danych określa częstotliwość, z jaką urządzenie zapisuje 
dane dotyczące współrzędnych trasy. 
 
 
 
 
    f/ Kalibracja 
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Aby rozpocząć kalibrację należy wcisnąć przycisk OK po zakończeniu animacji. 
W tym celu należy przytrzymać urządzenie GPS W POZIOMIE i przekręcać je  w poziomie i 
przekręcać je dookoła własnej osi aż do chwili, kiedy cały obszar kołowy wypełni się, a GPS potwierdzi 
prawidłowe przeprowadzenie kalibracji. Busola umożliwia uzyskanie prawidłowego kierunku, nawet 
kiedy użytkownik nie porusza się. Kalibracja powinna zostać przeprowadzona z najwyższą 
starannością. W przeciwnym wypadku wyświetlane kierunki nie będą wiarygodne. 
 

 
Pomimo, iż urządzenie KEYMAZE systematycznie przeprowadza kalibrację automatyczną, użytkownik 
może przeprowadzić ręczną kalibrację wysokości przed rozpoczęciem sesji treningowej. 
 
 
 
 
    g/ Przypisywanie pasa do pomiaru tętna 

(dotyczy tylko wersji KEYMAZE 700) 
 
 
 

 
Aby móc odbierać sygnał pasa do pomiaru tętna, należy założyć go na klatkę piersiową, pamiętając o 
prawidłowym nawilżeniu czujników. Jeżeli po kilku próbach założenia pasa wciąż nie będzie on 
rozpoznawany przez urządzenie, należy przeprowadzić procedurę przypisywania. 
 
Każdy pas do pomiaru pracy serca posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który nie może 
zostać zmodyfikowany. Kiedy pas jest stymulowany (nawilżony, a następnie założony na klatkę 
piersiową), automatycznie przesyła do urządzenia swój numer identyfikacyjny. 
Funkcja "Przypisywanie" umożliwia wykrycie przez urządzenie KEYMAZE wszystkich stymulowanych 
pasów, które znajdują się w zasięgu 10 metrów oraz zapamiętanie ich numerów identyfikacyjnych. 
Podczas tej operacji należy oddalić się od innych osób, aby urządzenie nie wykrywało pasów innych 
użytkowników. 
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Domyślnie urządzenie KEYMAZE 700 jest dostarczone w stanie przypisanym do znajdującego się w 
opakowaniu pasa do pomiaru tętna. Nie jest więc konieczne przeprowadzanie funkcji "przypisywanie" 
przed pierwszym korzystaniem z urządzenia. 
Niemniej jednak, funkcja "Przypisywanie" może zostać wykorzystana, jeżeli użytkownik zamierza 
korzystać z innego pasa lub kiedy pas nie jest rozpoznawany. 
 
 
 
 
 
 
 
    h/ Aktualizacja urządzenia KEYMAZE 
 
 
 
 
 

 
 
Tryb umożliwia przeprowadzenie aktualizacji urządzenia KEYMAZE za pomocą interfejsu Geonaute 
Software w celu skorzystania z najnowszych udoskonaleń.  
W celu przeprowadzenia aktualizacji urządzenie musi być podłączone do komputera za pomocą kabla 
dostarczonego w zestawie, a oprogramowanie Geonaute Software musi być aktywne. 
 

 
TRYB WOLNY 
 
1/ Ustawianie parametrów sesji treningowej 

 
 

  
 
MIĘDZYCZAS (LAP) 

Istnieją dwa tryby robocze urządzenia KEYMAZE:  
Tryb Wolny i tryb Prowadzenie.  
Pierwszy tryb umożliwia użytkownikowi całkowicie swobodne 
uprawianie sportu i późniejsze przesyłanie do oprogramowania 
Geonaute Software danych dotyczących przebytej trasy, 
informacji szczegółowych (prędkość, wysokość, różnica 
poziomów...) oraz tętna (KEYMAZE700). 

W celu ustawienia parametrów sesji przed rozpoczęciem 
treningu należy wykonać kilka etapów. 
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(dostępny jedynie w wersji KEYMAZE 700): Opcja międzyczasów umożliwia zapamiętanie i 
wyświetlanie w regularnych odstępach czasu informacji dotyczących sesji treningowych, które będą 
później również dostępne za pośrednictwem oprogramowania Geonaute Software.  
 

AUTO – urządzenie GPS będzie mierzyć międzyczas przy każdej zmianie odcinka 
(przejście od terenu wznoszącego się do płaskiego lub obniżającego się) 
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ) – pomiar międzyczasów jest wykonywany w zależności od 
odległości  
WYŁ. – opcja międzyczasów jest wyłączona 
Jeżeli wybrana zostanie opcja AUTO lub DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ), po każdym 
wykonanym pomiarze międzyczasu podczas treningu wyświetlone zostanie okno 
zawierające bieżące informacje. 

 
 
ZAKOŃCZENIE 
Urządzenie KEYMAZE ułatwia zarządzanie czasem aktywności 
 

PRZED ZMROKIEM - Alarm zawiadamia użytkownika o zbliżaniu się zmierzchu 
PRZED GODZINĄ - Możesz wprowadzić godzinę zakończenia - zostaniesz o niej 
zawiadomiony godzinę wcześniej 
Free (Tryb wolny ) – Żaden alarm nie jest aktywny. Użytkownik zarządza czasem 
swojego treningu we własnym zakresie 

 
 
CZAS WYKONYWANIA POMIARÓW 
Funkcja umożliwia określenie częstotliwości, z jaką urządzenie KEYMAZE zapisuje dane. Im krótszy 
czas zapisywania informacji, tym dane będą dokładniejsze, ale całkowity czas zapisu będzie mniejszy.  
Ustawienie 1/2/5 lub 10 sekund. 
Modyfikacja ustawienia spowoduje zmianę precyzji trasy w oprogramowaniu Geonaute software. 
 
 
ZAKRES 
Ustawienie parametru umożliwia zachowywanie wcześniej ustalonego rytmu przez cały czas sesji 
treningowej. Urządzenie KEYMAZE zawiadomi Cię, kiedy przekroczysz zapamiętane wartości graniczne, 
co umożliwia lepsze kontrolowanie swojego wysiłku podczas uprawiania sportu. 

 
ZAKRES DOCELOWY TĘTNA: (tylko w wersji KEYMAZE 700): Możesz zaprogramować 
alarm, który będzie włączał się, gdy Twoje tętno przekroczy lub spadnie poniżej 
określonej wartości granicznej. Umożliwia to kontrolowanie swojego wysiłku podczas 
uprawiania sportu. 
ZAKRES DOCELOWY PRĘDKOŚCI: Wybór poszczególnych zakresów docelowych 
"prędkości" umożliwia kontrolowanie 3 typów prędkości: prędkość w terenie płaskim 
(zwykle prędkość biegu) oraz prędkości w pionie (w terenie wznoszącym się i opadającym 
(w metrach/godz.). Zakres docelowy prędkości umożliwia odpowiednie dopasowanie 
swojej prędkości pokonywania wzniesień w celu lepszej kontroli swojego wysiłku. 
WYŁ.: zakresy docelowe są wyłączone 

 
 
PORADY KIEROWNIKA PRODUKTU: 
 W przypadku długotrwałego wysiłku z niską intensywnością, organizm zużywa więcej tłuszczu. W 

przypadku większości osób, tłuszcz stanowi rezerwę praktycznie niewyczerpaną. 
Ustawienie zakresu docelowego wynoszącego poniżej 150 lub 140 uderzeń 
umożliwia uniknięcie "przekroczenia swoich granic" i zapewni dotarcie do celu w 
dobrej formie. 
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Po ustawieniu parametrów sesji treningowej, należy zatwierdzić je 
przyciskiem OK, aby przejść do wyszukiwania sygnałów satelitarnych (w 
ewentualnie pasa do pomiaru tętna w wersji KEYMAZE 700) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Porada: 
GPS 
Dla optymalizacji wyszukiwania sygnału GPS, nie należy znajdować się w pobliżu budynków lub stać 
pod drzewami. Sygnał GPS jest lepszej jakości przy bezchmurnej pogodzie. Po znalezieniu sygnału 
urządzenie automatycznie przechodzi do ekranu aktywności. 
Jeżeli sygnał GPS jest zbyt słaby, urządzenie Keymaze proponuje przeprowadzenie sesji treningowej w 
pomieszczeniu. Po wybraniu tej opcji, wyświetlane będą jedynie informacje dotyczące czasu oraz tętna 
(tylko w wersji KEYMAZE 700). 
PAS 
Ustawienie tej opcji jest możliwe wyłącznie w modelu KEYMAZE 700. 
Podczas wyszukiwania sygnału GPS, urządzenie KEYMAZE przeprowadzi również wyszukiwanie pasa 
do pomiaru tętna (tylko w wersji KEYMAZE 700). Aby uzyskać prawidłowy sygnał podczas treningu 
należy założyć odpowiednio nawilżone czujniki pasa na wysokości klatki piersiowej. Jeżeli po 
przeprowadzeniu kolejnej próby pas nie jest wykrywany, należy przeczytać Często zadawane pytania 
(na stronie www.geonaute.com/fr/forum).  
Jeżeli nie zamierzasz korzystać z pasa, podczas wyszukiwania wybierz opcję NIE - w takim przypadku 
informacjedotyczące tętna nie będą dostępne podczas treningu. 
 
2/ Rozpoczynanie sesji treningowej 
 
Po przeprowadzeniu wyszukiwania sygnału wyświetlane są bezpośrednio ekrany aktywności, a 
urządzenie KEYMAZE znajduje się w stanie oczekiwania (w dolnej części ekranu miga symbol trójkąta). 
Aby rozpocząć sesję treningową wciśnij Start. Podczas sesji treningowej możesz zrobić przerwę, 
wciskając przycisk start/stop. Aby wznowić sesję treningową, wciśnij ponownie ten sam przycisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszukiwanie sygnałów 
satelitarnych. Jeżeli sygnał jest 
zbyt słaby, urządzenie KEYMAZE 
proponuje rozpoczęcie sesji 
treningowej w pomieszczeniu. 
 

Urządzenie w wersji KEYMAZE 
700 usiłuje odebrać sygnał 
pochodzący z pasa do pomiaru 
tętna. 



 

Nr referencyjny Numer wersji  Data obowiązywania 

KEYMAZE 500HIKE 1 17/11/2011 13/26 

KEYMAZE 700TRAIL 

 
 
 
3/  Tablica rozdzielcza 
 
Dostępne jest wiele stron zawierających użyteczne informacje dotyczące sesji treningowej.  
Przechodzenie pomiędzy tymi stronami jest możliwe za pomocą strzałek w górę i w dół. Poniżej 
zamieszczone zostały informacje dotyczące wartości domyślnych: 
KEYMAZE 700: 
Strona 1 – Wysokość / Odległość / Stoper / Prędkość 
Strona 2 – Prędkość w pionie / wysokość / suma + / suma – 
Strona 3 – Kalorie / prędkość / tętno - 
Strona 4 –  Suma pośrednia / prędkość w pionie pośrednia / międzyczas / temperatura 
 
KEYMAZE 500: 
Strona 1 – Wysokość / odległość / stoper / prędkość - 
Strona 2 – Prędkość w pionie / wysokość / suma + / suma – 
Strona 3  - Temperatura / ciśnienie  
Strona 4 – - Godzina 
 
Dalsze informacje dotyczące trasy są dostępne po wciśnięciu przycisku WIDOK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Menu kontekstowe 
Menu kontekstowe jest dostępne  podczas sesji treningowej za pomocą przycisku "Gwiazdka". 

 
Quit + save (Wyjdź i zapisz)  

Pojawia się jedynie podczas przerwy w sesji treningowej. Wybierz Quit + save (Wyjdź i 
zapisz), aby zakończyć sesję. 

Mark a POI (Zaznacz POI) 

Widok mapy 
Przedstawiona jest pokonana trasa, 
przebyta odległość oraz skala mapy. 
Możesz powiększać lub pomniejszać 
mapę za pomocą przycisków strzałek w 
górę i w dół. 

Widok w pionie 
Wyświetlany profil wysokości trasy, prędkość 
bieżąca (w ramce w prawym dolnym rogu 
ekranu) oraz bieżąca wysokość, na której się 
znajdujesz.  
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Umożliwia zapisanie współrzędnych interesującego miejsca. Użytkownik powinien 
następnie przydzielić mu kategorię i nazwę. 

Go to a POI (Przejdź do POI) 
Podczas sesji treningowej możesz podjąć decyzję o przejściu do interesującego miejsca. 
Wybierz POI (interesujące miejsce) z listy, a urządzenie doprowadzi Cię do niego! Aby 
wyjść z trybu prowadzenia i powrócić do wolnej sesji treningowej, wybierz ROUTE 
(TRASA) w menu kontekstowym. 

Go back (Powrót) 
Tryb umożliwia powrót do punktu początkowego. Można wybrać powrót już pokonaną 
trasą (zawrócić) lub być prowadzonym najkrótszą drogą. Szczegółowe informacje 
dotyczące trybów prowadzenia zostały zamieszczone w rubryce Guiding (Prowadzenie). 

Sunset/rise (Zachód/Wschód) 
Funkcja umożliwia wyświetlenie godzin wschodu i zachodu słońca oraz czas pozostający 
do najbliższego zdarzenia tego rodzaju. 

wyświetlanie 
Umożliwia określenie informacji wyświetlanych na ekranie tablicy rozdzielczej w taki sam 
sposób, jak w menu parametrów wyświetlania 

Modyfikacja opcji 
Umożliwia modyfikację opcji zapisu, takich jak czas wykonywania pomiarów oraz zakresy 
docelowe.  

 
 
ZAPIS SESJI TRENINGOWEJ 
Wciśnij przycisk Start/Stop, aby wybrać opcję, a następnie wybierz Quit + save (Wyjdź i zapisz) z 
menu kontekstowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRYB PROWADZENIA 
 
 

  
 
 
1/ Tworzenie trasy 

Trasa z prowadzeniem umożliwia orientację w odniesieniu do 
trasy utworzonej w oprogramowaniu Geonaute Software lub 
pobranej ze strony Quechua.com. 
 
Przed rozpoczęciem treningu użytkownik musi wykonać kilka 
etapów: przesłać swoją trasę do urządzenia KEYMAZE i 
ustawić parametry sesji. 
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Możliwe jest utworzenie trasy na kilka różnych sposobów: 
 
a/ Pobranie trasy ze strony Quechua club 
 
 
 
 
 
 
 
 
b/ Tworzenie trasy w oprogramowaniu Geonaute Software 
W menu "przygotowanie/trasa", możesz "dodać trasę " i przypisać jej zdjęcie, a następnie używając 
opcji "modyfikuj" w oknie mapy, narysować punkt po punkcie dowolną trasę. 
 

PORADY KIEROWNIKA PRODUKTU: Podczas tworzenia trasy metodą 
"punkt po punkcie", należy bardzo dokładnie zaznaczyć trasę w 
najważniejszych miejscach (np. skrzyżowania), aby prowadzenie podczas sesji 
treningowej było prawidłowe. 
 
 
 
. 
 

 
c/ Odtworzenie trasy na podstawie  sesji treningowej zapisanej w oprogramowaniu 
Geonaute Software 
Jeżeli użytkownik lub ktoś z jego znajomych pokonał już określoną trasę, można zapisać ją w 
urządzeniu.  
W oprogramowaniu Geonaute Software, trasa jest zapisana w historii. W menu "moje sesje 
treningowe" zaznacz daną sesję, klikając przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję "dodaj do tras 
». Trasa zostanie zoptymalizowana, a profil wysokości będzie zachowany. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
d/ Odtworzenie trasy na podstawie sesji treningowej zapisanej w KEYMAZE 
Możesz przeprowadzić tę operację bezpośrednio w KEYMAZE. Wybierz jedną z sesji zapisanych do 
pamięci (DANE/SESJE), wciskając przycisk OK. Kiedy wyświetlona zostanie karta informacyjna, wciśnij 
"GWIAZDKĘ ». Urządzenie zaproponuje wówczas przetworzenie „session” (sesja) w "route" (trasa). 
Będzie ona wówczas dostępna w menu "DATA/ROUTE (DANE/TRASA)" - urządzenie może prowadzić 
użytkownika po tej trasie. 

Pobranie trasy ze strony QUECHUA.COM. Umożliwia pobranie trasy ze 
strony quechua club lub innej witryny internetowej. Można zapisać plik 
".gpx" na pulpicie swojego komputera lub w wybranym folderze. Możesz 
wówczas importować trasę do oprogramowania Geonaute Software 
używając funkcji "importuj trasę" w menu przygotowanie/trasa.  
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2/ Rozpoczynanie sesji z prowadzeniem użytkownika 
 
Można rozpocząć sesję z prowadzeniem użytkownika przez urządzenie, wybierając SPORT/GUIDING 
(SPORT/PROWADZENIE) i zatwierdzając trasę przyciskiem OK. 

  
 
 
 
 
Możliwe jest wybranie 3 ikon znajdujących się z prawej strony ekranu (przyciskami STRZAŁEK i OK):  

 
 
   
 
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK wyświetlane jest nowe okno, w którym należy skonfigurować 
parametry niezbędne w czasie sesji treningowej. 
 
3/ Opcja trasy 

Mapa trasy do pokonania Profil trasy do pokonania Przycisk OK umożliwia 
rozpoczęcie pokonywania trasy 
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MIĘDZYCZAS (LAP) 
Dostępny jedynie w wersji KEYMAZE 700. Opcja międzyczasów umożliwia zapamiętanie i 
wyświetlanie w regularnych odstępach czasu informacji dotyczących sesji treningowych, które będą 
później również dostępne za pośrednictwem oprogramowania Geonaute Software.  

AUTO – urządzenie GPS będzie mierzyć międzyczas przy każdej zmianie 
odcinka (przejście od terenu wznoszącego się do płaskiego lub 
obniżającego się) 
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ) – pomiar międzyczasów jest wykonywany w 
zależności od odległości  
OFF (WYŁ.) – opcja międzyczasów jest wyłączona 

 
 
Jeżeli wybrana zostanie opcja AUTO lub DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ), po każdym wykonanym pomiarze 
międzyczasu podczas treningu wyświetlone zostanie okno zawierające bieżące informacje. 
 
 
SHORTCUT (SKRÓTY) 

Możesz włączyć poprzez AUTO lub wyłączyć wybierając OFF opcję 
"shortcut” ("skróty"). W trybie AUTO, urządzenie GPS będzie 
automatycznie prowadzić użytkownika do najbliższego punktu trasy. 
Jeżeli przez pomyłkę oddalisz się od przewidzianej trasy, będziesz z 
powrotem prowadzony na nią najkrótszą drogą. W trybie wył., jeżeli 
oddalisz się od przewidzianej trasy, urządzenie będzie prowadzić Cię do 
najbliższego punktu trasy. W ten sposób z pewnością pokonasz całą 
zaplanowaną trasę.  

 
 
ROUTE WAY (KIERUNEK TRASY) 

Możesz pokonać zaplanowaną trasę w kierunku, w jakim została 
wprowadzona (punkty 1-2-3-…n) (normal (normalny)) lub w kierunku 
przeciwnym (n -… 3-2 -1) (backward (w tył)). W połączeniu z funkcją 
automatycznych skrótów, opcja umożliwia odnalezienie trasy w razie 
zabłądzenia lub jeżeli chcesz powrócić do punktu początkowego. 

CZAS WYKONYWANIA POMIARÓW 
 

Funkcja umożliwia określenie częstotliwości, z jaką urządzenie KEYMAZE 
zapisuje dane. Im krótszy czas zapisywania informacji, tym dane będą 
dokładniejsze, ale całkowity czas zapisu będzie mniejszy. Ustawienie 
1/2/5 lub 10 sekund. Modyfikacja ustawienia spowoduje zmianę precyzji 
trasy w oprogramowaniu Geonaute Software. 

 
 
ZAKRES 
Ustawienie parametru umożliwia zachowywanie wcześniej ustalonego rytmu przez cały czas sesji 
treningowej. Urządzenie KEYMAZE zawiadomi Cię, kiedy przekroczysz zapamiętane wartości graniczne, 
co umożliwia lepsze kontrolowanie swojego wysiłku podczas uprawiania sportu. 

HR zone (Zakres docelowy tętna) (tylko KEYMAZE 700): Możesz 
zaprogramować alarm, który będzie włączał się, gdy Twoje tętno 

W celu ustawienia parametrów sesji przed rozpoczęciem 
treningu należy wykonać kilka etapów. 
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przekroczy lub spadnie poniżej określonej wartości granicznej. Umożliwia 
to kontrolowanie swojego wysiłku podczas uprawiania sportu.  
Speed zone (Zakres docelowy prędkości): Wybór zakresów 
docelowych "prędkości" umożliwia kontrolowanie 3 typów prędkości: 
prędkość w terenie płaskim (zwykle prędkość biegu) oraz prędkości w 
pionie (w terenie wznoszącym się i opadającym (w metrach/godz.). 
Zakres docelowy prędkości umożliwia odpowiednie dopasowanie swojej 
prędkości pokonywania wzniesień w celu lepszej kontroli swojego wysiłku 
OFF (WYŁ): zakresy docelowe są wyłączone. 

 
PORADY KIEROWNIKA PRODUKTU: Podczas uprawiania sportu o charakterze 

wytrzymałościowym, takiego jak długie marsze lub trail, korzystne jest 
kontrolowanie swojego zużycia energii. W przypadku długotrwałego wysiłku z 
niską intensywnością, organizm zużywa więcej tłuszczu, stanowiącego rezerwę 
praktycznie niewyczerpaną u większości osób, podczas gdy kilka minut 
intensywnego wysiłku wystarcza, aby poważnie się zmęczyć.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Prowadzenie 
 
 a/ Rozpoczynanie sesji 
Po przeprowadzeniu wyszukiwania sygnału wyświetlane są bezpośrednio ekrany aktywności, a 
urządzenie KEYMAZE znajduje się w stanie oczekiwania (w dolnej części ekranu miga symbol trójkąta). 
Aby rozpocząć sesję treningową, wciśnij Start. Podczas sesji treningowej możesz zrobić przerwę, 
wciskając przycisk start/stop.  
Aby wznowić sesję treningową, wciśnij ponownie ten sam przycisk.  
Proces prowadzenia rozpoczyna się od ekranu typu "POI", który kieruje użytkownika do pierwszego 
punktu. Należy przemieszczać się w kierunku wskazanym strzałką, sprawdzając, czy odległość do 
pierwszego punktu zmniejsza się. 
 
 

WYSZUKIWANIE SYGNAŁU PASA DO POMIARU 
TĘTNA 
Ustawienie tej opcji jest możliwe wyłącznie w modelu 
KEYMAZE 700. Podczas wyszukiwania sygnału GPS, 
urządzenie KEYMAZE przeprowadzi również wyszukiwanie 
pasa do pomiaru tętna (tylko w modelu KEYMAZE 700). 
Aby uzyskać prawidłowy sygnał podczas treningu należy 
założyć odpowiednio nawilżone czujniki pasa na 
wysokości klatki piersiowej. Jeżeli po przeprowadzeniu 
kolejnej próby pas nie jest wykrywany, należy przeczytać 
Często zadawane pytania (na stronie 
www.geonaute.com/fr/forum). Jeżeli nie zamierzasz 
korzystać z pasa, podczas wyszukiwania wybierz opcję 
NIE - w takim przypadku informacje dotyczące tętna nie 
będą dostępne podczas treningu. 
 

WYSZUKIWANIE SYGNAŁU: 
WYSZUKIWANIE GPS  
Urządzenie KEYMAZE wyszukuje sygnał GPS. Dla 
optymalizacji wyszukiwania sygnału GPS, nie 
należy znajdować się w pobliżu budynków lub 
stać pod drzewami. Sygnał GPS jest lepszej 
jakości przy bezchmurnej pogodzie. Po 
znalezieniu sygnału urządzenie automatycznie 
przechodzi do ekranu aktywności. 
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b/ Tablica rozdzielcza 
Dostępne jest wiele stron zawierających użyteczne informacje dotyczące sesji treningowej.  
Przechodzenie pomiędzy tymi stronami jest możliwe za pomocą strzałek w górę i w dół. Poniżej 
zamieszczone zostały informacje dotyczące wartości domyślnych: 
 
Widok wartości 
KEYMAZE 700: 
Strona 1 – Altitude (wysokość) / distance (odległość) / stopwatch (stoper) / speed (prędkość) 
Strona 2 – Vertical speed (prędkość w pionie) / altitude (wysokość) / cumul + (suma +) / cumul - 
(suma -) 
Strona 3 – Calories (kalorie) /speed (prędkość) / heart rate – (tętno) - 
Strona 4 – Suma pośrednia / prędkość w pionie pośrednia / międzyczas / temperatura 
KEYMAZE 500: 
Strona 1 – Altitude (wysokość) / distance (odległość) / stopwatch (stoper) / speed (prędkość) 
Strona 2 – Vertical speed (prędkość w pionie) / altitude (wysokość) / cumul + (suma +) / cumul - 
(suma -)  
Strona 3 - Temperature (temperatura) / pressure - (ciśnienie -) 
Strona 4 – time (godzina) 
Dalsze informacje dotyczące trasy są dostępne po wciśnięciu przycisku VIEW (WIDOK : 
 
 
 
 
 
Widok mapy 
 Widoczne jest położenie użytkownika, przewidywana trasa, trasa bieżąca oraz odległość od 
następnego punktu i kierunek po przejściu tego punktu. Możesz powiększać widok za pomocą strzałek 
W GÓRĘ i W DÓŁ. Kiedy znajdujesz się na przewidzianej trasie, jesteś prowadzony w taki sam sposób, 
jak w przypadku samochodowych urządzeń GPS - wskazywany jest kierunek do najbliższego punktu 
trasy. Przykład:  Jeżeli oddalisz się od zaprogramowanej trasy, widok urządzenia GPS zmieni się na 
ekran prowadzenia "W KIERUNKU", wskazujący kierunek do najbliższego punktu trasy. Należy 
wówczas przemieszczać się w kierunku wskazanym strzałką, sprawdzając, czy odległość do 
najbliższego punktu zmniejsza się (pamiętaj, aby trzymać urządzenie GPS w poziomie). Jeżeli 
znajdujesz się na przewidzianej trasie, ale poruszasz się w nieprawidłowym kierunku, wyświetlone 
zostanie specjalne okno, zawierające odpowiedni komunikat. 

EASYSTART: uproszczona mapa kartograficzna umożliwia 
sprawdzenie odległości w stosunku do punktu początkowego 
(1km, 500m, 200m wokół punktu początkowego), a także 
pierwszych metrów trasy oraz swojego położenia bieżącego. 
Funkcja umożliwia użytkownikowi powrót do punktu 
początkowego. 
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Widok w pionie 
Wyświetlany jest przewidywany profil wysokości trasy oraz Twoje położenie w odniesieniu do niego, a 
także bieżąca wysokość, na której się znajdujesz. Umożliwia to wyświetlenie różnicy poziomów oraz 
odległości, jaka pozostaje do pokonania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORADA KIEROWNIKA PRODUKTU: W przypadku poruszania się z dużą 
prędkością, wymagającego ciągłej uwagi, należy ustawić parametry wyświetlania 
w taki sposób, aby na ekranie widoczna była tylko jedna lub 2 wartości. 
Informacje będą wówczas bardziej czytelne. W przypadku trasy z prowadzeniem, 
można ustawić ekran zawierający 4 wartości, czyli informacje "pozostałe »: czas 
do punktu końcowego, pozostającą odległość lub sumę. Informacje dotyczące 
trasy od ostatniego międzyczasu umożliwiają sprawdzenie swojego bieżącego 
rytmu, zachowując przy tym pewną stabilność odczytu danych. Podczas sesji 
treningowej możliwe jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do użytecznych 
funkcji menu kontekstowego. 

 
 

c/ Menu kontekstowe 

 
 
Quit + save (Wyjdź i zapisz)  

Pojawia się jedynie podczas przerwy w sesji treningowej. Wybierz Quit + save, aby 
zakończyć sesję.  

Mark a POI (Zaznacz POI) 
Umożliwia zapisanie współrzędnych interesującego miejsca. Użytkownik powinien 
następnie przydzielić mu kategorię i nazwę. 

Go to a POI (Przejdź do POI) 
Podczas sesji treningowej możesz podjąć decyzję o przejściu do interesującego 
miejsca. Wybierz POI (interesujące miejsce) POI z listy, a urządzenie doprowadzi Cię 
do niego! Aby wyjść z trybu prowadzenia i powrócić do wolnej sesji treningowej, 
wybierz ROUTE (TRASA) w menu kontekstowym. 
 

Go back (Powrót) 
Tryb umożliwia powrót do punktu początkowego. Można wybrać powrót już pokonaną 
trasą (zawrócić) lub być prowadzonym najkrótszą drogą. Szczegółowe informacje 
dotyczące trybów prowadzenia zostały zamieszczone w rubryce Guiding 
(Prowadzenie). 

Sunset/rise (Zachód/Wschód) 
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Funkcja umożliwia wyświetlenie godzin wschodu i zachodu słońca oraz czas 
pozostający do najbliższego zdarzenia tego rodzaju. 

WYŚWIETLANIE 
Umożliwia określenie informacji wyświetlanych na ekranie tablicy rozdzielczej w taki 
sam sposób, jak w menu parametrów wyświetlania 

MODYFIKACJA OPCJI 
Umożliwia modyfikację opcji zapisu, takich jak czas wykonywania pomiarów oraz 
zakresy docelowe.  

 
 
 
 
5/ Interesujące miejsca 
 
POI oznacza interesujące miejsce. Jest to dowolne ciekawe miejsce, którego współrzędne zaznaczyłeś 
podczas pokonywania trasy - na przykład fontanna lub kapliczka, którą zamierzasz zwiedzić. Istnieją 
dwa sposoby utworzenia POI: podczas sesji treningowej, w urządzeniu lub w oprogramowaniu. 
 
  

a/ Zaznaczenie POI podczas treningu 
Podczas treningu, wybierz w menu kontekstowym "GWIAZDKĘ", a następnie opcję "MARK A 
POI" (ZAZNACZ POI). Zostanie wówczas zaznaczona Twoja bieżąca pozycja i możesz wpisać nazwę 
interesującego miejsca (wybierając litery za pomocą przycisków strzałek, a następnie zatwierdzając 
przyciskiem OK oraz przypisując symbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b/ Przejdź do POI 

Użytkownik może być prowadzony bezpośrednio do interesującego miejsca, po wybraniu opcji 
GUIDING/POI (PROWADZENIE/POI), a następnie wybraniu POI z listy. Analogicznie, podczas 
prowadzenia użytkownika na trasie, wybranie z menu kontekstowego (GWIAZDKA/GO TO A POI 
(PRZEJDŹ DO POI) umożliwia przejście do POI znajdującego się w pobliżu drogi. Wybierz wówczas 
punkt z listy i potwierdź przyciskiem OK. Użytkownik jest wtedy prowadzony bezpośrednio do 
wybranego miejsca: należy przemieszczać się w kierunku wskazanym strzałką, sprawdzając, czy 
odległość pomiędzy położeniem bieżącym a POI stopniowo zmniejsza się podczas marszu. 
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 c/ Współrzędne 
Urządzenie KEYMAZE umożliwia również przejście do punkty wyznaczonego poprzez jego dwie 
współrzędne. 
 

 
 
 
 

PORADY KIEROWNIKA PRODUKTU: istnieje wiele formatów współrzędnych, 
a KEYMAZE umożliwia wybranie jednego z 4 proponowanych formatów: stopnie, 
1/100000 stopni, minuty, 1/1000 stopni, minuty, sekundy, 1/100 współrzędne 
UTM. Współrzędne: 
 
1/ Wprowadzanie współrzędnych: Najpierw wybierz format współrzędnych 
za pomocą strzałek, a następnie potwierdź przyciskiem OK. Wpisz po kolei 
poszczególne cyfry szerokości i długości geograficznej. W tym celu wybierz 
kolejne cyfry za pomocą strzałek, a następnie potwierdź przyciskiem OK. Po 
wpisaniu ostatniej cyfry, zatwierdź współrzędne wybierając opcję Ok. Użytkownik 
może wówczas być prowadzony w taki sam sposób, jak po wprowadzeniu POI.  
 
2/ Przeliczanie współrzędnych: Po wpisaniu współrzędnych punktu w sposób 
opisany powyżej, powróć za pomocą strzałek do pola "format" i zatwierdź 
przyciskiem OK. Następnie możesz zmienić format za pomocą strzałek w górę i w 
dół. Takie same współrzędne będą wówczas wyświetlane w poszczególnych 
wybranych formatach. 
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6/ Zakończenie sesji treningowej 
 

a/ W urządzeniu KEYMAZE 
Po zakończeniu sesji treningowej i zapisaniu danych, możesz wyświetlić raport z treningu (a także 
wybrać jedną z opcji menu DATA/SESSIONS (DANE/SESJE). 
 
Podsumowanie sesji treningowej obejmuje:  

-kartę informacyjną (odległość, czas pokonania trasy, suma + i suma -), a także 
dostęp do poszczególnych ekranów:  
-suma (czas pokonania trasy, odległość, prędkość średnia i maks., prędkość 
pokonywania wzniesień średnia i maks., prędkość pokonywania odcinków 
prowadzących w dół średnia i maks., suma + i suma -, wysokość maks. i min. oraz 
różnica wysokości pomiędzy punktem końcowym a początkowym trasy, tętno średnie* 
i maksymalne*, liczba spalonych kalorii* oraz gramów tłuszczu*, a także temperatura 
min., maks. i średnia)  
* tylko w modelu KEYMAZE 700 
- wyświetlanie międzyczasów 
Poszczególne międzyczasy są wyświetlane w postaci tabeli. Wybierz wiersz, a 
następnie zatwierdź przyciskiem OK, aby wyświetlić szczegóły międzyczasów: patrz 
poprzedni paragraf 
-mapa: wyświetlenie trasy 
-profil różnicy poziomów: cała trasa 

 
 
b/ Eksport trasy z urządzenia KEYMAZE do oprogramowania Geonaute Software. 

Znajdujące się w urządzeniu KEYMAZE dane dotyczące sesji treningowych mogą zostać przesłane do 
komputera za pomocą oprogramowania Geonaute Software (dostępne do pobrania pod adresem 
www.geonaute.com).  
Uruchom oprogramowanie Geonaute Software. Podłącz urządzenie KEYMAZE do gniazda USB 
komputera i włącz urządzenie. Wybierz opcję "Importuj z urządzenia". Zapamiętane w urządzeniu 
KEYMAZE dane dotyczące sesji treningowych mogą zostać wówczas wyświetlone w menu "Moje sesje 
treningowe". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Synchronizuj POI 
Uruchom oprogramowanie Geonaute Software. Podłącz urządzenie KEYMAZE do gniazda USB 
komputera i włącz urządzenie. Wybierz opcję Przygotowywanie/POI Wybierz opcję "Synchronizuj z 
urządzeniem", aby pobrać interesujące miejsca bezpośrednio do urządzenia KEYMAZE.  
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INFORMACJE DODATKOWE 
 
 
1/ Brak rozpoznawania oprogramowania Geonaute Software   
  
Problem może być spowodowany nieprawidłowym zainstalowaniem sterowników USB  podczas 
instalacji oprogramowania Geonaute Software. 
Należy ponownie zainstalować sterowniki urządzeń KEYMAZE 500 Hike i 700 Trail, po pobraniu ich z 
następującego adresu: 
www.geonaute.com/files/support/drivers/GPS/STM.exe 
 
 
2/ Problem dotyczący aktualizacji oprogramowania  
 
 
 

Jeżeli aktualizacja urządzenia KEYMAZE nie została przeprowadzona prawidłowo i 
urządzenie jej zablokowane, można zresetować KEYMAZE w następujący sposób: 

 
 
 
1. Jeżeli aktualizacja nie została przeprowadzona prawidłowo, dane wyświetlane na ekranie nie 
zmieniają się, a przyciski nie reagują. 

 
Istnieje rozwiązanie umożliwiające ponowne uruchomienie produktu. 
Sposób postępowania:Wcisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ. przez 10 sekund 
 
2.  Jeżeli produkt nie może zostać wyłączony, należy postąpić w następujący sposób: 
�         Odłączyć kabel USB od komputera 
�         Wcisnąć równocześnie 3 przyciski "STRZAŁKA W DÓŁ+WIDOK+WŁ./WYŁ." aż do chwili, 
kiedy na wyświetlaczu KEYMAZE pojawi się następujący ekran: 
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�         Ponownie podłączyć urządzenie KEYMAZE do komputera, aby przeprowadzić  
nową aktualizację. 
 
     �         Aby procedura aktualizacji mogła zostać przeprowadzona ponownie, w oprogramowaniu 
Geonaute Software musi zostać wybrany tryb “RESCUE” (Odzyskiwanie). 

 
 
 
3/ Akcesoria           
Akcesoria do urządzenia KEYMAZE 700 TRAIL są dostępne w dziale Warsztat sklepów Decathlon pod 
następującymi numerami referencyjnymi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Ograniczona gwarancja         
Firma OXYLANE udziela pierwszemu nabywcy niniejszego produktu gwarancji dotyczącej wad  
materiałowych i fabrycznych. Niniejszy produkt objęty jest gwarancją na okres dwóch lat od daty jego 
zakupu.   
Prosimy o zachowanie faktury, która jest dowodem zakupu. 
Gwarancja nie obejmuje: 
• szkód zaistniałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania wskazówek 
bezpieczeństwa lub  
wypadków, nieprawidłowej konserwacji bądź wykorzystywania urządzenia do celów handlowych. 
• szkód zaistniałych w wyniku napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione  
przez OXYLANE. 
• baterii ani obudów z widocznymi pęknięciami, zarysowaniami lub noszących widoczne ślady uderzeń. 
• W okresie obowiązywania gwarancji urządzenie może zostać nieodpłatnie naprawione przez 
uprawniony serwis naprawczy lub  
bezpłatnie wymienione na nowe (w zależności od decyzji dystrybutora). 
• Gwarancja nie obejmuje pasków elastycznych, będących elementami zużywającymi się. 
 
 
5/ Skontaktuj się z nami        
  
Oczekujemy na Państwa informacje i sugestie dotyczące jakości, funkcjonalności lub  

1353064 

1175863 

1324269 
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wykorzystywania naszych produktów www.geonaute.com 
Zobowiązujemy się do udzielenia Państwu odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym terminie. 
 
 
 
 
 
 
 


