
 

 

xRIDER Smart motoros GPS Navigáció 

 

 

Használati utasítás 
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Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott! 

 

Jellemzők 

A WayteQ GPS készülék fő funkciója a navigáció, ám ez 

mellett számos egyéb, szórakoztató funkcióval is el van 

látva, mint pl: zenelejátszás, video lejátszás, képnézés, 

e-könyv olvasás, játék, stb. 

✓ Nagy teljesítményű, kis energiafogyasztású 

MTK8127 Cortex A7×4 1.3GHz processzor 

✓ Felhasználóbarát kezelőfelület a könnyű 

használathoz 

✓ Gazdaságos energiafelhasználás a hosszabb és 

stabilabb üzemeléshez 

✓ Adatátvitel számítógépre mini USB-vel 

✓ Minőségi jelfogadás a pontos pozícionálásért és a 

kielégítő navigációs szolgáltatásért 

✓ Szórakoztató/zenelejátszás/video lejátszás 

funkciókkal ellátott szabadidőpartner 

A navigációs rendszert bárhol, bármikor használhatja pl. 
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motorozáskor, autóvezetéskor, gyalogláskor, vagy 

kerékpározáskor. A navigációs és szórakoztató funkciók 

gazdagabbá tehetik az életét és munkáját! 

A WayteQ GPS funkcióinak teljes kihasználásához és a 

használat részletes megismeréséhez olvassa el 

figyelmesen ezt a használati utasítást! 

 

FIGYELEM! 

 

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa 

be az alábbi utasításokat: 

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort 

2. Szerelje fel a motorkerékpárra a készüléket a mellékelt 

kormányfelfogató és DC 12V fix töltő kábel segítségével. 

Ügyeljen arra, hogy a bekötés víz-, és rövidzár-mentes 

legyen. A motorkerékpárra való felszereléshez ajánlott 

szakműhely igénybe vétele! 

3. Autós használat esetén helyezze az autóba a 

készüléket a mellékelt autós készlet segítségével. 
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4. A használati utasításban leírt módon indítsa el a 

navigációs programot. 

5. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem 

árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális 

elhelyezés a szélvédő alsó része – ügyeljen, hogy a 

kilátásban ne zavarja! 

6. Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig 

nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve 

az utolsó mért pozícióhoz képest lényegesen távolabb 

kapcsolja be ismét – a GPS jelek vételéig 10-15 perc is 

eltelhet. A készüléknek egyidejűleg legalább 4 GPS-

műhold jeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első 

bekapcsolást követően a műholdak “megtalálása” sokkal 

rövidebb ideig tarthat. 
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Biztonsági és általános információk 

 

Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások 

Global Positioning System 

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global 

Positioning System – GPS) egy műholdas alapú rendszer, 

amely – bizonyos fenntartásokkal – a Föld bármely 

pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő 

készülék helyzetét. 

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért 

és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza 

a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A 

rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának 

megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, 

emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer 

hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban. 
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Figyelmeztetések és megjegyzések 

 

• Kapcsolja ki a készüléket teljesen, amennyiben 

hosszabb ideig nem használja a készüléket.  

• A saját biztonsága érdekében vezetés közben ne 

változtassa a készülék, vagy a navigációs szoftver 

beállításait! Beállítások megváltoztatásához álljon 

meg, végezze el a kívánt műveletet, majd ez után 

folytassa az utat! 

• Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, 

pontos irány-, és távolságmérésre, valamint 

földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas. 

• A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó 

felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az 

érvényes közlekedési szabályok betartása. 

• Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a 

műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, 

ahol direkt napsugárzás érné. Az akkumulátor 

túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat! 
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• A WayteQ fenntartja a jogot a használati utasítás 

megváltoztatására. 

• A termék paraméterei minden előzetes bejelentés 

nélkül megváltozhatnak. Az esetleges 

kényelmetlenségért elnézését kérjük. 

• Az adatokról készítsen biztonsági másolatot. A 

WayteQ nem vállal garanciát az adatvesztésre. 

• Bár a használati utasítás a legnagyobb odafigyelés 

mellett készül, tartalmazhat hibákat. Ilyen esetben 

forduljon a WayteQ ügyfélszolgálathoz! 

• Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati 

utasítást és csak a WayteQ által javasolt 

tartozékokat használja, hogy elkerüljön minden 

sérülést. A használati utasítás be nem tartásából 

adódó meghibásodásokra és sérülésekre a 

garancia nem terjed ki és a WayteQ ezért nem 

vállal felelősséget. 

• Az elektronikus térképek adatai az útvonalak és 

jelzések változása miatt nem mindig felelhetnek 
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meg a valóságnak. Mindig kövesse a közlekedési 

utasításokat és jelzéseket, tartsa be a KRESZ 

előírásait és a közlekedési helyzetnek megfelelően 

vezessen! 

 

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon 

áthatolni (kivéve üveg). Épületen vagy alagúton belül a 

helymeghatározás nem működik. A jelek vételét a 

különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, 

lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják. 

A vezeték nélküli (wireless) technológiával működő 

készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét 

pontatlanná téve azokat. 

 

Repülők és kórházak 

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb 

intézményekben antennával rendelkező készülékek 

használata tilos. Ezeken a helyeken nem megengedett 

használni az ilyen készülékeket. 
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Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy 

hosszú ideig tartó közvetlen napfénynek illetve ne hagyja 

napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós 

károsodást okozhat. A készülék megfelelő működése 5 – 

40 °C hőmérsékleti tartományban garantálható.  

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezű javításával. Ne 

próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. Ne 

kísérelje meg a készülék szoftverének módosítását. Ne 

használjon illegális, a készülékkel nem kompatibilis 

szoftvert. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás 

esetén a garancia érvényét veszíti. 

A készüléken elhelyezett garancia címke eltávolítása, 

vagy sérülése szintén a garancia elvesztésével járhat. 
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Specifikációk 

Kijelző 4,3" kapacitív érintőképernyős 

TFT LCD, 800x480 pixel, 5 

pontos érintés érzékelés 

Processzor MTK8127 Cortex A7×4 1.3GHz 

Memória 2GBDDR, 8GB tárhely 

microSD/SDHC memóriakártya 

bővítés 

Vízállóság IPX7 szabvány szerint cseppálló 

/ vízálló 

Operációs 

rendszer 

Android 6.0 + egyedi 

felhasználói felület (GUI) 

GPS antenna MT6627, (66 csatorna) 

Térkép szoftver Opcionális 

Fülhallgató 3.5 mm sztereó jack 

USB MiniUSB, USB 2.0 High Speed  

Támogatott 

formátum 

Zene: WMA, MP3, OGG, APE, 

FLAC, AAC, WAV 



11 

Videó: MKV, AVI, WMV, RMVB, 

TS, TP, M2TS, RM, MPEG, VOB, 

MOV, FLV, MP4, 3GP, DAT, PMP 

Kép: JPG, BMP, PNG, GIF 

Akkumulátor Lithium-Polymer, beépített 

FM transzmitter Igen, beépített 

Bluetooth Igen, headsetekhez, 4.0 

Méret 128,5 x 88 x 20,4 mm 

Tömeg 215 g. 

 



12 

A doboz tartalma 

 

- WayteQ xRIDER Smart motoros navigációs készülék 

- Aktív tartó bölcső napellenzővel 

- Motoros tartó (kormányra) 

- Motoros 12V bekötő kábel 

- Tapadókorongos autós tartó kar 

- Szivargyújtó töltő 

- USB kábel 

- Használati útmutató 

- Jótállási jegy 
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Alapinformációk 

1. Kezelőszervek 

 

 

1. Be-, kikapcsoló gomb 5. MiniUSB / töltő aljzat 

2. Érintőképernyő 6. Külső töltőcsatlakozó 

sor 

3. Fülhallgató csatlakozó 

(3.5 mm jack) 

7. Hangszóró 

4. Memóriakártya aljzat 8. RESET gomb 
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2. Töltés hálózati töltővel 

Figyelmeztetés: Töltés alatt a led pirosan világít. Ne 

csatlakoztassa le a készüléket a töltőről, amíg a töltés be 

nem fejeződik és a led kékre nem vált. Töltse a készüléket, 

ha az akkumulátor töltése alacsony. A töltés közbeni 

melegedés normális fizikai jelenség. A hálózati töltő nem 

az alapcsomag része, külön vásárolható meg. 

Bekapcsolt állapotban a töltést a jobb felső sarokban lévő 

ikon jelzi.  

3. Az autós töltő csatlakoztatása 

Használat közben a folyamatos tápellátás a mellékelt 

autós töltővel biztosítható. Motorkerékpáros felszerelés 

esetén a töltést fixen be kell kötni a motorkerékpár 

elektromos rendszerébe a mellékelt kábellel. Autós 

használat esetén a leválasztható csatlakozóban a töltőt a 

szivargyújtó végre kell kicserélni. 

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése 

érdekében, csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa a 

töltőt a töltő aljzathoz. 
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4. Akkumulátor 

A készülék működtetése 5 - 40°C, tárolása -10 - 50°C 

között biztonságos. Ne tegye ki a készüléket közvetlen 

magas hőmérséklet vagy hosszan tartó meleg környezet 

hatásának, pl. ne hagyja erős napfényben álló 

gépkocsiban. A készüléke meghibásodásának elkerülése 

érdekében tartsa távol közvetlen napfény hatásától, 

amennyire lehet. 

Az akkumulátor végleges kimerülésekor vegye 

figyelembe a helyi jogszabályokat. 
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5. A tartókar felszerelése 

1) Rögzítse a motoros tartót a kormányra, helyezze be a 

csavart, állítsa be a szöget és húzza meg a csavart  

 

2) Helyezze a bölcsőt a tartóba 
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3) Húzza meg a rögzítő anyát és győződjön meg róla, 

hogy a bölcső megfelelően illeszkedik, majd állítsa be a 

szöget. 

 

4) Helyezze a készüléket a bölcsőbe és rögzítse a 

hátoldalon található csavarral  
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6. Memóriakártya használata 

Helyezze a memóriakártyát a nyílásba az érintkezőkkel a 

hátlap felé. Tolja be kattanásig. A kivételhez nyomja meg 

kissé befelé a memóriakártyát, amíg kattanó hangot nem 

hall. A kártya kilökődik, húzza ki. 

 

 
7. Újraindítás 

Amennyiben a készülék nem reagál az utasításokra 

nyomja meg a RESET gombot a készülék újraindításához. 

Az újraindítás a nem mentett adatok elvesztésével járhat!
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8. Vízállóság 

A készüléket az IPX7 szabványnak megfelelő víz elleni 

védettséggel (cseppálló) látta el a gyártó, amely azt jelenti, 

hogy a készülék akár 30 percig, < 1 m mély vízbe 

merítésnek is ellenáll. A víz elleni védettség nem jelenti 

azt, hogy a készülék víz alatt használható lenne, ezért 

nem javasoljuk a víz alá merítést! A készülék burkolata 

csak akkor áll ellen a beázásnak, ha minden gumiborítás 

megfelelően a helyén van. A csatlakozók figyelmetlenség 

miatti nem megfelelő tömítése által okozott károsodások 

nem tartoznak a jótállás körébe. 
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9. Be- és kikapcsolás  

Indításhoz nyomja hosszan a BE-, KIKAPCSOLÓ gombot. 

A rendszer indulásakor a Főképernyőt láthatja: 

 

 

 

A kikapcsoláshoz ismét tartsa nyomva a BE-, 

KIKAPCSOLÓ gombot. Választhat az ÚJRAINDÍTÁS 

vagy a KIKAPCSOLÁS között. A készüléket alvó 

üzemmódba kapcsolhatja a BE-, KIKAPCSOLÓ gomb 

egyszeri megnyomásával 
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10. Alapvető funkciók 

 

10.1. A főképernyő és funkciói 

 

Az alsó sávon megjelenő ikonok 

 A sáv elrejtése 

 
Hangerő csökkentése 

 
Visszalépés az előző képernyőre, menüpontra. 

 
Visszalépés a főképernyőre 

 
A háttérben futó alkalmazások megjelenítése 

 
Hangerő növelése 

 
Képernyőkép 
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10.2. FM Transzmitter 

 

Érintse meg a   ikont az FM Tarnszmitter 

elindításához 

 

 

10.3. Zene 

Érintse meg a  ikont a zenelejátszó 

megjelenítéséhez 
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Érintse meg a  ikont a további lehetőségek 

megjelenítéséhez 
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10.4. Navigáció 

Érintse meg a Navigáció ikont  a navigáció 

elindításához  

 

Érintse meg hosszan a   ikont a navigációs 

alkalmazás kiválasztásához. Az alkalmazások listája 

megjelenik.  
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Válassza ki a megfelelő alkalmazást, majd megjelenik 

egy megjegyzés, amely jelzi, hogy a navigáció 

alkalmazás sikeresen ki lett választva 
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Amennyiben a GPSInfo alkalmazást választotta ki, akkor 

a főképernyőre visszatérés után, amennyiben megérinti a 

Navigáció ikont az alábbi képernyő fog megjelenni 
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10.5. Beállítások 

Érintse meg a  ikont a beállítások megjelenítéséhez 

 

 

10.5.1 Wi-Fi 

Érintse meg a Wi-Fi menüpontot a Wi-Fi kapcsolatok 

beállításához  

 

Ekkor megjelennek az elérhető Wi-Fi hálózatok. Válassza 

ki a megfelelő hálózatot. Szükség szerint adja meg a 

jelszót, majd érintse meg a Kapcsolódás feliratot 
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Ha egyedi beállítással kíván hálózatot hozzáadni, akkor 

érintse meg a  ikont és válassza a Hálózat 

hozzáadása lehetőséget és adja meg a hálózat adatait 
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További beállításokhoz válassza az  ikon érintése 

után a Speciális lehetőséget 
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10.5.2 Bluetooth 

Érintse meg a Bluetooth menüpontot a Bluetooth 

kapcsolatok beállításához 

 

A Bluetooth bekapcsolása után a rendszer automatikusan 

megkeresi az elérhető eszközöket. Válassza ki a 

megfelelő eszközt és a csatlakozás felépül  
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10.5.3 Adathasználat 

Érintse meg az Adathasználat menüpontot az 

adathasználati adatok megtekintéséhez 

 

10.5.4 Hang 

Érintse meg a Hang és értesítés menüpontot a hangok 

beállításához. 
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10.5.5 Megjelenítés 

Érintse meg a Megjelenítés menüpontot a megjelenítési 

beállítások megadásához 

 

10.5.6 Tárhely 

Érintse meg a Tárhely menüpontot a tárhellyel 

kapcsolatos információk megjelenítéséhez. 
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10.5.7 Akkumulátor 

Érintse meg az Akkumulátor menüpontot az 

akkumulátor használat részleteinek megjelenítéséhez 

 

10.5.8 Alkalmazások 

Érintse meg az Alkalmazások menüpontot a telepített 

alkalmazások kezeléséhez 
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10.5.9 Tartózkodási hely 

Érintse meg a Tartózkodási hely menüpontot a 

helymeghatározási beállítások megjelenítéséhez. 

 

Offline navigációs alkalmazás (pl Sygic) használata 

esetén a Csak a készüléken beállítás használata 

javasolt. Online navigációs alkalmazás (pl Google Térkép) 

használata esetén a Nagyon pontos mód használata 

javasolt. 
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10.5.10 Nyelv 

Érintse meg a Nyelv és bevitel menüpontot a nyelv 

megváltoztatásához 

 

10.5.11 Biztonsági mentés és visszaállítás 

Adatok mentése és a készülék gyári állapotra állítása 
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10.5.12 Dátum és idő 

Érintse meg a dátum és idő adatok beállításához 

 

10.5.13 Kisegítő lehetőségek 

Beállíthat segítő funkciókat 

 

  



37 

10.5.14 A táblagépről 

A készülék adatai 

 

10.6. Alkalmazások 

A telepített alkalmazások listája, azok elindításához 
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11. Csatlakoztatás számítógéphez 

 

A készüléket MINI USB csatlakozáson keresztül 

számítógéphez csatlakoztathatja. 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. 

2. Csatlakoztassa a kábel kisebb végét [    a 

készülékhez és a nagyobb végét [    a 

számítógéphez. 

3 Ha végzett a műveletekkel, húzza ki a kábelt. 

A készülékkel történő kapcsolódási mód az MTP. A 

készülék csatlakoztatása után az alábbi ikon jelenik meg 

a számítógépen: . Dupla kattintással nyithatja meg a 

készülék belső memóriájának és a memóriakártyának a 

tartalmát.  
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Megjegyzés: 

A WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget 

semminemű adatvesztésért. 

A készüléket PC-s kapcsolat közben nem lehet használni.  

Adat másolás közben ne húzza ki a kábelt, mert az 

adatvesztéshez, vagy a készülék károsodásához 

vezethet! 

 

A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és 

nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A 

változtatás jogát fenntartjuk! 
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Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a 

rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak 

megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és 

magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. 

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE 

megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 

79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének 

megfelelően. 

 

Minőségtanúsítás 

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. 

(III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint 

megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 

 

© Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
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Importőr: 

WayteQ Europe Kft. 

1097 Budapest, Gubacsi út 6. 

Tel: +36-1 2173 632 

Fax: +36-1 2173 619 

Email: info@wayteq.eu  

Web: www.wayteq.eu  

Vásárlás: www.newteq.eu  
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