
Anslut en ny GPS till handdator 

 

1) Sätt på GPS:en och låt den få kontakt med sattelit 

2) Sätt på handdatorn (med ArcPad + FältGIS installerad) 

3) Tryck på Båtands-knappen längst ner till höger i handdatorfönstret. 

4) Välj Settings 

5) Gå till fliken Sevices 

6) Välj Serial Port i rullistan 

7) Bocka av rutorna Authorization required samt Authorization (Passkey) required 

8) Tryck sedan Advanced och kolla Inbound COM Port respektive Outbound COM Port (brukar vara 5 

resp. 8). OBS! Inga ändringar behöver göras. 

9) Tryck sedan OK högst upp till höger 

10) Tryck sedan OK högst upp till höger en gång till. 

11) Tryck på run-B. 

12) Tryck på Manager 

13) Välj New längst ner till vänster (i blåa bården) 

14) I rullistan markeras Explore a Bluetooth device då startar automatisk sökningen efter blåtänder. 

15) Markera den aktuella GPS:n 

16) I rutan Service Selection markeras det som står (brukar vara något i stil med GPS serial port) 

17) Tryck sedan Next 

18) Tryck sedan Finish 

19) Nu kan man se vilka GPS:er som finns kopplade till handdatorn. 

20) Gå till Menu längst ner till höger i blåa bården 

21) Välj Paired Devices 

22) Välj Add och tryck på förstoringsglaset vid översta rutan 

23) Välj den aktuella GPS:en 

24) I rutan Passkey skrivs lösenordet för GPS:en in (brukar vara 0000 eller 1234). 

25) Sen väljs OK högst upp till höger. 

26) Sen väljs OK ännu en gång 

27) Dubbelklicka på GPS:n för att aktivera anslutningen. Då visas två pilar som möter varandra. 

28) Tryck krysset högst upp till höger. 

29) Tryck OK högst upp till höger. 

30) Starta ArcPad och öppna eller skapa en lämplig karta. 

31) Tryck på den lilla svarta trekanten brevid satteliten i översta raden. 

32) Välj GPS Preferenses 

33) I rullistan vid Port väljs rätt port, vilket är samma som Outbound COM port under punkt 8 ( brukar vara 

COM 8). 

34) Rätt Baud väljs från en rullista. Vilket värde som skall anges brukar framgå av manualen (brukar vara 

4800 bps). 

35) Tryck sedan ok längst ner till vänster 

36) För att aktivera gps:n i ArcPad trycker man på satteliten i översta raden 


