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Casio lança novo G-SHOCK RANGEMAN com o primeiro sistema de 

navegação GPS alimentado por energia solar do mundo 
 

 
GPR-B1000-1 

 
A Casio acaba de lançar o seu mais recente modelo da série de relógios RANGEMAN. O novo 
GPR-B1000 apresenta a primeira navegação GPS alimentada por energia solar do mundo e vai 
estar disponível em dois modelos. *Com base numa pesquisa da Casio dia 9 de janeiro de 2018. 

 
O RANGEMAN faz parte da série de relógios "Master of G" projetada para uso nas condições 
mais extremas. Os relógios RANGEMAN incorporam o Triple Sensor para medir o rumo da 
bússola, a pressão/altitude atmosférica e a temperatura, com base no conceito de “Survival 
Toughness.” 
 
Além do Triple Sensor, o novo GPR-B1000 é capaz de navegar por GPS – uma estreia num 
relógio G-SHOCK. O relógio recolhe dados de localização de satélites GPS para exibir a 
localização atual numa rota para um destino, em tempo real. O relógio também guarda dados de 
rastreamento (incluíndo longitude/latitude, altitude e temperatura) na memória.  
 
Através do Bluetooth®, o relógio liga-se a um smartphone para se conectar à aplicação 
G-SHOCK Connected, permitindo ao utilizador criar rotas ou gerir dados de registro na aplicação.  
 
Os dados de ponto e rastreamento guardados na memória são projetados num mapa 3D ou numa 
linha trajetória. O relógio também recebe dados de servidores para manter a hora precisa em 
qualquer lugar do mundo. 
 
O GPR-B1000 possui dois sistemas wireless de carregamento solar. As funções do GPS são 
utilizáveis até 33 horas com uma carga wireless de cerca de cinco horas. Mesmo que o nível da 
bateria fique abaixo do que é necessário para utilizar o GPS, enquanto estiver ao ar livre, o 
carregamento solar pode ser usado para retomar as funções do GPS por um tempo limitado.  
A exibição da hora é mantida sempre em funcionamento usando o carregamento solar, 
independentemente do status das funções do GPS. 
 
O GPR-B1000 oferece resistência na construção e materiais, com uma estrutura resistente à 
poeira e à lama e uma bracelete em fibra de carbono. Projetado para se obter a máxima 
resistência, o GPR-B1000 é a mais recente evolução da G-SHOCK. 



2 

 
 

Modelo Cor da bracelete 
GPR-B1000-1 Black 
GPR-B1000-1B Khaki 

 
Principais Características do GPR-B1000 

 
GPS Navigation 
� Navigate and Log 
O relógio recolhe dados de localização dos satélites GPS para exibir a localização atual numa 
rota para um destino, em tempo real. A navegação GPS é ativada para gravar automaticamente 
faixas com gravação de intervalo de quatro segundos ou de um minuto. (Grava até 20 faixas na 
memória.) 

 

 
 

 
  

Exibição da rota  Rumo ao destino Modo de recuperação 
para exibir dados de 

registo 
 
� Backtrack  
O relógio ajuda os utilizadores a regressarem ao seu ponto de partida, usando os dados de 
rastreio para exibir a rota de volta ao ponto inicial.   

 
Outward route 

 

 
     

O modo Backtrack exibe a rota de volta ao 
ponto de partida 

 
� Point Memory  
O utilizador pode salvar alguns dados das localizações (incluindo data/hora, longitude/latitude, 
altitude, pressão atmosférica e temperatura) apenas pressionando um botão. Set point icons 
indicam o tipo de localização. (Grava até 60 pontos.) 

   
Salva pontos pressionando apenas um 

botão 
Recall points Icons 

 
 
 
 
 

Memória do 
ponto 
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Emparelhamento do relógio com o smartphone através do Bluetooth para se conectar à 
App G-SHOCK  
� Recebe dados dos servidores para manter o tempo preciso em qualquer lugar do mundo 
Quando emparelhado com um smartphone, o relógio recebe dados de servidores para manter o 
tempo preciso em qualquer lugar do mundo. Configura facilmente cidades do mundo, alarmes e 
temporizadores a partir do aplicativo G-SHOCK Connected. 
 
� Start/End Point, Route Setting 
Define os pontos de início/fim para usar o GPS para navegar até ao destino e criar rotas. 
 
� Display Tracks on 2D or 3D Maps 
Exibe as rotas salvas num mapa 2D ou 3D na aplicação G-SHOCK Connected. 
 

  

2D map display 3D map display 
 
� Timeline display of waypoint data 
Exibe dados do waypoint salvos numa linha de tempo. É possível fotos tiradas com o smartphone 
enquanto estiver a usar a navegação GPS, na linha do tempo. 
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Carregamento solar e wireless 
O GPR-B1000 está equipado com dois sistemas de carregamento wireless e solar para apoiar as 
atividades ao ar livre. A navegação GPS é utilizável por aproximadamente 33 horas com uma 
carga wireless de cerca de cinco horas. Se a bateria terminar, as funções do GPS podem ser 
retomadas carregando o relógio com luz intensa. (As funções de GPS são utilizáveis durante uma 
hora com uma carga solar de aproximadamente quatro horas em 50.000 lux.) 
Independentemente do estado das funções do GPS, o carregamento solar mantém a exibição do 
tempo em funcionamento. 
 
Fundo da Caixa em cerâmica—Uma estreia na G-SHOCK 
O relógio usa um fundo de caixa de cerâmica para apoiar o carregamento wireless e a receção 
GPS. O fundo da caixa  utiza um material cerâmico de 2,0 mm de espessura, tornando o relógio 
resistente ao choque e à prova de água até 200 metros. 
 
Tough Construction to Withstand Harsh Conditions 
O relógio é projetado para suportar condições severas e dispõe de uma construção resistente à poeira e 
à lama. O relógio apresenta também resistência a baixas temperaturas até -20 ° C (-4 ° F), uma 
bracelete com inserção de fibra de carbono e cristal safira.  

      
 GPR-B1000-1          GPR-B1000-1B 

 

 

Especificações  

Construção Resistente a choques; resistência a baixas temperaturas (-20 ° 
C / -4 ° F); resistente à lama 

Resistência á água 200 metros 
Frequência de sinal GPS 1575.42 MHz 

Receção de sinal GPS 

Calibração de tempo (auto * 1, manual); aquisição de 
informações de posição (manual) 
* 1 sinais GPS são recebidos automaticamente quando o 
relógio reconhece que estão disponíveis na área. 

Especificações 
de 
Comunicação 

Comunicação 
Padrão 

Bluetooth® low energy  

Faixa de Sinal Até 2 m (pode variar dependendo das condições circundantes) 

Navegação GPS 

Logs de atividades (até 20 logs), exibição de faixa (mapa de 
área ampla/comutação de mapa ampliada), distância direta de 
início a destino, direção ao destino, configuração de destino a 
partir de gravações de memória de ponto, backtrack, medição 
de tempo de atividade, log use status 
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Memória de ponto Até 60 conjuntos de dados (tempo, data, longitude/latitude, 
altitude, pressão atmosférica, temperatura), ícones de pontos 

Bussola Digital 

Mede e exibe a direção como um dos 16 pontos; faixa de 
medição: 0 ° a 359 °; unidade de medição: 1 °; Medição 
contínua de 60 segundos; calibração bidirecional e correção de 
declinação magnética; memória de rota (registos e exibir um 
conjunto de grau e direção); exibição gráfica do norte, sul, este 
e oeste; compensação horizontal automática 

Barómetro 

Faixa de medição: 260 hPa a 1.100 hPa (7.65 inHg a 32.45 
inHg); unidade de medição: 1 hPa (0,05 inHg); gráfico de 
tendência da pressão atmosférica (exibição gráfica das últimas 
48 horas); Alarme de tendência de pressão atmosférica (a seta 
indica mudanças de pressão significativas) 

Altímetro 
Faixa de medição: -700 m a 10 000 m (-2,300 pés a 32,800 
pés); unidade de medição: 1 m (5 pés); Leituras de altitude 
relativa (-3,000 m a 3,000 m); gráfico de tendência de altitudes 

Termómetro Faixa de medição: -10 ° C a 60 ° C (14 ° F a 140 ° F); unidade 
de medição: 0,1 ° C (0,2 ° F) 

Hora Mundial 

39 cidades (39 fusos horários* 2, horário de verão on/off) e 
Tempo Universal Coordenado; Mudança automática de hora 
de verão (DST) 
* 2 Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone. 

Cronómetro 1 segundo; capacidade de medição: 999: 59'59; modos de 
medição: tempo decorrido, tempo dividido 

Temporizador Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 
Alarme 4 alarmes diários (com alarme snooze) 

Outras funções 

Funções de Mobile Link (tempo mundial: mais de 300 cidades, 
ajuste de hora automático, ajuste de hora de um toque, 
configuração de relógio fácil, localizador de telefone, 
configuração de rota e gestão de dados de log em navegação 
GPS, gráfico de marés, dados da lua); exibição do dia e da 
data; calendário automático completo; retroiluminação LED 
automática com pós-brilho: 1,5/3,0 segundos; indicador de 
nível de bateria; Formato 12/24 horas; modo avião; 
toque/desligar o tom de operação; exibição do horário de 
nascer/pôr-do-sol. 

Sistema de energia 
Sistema de energia solar (sistema de carregamento solar), 
sistema de carregamento compatível com carregadores 
wireless (requer dispositivo com terminal USB tipo A) 

Operação contínua 

Com uso de GPS 
• NORMAL (recepção intermitente): aprox. 33 horas 
• ALTA TAXA (recepção contínua): aprox. 20 horas 
* Aprox. Dois meses mais para funções não-GPS 
Sem uso de GPS 
Cerca de 29 meses com a função power-saving * 3 ON depois 
da carga total 
* Power-saving depois de um certo período de tempo numa zona escura 

Tamanho da caixa 60.3 × 57.7 × 20.2 mm 
Peso total Aprox. 142g 
 


