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Congratulations on the purchase of STATUS. This gun-mounted 
computer is one of the most innovative airsoft accessories 
ever made, giving you real-time data and reinforcing your 
tactical decisions on the field. No more surprises with an empty 
magazine or a discharged battery. Take aim with precision 
thanks to the replica’s angle indicator.

Here you will find the full Information for Use:

Failing to read this information may void the guarantee!
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Safety Summary
Please read this to ensure safe and correct use. Retain for future reference. 
The information contained in this document is subject to update without 
notice. When using a product listed here be sure to obtain the latest 
specifications.

For your safety, we recommend this product to be installed by a skilled 
person. If, however, you wish to process with STATUS installation on your 
own, read the safety information below carefully before installing the device. 

Warning 
Situations that may cause injury to yourself or others. 

Caution 
Situations that may cause damage to your device or other 
equipment. 

Note 
Notes, usage tips or additional information. 
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Warning
This device is not a toy and may not be operated by people 
(including children) with limited physical or mental abilities. They 
may use the device only under the supervision of people responsible 
for their safety.

Warning
Before starting the installation process, make sure that your AEG 
magazine is empty and there are no BBs in the replica. 

Warning
When installing the device, every person within the replica’s range 
must wear personal protective equipment.

Warning
This equipment is not suitable for use in locations where children
are likely to be present.
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Warning
Persons under 18 years of age ought not stay unattended near
the device during the installation or servicing of a device installed
in an ASG replica.

Warning
Persons under 18 years of age ought not stay unattended near
an ASG replica ready for use with the device attached to it.

Warning
Persons under 18 years of age are not allowed to install
or commission the device in an ASG replica.

Warning
Persons under 18 years of age are not allowed to service this device.

Warning
Do not store or carry fl ammable liquids, gases or explosive materials 
in the same compartment as the device, its parts or accessories.  
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Warning
Always use a fully functional cable and charger.

Warning
Battery safety. Before assembling, charging or using your device 
for the fi rst time, please read the important product safety and 
legal information provided with your product. If your mobile device 
becomes unresponsive, try a reboot – press and hold both buttons 
for 8 s until the screen goes dark and your device restarts. Don’t try 
to remove or replace the battery yourself – doing so may damage 
the battery and could cause burning and injury. 

Warning
Do not dispose of your device in a fi re.

Caution
Do not insert any objects into the USB port.
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Caution
The USB port cap must be secured with its mounting screw while 
using STATUS. We do not recommend loading the battery during 
a game as the USB port may be damaged if it (or the connecting 
cable) is hit, which is not covered by warranty.

Caution
Do not disassemble or take apart STATUS. The housing has been 
secured with warranty seals. Any broken seal voids warranty.

Note
The product Warranty Form is available here:
http://www.gatee.eu/warranty
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Note
In case you have any diffi  culties while installing or using this product:
•  email us at: support@gatee.eu
•  contact us via Facebook:
   https://www.facebook.com/gatee
•  call: +48 12 210 05 23
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Initial Use
Note 
The battery in your STATUS is not charged. Before the first use, 
you need to connect STATUS to a power supply for 3 hours.

1. Once the battery has been charged, attach STATUS to the RIS rail 
on either side of the replica depending on your eye preference.

2. Update Blu-Link and TITAN/ASTER Firmware.

3. Connect STATUS to GCS via Blu-Link. Follow the instructions in GCS and 
read more in the full Information for Use. You can download GCS here:
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Note
Bluetooth 4.0 or higher is required.

Note
STATUS can be attached on either side of your replica.
If attached on the right-hand side, change display orientation
in GCS or in STATUS itself, the buttons will be reassigned 
automatically.

Note
STATUS is on whenever connected to a power supply.
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Technical Specifi cations
DISPLAY 128 X 128 MONO

CONNECTIVITY Bluetooth® 5.0 Low Energy

NOMINAL BATTERY CAPACITY 850 mAh

DIMENSIONS (LENGTH X WIDTH X THICKNESS) 47 mm x 60 mm x 54 mm

FINISHED PRODUCT WEIGHT 180 g

OPERATING TEMPERATURE RANGE min. -20° C, max. +60° C

RELATIVE HUMIDITY ≤ 100%

Bluetooth® Trademark Attribution
The Bluetooth® by both, the word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GATE Enterprise 
sp. z o.o. sp. k. is subject to licensing. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.
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Product Compliance
Certificate of Conformity
GATE Enterprise sp. z o.o. sp. k. hereby declare under our sole responsibility that 
GATE STATUS is in conformity with the essential requirements of the following 
directives: 2014/53/UE, 2011/65/UE.

Product Compliance with MIL-STD-810H Class
This device complies with methods within the MIL-STD-810H standard range.

Waterproof and Dustproof IP68 Grade

Product Compliance Regarding the Use of the ANNA-B112 Module
This device complies with Part 15 of the FCC [Federal Communications Commission] Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada’s license-exempt RSSs. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause interference; and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the 
device.
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Legal Notice
Please read this Legal Notice before operating your device and keep it for future reference.

This document contains important terms and conditions with respect to your device. By using 
this device, you accept those terms and conditions.

Exclusion of Liability
GATE Enterprise sp. z o.o. sp. k. are not liable for any damages, injuries or accidents of any kind 
resulting from the use of this product or airsoft  gun with the product installed, including (but 
not limited to) incidental or intentional damages to airsoft  gun, airsoft  gun parts, batteries and 
gearbox internals.

Disclaimer
GATE Enterprise sp. z o.o. sp. k. take no responsibility regarding compliance of the product with 
the requirements of any law, rule or airsoft  restrictions pertaining thereto.

Intellectual Property
Intellectual Property owned by GATE Enterprise sp. z o.o. sp. k., including (but not limited to) 
devices, accessories, parts, soft ware, documentation, is proprietary to GATE Enterprise sp.
z o.o. sp. k. and protected under Polish laws, EU laws and international treaty provisions. You 
may not violate the rights of the Intellectual Property and you will not prepare derivative 
works of or reverse engineer the device or soft ware. No ownership in the Intellectual Property
is transferred to you.
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GATE Limited Warranty Policy
GATE Enterprise sp. z o.o. sp. k. warrant that their product is free from manufacturing and 
material defects at the date of purchase and for a non-extendable period of two (2) years from 
the date of purchase. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of the product by 
Purchaser.

1. This Limited Warranty is valid provided that the owner provides a proof of purchase and 
a properly completed warranty form.

2. This Limited Warranty does not cover: (a) defects or damage (e.g., mechanical, thermal 
or chemical) resulting from accident, misuse (misinterpretation of the instructions), 
abuse, neglect, unusual physical, electrical or electromechanical stress, water immersion, 
repairs or structural modification of any part of the product, or (b) the product that 
has its serial number removed or made illegible; (c) defects or damage from improper 
operation, maintenance or installation; (d) installation of the products.

3. Requests for warranty are processed as soon as possible, not exceeding 7 (seven) 
working days. The company’s obligation under this Limited Warranty shall be limited 
to providing replacement of part(s) only.

Product Disposal Instructions
The symbol shown here means that the product is classified as Electrical or 
Electronic Equipment and should not be disposed with other household and 
commercial waste at the end of its working life. The Waste of Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE Directive 2012/19/EU) has been put in place 
to recycle products using best available recovery and recycling techniques 
to minimize the impact on the environment. Purchasers shall take any old 
electrical equipment to waste recycling public centers or points of sale.
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Gratulujemy zakupu komputera taktycznego STATUS -  jednego 
z najbardziej innowacyjnych akcesoriów airsoftowych, jakie 
dotychczas stworzono. Dzięki niemu, w mgnieniu oka uzyskasz 
najpotrzebniejsze dane pomocne w podejmowaniu taktycznych 
decyzji w trakcie gry. Nigdy więcej nie daj się zaskoczyć pustym 
magazynkiem czy rozładowaną baterią. Wskaźnik nachylenia 
repliki pomoże ci w precyzyjnym celowaniu w każdych warunkach.

Zapoznaj się z pełną instrukcją użytkowania:

Nieprzeczytanie tych informacji może spowodować utratę gwarancji!
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania, przeczytaj uważnie. Zachowaj na przyszłość.
Informacje zgromadzone w poniższym dokumencie mogą być aktualizowane na 
bieżąco. Aby korzystać z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, zapoznaj się 
z najnowszą wersją informacji.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy montaż STATUSa przez 
wykwalifikowaną osobę. Jeśli jednak chcesz samodzielnie przeprowadzić 
instalację, najpierw przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

Ostrzeżenie 
Sytuacje, które mogą powodować obrażenia ciała użytkownika 
lub innych osób.

Uwaga 
Sytuacje, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia 
lub innego sprzętu.

Informacja 
Wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje.
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Ostrzeżenie
To urządzenie nie jest zabawką i nie może być obsługiwane 
przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fi zycznych lub 
umysłowych. Osoby takie mogą korzystać z urządzenia tylko pod 
nadzorem opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że magazynek jest 
pusty i nie ma w replice kulek.

Ostrzeżenie
Podczas instalacji urządzenia, każda osoba znajdująca się w zasięgu 
repliki musi mieć na sobie środki ochrony osobistej.

Ostrzeżenie
To urządzenie nie nadaje się do użytku w miejscach, w których
mogą przebywać dzieci.
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Ostrzeżenie 
Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przebywać bez nadzoru 
w pobliżu urządzenia podczas jego montażu w replice ASG oraz 
serwisowania.

Ostrzeżenie 
Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przebywać bez nadzoru 
w pobliżu gotowej do użycia repliki ASG z zamontowanym 
urządzeniem.

Ostrzeżenie 
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą wykonywać montażu oraz 
uruchamiania urządzenia na replice ASG.

Ostrzeżenie 
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą wykonywać czynności 
serwisowych tego urządzenia.
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Ostrzeżenie
Nie należy przechowywać ani przenosić łatwopalnych cieczy,
gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu, 
w którym znajduje się urządzenie, jego części lub akcesoria.

Ostrzeżenie
Zawsze używaj w pełni sprawnego kabla i ładowarki.

Ostrzeżenie
Bezpieczeństwo baterii. Przed złożeniem, naładowaniem lub 
użyciem urządzenia po raz pierwszy przeczytaj ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, norm i przepisów, które zostały do 
niego dołączone. Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia, 
spróbuj uruchomić je ponownie. Przytrzymaj oba przyciski 
na raz przez 8 s, dopóki ekran się nie wyłączy, a następnie 
urządzenie włączy się ponownie. Nie próbuj samodzielnie 
wyjmować ani wymieniać baterii. Może to doprowadzić do jej 
uszkodzenia lub spowodować oparzenia i inne obrażenia ciała. 
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Ostrzeżenie 
Urządzenia nie należy wrzucać do ognia.

Uwaga 
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda USB.

Uwaga 
Podczas korzystania z komputera STATUS, zaślepka portu USB 
musi być zamknięta i zabezpieczona śrubą mocującą. Nie zalecamy 
ładowania baterii podczas gry, ponieważ port USB może ulec 
uszkodzeniu w przypadku bezpośredniego uderzenia w gniazdo 
lub kabel, co nie jest objęte gwarancją.

Uwaga 
Nie demontuj ani nie rozbieraj STATUSa. Obudowa została 
zabezpieczona plombami gwarancyjnymi. Jakiekolwiek naruszenie 
plomb spowoduje utratę gwarancji.
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Informacja
Formularz gwarancyjny produktu dostępny jest na naszej stronie 
internetowej:

Informacja
W przypadku problemów z instalacją lub używaniem produktu:
•  napisz do nas: support@gatee.eu
•  skontaktuj się z nami przez Facebook:
    https://www.facebook.com/gatee
•  zadzwoń: +48 12 210 05 23
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Przed pierwszym użyciem
Informacja
Bateria komputera STATUS nie jest naładowana. Przed pierwszym 
użyciem należy podłączyć STATUS do zasilania na 3 godziny.

1. Po naładowaniu akumulatora, przymocuj urządzenie do szyny RIS
po lewej lub prawej stronie repliki.

2. Zaktualizuj oprogramowanie Blu-Linka oraz układu TITAN/ASTER.

3. Połącz komputer STATUS z aplikacją GCS za pośrednictwem urządzenia 
Blu-Link. Postępuj zgodnie z poleceniami w GCS i dowiedz się więcej
w pełnej instrukcji. Możesz pobrać GCS tutaj:
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Informacja
Wymagany jest Bluetooth 4.0 lub nowszy.

Informacja
STATUS można przymocować po obu stronach repliki. Jeśli jest 
podłączony po prawej stronie, zmień orientację wyświetlania
w GCS lub w STATUSie, przyciski zostaną przypisane automatycznie.

Informacja
STATUS jest zawsze włączony po podłączeniu do źródła zasilania.
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Specyfi kacja techniczna
WYŚWIETLACZ 128 X 128 MONO

ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth® 5.0 Low Energy

NOMINALNA POJEMNOŚĆ BATERII 850 mAh

WYMIARY (DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X 
GRUBOŚĆ) 47 mm x 60 mm x 54 mm

MASA GOTOWEGO PRODUKTU 180 g

ZAKRES TEMPERATUR PRACY min. -20° C, max. +60° C

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRACY ≤ 100%

Prawa autorskie Bluetooth®
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
należącymi do Bluetooth® SIG, Inc., a użycie tych znaków przez fi rmę GATE 
Enterprise sp. z o.o. sp. k. jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy 
handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
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To urządzenie działa na zasadzie wtórnej, w związku z czym 
musi akceptować szkodliwe zakłócenia, w tym ze stacji tego 
samego rodzaju, i nie może powodować szkodliwych zakłóceń
w systemach działających na zasadzie pierwotnej.
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Zgodność produktu
Certyfikat zgodności
GATE Enterprise sp. z o. o. sp. k. niniejszym oświadcza na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, że GATE STATUS jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
następujących dyrektyw: 2014/53/UE, 2011/65/UE.

Zgodność produktu z klasą MIL-STD-810H
To urządzenie jest zgodne z metodami w ramach standardowego zakresu 
MIL-STD-810H.

Wodoodporność i pyłoszczelność klasy IP68
 
Zgodność produktu w zakresie stosowania modułu ANNA-B112
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC [Federal Communications Commission]. 
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń; i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, 
w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada dotyczącymi zwolnienia z licencji. 
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować 
zakłóceń; i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które 
mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
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Nota prawna
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy zapoznać się z niniejszą Notą prawną
i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Dokument ten zawiera ważne postanowienia i warunki dotyczące urządzenia. Korzystając z tego 
urządzenia, akceptujesz te warunki.

Wyłączenie odpowiedzialności
GATE Enterprise sp. z o. o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, obrażenia 
lub wypadki jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użytkowania tego produktu lub repliki ASG 
z zainstalowanym produktem, w tym (między innymi) przypadkowe lub celowe uszkodzenia 
repliki ASG, części do replik ASG, baterii ani wewnętrznych części gearboxów.

Ograniczenie odpowiedzialności
GATE Enterprise sp. z o. o. sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność produktu 
z wymaganiami jakichkolwiek przepisów prawa, przepisów lub ograniczeń airsoft owych z nim 
związanych.

Własność intelektualna
Własność intelektualna będąca własnością GATE Enterprise sp. z o. o. sp. k., w tym (ale 
nie tylko) między innymi urządzenia, akcesoria, części, oprogramowanie, dokumentacja, 
jest własnością GATE Enterprise sp. z o. o. sp. k. i jest chroniona prawem polskim, prawem 
UE i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Nie wolno naruszać praw własności 
intelektualnej i przygotowywać prac pochodnych ani dokonywać inżynierii wstecznej urządzenia 
lub oprogramowania. Nie przenosi się żadnego prawa do własności intelektualnej.



Polityka ograniczonej odpowiedzialności GATE
GATE Enterprise sp. z o. o. sp. k. gwarantuje, że produkt jest wolny od wad produkcyjnych 
i materiałowych w dniu zakupu oraz przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, którego nie można 
przedłużyć. Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uwarunkowana prawidłowym użytkowaniem 
produktu przez Kupującego.

1. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna pod warunkiem, że właściciel przedstawi dowód 
zakupu i prawidłowo wypełniony formularz gwarancyjny.

2. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: (a) wad lub uszkodzeń (np. mechanicznych, 
termicznych lub chemicznych) wynikających z wypadku, niewłaściwego użycia 
(błędnej interpretacji instrukcji), nadużycia, zaniedbania, nietypowego obciążenia 
fizycznego, elektrycznego lub elektromechanicznego, zanurzenia w wodzie, napraw lub 
strukturalnych modyfikacji jakiejkolwiek części produktu lub (b) produktu, którego numer 
seryjny został usunięty lub jest nieczytelny; (c) usterek lub uszkodzeń wynikających 
z niewłaściwej obsługi, konserwacji lub instalacji; (d) instalacji produktów.

3. Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe, nie dłużej niż 
w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Zobowiązania firmy wynikające z niniejszej Ograniczonej 
Gwarancji są ograniczone do wymiany wyłącznie części.

Wskazówki dotyczące utylizacji produktu
Przedstawiony poniżej symbol oznacza, że   produkt został sklasyfikowany 
jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i po zakończeniu okresu 
użytkowania nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi 
i handlowymi. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(dyrektywa WEEE 2012/19/UE) została wprowadzona w celu recyklingu 
produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku 
i recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Kupujący zabiorą stary 
sprzęt elektryczny do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub 
punktów sprzedaży.
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ES

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ES Guía de inicio rápido
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Felicitaciones por la compra de STATUS. Esta computadora 
montada en una pistola es uno de los accesorios de airsoft más 
innovadores jamás fabricados, que le brinda datos en tiempo 
real y refuerza sus decisiones tácticas en el campo. No más 
sorpresas con un cargador vacío o una batería descargada. 
Apunte con precisión gracias al indicador de ángulo de la réplica.

Aquí encontrarás la completa Información de uso:

¡No leer esta información puede anular la garantía!
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Resumen de seguridad
Lea esto para garantizar un uso correcto y seguro. Guárdelo para 
referencia futura. La información contenida en este documento está 
sujeta a actualizaciones sin previo aviso. Cuando utilice un producto de 
la lista aquí, asegúrese de obtener las especificaciones más recientes.

Por su seguridad, recomendamos que este producto sea instalado por 
una persona capacitada. Sin embargo, si desea procesar con la instalación 
de STATUS por su cuenta, lea atentamente la información de seguridad 
a continuación antes de instalar el dispositivo. 

Advertencia 
Situaciones que pueden causarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución 
Situaciones que pueden causar daños a su dispositivo u otros equipos.

Nota 
Notas, consejos de uso o información adicional. 
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Advertencia
Este dispositivo no es un juguete y no puede ser utilizado por 
personas (incluidos niños) con capacidades físicas o mentales 
limitadas. Pueden usar el dispositivo solo bajo la supervisión
de personas responsables de su seguridad.

Advertencia
Antes de comenzar el proceso de instalación, asegúrese de que
su cargador AEG esté vacío y que no haya balines en la replica.

Advertencia
Dispositivo para uso en lugares donde no es posible la presencia
de niños.

Advertencia
Al instalar el dispositivo, todas las personas dentro del rango
de la réplica deben usar equipo de protección personal.
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Advertencia
Las personas menores de 18 años no deben permanecer 
desatendidas cerca del dispositivo durante la instalación
o el mantenimiento de un dispositivo instalado en una
réplica de ASG.

Advertencia
Las personas menores de 18 años no deben permanecer 
desatendidas cerca de una réplica ASG lista para usar con
el dispositivo instalado.

Advertencia
Las personas menores de 18 años no pueden instalar o poner
en marcha el dispositivo en una réplica de ASG.

Advertencia
Las personas menores de 18 años no pueden reparar este 
dispositivo.
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Advertencia
No almacene ni transporte líquidos infl amables, gases o materiales 
explosivos en el mismo compartimento que el dispositivo, sus piezas 
o accesorios.

Advertencia
Utilice siempre un cable y un cargador bien aislados
y completamente funcionales.

Advertencia
Información de seguridad sobre la batería. Antes de montar, cargar 
o utilizar el teléfono por primera vez, lea la información legal y de 
seguridad que se incluye con el producto. Si el dispositivo móvil 
deja de responder, intente reiniciarlo: mantenga pulsado ambos 
botones durante 8 s hasta que la pantalla se apague y el dispositivo 
se reinicie. No intente extraer o sustituir la batería, ya que podría 
dañarla e incluso producir quemaduras o lesiones.
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Advertencia
El dispositivo no debe ser arrojado al fuego.

Precaución
No inserte ningún objeto en el puerto USB.

Precaución
La tapa del puerto USB debe asegurarse con su tornillo de montaje 
mientras se usa STATUS. No recomendamos cargar la batería durante 
un juego, ya que el puerto USB puede dañarse si se golpea
(o el cable de conexión), lo que no está cubierto por la garantía.

Precaución
No desarme ni desmonte STATUS. La carcasa se ha asegurado
con sellos de garantía. Cualquier sello roto anulará la garantía.
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Nota 
El formulario de garantía del producto está disponible aquí: 
https://www.gatee.eu/warranty

Nota 
En caso de que tenga alguna dificultad al instalar o utilizar 
este producto: 
•  envíenos un correo a: support@gatee.eu 
•  contáctenos a través de Facebook: 
    https://www.facebook.com/gatee 
•  llámenos al: +48 12 210 05 23
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Uso inicial
Nota 
La batería en su STATUS no está cargada. Antes del primer uso, debe 
conectar STATUS a una fuente de alimentación durante 3 horas.

1. Una vez que se haya cargado la batería, coloque STATUS en el riel RIS 
a cada lado de la réplica, según sus preferencias visuales.

2. Actualice el firmware de Blu-Link y TITAN/ASTER.

3. Conecte STATUS a GCS a través de Blu-Link. Siga las instrucciones 
en GCS y lea más en Información de uso. Puede descargar GCS aquí:
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Nota
Se requiere Bluetooth 4.0 o superior.

Nota
STATUS se puede adjuntar en cualquier lado de su réplica. 
Si se adjunta en el lado derecho, cambie la orientación de la 
pantalla en GCS o en STATUS mismo, los botones se reasignarán 
automáticamente.

Nota
STATUS está encendido siempre que esté conectado a una fuente
de alimentación.
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Especifi caciones técnicas
PANTALLA 128 X 128 MONO

CONECTIVIDAD Bluetooth® 5.0 Low Energy

CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA 850 mAh

DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ESPESOR) 47 mm x 60 mm x 54 mm

PESO DEL PRODUCTO TERMINADO 180 g

RANGO DE TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO min. -20° C, max. +60° C

HUMEDAD RELATIVA ≤ 100%

Atribución de marca comercial de Bluetooth®
El Bluetooth® de ambos, la marca denominativa y los logotipos son marcas 
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso 
de dichas marcas por parte de GATE Enterprise sp. zoo. sp. k. está sujeto
a licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos 
propietarios.
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Este equipo funciona de forma secundaria y, en consecuencia, 
debe aceptar interferencias perjudiciales, incluso de 
estaciones del mismo tipo, y no puede causar interferencias 
perjudiciales a los sistemas que funcionan de forma primaria.

Este dispositivo contiene Contiene módulo transmisor
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Cumplimiento del producto
Certifi cado de conformidad
GATE Enterprise sp. zoo. sp. k. Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva 
responsabilidad que GATE STATUS cumple con los requisitos esenciales de las 
siguientes directivas: 2014/53 / UE, 2011/65 / UE.

Cumplimiento del producto con la clase MIL-STD-810H
Este dispositivo cumple con los métodos dentro del rango estándar
MIL-STD-810H.

Grado IP68 resistente al agua y al polvo

Cumplimiento del producto con respecto al uso del módulo ANNA-B112
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC [Comisión Federal de 
Comunicaciones]. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento 
no deseado.

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias; 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda 
causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
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Aviso legal
Lea este Aviso legal antes de utilizar su dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Este documento contiene términos y condiciones importantes con respecto a su dispositivo.
Al usar este dispositivo, acepta esos términos y condiciones.

Exclusión de responsabilidad
GATE Enterprise sp. zoo. sp. k. no es responsable de ningún daño, lesión o accidente de ningún 
tipo que resulte del uso de este producto o pistola de airsoft  con el producto instalado, incluidos 
(entre otros) daños incidentales o intencionales a la pistola de airsoft , las piezas de la pistola de 
airsoft , las baterías y las partes internas de la caja de cambios.

Descargo de responsabilidad
GATE Enterprise sp. zoo. sp. k. no asume ninguna responsabilidad con respecto al cumplimiento 
del producto con los requisitos de cualquier ley, regla o restricciones de airsoft  correspondientes.

Propiedad intelectual
Propiedad intelectual propiedad de GATE Enterprise sp. zoo. sp. k., incluidos (entre otros) 
dispositivos, accesorios, piezas, soft ware, documentación, es propiedad de GATE Enterprise sp. 
zoo. sp. k. y protegido por las leyes polacas, las leyes de la UE y las disposiciones de los tratados 
internacionales. No puede violar los derechos de propiedad intelectual y no preparará trabajos 
derivados ni aplicará ingeniería inversa al dispositivo o soft ware. No se le transfi ere la propiedad 
de la Propiedad Intelectual.

Política de garantía limitada de GATE
GATE Enterprise sp. zoo. sp. k. garantiza que su producto está libre de defectos de fabricación 
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y materiales en la fecha de compra y por un período improrrogable de dos (2) años desde la 
fecha de compra. Esta Garantía limitada está condicionada al uso adecuado del producto por 
parte del Comprador.

1. Esta Garantía limitada es válida siempre que el propietario proporcione un comprobante 
de compra y un formulario de garantía debidamente completado.

2. Esta Garantía limitada no cubre: (a) defectos o daños (por ejemplo, mecánicos, térmicos 
o químicos) resultantes de accidentes, mal uso (mala interpretación de las instrucciones), 
abuso, negligencia, estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual, inmersión en 
agua, reparaciones o modificación estructural de cualquier parte del producto, o (b) el 
producto al que se le ha quitado el número de serie o se ha vuelto ilegible; (c) defectos 
o daños por funcionamiento, mantenimiento o instalación inadecuados; (d) instalación 
de los productos.

3. Las solicitudes de garantía se procesan lo antes posible, sin exceder los 7 (siete) días 
hábiles. La obligación de la empresa en virtud de esta Garantía limitada se limitará 
a proporcionar el reemplazo de la (s) pieza (s) únicamente.

Instrucciones para desechar el producto
El símbolo que se muestra aquí significa que el producto está clasificado 
como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos 
domésticos y comerciales al final de su vida útil. Los residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE 2012/19 / UE) se han implementado 
para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación 
y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente. Los 
compradores deberán llevar cualquier equipo eléctrico antiguo a los centros 
públicos de reciclaje de residuos o puntos de venta.
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