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การจัดตําแหนง
กดปุม  แลวเลอืก เครื่องมอื > การเชื่อมตอ > ขอมูล GPS 
หรือ สถานที่
สถานที่ และ ขอมูล GPS อาจข้ึนอยูกับระบบเครือขาย (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หรืออาจตองใชเครื่องรับสัญญาณ GPS 
ท่ีใชงานรวมกันได ในการเปดใชวิธีจัดตําแหนง ใหเลื่อนไปท่ีวิธี 
แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน
ในการเริ่มใชตัวรับสัญญาณ GPS ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใช
การเชือ่มตอ Bluetooth ในการจัดตําแหนง ใหกดปุม  แลวเลือก 
เครื่องมือ > Bluetooth ใชการเชือ่มตอ Bluetooth เชือ่มตอกับ
ตัวรับสัญญาณ GPS หากตองการทราบขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับ
การเชือ่มตอ Bluetooth โปรดดไูดจากคูมือผูใช Nokia N76
ระบบกําหนดตําแหนงบนพืน้โลก (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูรับผิดชอบตอความแมนยําของขอมูลและ
ปรับปรุงความถูกตองแตเพียงผูเดียว ความแมนยําของขอมลูแสดง
ตําแหนงน้ันข้ึนอยูกับการปรับตําแหนงดาวเทียม GPS ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายเกี่ยวกับ GPS 
ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและแผนวิทยุนําทางของ
รัฐบาลกลาง ท้ังน้ี ความแมนยําของขอมลูอาจไดรับผลกระทบ
จากการกระจายตัวของดาวเทียม (Satellite geometry) ท่ีไมท่ัวฟา
อีกดวย คุณสมบัติและการใหสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบ
จากตําแหนงของคุณ ส่ิงปลูกสราง ส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติ 

และสภาวะอากาศ ตัวรับสัญญาณ GPS ควรใชเฉพาะในกลางแจง 
เพือ่ใหรับสัญญาณ GPS ได
เทอรมินอล GPS จะรับสัญญาณวิทยุกําลังตํ่าจากดาวเทียม 
แลววัดระยะเวลาการเดนิทางของสัญญาณ จากระยะเวลา
การเดนิทางของสัญญาณที่ได เครื่องรับสัญญาณ GPS จะสามารถ
คํานวณผลหาตําแหนงท่ีแมนยําโดยแสดงผลเปนเมตร
พิกัด GPS จะแสดงเปนรูปแบบองศาและองศาทศนิยมโดยใชระบบ
คาพิกัด WGS-84
คุณควรใช GPS เพียงเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยนําทางเทานั้น 
คุณไมควรใชเพื่อหวังผลการวัดตําแหนงท่ีแมนยํา และคุณไมควร
เชือ่มั่นตอขอมลูตําแหนงท่ีไดรับจากเครื่องรับสัญญาณ GPS 
เพยีงอยางเดยีวเทานั้นในการจัดตําแหนงและการนําทาง

เกี่ยวกับสัญญาณดาวเทียม
หากเครื่องรับสัญญาณ GPS หาสัญญาณดาวเทียมไมพบ 
ใหตรวจดส่ิูงตอไปน้ี:
• หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพื่อใหรับสัญญาณ

ไดดข้ึีน
• หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ท่ีวางท่ีเปดโลงกวาเดิม
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• ในกรณีท่ีสภาพอากาศย่ําแย ความแรงสัญญาณอาจไดรับ
ผลกระทบไปดวย

• การเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมก่ีวินาทีไปจนถงึ
หลายนาทีได

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเสริมจากระบบเครือขาย
เพื่อขอรับขอมลูตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมลู
ตางๆ เก่ียวกับขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพ
การจราจร ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ 
เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง จะมขีอความปรากฏขึ้นแสดงใหเห็นวา
มบีริการสงคําขอนี้ เลือก ยอมรบั เพื่ออนุญาตใหสงขอมูลตําแหนง 
หรือ ปฏิเสธ เพือ่ปฏิเสธคําขอ

สถานที่ 
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมอื > การเชื่อมตอ > สถานที่ 
ดวยตัวเลือก สถานที่ คุณสามารถบันทึกขอมลูตําแหนงของ
สถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงท่ีต้ังท่ีถกู
จัดเก็บไวในประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และใสขอมูลอ่ืนๆ เชน ท่ีอยู 
ใหกับท่ีต้ังน้ันได คุณสามารถใชสถานที่ท่ีจัดเก็บกับแอปพลิเคชั่น
ท่ีใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS
พกัิด GPS จะแสดงเปนรูปแบบองศาและองศาทศนิยมโดยใช
ระบบคาพกัิด WGS-84

ในการสรางสถานที่ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สถานที่ใหม 
หากเครื่องของคุณเชื่อมตอกับตัวรับสัญญาณ GPS ท่ีใชงาน
รวมกันได คุณจะสามารถสงคําขอตําแหนงเพื่อแสดงพกัิดของ
สถานที่ปจจุบันท่ีคุณอยูได เลือก ตําแหนงปจจุบัน เพื่อดึงขอมูล
ตําแหนง หากตองการปอนขอมลูตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก 
ปอนโดยผูใช
ในการแกไขหรือเพิม่ขอมูลใหกับสถานที่ท่ีบันทึกไว (เชน ท่ีอยู) 
ใหเลื่อนไปยังสถานที่ และกดปุม  เลือ่นไปยังชองท่ีตองการ
และปอนขอมลู
คุณสามารถจัดสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวแลว 
รวมทั้งสรางประเภทใหมได หากตองการแกไขและสรางประเภท
ของสถานที่ใหม ใหกดปุม  ใน สถานที่ แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไขประเภท
หากตองการเพิ่มสถานที่ลงในประเภท ใหเลื่อนไปท่ีสถานที่ใน 
สถานที่ แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่ประเภท เลื่อนไปยัง
ประเภทแตละประเภทที่คุณตองการเพิม่สถานท่ี แลวเลือก
หากตองการสงสถานที่หน่ึงแหงหรือหลายๆ แหงไปยังโทรศัพท
ท่ีใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลอืก > สง สถานที่ท่ีไดรับจะอยูใน
แฟมขอมลู ถาดเขา ใน ขอความ

ขอมูล GPS 
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > การเชื่อมตอ > ขอมูล GPS 
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพือ่แสดงขอมลูแนะนําเสนทาง
ไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว, ขอมูลตําแหนงท่ีคุณอยูในปจจุบัน 
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และขอมูลการเดนิทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมือ่ไปถงึ
ปลายทางและระยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณ
พกัิด GPS จะแสดงเปนรูปแบบองศาและองศาทศนิยมโดยใชระบบ
คาพิกัด WGS-84
หากตองการใช ขอมูล GPS คุณตองตอโทรศัพทกับเคร่ืองรับ
สัญญาณ GPS ท่ีใชงานรวมกันได เครื่องรับสัญญาณ GPS 
ตองไดรับขอมลูตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวงเพื่อคํานวณ
หาพิกัดตําแหนงของคุณ

โปรแกรมแนะนําเสนทาง
ในการใชโปรแกรมแนะนําเสนทาง ใหเลือก การนําทาง เร่ิมตนใช
โปรแกรมแนะนําเสนทางเมือ่อยูกลางแจง หากคุณเริ่มใชโปรแกรมนี้
ขณะท่ีอยูภายในอาคาร เครื่องรับสัญญาณ GPS ท่ีใชงานรวมกันได
อาจไมไดรับขอมูลท่ีจําเปนจากดาวเทียม
โปรแกรมแนะนําเสนทางจะใชเข็มทิศแบบหมนุบนหนาจอของ
เครื่อง ลูกบอลสีแดงจะแสดงทิศทางของจุดหมาย และระยะทาง
ในการเดนิทางไปสูจุดหมายโดยประมาณจะปรากฏขึ้นภายใน
เข็มทิศ
โปรแกรมแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อแสดงเสนทาง
ท่ีเท่ียงตรงท่ีสุดและมีระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีไปยังจุดหมายโดยวดั
เปนเสนตรง โดยโปรแกรมจะไมใสใจส่ิงกีดขวางอ่ืนใดในเสนทาง 
เชน อาคารและส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติ โปรแกรมจะไมคํานึงถึง
ความแตกตางของระดับความสูงเมื่อจะคํานวณระยะทาง โปรแกรม
แนะนําเสนทางจะทํางานตอเมื่อคุณเคล่ือนท่ี

ในการกําหนดจุดหมายในการเดนิทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ต้ังปลายทาง แลวเลือกสถานที่เปนจุดหมาย หรือปอนคาพกัิด
ท่ีอางอิงเสนรุงและเสนแวง เลือก หยุดการนําทาง เพื่อลบจุดหมาย
ท่ีกําหนดไวในการเดนิทาง

การดึงขอมูลตําแหนง
เมือ่จะดูขอมูลตําแหนงของท่ีต้ังปจจุบัน ใหเชือ่มตอโทรศัพทกับ
เครื่องรับสัญญาณ GPS ท่ีใชงานรวมกันได แลวเลือก ตําแหนง 
โดยจะมีการคาดคะเนความแมนยําของตําแหนงปรากฏขึ้นบน
หนาจอ
หากตองการบันทึกตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > บันทึกตําแหนง สถานที่เปนตําแหนงท่ีบันทึกไว
โดยมีขอมูลเพิม่เติม และสามารถใชในแอปพลิเคชั่นอ่ืนท่ีใชงาน
รวมกันได รวมทั้งถายโอนระหวางอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได

เครื่องวัดการเดินทาง
เลอืก ระยะเดนิทาง > ตัวเลือก > เริ่ม เพือ่เปดใชการคํานวณ
ระยะทางที่ใชในการเดนิทาง และเลือก หยุด เพื่อหยุดใชงาน 
คาท่ีคํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ใชฟงกชนันี้ภายนอก
อาคารเพื่อใหรับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
เลอืก รีเซ็ต เพื่อกําหนดระยะทางและเวลาในการเดินทาง กําหนด
ความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปท่ีศูนย และเพือ่เร่ิมตน
การคํานวณใหม เลือก รีสตารท เพื่อกําหนดมาตรระยะทางและ
เวลาท้ังหมดไปท่ีศูนย
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เครื่องวัดการเดนิทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและ
ขอผิดพลาดในการปดเศษ ท้ังน้ี คุณภาพของสัญญาณ GPS 
และการใหบริการสัญญาณอาจสงผลกระทบตอความแมนยํา


