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1.

an sebagai bantuan navigasi. 
nakan untuk pengukuran lokasi 
engandalkan sepenuhnya pada 

 GPS untuk penentuan posisi 

 menonaktifkan metode 
an posisi (GPS) seperti GPS 
pilih Peralatan > P'aturan > 
 posisi.

si sambungan 

 GPS dengan penerima GPS 

gunaan penerima GPS eksternal, 
at dalam buku petunjuk.

ediakan sambungan nirkabel 
gan perangkat Anda. 
bas menempatkan penerima 
telit secara optimal.
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Penentuan posisi
GPS (Global Positioning System) adalah sistem navigasi 
radio di seluruh dunia yang meliputi 24 satelit dan stasiun 
bumi yang memantau fungsi satelit tersebut.

Terminal GPS menerima sinyal radio berdaya rendah dari 
satelit, lalu menghitung waktu perjalanan sinyal tersebut. 
Berdasarkan waktu perjalanan, penerima GPS dapat 
menghitung lokasi dengan keakuratan dalam satuan 
meter.

Koordinat dalam GPS ditunjukkan dengan format derajat 
dan desimal menggunakan sistem koordinat WGS-84 
internasional.

GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh 
pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab 
penuh terhadap keakuratan dan pemeliharaan sistem 
tersebut. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh 
pengaturan satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah 
Amerika Serikat serta dapat berubah sesuai kebijakan GPS 
Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat dan Program 
Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat 
dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. 
Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi 
oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. 
Penerima GPS harus digunakan di luar ruangan agar dapat 
menerima sinyal GPS.

GPS hanya boleh digunak
Sebaiknya GPS tidak digu
secara tepat dan jangan m
data lokasi dari penerima
atau navigasi.

Untuk mengaktifkan atau
penentuan posisi, Penentu
Bluetooth, tekan , lalu
Umum > Posisi > Metode

Mengkonfigura
GPS
Anda dapat menggunakan
eksternal. 

Untuk mengaktifkan peng
lihat pengaturan perangk

Teknologi Bluetooth meny
antara penerima GPS den
Karenanya, Anda dapat be
GPS untuk penerimaan sa
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an GPS mungkin memerlukan 
k hingga beberapa menit.

sisi
nerima permintaan dari layanan 
a informasi posisi Anda. 
in akan menawarkan informasi 
erti cuaca atau kondisi lalu lintas, 
ngkat Anda. 

mintaan posisi, akan muncul pesan 
nan yang membuat permintaan 
ntuk membolehkan pengiriman 
au Tolak untuk menolak 

t melihat lokasi Anda saat ini pada 
ntuk menemukan berbagai kota 
mat dan berbagai tempat tujuan, 
 satu lokasi ke lokasi lainnya, 
ebagai tengara, lalu 
ngkat yang kompatibel.

li layanan tambahan, seperti 
an navigasi melalui panduan 
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Untuk mengkonfigurasi sambungan GPS:
1 Isi daya penerima GPS hingga penuh, lalu aktifkan.
2 Konfigurasikan sambungan Bluetooth antara 

perangkat Anda dengan penerima GPS.
3 Tempatkan penerima GPS pada posisi yang tidak 

terhalang menghadap ke langit.
4 Pilih penerima GPS eksternal saat aplikasi terbuka. 

Sambungan GPS akan dibuat.

Pembuatan sambungan pertama mungkin memerlukan 
waktu beberapa menit. Sambungan berikutnya akan lebih 
cepat, namun jika Anda tidak menggunakan GPS selama 
beberapa hari atau berada jauh dari lokasi penggunaan 
terakhir, maka mungkin diperlukan lagi waktu beberapa 
menit untuk menemukan sinyal yang kuat.

Sinyal satelit
Jika penerima GPS tidak dapat menemukan sinyal satelit, 
lakukan beberapa hal berikut ini:
• Pastikan sambungan Bluetooth antar perangkat telah 

aktif.
• Jika Anda berada di dalam ruangan, pindahlah ke luar 

ruangan untuk menerima sinyal yang lebih baik.
• Jika Anda berada di luar ruangan, pindahlah ke tempat 

yang lebih terbuka.
• Jika kondisi cuaca buruk, kekuatan sinyal juga akan 

terpengaruh.

• Pembuatan sambung
waktu beberapa deti

Permintaan po
Anda mungkin akan me
jaringan untuk menerim
Operator selular mungk
tentang topik lokal, sep
berdasarkan lokasi pera

Bila Anda menerima per
yang menunjukkan laya
tersebut. Pilih Terima u
informasi posisi Anda at
permintaan tersebut.

Peta 
Dengan Peta, Anda dapa
peta, menelusuri peta u
dan negara, mencari ala
merencanakan rute dari
dan menyimpan lokasi s
mengirimkannya ke pera

Anda juga dapat membe
panduan kota dan layan
suara.
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3.

menurut negara.

, Peta akan memperbesar lokasi 
rakhir. Jika tidak ada posisi yang 
r, aplikasi Peta akan 
 di negara atau kawasan Anda, 
ng diterima perangkat dari 
t yang sama, peta lokasi akan di-

pan secara otomatis dalam 

an GPS dan memperbesar lokasi 
> Cari tempat > Posisi GPS [0], 

a, gulir ke atas, bawah, kiri, atau 
rmasi rinci tentang lokasi pada 
ut, tekan tombol gulir, lalu pilih 
 menggunakan lokasi tersebut, 
al pencarian sekitar atau 
 tombol gulir, lalu tetapkan 

 Untuk kembali ke lokasi aktual 
 Pilihan > Cari tempat > Posisi 
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Peta menggunakan GPS. Anda dapat menetapkan metode 
penentuan posisi yang akan digunakan pada perangkat 
Anda dalam pengaturan perangkat. Untuk informasi rinci, 
lihat buku petunjuk.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital 
tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan mengandalkan 
sepenuhnya pada pemetaan yang Anda download untuk 
digunakan dalam perangkat ini.

Bila Anda menggunakan Peta untuk pertama kalinya, 
Anda harus menetapkan jalur akses Internet untuk men-
download informasi peta bagi lokasi aktual Anda. 
Untuk mengubah jalur akses default di lain waktu, pilih 
Pilihan > Pengaturan > Jaringan > Titik akses standar.

Download peta mungkin melibatkan pengiriman sejumlah 
besar data melalui jaringan operator selular Anda. 
Untuk informasi tentang biaya pengiriman data, hubungi 
operator selular Anda.

Tips! Anda juga dapat men-download peta 
menggunakan sambungan LAN nirkabel atau melalui 
Internet dengan Nokia Map Loader.

Untuk menerima catatan bila perangkat Anda mendaftar 
ke jaringan di luar jarngan selular asal, pilih Pilihan > 
Pengaturan > Jaringan > Peringatan roaming > Aktif.

Menelusuri peta
Jangkauan peta beragam 

Saat Anda membuka Peta
yang disimpan saat sesi te
disimpan dari sesi terakhi
memperbesar kota utama
berdasarkan informasi ya
jaringan selular. Pada saa
download. Peta akan disim
perangkat.

Untuk membuat sambung
aktual Anda, pilih Pilihan
atau tekan .

Untuk berpindah pada pet
kanan. Untuk melihat info
peta, gulir ke lokasi terseb
Tampilkan rincian. Untuk
misalnya sebagai titik aw
merencanakan rute, tekan
pilihan yang dikehendaki.
Anda, tekan , atau pilih
GPS [0].
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i tentang satelit saat 
h Pilihan > Pilihan peta > Info 
 melihat indikator GPS pada layar 
dikator tersebut menunjukkan 
 menerima sinyal dari satelit. 
 di hal. 5.

ujuan di dekat lokasi aktual Anda, 
ari terdekat. Untuk mencari 
lokasi lainnya, telusuri peta, 
> Menurut kategori.

i sebagai tengara, tekan tombol 
hendaki, lalu pilih Simpan > 
kan nama untuk tengara tersebut, 
akan Anda sertakan.

nshot lokasi Anda, pilih Simpan > 
nshot tersimpan dalam Galeri.

ang disimpan, pilih Pilihan > Cari 

gara ke perangkat yang 
ol gulir dalam tampilan tengara, 
da mengirimkan tengara dalam 
a akan diubah menjadi teks biasa.

ingan, perutean, dan pengaturan 
engaturan.
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Saat menelusuri peta pada layar, misalnya dengan 
berpindah ke negara lain, peta baru akan di-download 
secara otomatis. Semua peta yang di-download oleh Peta 
tidak dikenakan biaya, namun download mungkin 
melibatkan pengiriman data dalam jumlah besar melalui 
jaringan operator selular Anda. Untuk informasi lebih 
lanjut tentang biaya pengiriman data, hubungi operator 
selular Anda.

Lokasi aktual Anda ditunjukkan pada peta. Jarum kompas 
menunjukkan arah peta, yang mengarah ke utara secara 
default.

Untuk berpindah pada peta, gulir ke atas, bawah, kiri, 
atau kanan. Untuk melihat informasi rinci tentang lokasi 
pada peta, gulir ke lokasi tersebut, tekan tombol gulir, 
lalu pilih Tampilkan rincian. Untuk kembali ke lokasi 
aktual Anda, pilih Kembali atau Pilihan > Lokasi 
sekarang.

Untuk memperbesar atau memperkecil peta, tekan  
atau . Untuk beralih di antara tampilan 2-D dan 3-D, 
tekan .

Untuk menetapkan jenis tempat tujuan yang ditampilkan 
pada peta, pilih Pilihan > Pilihan peta > Kategori dan 
kategori yang dikehendaki.

Untuk melihat informas
menggunakan Peta, pili
satelit. Anda juga dapat
saat menelusuri peta. In
apakah perangkat Anda
Lihat “Informasi satelit”

Untuk melihat tempat t
pilih Pilihan > Cari > C
tempat tujuan di dekat 
lalu pilih Pilihan > Cari

Untuk menyimpan lokas
gulir di lokasi yang dike
Sebagai tengara, masuk
lalu pilih kategori yang 

Untuk mengambil scree
Sebagai gambar. Scree

Untuk melihat tengara y
tempat > Favorit. 

Untuk mengirimkan ten
kompatibel, tekan tomb
lalu pilih Kirim. Jika An
pesan teks, informasiny

Untuk menyesuaikan jar
umum, pilih Pilihan > P
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5.

eta
a layar, misalnya dengan 
 peta baru akan di-download 
g di-download tidak dikenakan 
ungkin melibatkan pengiriman 
elalui jaringan operator selular 

ih lanjut tentang biaya 
i operator selular Anda.

h data yang dikirim pada 
g ditampilkan di layar. 
 menampilkan jumlah lalu lintas 
usuri peta, membuat rute, 
a online.

 peta yang di-download ke 
erbarui di server peta, 
n > Jaringan > Pilihan > 
.

-download peta secara otomatis 
 saat Anda berada di luar 
 Pilihan > Pengaturan > 
ngan > Nonaktif.
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Informasi satelit
Indikator GPS akan ditampilkan pada layar saat Anda 
menelusuri peta. Lingkaran pada ikon adalah satelit.

Lingkaran kuning menunjukkan bahwa perangkat telah 
menemukan satelit, dan lingkaran hijau menandakan 
bahwa perangkat menerima sinyal dari satelit tersebut. 
Bila semua lingkaran berwarna hijau, berarti perangkat 
telah menerima cukup data dari satelit untuk menghitung 
koordinat lokasi aktual Anda.

Untuk memeriksa jumlah satelit yang ditemukan oleh 
perangkat Anda, dan apakah perangkat menerima sinyal 
dari satelit tersebut, pilih Pilihan > Pilihan peta > Info 
satelit.

Jika perangkat Anda telah menemukan satelit, baris untuk 
setiap satelit akan ditunjukkan dalam tampilan info satelit. 
Semakin panjang baris, berarti semakin kuat sinyal satelit. 
Bila perangkat telah menerima cukup data dari sinyal 
satelit untuk menghitung koordinat lokasi Anda, baris akan 
berubah menjadi hitam.

Pada awalnya, perangkat harus menerima sinyal dari 
sekurangnya empat satelit agar dapat menghitung 
koordinat lokasi Anda. Setelah penghitungan awal 
dilakukan, penghitungan koordinat lokasi Anda 
dapat dilanjutkan dengan tiga satelit. Namun, secara 
umum keakuratan akan lebih baik bila ditemukan lebih 
banyak satelit.

Men-download p
Saat menelusuri peta pad
berpindah ke negara lain,
secara otomatis. Peta yan
biaya, namun download m
data dalam jumlah besar m
Anda. Untuk informasi leb
pengiriman data, hubung

Anda dapat melihat jumla
penghitung data (kB) yan
Penghitung tersebut akan
jaringan saat Anda menel
atau mencari lokasi secar

Untuk memeriksa apakah
perangkat Anda telah dip
pilih Pilihan > Pengatura
Periksa pembaruan peta

Agar perangkat tidak men
melalui Internet, misalnya
jaringan selular asal, pilih
Jaringan > Gunakan jari
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kat Anda dengan PC menggunakan 
 kompatibel. Pilih Penyimpanan 
us sambungan USB.
der pada PC Anda. Nokia Map 
ksa versi data peta yang akan di-

inkan, lalu download dan instal 
angkat Anda.

ujuan di dekat lokasi aktual Anda 
 peta, pilih Pilihan > Cari 
 kategori.

ujuan menurut nama, 
pat > Cari dgn kata kunci, 
ruf pertama nama tersebut, 

nurut alamat, pilih Pilihan > Cari 
at. Anda harus memasukkan kota 

ggunakan alamat yang telah 
tak dalam Kontak, pilih Pilihan > 

t alamat > Pilihan > Pilih dari 

carian pada peta, tekan tombol 
an pada peta. Untuk kembali ke 
li.
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Untuk menetapkan besarnya kapasitas yang akan 
digunakan di lokasi memori yang dipilih untuk 
menyimpan data peta atau file panduan suara, pilih 
Pilihan > Pengaturan > Maks. p'guna. krt mem. (%). 
Pilihan tersebut hanya dapat digunakan bila tersedia 
kartu memori yang kompatibel. Bila memori sudah penuh, 
data peta terlama akan dihapus. Data peta yang disimpan 
tidak dapat dihapus secara manual dari kartu memori.

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader adalah perangkat lunak PC yang dapat 
Anda gunakan untuk men-download dan menginstal peta 
berbagai negara ke perangkat Anda dari Internet. 
Anda juga dapat menggunakannya untuk men-download 
file suara bagi navigasi setiap persimpangan.

Untuk menggunakan Nokia Map Loader, Anda harus 
terlebih dulu menginstalnya pada PC yang kompatibel. 
Anda dapat men-download perangkat lunak PC tersebut 
dari Internet di www.nokia.com/maps. Ikuti petunjuk di 
layar.

Anda harus menggunakan Nokia Maps sebelum 
menggunakan Nokia Map Loader. Nokia Map Loader 
menggunakan informasi riwayat Peta untuk memeriksa 
versi data peta yang akan di-download.

Setelah menginstal perangkat lunak PC pada PC Anda, 
untuk men-download peta, lakukan langkah-langkah 
berikut ini:

1 Sambungkan perang
kabel data USB yang
massal sebagai mod

2 Buka Nokia Map Loa
Loader akan memeri
download.

3 Pilih peta yang diing
peta tersebut ke per

Mencari lokasi
Untuk melihat tempat t
atau lokasi lainnya pada
tempat > Terdekat dan

Untuk mencari tempat t
pilih Pilihan > Cari tem
atau mulai masukkan hu
lalu pilih Cari tempat.

Untuk mencari lokasi me
tempat > Menurut alam
dan negara. Untuk men
disimpan pada kartu kon
Cari tempat > Menuru
kontak.

Untuk melihat hasil pen
gulir, lalu pilih Tunjukk
daftar hasil, pilih Kemba

http://www.nokia.com/maps
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7.

n untuk Peta
men-download berbagai jenis 
an kota dan perjalanan, 
erangkat Anda. Anda juga dapat 
i setiap persimpangan dengan 
nakan dalam Peta.

d akan disimpan secara 
erangkat atau kartu memori 
asukkan).

avigasi dengan panduan suara 
eta, pilih Pilihan > Layanan 
si.

 navigasi, layanan akan tersedia 
 Anda beli untuk navigasi 
ngkat dan tidak dapat dialihkan 

erangkat lainnya.

lam Peta, untuk menjalankan 
ikehendaki dengan GPS 
ara, pilih Pilihan > Mulai 
akan rute” di hal. 7. Anda juga 

asi dengan memilih lokasi pada 
l, lalu Navigasi ke.
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Untuk melihat daftar lokasi sebelumnya, pilih Pilihan > 
Cari tempat > Terbaru.

Merencanakan rute
Untuk merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya 
(misalnya, dari rumah ke kantor Anda), lakukan langkah-
langkah berikut ini:

1 Gulir ke salah satu lokasi pada peta, tekan tombol gulir, 
lalu pilih Rute dari.

2 Gulir ke Pilih, lalu Pilihan > Pilih dan pilihan yang 
dikehendaki. 
Untuk menyesuaikan pengaturan rute, misalnya modus 
transportasi, pilih Pilihan > Pengaturan > Perutean.

3 Untuk memilih tujuan, gulir ke Ke, lalu pilih Pilihan > 
Pilih, dan pilihan yang dikehendaki.

4 Untuk melihat rencana perjalanan rute, pilih Pilihan > 
Tunjukkan rute. Rute dihitung menggunakan 
pengaturan rute yang dipilih.

Untuk melihat jalur rencana perjalanan pada peta, 
pilih Pilihan > Tunjukkan pada peta.

Untuk menjalankan simulasi rute yang telah dibuat, 
pilih Pilihan > Mulai simulasi.

Layanan tambaha
Anda dapat membeli dan 
panduan, misalnya pandu
untuk beberapa kota ke p
membeli layanan navigas
panduan suara untuk digu

Panduan yang di-downloa
otomatis dalam memori p
yang kompatibel (jika dim

Navigasi
Untuk membeli layanan n
untuk digunakan dalam P
ekstra > Tambah naviga

Setelah membeli upgrade
melalui Peta. Lisensi yang
bersifat khusus untuk pera
dari perangkat Anda ke p

Setelah membuat rute da
navigasi ke tujuan yang d
menggunakan panduan su
navigasi. Lihat “Merencan
dapat menjalankan navig
peta atau dari daftar hasi
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load dan dibeli sebelum 

an yang telah di-download, pada 
 Panduan, pilih panduan dan 

a).

anduan baru ke perangkat Anda, 
 kanan ke tab Pdn terdekat atau 
uan yang dikehendaki, lalu tekan 
duan, gulir ke kiri ke tab Panduan 
g telah di-download, 
embayaran Anda. Anda dapat 
lalui kartu kredit atau tagihan 
leh penyedia layanan jaringan 

an pembelian, pilih OK sebanyak 
a konfirmasi pembelian melalui 

 dan alamat e-mail Anda, lalu pilih 

dapat menyimpan informasi posisi 
alam perangkat Anda. Anda dapat 
isimpan berdasarkan berbagai 
s, dan menambahkan informasi 
t, misalnya alamat. Anda dapat 
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Bila Anda menggunakan navigasi untuk pertama kalinya, 
Anda akan diminta untuk memilih bahasa panduan suara 
dan men-download file panduan suara secara online 
dengan bahasa yang dipilih. Untuk mengubah bahasa di 
lain waktu, dalam tampilan utama Peta, pilih Pilihan > 
Pengaturan > Umum > Pemanduan suara, bahasa, 
lalu download file panduan suara dengan bahasa yang 
dipilih. Anda juga dapat men-download file panduan 
suara menggunakan Nokia Map Loader. Lihat “Men-
download peta” di hal. 5.

Untuk menghapus rute yang telah dibuat dan 
menggunakan rute lainnya, pilih Pilihan > Rute 
alternatif. 

Untuk hanya melihat persimpangan berikutnya dan 
menyembunyikan peta, pilih Pilihan > Pilihan peta > 
Modus tanda panah.

Untuk menghentikan navigasi, pilih Pilihan > Stop 
navigasi.

Panduan
Untuk membeli dan men-download berbagai jenis 
panduan, misalnya panduan kota dan perjalanan, 
untuk beberapa kota ke perangkat Anda, pilih Pilihan > 
Layanan ekstra > Panduan.

Panduan tersebut menyediakan informasi tentang tempat 
hiburan, restoran, hotel, dan tempat tujuan lainnya. 

Panduan harus di-down
digunakan.

Untuk menelusuri pandu
tab Panduan saya dalam
subkategori (jika tersedi

Untuk men-download p
dalam Panduan, gulir ke
Sm panduan, pilih pand
OK. Untuk membeli pan
saya, pilih panduan yan
lalu masukkan rincian p
membayar panduan me
telepon (jika didukung o
selular Anda).

Untuk mengkonfirmasik
dua kali. Untuk menerim
e-mail, masukkan nama
OK.

Tengara 
Dengan Tengara, Anda 
tentang lokasi tertentu d
menyusun lokasi yang d
kategori, misalnya bisni
lain pada lokasi tersebu
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 beberapa tengara ke perangkat 
ihan > Kirim. Tengara yang 
n dalam folder Kotak masuk 

k menyediakan informasi 
ang dipilih, informasi posisi 
a, dan informasi perjalanan, 
 tempat tujuan dan perkiraan 

a GPS, penerima GPS eksternal 
ormasi posisi minimal dari tiga 
 koordinat lokasi Anda.

duan, pilih Navigasi. 
r ruangan. Jika dimulai di dalam 
ungkin tidak dapat menerima 
 dari satelit.

an kompas berputar pada layar 
enunjukkan arah ke tujuan, 
uan tersebut ditunjukkan di 
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menggunakan tengara yang disimpan dalam apliksi yang 
kompatibel, misalnya Data GPS dan Peta.

Koordinat dalam GPS ditunjukkan dengan format derajat 
dan desimal menggunakan sistem koordinat WGS-84 
internasional.

Untuk membuat tengara baru, pilih Pilihan > Tengara 
baru. Untuk membuat permintaan penentuan posisi bagi 
koordinat lokasi aktual Anda, pilih Posisi sekarang. Untuk 
memasukkan informasi posisi secara manual, pilih Mskan. 
secara manual.

Untuk mengedit atau menambahkan informasi ke tengara 
yang disimpan (misalnya alamat jalan), gulir ke tengara, 
lalu tekan tombol gulir. Gulir ke bidang yang dikehendaki, 
lalu masukkan informasi.

Untuk melihat tengara pada peta, pilih Pilihan > 
Tunjukkan di peta. Untuk membuat rute ke lokasi 
tersebut, pilih Pilihan > Jelajahi dengan peta.

Anda dapat menyusun tengara berdasarkan kategori 
standar dan membuat kategori baru. Untuk mengedit dan 
membuat kategori tengara yang baru, gulir ke kanan dalam 
Tengara, lalu pilih Pilihan > Edit kategori.

Untuk menambahkan tengara ke salah satu kategori, 
gulir ke tengara tersebut dalam Tengara, lalu pilih 
Pilihan > Tambah ke kategori. Gulir ke setiap kategori 
yang ingin ditambahkan tengara, lalu pilih kategori 
tersebut.

Untuk mengirim satu atau
yang kompatibel, pilih Pil
diterima akan ditempatka
pada Olahpesan.

Data GPS 
Data GPS dirancang untu
panduan rute ke tujuan y
tentang lokasi aktual And
seperti perkiraan jarak ke
lama waktu perjalanan.

Untuk menggunakan Dat
Anda harus menerima inf
satelit untuk menghitung

Panduan rute
Untuk menggunakan pan
Mulai panduan rute di lua
ruangan, penerima GPS m
informasi yang diperlukan

Panduan rute menggunak
perangkat. Bola merah m
dan perkiraan jarak ke tuj
dalam lingkaran kompas.
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ilihan > Mulai untuk 
gan jarak perjalanan, dan 
ktifkannya. Nilai penghitungan 
ada layar. Gunakan fitur ini di luar 
a sinyal GPS yang lebih kuat.

menetapkan jarak perjalanan, 
ata dan maksimum ke nol, serta 
gan baru. Pilih Mulai kembali 
 odometer dan waktu total ke nol.

miliki keakuratan yang terbatas 
alahan pembulatan. Keakuratan 
hi ketersediaan dan kualitas sinyal 
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Panduan rute dirancang untuk menunjukkan rute 
tersingkat dan jarak terdekat ke tujuan, yang diukur 
dengan garis lurus. Rintangan apapun pada rute, 
seperti bangunan dan rintangan alam, akan diabaikan. 
Perbedaan ketinggian tempat tidak diperhitungkan saat 
mengukur jarak. Panduan rute hanya akan aktif bila Anda 
bergerak.

Untuk menetapkan tujuan perjalanan, pilih Pilihan > 
Tetapkan tujuan dan tengara sebagai tujuan, 
atau masukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. 
Pilih Berhenti navigasi untuk menghapus tujuan 
perjalanan yang telah ditetapkan.

Mengambil informasi posisi
Untuk melihat informasi posisi lokasi aktual Anda, 
pilih Posisi. Perkiraan keakuratan lokasi akan ditampilkan 
pada layar.

Untuk menyimpan lokasi aktual Anda sebagai tengara, 
pilih Pilihan > Simpan posisi.

Tengara adalah lokasi tersimpan dengan lebih banyak 
informasi dan dapat digunakan dalam aplikasi lain yang 
kompatibel serta dikirim di antara beberapa perangkat 
yang kompatibel.

Indikator perjala
Pilih Jarak pjalanan > P
mengaktifkan penghitun
Berhenti untuk menona
akan tetap ditampilkan p
ruangan untuk menerim

Pilih Ulangi lagi untuk 
waktu, kecepatan rata-r
menjalankan penghitun
untuk juga menetapkan

Indikator perjalanan me
dan mungkin terjadi kes
juga dapat mempengaru
GPS.
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