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Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Pøipojení > GPS data nebo Orient. b..

Aplikace Orient. b. a GPS data mohou být závislé na síti 
(sí»ové slu¾by) nebo mohou vy¾adovat pou¾ívání 
kompatibilního pøijmaèe GPS. Chcete-li zapnout metodu 
urèování polohy, vyhledejte po¾adovanou metodu a zvolte 
mo¾nost Volby > Zapnout.

Chcete-li pro urèování polohy pou¾ívat kompatibilní 
pøijímaè GPS s funkcí Bluetooth, stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Nástroje > Bluetooth. Pomocí funkce 
Bluetooth se pøipojte k pøijímaèi GPS. Dal¹í informace 
o spojení Bluetooth najdete v u¾ivatelské pøíruèce 
k pøístroji Nokia N76.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován 
vládou USA, která je výhradnì odpovìdná za jeho pøesnost 
a údr¾bu. Pøesnost dat mù¾e být ovlivnìna nastavením 
satelitù systému GPS provádìným vládou USA a je 
pøedmìtem zmìn podle politiky GPS Ministerstva obrany 
USA a Federálního radionavigaèního plánu. Pøesnost mù¾e 
být rovnì¾ ovlivnìna nesprávnou geometrií satelitu. 
Dostupnost a kvalita signálù systému GPS mù¾e být 
ovlivnìna va¹im umístìním, budovami, pøírodními 
pøeká¾kami a povìtrnostními podmínkami. GPS pøijímaè by 

mìl být pou¾íván pouze na otevøeném prostranství, aby byl 
umo¾nìn pøíjem signálù systému GPS.

Terminál GPS pøijímá nízkoúrovòové radiové signály 
z dru¾ic a mìøí dobu od vyslání do pøijetí. Z této doby 
pøijímaè GPS vypoèítá svou polohu s pøesností na metry.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

GPS by mìlo být v¾dy pou¾íváno jako pomùcka pøi 
navigaci. Systém GPS by nemìl být pou¾íván pro pøesné 
urèování polohy a nikdy byste nemìli výhradnì spoléhat na 
data o poloze získaná z pøijímaèe GPS pro zji¹»ování polohy 
nebo navigaci.

Satelitní signály
Pokud pøijímaè GPS nemù¾e najít satelitní signál, 
vyzkou¹ejte tyto kroky:
• Pokud se nacházíte v budovì, vyjdìte ven, kde je lep¹í 

signál.
• Pokud jste venku, pøejdìte do více otevøeného prostoru.
• Sílu signálu ovlivòují i ¹patné povìtrnostní podmínky.
• Navázání spojení GPS mù¾e trvat nìkolik sekund a¾ 

minut.
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Po¾adavky na zji¹tìní polohy
Slu¾by sítì mohou vysílat po¾adavky na zji¹tìní polohy. 
Provozovatelé slu¾eb mohou podle polohy pøístroje nabízet 
informace o místních skuteènostech, napøíklad o poèasí 
nebo o dopravní situaci. 

Kdy¾ pøístroj obdr¾í po¾adavek na zji¹tìní polohy, zobrazí 
zprávu s uvedením slu¾by, která po¾adavek vyslala. 
Chcete-li údaj o poloze odeslat, zvolte mo¾nost Pøijmout, 
pokud chcete po¾adavek odmítnout, zvolte mo¾nost 
Odmít..

Orientaèní body 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Pøipojení > Orient. b.. Funkce Orient. b. umo¾òuje ulo¾it 
v pøístroji údaje o poloze konkrétních míst. Ulo¾ená místa 
mù¾ete øadit do rùzných kategorií, napøíklad pracovní, 
a mù¾ete k nim pøidávat dal¹í informace, napøíklad adresy. 
Ulo¾ené orientaèní body mù¾ete vyu¾ívat v kompatibilních 
aplikacích, napøíklad v aplikaci GPS data.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

Chcete-li vytvoøit nový orientaèní bod, zvolte mo¾nost 
Volby > Nový orientaèní bod. Pokud je pøístroj pøipojen 
ke kompatibilnímu pøijímaèi GPS, mù¾ete si vy¾ádat 

souøadnice aktuálního místa. Informace o poloze zjistíte 
po zvolení mo¾nosti Aktuální poloha. Chcete-li údaje 
o poloze zadat ruènì, zvolte mo¾nost Zadat manuálnì.

Chcete-li ulo¾ený orientaèní bod upravit nebo k nìmu 
pøidat údaje (napøíklad po¹tovní adresu), vyhledejte 
orientaèní bod a stisknìte tlaèítko . Pøejdìte na 
po¾adované pole a zadejte údaje.

Orientaèní body mù¾ete tøídit do pøedem nastavených 
kategorií, mù¾ete také vytvoøit nové kategorie. Pro úpravy 
a vytváøení nových kategorií orientaèních bodù stisknìte 
v zobrazení Orient. b. tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Volby > Upravit kategorie.

Chcete-li zaøadit orientaèní bod do kategorie, vyhledejte 
v zobrazení Orient. b. bod a zvolte mo¾nost Volby > 
Pøidat do kategorie. Pøejdìte na ka¾dou kategorii, ke které 
chcete orientaèní bod pøidat, a vyberte ji.

Chcete-li odeslat jeden nebo více orientaèních bodù do 
kompatibilního pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat. 
Pøijaté orientaèní body jsou umístìny do slo¾ky Pøijaté 
v aplikaci Zprávy.

GPS data 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Pøipojení > GPS data. Mo¾nost GPS data slou¾í 
k poskytování informací o trase k vybranému cíli, 
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informací o souèasné poloze a informací o cestì, napøíklad 

pøibli¾né vzdálenosti do cíle a pøibli¾né dobì trvání cesty.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

Chcete-li pracovat s funkcí GPS data, musí být pøístroj 
pøipojen ke kompatibilnímu pøijímaèi GPS. Aby mohl 
vypoèítat souøadnice místa, na kterém se nacházíte, musí 
pøijímaè GPS v pøístroji pøijímat informace od nejménì tøí 
dru¾ic.

Navigace po trase
Navigaci po trase zapnete mo¾ností Navigace. Navigaci 
po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitø 
budovy, nemusí kompatibilní pøijímaè GPS pøijmout 
potøebné informace z dru¾ic.

Funkce navigace po trase vyu¾ívá otoèný kompas 
na displeji pøístroje. Èervený bod ukazuje smìr k cíli 
a uprostøed rù¾ice kompasu je uvedena pøibli¾ná 
vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje pøímou trasu a nejkrat¹í 
vzdálenost k cíli mìøenou vzdu¹nou èarou. Ignoruje 
jakékoli pøeká¾ky, napøíklad budovy a pøírodní pøeká¾ky. 
Pøi výpoètu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly 
v nadmoøských vý¹kách. Navigace po trase je aktivní 
pouze kdy¾ se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavit cíl cesty a vyberte cílový orientaèní bod nebo 
zadejte souøadnice zemìpisné ¹íøky a délky. Mo¾ností 
Ukonèit navigaci mù¾ete cíl trasy vymazat.

Naètení informací o poloze
Chcete-li zobrazit údaje o poloze aktuálního místa, 
pøipojte k pøístroji kompatibilní pøijímaè GPS a zvolte 
mo¾nost Poloha. Na displeji je uveden odhad pøesnosti 
polohy místa.

Chcete-li aktuální místo ulo¾it jako orientaèní bod, zvolte 
mo¾nost Volby > Ulo¾it polohu. Orientaèní body jsou 
ulo¾ená místa s doplòujícími informacemi. Mù¾ete je 
pou¾ívat i v jiných kompatibilních aplikacích a pøená¹et 
mezi kompatibilními zaøízeními.

Poèitadlo vzdálenosti
Poèitadlo vzdálenosti aktivujete zvolením mo¾nosti 
Vzdálenost > Volby > Start, mo¾ností Stop ho 
deaktivujete. Vypoètené hodnoty zùstanou na displeji. 
Tuto funkci pou¾ívejte mimo budovy, aby pøijímaè získal 
lep¹í signál GPS.

Zvolením mo¾nosti Vynulovat vynulujete vzdálenost, èas, 
prùmìrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpoèet. 
Mo¾nost Restartovat vynuluje i poèitadlo kilometrù 
a celkový èas.
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Poèítadlo vzdálenosti má omezenou pøesnost a mù¾e 
docházet k chybám zaokrouhlování. Pøesnost mù¾e být 
rovnì¾ ovlivnìna dostupností a kvalitou signálù GPS.


