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Trykk på  og velg Verktøy > Tilkobling > GPS-data 
eller Landemerk..

Landemerk. og GPS-data kan være nettverksbasert 
(nettverkstjeneste), eller de kan kreve at du bruker en 
kompatibel GPS-mottaker. Hvis du vil aktivere en 
lokaliseringsmetode, blar du til metoden og velger 
Valg > Aktiver.

Hvis du vil begynne å bruke en kompatibel GPS-mottaker 
med Bluetooth-tilkobling for lokalisering, trykker du 
på  og velger Verktøy > Bluetooth. Bruk Bluetooth-
tilkobling til å koble til GPS-mottakeren. Hvis du vil ha 
mer informasjon om bruk av Bluetooth-tilkobling, 
se brukerhåndboken for Nokia N76.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av 
myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for 
nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten 
av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-
satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan 
endres i henhold til det amerikanske 
forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk 
til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. 
Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig 
satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-
signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, 

naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren 
bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

En GPS-terminal mottar radiosignaler med lav effekt 
fra satellittene og måler overføringstiden for signalene. 
Ut fra overføringstiden kan GPS-mottakeren beregne 
plasseringen helt ned til nærmeste meter.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og 
desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-
koordinatsystemet.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. 
GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og 
du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren 
som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Om satellittsignaler
Hvis GPS-mottakeren ikke finner satellittsignalet, kan 
du gjøre følgende:
• Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
• Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent 

område.
• Dårlige værforhold kan påvirke signalstyrken.
• Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter 

å opprette GPS-tilkobling.
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Lokaliseringsforespørsler
Du kan motta en forespørsel fra en nettverkstjeneste om 
du vil ha informasjon om plasseringen din. 
Tjenesteleverandører kan tilby informasjon om lokale 
emner, for eksempel vær- og trafikkforhold, basert på 
plasseringen av enheten din.

Når du mottar en lokaliseringsforespørsel, vises en melding 
med informasjon om tjenesten som sender forespørselen. 
Velg Godta for å tillate at lokaliseringsinformasjonen 
sendes eller Avvis for å avslå forespørselen.

Landemerker 
Trykk  og velg Verktøy > Tilkobling > Landemerk. 
Med Landemerk. kan du lagre lokaliseringsinformasjonen 
for bestemte plasseringer på enheten. Du kan sortere de 
lagrede plasseringene i ulike kategorier, for eksempel 
forretninger, og legge til annen informasjon, for eksempel 
adresser, i dem. Du kan bruke lagrede landemerker i 
kompatible programmer, for eksempel GPS-data.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og 
desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-
koordinatsystemet.

Hvis du vil opprette et nytt landemerke, velger du Valg > 
Nytt landemerke. Hvis enheten er koblet til en kompatibel 
GPS-mottaker, kan du sende en lokaliseringsforespørsel 

etter koordinatene for din gjeldende plassering. 
Velg Gjeldende posisjon for å hente 
lokaliseringsinformasjonen. Hvis du vil angi 
lokaliseringsinformasjonen manuelt, velger du Angi 
manuelt.

Hvis du vil redigere eller legge til informasjon i et lagret 
landemerke (for eksempel en gateadresse), blar du til et 
landemerke og trykker . Bla til ønsket felt og angi 
informasjonen.

Du kan sortere landemerkene i de forhåndsinnstilte 
kategoriene og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere 
og opprette nye landemerkekategorier, trykker du  
i Landemerk. og velger Valg > Rediger kategorier.

Hvis du vil legge til et landemerke i en kategori, blar du 
til landemerket i Landemerk. og velger Valg > Legg til 
i kategori. Bla til hver kategori som du vil legge til 
landemerket i, og velg den.

Hvis du vil sende ett eller flere landemerker til en 
kompatibel enhet, velger du Valg > Send. De mottatte 
landemerkene plasseres i Innboks-mappen i Meldinger.

GPS-data 
Trykk på  og velg Verktøy > Tilkobling > GPS-data. 
GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon 
til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende 
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plassering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig 

avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og 
desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-
koordinatsystemet.

Hvis du vil bruke GPS-data, må enheten være tilkoblet 
en kompatibel GPS-mottaker. GPS-mottakeren må motta 
lokaliseringsinformasjon fra minst tre satellitter for 
å kunne beregne koordinatene for plasseringen din.

Ruteveiledning
Hvis du vil bruke ruteveiledning, velger du Navigering. 
Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, 
mottar kanskje ikke den kompatible GPS-mottakeren den 
nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens 
display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig 
avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og 
korteste avstand til målet, målt med en rett linje. 
Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og 
naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til 
høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledingen 
er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi målet for reisen, velger du Valg > Angi 
destinasjon og et landemerke som mål, eller angir 

breddegrads- og lengdegradskoordinater. Velg Stopp 
navigering for å fjerne målet som er angitt for reisen.

Hente lokaliseringsinformasjon
Hvis du vil vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende 
plassering, kobler du enheten til en kompatibel GPS-
mottaker og velger Posisjon. Et estimat av nøyaktigheten 
for plasseringen vises på displayet.

Hvis du vil lagre gjeldende plassering som et landemerke, 
velger du Valg > Lagre posisjon. Landemerker er lagrede 
plasseringer med mer informasjon. De kan brukes i andre 
kompatible programmer og overføres mellom kompatible 
enheter.

Trippteller
Velg Trippavstand > Valg > Start for å aktivere beregning 
av reiseavstand og Stopp for å deaktivere den. De 
beregnede verdiene blir værende på displayet. Bruk denne 
funksjonen utendørs for å få bedre GPS-signal.

Velg Nullstill for å nullstille reiseavstanden og -tiden samt 
gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, og for å starte 
en ny beregning. Velg Start på nytt for også å nullstille 
kilometertelleren og den totale tiden.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil 
kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av 
tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.
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