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Poziþionare

Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > Date 
GPS sau Repere.

Repere ºi Date GPS poate fi bazatã pe reþea (serviciu de 
reþea) sau este posibil sã necesite utilizarea unui receptor 
GPS compatibil. Pentru a activa o metodã de poziþionare, 
mergeþi la aceasta ºi selectaþi Opþiuni > Activare.

Pentru a începe utilizarea unui receptor GPS compatibil cu 
conexiune Bluetooth pentru poziþionare, apãsaþi  ºi 
selectaþi Instrumente > Bluetooth. Utilizaþi conexiunea 
Bluetooth pentru a vã conecta la receptorul GPS. 
Pentru mai multe informaþii despre utilizarea conexiunii 
Bluetooth, consultaþi ghidul utilizatorului pentru 
Nokia N76.

Sistemul global de identificare a poziþiei (GPS) este 
administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul 
responsabil cu precizia ºi întreþinerea acestui sistem. 
Precizia datelor de localizare poate fi afectatã de corecþiile 
efectuate asupra sateliþilor GPS de cãtre guvernul Statelor 
Unite ºi poate fi modificatã în conformitate cu politica 
civilã referitoare la GPS a Departamentului de Stat al 
Apãrãrii al Statelor Unite ºi cu Planul Federal de 
Radionavigaþie. Precizia poate fi afectatã ºi de o poziþie 
nefavorabilã a sateliþilor. Disponibilitatea ºi calitatea 
semnalelor GPS poate fi afectatã de poziþia Dvs., de clãdiri, 

obstacole naturale, precum ºi de condiþii meteorologice. 
Pentru a permite recepþia semnalelor GPS, receptorul GPS 
trebuie utilizat numai în exterior.

Un receptor GPS recepþioneazã semnale radio de 
intensitate redusã de la sateliþi ºi mãsoarã timpul de 
parcurs al acestora. În funcþie de timp, receptorul GPS 
poate sã calculeze locul în care se aflã, cu o precizie 
de metri.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formã de grade 
ºi zecimi de grad utilizând sistemul internaþional de 
coordonate WGS-84.

GPS ar trebui sã fie utilizat numai ca un sprijin în deplasãri. 
GPS nu trebuie utilizat pentru mãsurãtori precise de 
amplasamente ºi nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã numai 
pe datele de localizare primite de la un receptor GPS 
pentru poziþionare ºi deplasare.

Despre semnalele sateliþilor
În cazul în care receptorul GPS nu poate recepþiona 
semnalul de la satelit, þineþi cont de urmãtoarele:
• În cazul în care vã aflaþi într-o încãpere, mergeþi afarã 

pentru a recepþiona un semnal mai bun.
3



Po
zi

þi
on

ar
e

4

• Dacã vã aflaþi afarã, mergeþi într-un loc mai deschis.
• În cazul în care condiþiile meteo sunt nefavorabile, este 

posibil ca ºi puterea semnalului sã fie afectatã, de 
asemenea.

• Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS sã dureze 
câteva secunde sau câteva minute.

Cereri de poziþie
Este posibil sã primiþi o solicitare de la serviciul de reþea 
pentru a primi informaþiile de identificare a poziþiei. Este 
posibil ca furnizorii de servicii sã ofere informaþii despre 
subiecte locale, precum informaþii meteo sau condiþii de 
trafic, în funcþie de locul în care se aflã aparatul. 

Atunci când primiþi o cerere de poziþie, se afiºeazã un 
mesaj care aratã serviciul care expediazã solicitarea. 
Selectaþi Accept. pentru a permite informaþiilor de 
identificare a poziþiei sã fie expediate sau Resping. 
pentru a respinge solicitarea.

Repere 
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Repere. Utilizând Repere, puteþi memora pe aparat 
informaþii de poziþionare ale anumitor locuri. Puteþi 
organiza locurile memorate în diferite categorii, 
cum ar fi de afaceri, ºi le puteþi adãuga alte informaþii, 

cum ar fi adresele. Puteþi utiliza reperele memorate 
în aplicaþii compatibile, precum Date GPS.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formã de grade 
ºi zecimi de grad utilizând sistemul internaþional de 
coordonate WGS-84.

Pentru a crea un reper nou, selectaþi Opþiuni > Reper nou. 
Dacã aparatul este conectat la un receptor GPS compatibil, 
puteþi expedia o solicitare de identificare a poziþiei pentru 
a obþine coordonatele locului în care vã aflaþi. Selectaþi 
Poziþie curentã pentru a prelua informaþii privind locul în 
care vã aflaþi. Pentru a introduce manual informaþiile de 
poziþionare, selectaþi Introducere manualã.

Pentru a edita sau adãuga informaþii la un reper memorat, 
(de exemplu, adresa strãzii), mergeþi la un punct de reper 
ºi apãsaþi . Mergeþi la câmpul dorit ºi introduceþi 
informaþiile.

Puteþi ordona reperele în categorii presetate ºi puteþi crea 
categorii noi. Pentru a edita ºi crea noi categorii de repere, 
apãsaþi  în Repere ºi selectaþi Opþiuni > Editare 
categorii.

Pentru a adãuga un reper la o categorie, mergeþi pânã 
la acesta în Repere ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. la 
categorie. Mergeþi la fiecare categorie la care doriþi 
sã adãugaþi un reper ºi selectaþi-le.

Pentru a expedia una sau mai multe categorii cãtre un 
aparat compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere. 
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Reperele recepþionate sunt memorate în dosarul Cãsuþã 

intrare în Mesaje.

Date GPS 
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > Date 
GPS. Date GPS este conceput pentru a oferi indicaþii 
privind traseul pânã la o anumitã destinaþie, informaþii 
privind locul în care vã aflaþi ºi informaþii privind 
deplasarea, cum ar fi distanþa aproximativã pânã la 
destinaþie ºi durata aproximativã a cãlãtoriei.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formã de grade 
ºi zecimi de grad utilizând sistemul internaþional de 
coordonate WGS-84.

Pentru a utiliza Date GPS, aparatul trebuie sã fie conectat 
la un receptor GPS compatibil. Receptorul GPS trebuie 
sã recepþioneze informaþii de poziþionare de la cel puþin 
trei sateliþi pentru a calcula coordonatele locului în care 
vã aflaþi.

Indicaþii privind traseul
Pentru a utiliza indicaþiile privind traseul, selectaþi 
Navigaþie. Porniþi aplicaþia de indicaþii privind traseul 
în aer liber. Dacã aceasta este pornitã în interiorul unei 
clãdiri, este posibil ca receptorul GPS compatibil sã nu 
primeascã informaþiile necesare de la sateliþi.

Indicaþiile privind traseul utilizeazã o busolã rotativã 
pe ecranul aparatului. O bilã roºie indicã direcþia de 
destinaþie, iar distanþa aproximativã pânã la destinaþie 
este afiºatã în interiorul cercului busolei.

Indicaþiile privind traseul sunt concepute pentru a arãta 
traseul cel mai drept ºi distanþa cea mai scurtã pânã la 
destinaþie, mãsurate în linie dreaptã. Obstacolele de pe 
traseu, cum ar fi clãdiri sau obstacole naturale sunt 
ignorate. Diferenþele de altitudine nu sunt luate în 
considerare atunci când se calculeazã distanþa. Indicaþiile 
privind traseul sunt active numai atunci când vã deplasaþi.

Pentru a stabili destinaþia deplasãrii, selectaþi Opþiuni > 
Setare destinaþie ºi un reper ca destinaþie sau introduceþi 
coordonatele de latitudine ºi longitudine. Selectaþi Oprire 
navigare pentru a anula destinaþia setatã pentru 
deplasare.

Preluarea informaþiilor privind poziþia
Pentru a vizualiza informaþiile de poziþionare ale locului în 
care vã aflaþi, conectaþi aparatul la un receptor GPS 
compatibil ºi selectaþi Poziþie. Pe ecran se afiºeazã 
o estimare a preciziei locului în care vã aflaþi.

Pentru a memora locul în care vã aflaþi ca reper, 
selectaþi Opþiuni > Memorare poziþie. Reperele sunt 
locuri memorate cu mai multe informaþii ºi pot fi utilizate 
ºi în alte aplicaþii compatibile ºi pot fi transferate între 
dispozitive compatibile.
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Kilometraj
Selectaþi Dist. efectivã > Opþiuni > Start pentru a activa 
calculul distanþei deplasãrii ºi Stop pentru a-l dezactiva. 
Valorile calculate rãmân pe ecran. Utilizaþi aceastã funcþie 
în aer liber pentru a recepþiona un semnal GPS mai bun.

Selectaþi Readucere la zero pentru a seta la zero distanþa 
deplasãrii, timpul, vitezele medie ºi maximã ºi pentru 
a începe un nou calcul. Selectaþi Repornire pentru 
a seta la zero ºi contorul de parcurs ºi timpul total.

Kilometrajul are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori 
de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectatã 
de disponibilitatea ºi calitatea semnalelor GPS.


