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Doloèanje polo¾aja (lokacije)
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Podatki 
GPS ali Toèke.

Aplikaciji Toèke in Podatki GPS lahko temeljita na omre¾ni 
storitvi ali pa morate z njima uporabljati zdru¾ljiv 
sprejemnik GPS. ®eleni naèin doloèanja polo¾aja 
omogoèite tako, da se pomaknete nanj in izberete 
Mo¾nosti > Omogoèi.

Èe ¾elite uporabiti zdru¾ljiv sprejemnik GPS s podporo za 
Bluetooth, pritisnite  in izberite Orodja > Bluetooth. 
Za povezavo s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo 
Bluetooth. Veè informacij o povezavi Bluetooth najdete 
v priroèniku za uporabo naprave Nokia N76.

Globalni sistem za doloèanje polo¾aja (GPS) upravlja vlada 
ZDA, ki je tudi odgovorna za natanènost in vzdr¾evanje 
sistema. Na natanènost podatkov o polo¾aju lahko vplivajo 
prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, 
in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega 
ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in 
ameri¹kim zveznim naèrtom za radijsko navigiranje. 
Na natanènost lahko vpliva tudi neugoden polo¾aj 
satelitov. Razpolo¾ljivost in kakovost signalov GPS se 
na razliènih obmoèjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo 
zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv 

sprejem signalov GPS je mogoè samo, èe sprejemnik GPS 
uporabljate na prostem.

Terminal GPS sprejema radijske signale od satelitov in meri 
èas njihovega prena¹anja. Iz èasa prena¹anja signalov 
lahko izraèuna svojo lokacijo na nekaj metrov natanèno.

Koordinate so v sistemu GPS izra¾ene v stopinjah 
in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem 
WGS-84).

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski 
pripomoèek. Ne uporabljajte ga za natanène meritve 
polo¾aja in nikoli se ne zana¹ajte samo na podatke 
o polo¾aju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

O satelitskih signalih
Èe va¹ sprejemnik GPS ne more najti satelitskega signala, 
lahko storite naslednje:
• Èe ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem 

signala bolj¹i.
• Èe ste na prostem, se premaknite na bolj odprto 

obmoèje brez ovir.
• Na moè signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
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• Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj 
sekund do veè minut.

Zahteve za podatke o polo¾aju
Od omre¾ne storitve boste morda prejeli zahtevo 
za podatek o svojem polo¾aju. Na podlagi podatka 
o trenutnem polo¾aju boste od ponudnika storitev lahko 
prejemali obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer 
vremenu ali prometu. 

Ko prejmete zahtevo za podatek o polo¾aju, se prika¾e 
obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Izberite Sprejmi, 
da dovolite po¹iljanje podatka o svojem polo¾aju, 
ali Zavrni, èe ¾elite zahtevo zavrniti.

Toèke 
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Toèke. 
Z aplikacijo Toèke lahko v napravo shranite informacije 
o doloèenih lokacijah. Shranjene lokacije lahko razvrstite 
v razliène kategorije (na primer slu¾ba) ter jim dodate 
naslove in druge informacije. Shranjene toèke potem 
uporabljate v zdru¾ljivih aplikacijah, kakr¹na je Podatki 
GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izra¾ene v stopinjah 
in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem 
WGS-84).

Novo toèko ustvarite tako, da izberete Mo¾nosti > 
Nova toèka. Èe je naprava povezana z zdru¾ljivim 
sprejemnikom GPS, lahko zahtevate podatek o koordinatah 
svoje trenutne lokacije. Izberite Trenutni polo¾aj, 
da zahtevate podatek o polo¾aju. Èe ¾elite podatek 
vnesti sami, izberite Roèni vpis.

Èe ¾elite urediti shranjeno toèko ali ji dodati informacije, 
na primer naslov, se pomaknite na toèko in pritisnite . 
Pomaknite se na ¾eleno polje in vnesite informacije.

Toèke lahko razvrstite v vnaprej nastavljene kategorije in 
ustvarite nove kategorije. Èe ¾elite urediti kategorije toèk 
in ustvariti nove, v prikazu Toèke pritisnite  in izberite 
Mo¾nosti > Uredi kategorije.

Èe ¾elite neko toèko dodati v kategorijo, poi¹èite toèko 
v prikazu Toèke in izberite Mo¾nosti > Dodaj kategoriji. 
Pomaknite se na vsako kategorijo, v katero ¾elite dodati 
toèko, in jo izberite.

Èe ¾elite poslati eno ali veè toèk zdru¾ljivi napravi, izberite 
Mo¾nosti > Po¹lji. Prejete toèke se shranijo v mapo 
Prejeto v meniju Sporoèila.

Podatki GPS 
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Podatki 
GPS. Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja 
ter ponuja informacije o va¹i trenutni lokaciji in potovanju, 
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na primer pribli¾no razdaljo do cilja in pribli¾no trajanje 
potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izra¾ene v stopinjah 
in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem 
WGS-84).

Èe ¾elite uporabljati aplikacijo Podatki GPS, mora biti 
naprava povezana z zdru¾ljivim sprejemnikom GPS. 
Sprejemnik GPS mora prejemati podatke od vsaj treh 
satelitov, da bi ga lahko uporabljali za izraèunavanje 
koordinat trenutne lokacije.

Usmerjanje do cilja
Èe ¾elite uporabiti funkcijo usmerjanja do cilja, izberite 
Navigacija. Funkcijo vkljuèite na prostem. Sprejemnik GPS 
v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti 
informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan 
na zaslonu naprave. Rdeèa kroglica prikazuje smer do cilja, 
v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi pribli¾na 
razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji 
prika¾e najbolj ravno pot in najkraj¹o razdaljo do cilja. 
Pri tem ne upo¹teva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe 
in naravne ovire. Pri izraèunu razdalje se prav tako ne 
upo¹tevajo razlike v nadmorski vi¹ini. Funkcija usmerjanja 
je vkljuèena samo takrat, ko se premikate.

Èe ¾elite nastaviti cilj potovanja, izberite Mo¾nosti > 
Nastavi cilj in izberite toèko ali pa vnesite koordinate 
geografske ¹irine in dol¾ine. Izberite Ustavi navigacijo, 
da zbri¹ete nastavljeni cilj potovanja.

Nalaganje podatkov o polo¾aju 
(lokaciji)
Èe si ¾elite ogledati informacije o svoji trenutni lokaciji, 
pove¾ite napravo z zdru¾ljivim sprejemnikom GPS in 
izberite Pozicija. Na zaslonu se prika¾e tudi ocenjena 
natanènost lokacije.

Èe ¾elite svojo trenutno lokacijo shraniti kot toèko, izberite 
Mo¾nosti > Shrani pozicijo. Toèke so shranjene lokacije 
z veè informacijami, ki jih lahko uporabljate v drugih 
zdru¾ljivih aplikacijah in prena¹ate med zdru¾ljivimi 
napravami.

Merilnik potovanja
Izberite Razdalja > Mo¾nosti > Za¾eni, da vkljuèite 
izraèunavanje razdalje potovanja, ali Ustavi, da ga 
izkljuèite. Izraèunane vrednosti ostanejo prikazane na 
zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo 
sprejem signala èim bolj¹i.

Izberite Ponastavi, èe ¾elite nastaviti razdaljo, èas ter 
povpreèno in najveèjo hitrost potovanja na niè in zaèeti 
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nov izraèun. Izberite Za¾eni znova, da ponastavite na niè 
tudi kilometrski ¹tevec in skupni èas.

Natanènost merilnika potovanja je omejena; zaradi 
zaokro¾evanja lahko nastanejo napake. Na natanènost 
lahko vplivata tudi razpolo¾ljivost in kakovost 
signalov GPS.


