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Poziþionare
Sistemul global de identificare a poziþiei (GPS, Global 
Positioning System) este un sistem radio global de 
navigare ce include 24 de sateliþi ºi staþiile terestre 
ale acestora care monitorizeazã funcþionarea sateliþilor.

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.

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.

GPS trebuie sã fie utilizat numai ca 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.

Pentru a activa sau dezactiva diferite metode de 
poziþionare, Poziþionare (GPS), cum ar fi Bluetooth 
GPS, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Setãri > 
Generale > Poziþionare > Metode de poziþionare.

Stabilirea unei conexiuni GPS
Puteþi sã utilizaþi GPS cu un receptor GPS extern. 

Pentru a permite utilizarea unui receptor GPS extern, 
consultaþi setãrile aparatului din ghidul utilizatorului.

Tehnologia Bluetooth furnizeazã o conexiune fãrã fir 
între receptorul GPS ºi aparatul Dvs. De aceea puteþi sã 
poziþionaþi cm doriþi receptorul GPS pentru o recepþie 
optimã a satelitului.

Pentru a stabili o conexiune GPS:
1 Încãrcaþi complet receptorul GPS ºi porniþi-l.
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2 Stabiliþi o conexiune Bluetooth între aparatul Dvs. 

ºi receptorul GPS.
3 Aºezaþi receptorul GPS într-o poziþie în care sã aibã 

vizibilitate fãrã obstacole cãtre cer.
4 Selectaþi receptorul GPS extern când se deschide 

aplicaþia. Conexiunea GPS este stabilitã.

Este posibil ca stabilirea primei conexiuni sã durezze 
câteva minute. Conectãrile urmãtoare sunt mai rapide, 
dar dacã nu aþi utilizat GPS timp de câteva zile sau dacã 
sunteþi departe de ultima locaþie, este posibil ca gãsirea 
unui semnal puternic sã dureze câteva minute.

Despre semnalele sateliþilor
În cazul în care receptorul GPS nu poate recepþiona 
semnalul de la satelit, þineþi cont de urmãtoarele:
• Conexiunea Bluetooth dintre aparate trebuie sã fie 

activã.
• În cazul în care vã aflaþi într-o încãpere, mergeþi afarã 

pentru a recepþiona un semnal mai bun.
• 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.

Hãrþi 
Cu aplicaþia Hãrþi puteþi vizualiza poziþia curentã pe hartã, 
parcurge hãrþi ale diferitelor oraºe sau þãri, cãuta adrese ºi 
diferite puncte de interes ºi planifica trasee de la un loc la 
altul. De asemenea, puteþi memora locaþii ca repere ºi le 
puteþi expedia cãtre aparate compatibile.

De asemenea, puteþi achiziþiona servicii suplimentare, 
cum ar fi ghidurile oraºelor ºi serviciile de navigaþie 
cu îndrumare vocalã.

Hãrþi utilizeazã GPS. Puteþi defini metodele de poziþionare 
utilizate de aparat în setãrile aparatului. Pentru detalii, 
consultaþi ghidul utilizatorului.
5
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Aproape toate operaþiile de cartografie digitalã au un 
anumit grad de imprecizie ºi de lipsuri. Nu vã bazaþi 
niciodatã numai pe cartografia pe care o preluaþi pentru 
a fi utilizatã cu acest aparat.

Când utilizaþi Hãrþi pentru prima datã, este posibil sã fie 
nevoie sã definiþi un punct de acces la Internet pentru a 
prelua informaþii cartografice privind locul în care vã 
aflaþi. Pentru a schimba ulterior punctul de acces implicit, 
selectaþi Opþiuni > Setãri > Reþea > Punct de acces 
implicit.

Preluarea hãrþilor poate presupune transmiterea unui 
volum mare de date prin reþeaua furnizorului de servicii. 
Contactaþi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaþii 
referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

 Indicaþie! De asemenea, aveþi posibilitatea sã 
preluaþi hãrþi utilizând o conexiune LAN fãrã fir sau 
prin Internet, utilizând aplicaþia Nokia MapLoader.

Pentru a recepþiona o notificare atunci când dispozitivul 
se înregistreazã într-o reþea din afara reþelei mobile de 
domiciliu, selectaþi Opþiuni > Setãri > Reþea > 
Atenþionare roaming > Activ.

Parcurgere hãrþi
Teritoriul cartografiat diferã în funcþie de þarã.

Când deschideþi aplicaþia Hãrþi, aceasta mãreºte locaþia 
care a fost memoratã din ultima sesiune. Dacã în ultima 

sesiune nu a fost salvatã nicio poziþie, aplicaþia Hãrþi 
mãreºte cel mai important oraº al þãrii sau al regiunii în 
care vã aflaþi pe baza informaþiilor pe care aparatul le 
primeºte de la reþeaua celularã. În acelaºi timp se preia 
harta locaþiei. Hãrþile sunt memorate automat în aparat.

Pentru a stabili o conexiune GPS ºi a mãri locaþia curentã, 
selectaþi Opþiuni > Cãutare loc > Poziþie GPS [0] sau 
apãsaþi .

Pentru a vã deplasa pe hartã, derulaþi în sus, în jos, spre 
stânga sau spre dreapta. Pentru a vizualiza informaþii 
detaliate referitoare la un loc de pe hartã, mergeþi la 
acesta, apãsaþi tasta de parcurgere ºi selectaþi Afiºare 
detalii. Pentru a utiliza locaþia, de exemplu, ca punct de 
pornire pentru o cãutare în apropiere sau pentru a planifica 
un traseu, apãsaþi tasta e parcurgere ºi selectaþi opþiunea 
doritã. Pentru a reveni la locaþia curentã, apãsaþi  sau 
selectaþi Opþiuni > Cãutare loc > Poziþie GPS [0].

Când parcurgeþi harta de pe ecran ºi mergeþi la altã þarã, 
de exemplu, se va prelua automat nouã hartã. Toate hãrþile 
preluate de aplicaþia Hãrþi sunt gratuite, dar este posibil ca 
preluarea sã presupunã transmiterea unui volum mare de 
date prin reþeaua furnizorului de servicii. Pentru informaþii 
suplimentare privind tarifele pentru transmisiile de date, 
contactaþi furnizorul de servicii.

Locul în care vã aflaþi este indicat pe hartã. Acul busolei 
indicã orientarea hãrþii, care este implicit spre nord.
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Pentru a vã deplasa pe hartã, derulaþi în sus, în jos, spre 

stânga sau spre dreapta. Pentru a vizualiza informaþii 
detaliate referitoare la un loc de pe hartã, mergeþi la 
acesta, apãsaþi tasta de parcurgere ºi selectaþi Afiºare 
detalii. Pentru a reveni la locul în care vã aflaþi, 
selectaþi Înapoi sau Opþiuni > Locaþia curentã.

Pentru a apropia sau a depãrta, apãsaþi  sau . 
Pentru a comuta între vizualizarea bidimensionalã 
ºi cea tridimensionalã, apãsaþi .

Pentru a defini tipul de puncte de interes sunt 
afiºate pe hartã, selectaþi Opþiuni > Opþiuni hartã > 
Categorii ºi categoriile dorite.

Pentru a vizualiza informaþii privind sateliþii atunci 
când utilizaþi Hãrþi, selectaþi Opþiuni > Opþiuni hartã > 
Informaþii satelit. De asemenea, aveþi posibilitatea sã 
vizualizaþi indicatorul GPS pe ecran în timpul navigãrii 
hãrþilor. Indicã faptul cã aparatul primeºte sau nu 
semnale de la sateliþi. Consultaþi „Informaþii despre 
satelit”, la pag. 7.

Pentru a vizualiza punctele e interes din apropierea 
locaþiei curente, selectaþi Opþiuni > Cãutare > În 
apropiere. Pentru a gãsi puncte de interes în apropierea 
altor locaþii, deplasaþi-vã pe hartã ºi selectaþi Opþiuni > 
Cãutare > Dupã categ.

Pentru a memora o locaþie ca reper, în locaþia doritã, 
apãsaþi tasta de parcurgere ºi selectaþi Salvare > 

Ca reper, introduceþi un nume pentru reper ºi selectaþi 
categoriile pe care doriþi sã le includeþi. 

Pentru a face o capturã de ecran a locaþiei, selectaþi 
Salvare > Ca imagine. Capturile de ecran sunt memorate 
în Galerie.

Pentru a vizualiza reperele memorate, selectaþi Opþiuni > 
Cãutare loc > Favorite. 

Pentru a trimite un reper unui aparat compatibil, în ecranul 
repere, apãsaþi tasta de parcurgere ºi selectaþi Trimitere. 
În cazul în care expediaþi un reper într-un mesaj text, 
informaþia este transformatã în text.

Pentru a regla setãrile reþelei, planificãrii traseelor ºi cele 
generale, selectaþi Opþiuni > Setãri.

Informaþii despre satelit
Când nevigaþi hãrþi, pe ecran este afiºat un indicator 
GPS. Cerculeþele din pictogramã reprezintã sateliþii.

Un cerculeþ galben indicã faptul cã aparatul a gãsit un 
satelit, iar un cerculeþ verde indicã faptul cã aparatul 
primeºte semnal de la satelit. Când toate cerculeþele 
sunt verzi, aparatul primeºte date suficiente de la 
satelit pentru a calcula coordonatele locaþiei curente.

Pentru a afla câþi sateliþi a gãsit aparatul Dvs. ºi dacã 
aparatul primeºte semnale de la sateliþi, selectaþi 
Opþiuni > Opþiuni hartã > Informaþii satelit.
7
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Dacã aparatul a gãsit sateliþi, în ecranul informaþii satelit 
se afiºeazã o barã a fiecãrui satelit. Cu cât bara este mai 
lungã, cu atât este mai puternic semnalul. Când aparatul 
a primit date suficiente de la semnalul de satelit pentru 
a calcula coordonatele locaþiei, bara devine neagrã.

Iniþial, aparatul trebuie sã primeascã semnale de la cel 
puþin patru sateliþi pentru a putea calcula coordonatele 
locaþiei. Dupã ce calculul iniþial a fost fãcut, este posibil sã 
se realizeze calculul coordonatelor locaþiei curente cu trei 
sateliþi. Cu toate acestea, precizia este mai bunã dacã se 
gãsesc mai mulþi sateliþi.

Preluarea hãrþilor
Când parcurgeþi harta de pe ecran ºi mergeþi la altã þarã, 
de exemplu, se va prelua automat nouã hartã. Hãrþile 
preluate sunt gratuite, dar este posibil ca preluarea sã 
presupunã transmiterea unui volum mare de date prin 
reþeaua furnizorului de servicii. Pentru informaþii 
suplimentare privind tarifele pentru transmisiile 
de date, contactaþi furnizorul de servicii.

Aveþi posibilitatea sã vizualizaþi volumul de date transferat 
în contorul de date (kB) afiºat pe ecran. Contorul afiºeazã 
informaþii despre traficul de reþea atunci când rãsfoiþi 
hãrþi, creaþi trasee sau cãutaþi online locaþii.

Pentru a verifica dacã hãrþile preluate pe aparat au 
fost actualizate pe serverul de hãrþi, selectaþi Opþiuni > 
Setãri > Reþea > Opþiuni > Verificare actualizãri hartã.

Pentru a împiedica aparatul sã preia automat hãrþi de 
pe Internet, de exemplu, când sunteþi în afara reþelei 
mobile de domiciliu, selectaþi Opþiuni > Setãri > Reþea > 
Utilizare reþea > Inactiv.

Pentru a defini cât spaþiu doriþi sã utilizaþi în locaþia de 
memorie selectatã pentru salvarea fiºierelor hãrþi sau de 
îndrumare vocalã, selectaþi Opþiuni > Setãri > Util. max. 
cart. mem. (%). Aceastã opþiune este disponibilã numai 
când este disponibilã o cartelã de memorie compatibilã. 
Când memoria se umple, cea mai veche hartã se va ºterge. 
Datele hãrþilor memorate nu pot fi ºterse manual de pe 
cartela de memorie.

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader este o aplicaþie software pe PC pe 
care o puteþi utiliza pentru a prelua ºi instala hãrþi ale 
diferitelor þãri, de pe Intrnet pe aparat. De asemenea, 
aveþi posibilitatea sã utilizaþi aplicaþia pentru indicaþii 
de navigare la fiecare schimbare de direcþie.

Pentru  a utiliza aplicaþia Nokia Map Loader, trebuie sã 
o instalaþi mai întâi pe un PC compatibil. Puteþi sã preluaþi 
aplicaþia software pentru PC de pe Internet, de la adresa 
www.nokia.com/maps. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Trebuie sã utilizaþi Nokia Maps înainte de a utiliza 
Nokia Map Loader. Nokia Map Loader utilizeazã 
informaþiile de istoric ale aplicaþiei Hãrþi pentru a 
verifica versiunea datelor hãrþii care va fi preluatã.
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Dupã ce aþi instalat aplicaþia software pe PC, pentru 

a prelua hãrþi, efectuaþi urmãtoarele:

1. Conecaþi aparatul la PC utilizând un cablu de date 
USB compatibil. Selectaþi Stocare de masã ca mod 
de conectare USB.

2. Deschideþi Nokia Map Loader pe PC. Nokia Map Loader 
verificã versiunea hãrþii care va fi preluatã.

3. Selectaþi hãrþile pe care le doriþi ºi preluaþi-le ºi 
instalaþi-le pe aparat.

Cãutarea locurilor
Pentru a vizualiza punctele de interes din apropierea 
locului în care vã aflaþi sau în apropierea altor locaþii pe 
hartã, selectaþi Opþiuni > Cãutare loc > În apropiere 
ºi o locaþie.

Pentru a cãuta un punct de interes dupã nume, selectaþi 
Opþiuni > Cãutare loc > Cãutare dupã cuv. cheie sau 
începeþi sã introduceþi primele litere ale numelui ºi 
selectaþi Cãutare loc.

Pentru a cãuta un loc dupã adresã, selectaþi Opþiuni > 
Cãutare loc > Dupã adresã. Trebuie sã introduceþi oraºul 
ºi þara. Pentru a utiliza adresa pe care aþi memorat-o 
pentru un contact în Contacte, selectaþi Opþiuni > 
Cãutare loc > Dupã adresã > Opþiuni > Selectare 
din contacte.

Pentru a vizualiza rezultatele cãutãrii pe o hartã, 
apãsaþi tasta de parcurgere ºi selectaþi Afiºeazã pe hartã. 
Pentru a reveni la lista de rezultate, selectaþi Înapoi.

Ãentru a vizualiza lista locaþiilor precedente, selectaþi 
Opþiuni > Cãutare loc > Recent.

Planificarea unui traseu
Pentru a planifica un traseu de la un loc la altul (de 
exemplu, de acasã la serviciu), efectuaþi urmãtoarele:

1. Parcurgeþi pânã la un punct pe hartã, apãsaþi tasta 
de parcurgere ºi selectaþi Traseu de la.

2. Parcurgeþi pânã la Selectare ºi selectaþi Opþiuni > 
Selectare ºi opþiunea doritã. 

Pentru a regla setãrile pentru planificarea traselor, cum 
ar fi modul de transport, selectaþi Opþiuni > Setãri > 
Traseu.

3. Pentru a selecta destinaþia, parcurgeþi pânã la Pânã 
la ºi selectaþi Opþiuni > Selectare ºi opþiunea doritã.

4. Pentru a vizualiza itinerarul traseului, selectaþi 
Opþiuni > Afiºare traseu. Traseul se calculeazã cu 
utilizarea setãrilor selectate de planificare a traseelor.

Pentru a vizualiza pe hartã punctele de parcurs ale 
itinerarului, selectaþi Opþiuni > Afiºeazã pe hartã.
9



Po
zi

þi
on

ar
e

10
Pentru a executa o simulare a traseului creat, 
selectaþi Opþiuni > Pornire simulare.

Servicii suplimentare pentru Hãrþi
Aveþi posibilitatea sã cumpãraþi ºi sã preluaþi pe aparat 
diferite tipuri de ghiduri de oraºe, cum ar fi ghiduri ale 
oraºelor sau de cãlãtorie. De asemenea, aveþi posibilitatea 
sã cumpãraþi un serviciu de indicaþii de navigare la fiecare 
schimbare de direcþie cu îndrumare vocalã pentru a fi 
utilizat cu Hãrþi.

Ghidurile preluate sunt memorate automat în memoria 
aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã 
(dacã este introdusã).

Navigare
Pentru a cumpãra un serviciu cu ghidare vocalã pentru 
a fi utilizat cu Hãrþi, selectaþi Opþiuni > Servicii 
suplimentare > Adãugare navig..

Dupã achiziþionarea actualizãrii unui serviciu de navigare, 
serviciul va fi disponibil prin aplicaþia Hãrþi. Licenþa pe 
care aþi achiziþionat-o pentru navigare este spcificã 
aparatului ºi nu poate fi transferatã de pe un aparat 
pe altul.

Dupã crearea unui traseu în Hãrþi, pentru a porni spre 
destinaþia doritã, utilizând GPS cu funcþia de îndrumare 
vocalã, selectaþi Opþiuni > Pornire navigare. Consultaþi 

„Planificarea unui traseu”, la pag. 9. De asemenea, aveþi 
posibilitatea sã porniþi navigarea selectând orice loc de 
pe hartã sau din lista de rezultate ºi Navigare cãtre.

Când utilizaþi navigarea pentru prima datã, vi se solicitã 
sã selectaþi limba pentru îndrumarea vocalã ºi sã preluaþi 
fiºierele de îndrumare vocalã pentru limba selectatã. 
Pentru a schimba mai târziu limba aleasã, în ecranul 
principal Hãrþi , selectaþi Opþiuni > Setãri > General > 
Ghidare vocalã, o limbã ºi preluaþi fiºierele de îndrumare 
vocalã pentru limba selectatã. De asemenea, aveþi 
posibilitatea sã preluaþi fiºiere de îndrumare vocalã 
utilizând Nokia MapLoader. Consultaþi „Preluarea hãrþilor”, 
la pag. 8.

Pentru a anula traseul creat ºi a utiliza un alt traseu 
selectaþi Opþiuni > Traseu alternativ. 

Pentru a vizualiza numai urmãtoarele schimbãri de direcþie 
ºi a ascunde harta, selectaþi Opþiuni > Opþiuni hartã > 
Mod sãgeatã.

Pentru a întrerupe navigarea, selectaþi Opþiuni > 
Oprire navigare.

Ghiduri
Pentru a cumpãra ºi a prelua pe aparat diferite tipuri 
de ghiduri de oraºe, cum ar fi ghiduri ale oraºelor sau 
de cãlãtorie, selectaþi Opþiuni > Servicii suplimentare > 
Ghiduri.
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Ghidurile oferã informaþii despre atracþiile turistice, 

restaurante, hoteluri ºi alte puncte de interes. Ghidurile 
trebuie sã fie preluate ºi cumpãrate înainte de utilizare.

Pentru a parcurge un ghid preluat, pe fila Ghidurile mele 
din Ghiduri, selectaþi un ghid ºi o subcategorie (dacã este 
disponibilã).

Pentru a prelua un nou ghid pe aparat, în Ghiduri, 
parcurgeþi spre dreapta pânã la fila Ghiduri aprop. sau 
Toate ghid., selectaþi ghidul dorit ºi apãsaþi OK. Pentru 
a cumpãra ghidul, parcurgeþi spre stânga pânã la fila 
Ghidurile mele, selectaþi ghidul preluat ºi introduceþi 
detaliile de platã. Aveþi posibilitatea sã plãtiþi ghidurile cu 
cartea de credit sau pe factura telefonicã (dacã acest lucru 
este acceptat de furnizorul de servicii de reþea celularã).

Pentru a confirma achiziþia, selectaþi de douã ori OK. 
Pentru a primi confirmarea achiziþiei prin e-mail, 
introduceþi numele ºi adresa e-mail ºi selectaþi OK.

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 ºi Hãrþi.

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. 
Pentru a expedia o solicitare de identificare a poziþiei 
pentru a obþine coordonatele locului în care vã aflaþi, 
selectaþi Poziþie curentã. 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 tasta de parcurgere. Mergeþi la câmpul dorit ºi 
introduceþi informaþiile.

Pentru a vizualiza reperul pe hartã, selectaþi Opþiuni > 
Afiºare pe hartã. Pentru a crea un traseu pânã la locul 
respectiv, selectaþi Opþiuni > Navigare folosind harta.

Puteþi ordona reperele în categorii presetate ºi puteþi crea 
categorii noi. Pentru a edita ºi crea noi categorii de repere, 
parcurgeþi spre dreapta 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. 
11
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Reperele recepþionate sunt memorate în dosarul 
Cãsuþã intrare în Mesaje.

Date GPS 
Date GPS a fost proiectatã pentru a oferii indicaþii privind 
traseul pânã la o destinaþie selectatã, informaþii privind 
locul în care vã aflaþi ºi deplasarea, cum ar fi distanþa 
aproximativã pânã la destinaþie ºi durata aproximativã 
a cãlãtoriei.

Pentru a utiliza Date GPS, receptorul GPS al aparatului 
trebuie sã primeascã informaþii privind poziþia 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 acestea sunt pornite în interiorul unei 
clãdiri, este posibil ca receptorul GPS 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 privind locul în care 
vã aflaþi, 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, viteza medie ºi maximã ºi a porni 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.
13


