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PRE VA©U BEZPEÈNOS«

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné. Ïal¹ie informácie nájdete v tejto príruèke.

ODBORNÝ SERVIS
Prístroj smú opravova» iba kvalifikovaní pracovníci.

ODOLNOS« PROTI VODE
Vá¹ prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie 
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné 
výrobky.
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1. Prehåad

Kryt Nokia Xpress-onTM GPS umo¾òuje pou¾íva» telefón Nokia 5140 pri navigácii 
pomocou systému GPS (Global Positioning System) pri vonkaj¹ích aktivitách. Kryt 
Nokia Xpress-on GPS obsahuje prijímaè GPS a dve aplikácie JavaTM s názvom GPS a 
Travel guide.

Táto pou¾ívateåská príruèka opisuje postup in¹talácie vrchnej a spodnej èasti krytu 
Nokia Xpress-on GPS a informácie o pou¾ívaní týchto dvoch aplikácií.

Pred pou¾itím krytu Nokia Xpress-on GPS si pozorne preèítajte túto pou¾ívateåskú 
príruèku. Okrem nej si preèítajte aj pou¾ívateåskú príruèku k telefónu Nokia 5140, 
ktorá obsahuje dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾be. 

Ïal¹ie informácie, súbory na prevzatie a slu¾by spojené s produktom spoloènosti 
Nokia nájdete na webovej lokalite www.nokia.com/support alebo na národnej 
webovej lokalite spoloènosti Nokia.

■ Úvod do systému GPS
GPS je celosvetový rádiový navigaèný systém obsahujúci 24 satelitov a ich 
pozemné stanice, ktoré monitorujú èinnos» satelitov.

Terminál systému GPS (napr. prijímaè GPS v kryte Nokia Xpress-on GPS) prijíma 
slabé rádiové signály zo satelitov a meria èas prenosu signálov. Podåa doby 
prenosu doká¾e prijímaè GPS vypoèíta» pozíciu s presnos»ou na metre.
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Prijímaè GPS v kryte Nokia Xpress-on GPS èerpá energiu z batérie telefónu. 
Poznámka. Pri pou¾ívaní prijímaèa GPS sa mô¾e batéria telefónu vybíja» rýchlej¹ie.

Poznámka. Systém GPS (Global Positioning Systém)

Systém GPS prevádzkuje vláda Spojených ¹tátov amerických, ktorá ako jediná 
nesie zodpovednos» za presnos» a údr¾bu systému.

Presnos» vyhåadávania údajov mô¾e by» ovplyvnená prispôsobením satelitov 
systému GPS uskutoèòovaným vládou USA a mô¾e by» zmenená na základe 
predpisov pre systém GPS Ministerstva obrany USA a Federálneho 
rádionavigaèného plánu (Federal Radionavigation Plan). Presnos» mô¾e by» 
ovplyvnená zlou konfiguráciou satelitu. 

Dostupnos» a kvalita signálov systému GPS mô¾u by» ovplyvnené budovami a 
prírodnými preká¾kami, ako aj poveternostnými podmienkami. Prijímaè GPS mo¾no 
pou¾íva» iba vonku, aby bol umo¾nený príjem signálov systému GPS.

Systém GPS by sa nemal pou¾íva» na presné meranie pozície a nikdy by ste sa 
nemali spolieha» len na údaje o pozícii z prijímaèa GPS. Prijímaè GPS nepodporuje 
vyhåadávanie telefónu núdzovými operátormi.

■ Aplikácie GPS a Travel guide
Prijímaè GPS krytu Nokia Xpress-on GPS mô¾ete obsluhova» pomocou aplikácie 
GPS alebo Travel guide.

Aplikácia GPS
Aplikácia GPS je navigaèným nástrojom systému GPS, ktorý nevy¾aduje pripojenie 
k telefónnej sieti GSM.
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Aplikácia Travel guide
Aplikácia Travel guide umo¾òuje pou¾íva» slu¾bu siete, ktorá ukazuje va¹u pozíciu 
na mape a umo¾òuje naplánova» cestu a nájs» po¾adované body.

Ak chcete pou¾íva» aplikáciu Travel guide, musíte by» pripojení k telefónnej sieti 
GSM a slu¾be GPRS (general packet radio service) alebo sie»ovej slu¾be HSCSD 
(high speed circuit switched data). 

Ak chcete pou¾íva» slu¾bu siete GPRS alebo HSCSD, definujte nastavenie 
prehåadávaèa v ponuke Slu¾by v telefóne Nokia 5140 a skontrolujte, ktoré 
nastavenia prehåadávaèa sa aktuálne pou¾ívajú v aplikácii Travel guide: v 
pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo Menu, vyberte polo¾ky Aplikácie, Zbierka a 
Zvoli» aplikáciu, prejdite na polo¾ku Travel guide, stlaète tlaèidlo Voåby, a vyberte 
polo¾ku Spoji» cez. Viac informácií nájdete v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu 
Nokia 5140.

O dostupnosti slu¾by GPRS alebo HSCSD, príslu¹ných poplatkoch a nastaveniach 
sa informujte u sie»ového operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb.

Upozornenie: Digitálna kartografia je v¾dy do urèitej miery nepresná. Nikdy sa pri 
pou¾ívaní tohto zariadenia nespoliehajte len na kartografiu.
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2. In¹talácia

Upozornenie: Pred odobratím krytu prístroj v¾dy vypnite a odpojte nabíjaèku a 
v¹etky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych 
elektronických súèastí. Prístroj v¾dy uchovávajte a pou¾ívajte s nasadenými krytmi.

In¹talácia krytu a jeho dvoch aplikácií:

1. Vrchnú a spodnú èas» krytu Nokia Xpress-
on GPS nain¹talujte podåa pokynov 
v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu Nokia 
5140.

Prijímaè GPS sa nachádza vo vnútri 
spodnej èasti krytu (modrá plocha na 
obrázku).

2. Zapnite telefón. 

Prijímaè GPS automaticky nain¹taluje aplikáciu Cover browser do vedåaj¹ej 
ponuky Zbierka v hlavnej ponuke Aplikácie v telefóne. 

3. Ak chcete nain¹talova» aplikáciu GPS alebo Travel guide, vyberte aplikáciu 
Cover browser vo vedåaj¹ej ponuke Zbierka a potom aplikáciu GPS alebo Travel 
guide. Aplikácia sa pridá do vedåaj¹ej ponuky Zbierka. Ak chcete, mô¾ete 
nain¹talova» obe aplikácie. In¹talácia mô¾e trva» niekoåko minút.

Ak najskôr nain¹talujete jednu aplikáciu a neskôr chcete nain¹talova» aj druhú, 
pou¾ite aplikáciu Cover browser.
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Ak chcete prijíma» trasové body GPS ako textové správy, vyberte mo¾nos» 
Cover browser vo vedåaj¹ej ponuke Zbierka a vyberte príslu¹nú aplikáciu na 
in¹taláciu.

4. Keï pou¾ívate kryt Nokia Xpress-on GPS prvýkrát alebo keï ste 
kryt nepou¾ívali 14 dní, spustite aplikáciu GPS alebo Travel guide a telefón 
nechajte vonku (pri jasnej oblohe) na 15 a¾ 30 minút, aby ste mohli prija» údaje 
súboru GPS najmenej zo ¹tyroch satelitov. Tieto údaje tvoria informácie o 
obe¾nej dráhe satelitov systému GPS. Informácie sú potrebné na navigáciu 
systému GPS.

Po tomto úvodnom pripojení mô¾e pripojenie k systému GPS trva» niekoåko 
sekúnd a¾ niekoåko minút. Dostupnos» a kvalita signálov systému GPS mô¾u 
by» ovplyvnené budovami a prírodnými preká¾kami, ako aj poveternostnými 
podmienkami.

■ Pou¾ívanie prijímaèa GPS
Poèas pou¾ívania prijímaèa GPS umiestneného vo 
vnútornej èasti krytu Nokia Xpress-on GPS nezakrývajte 
plochu oznaèenú modrou farbou na obrázku. V tejto 
oblasti je umiestnená anténa prijímaèa GPS.

Telefón dr¾te v ruke kolmo pri uhle asi 45 stupòov (pri 
jasnej oblohe).
11Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



3. Pou¾ívanie aplikácie GPS

Ak chcete pou¾i» aplikáciu GPS, v pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo Menu a 
vyberte polo¾ky Aplikácie, Zbierka a príkaz Zvoli» aplikáciu. Prejdite na aplikáciu 
GPS a stlaète tlaèidlo Otvor alebo . Prejdite na hlavnú obrazovku, ktorú 
chcete pou¾i», a stlaète tlaèidlo Zvoå.
Aplikácia GPS obsahuje nasledujúce hlavné obrazovky: Satelity, Poèítaè trasy, 
Navigátor, Trasové body, Trasy, Sledovanie trás a Nastavenia.

Názov obrazovky je zobrazený v hornej èasti obrazovky. Obrazovky aplikácie GPS a 
ich funkcie sú opísané v tejto kapitole.

Aplikáciu mô¾ete ukonèi» stlaèením tlaèidla .

■ Zobrazovanie informácií o satelitoch
Obrazovka Satelity poskytuje nasledujúce informácie: dátum, èas, geografické 
súradnice aktuálnej pozície, stav prijímaèa GPS, dostupné satelity a presnos» 
systému GPS.

Poznámka. Pripojenie k systému GPS mô¾e trva» niekoåko sekúnd a¾ niekoåko 
minút. Dostupnos» a kvalita signálov systému GPS mô¾u by» ovplyvnené budovami 
a prírodnými preká¾kami, ako aj poveternostnými podmienkami.
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Informácie zobrazované na obrazovke Satelity
• V poli dátumu a èasu sa zobrazuje aktuálny dátum a èas prijatý prijímaèom 

GPS zo satelitov systému GPS. Dátum a èas sa zobrazujú vo formáte GMT 
(greenwichský èas).

• Polia s informáciami o zemepisnej ¹írke a dµ¾ke pod poliami s dátumom a 
èasom ukazujú geografické súradnice vo formáte WGS84 (WGS84 je 
súradnicový koordinaèný systém). Správne súradnice sa zobrazujú iba vtedy, 
keï prijímaè GPS prijíma potrebné informácie o pozíciách zo satelitov GPS.

• Stav prijímaèa GPS sa zobrazuje pod poliami s informáciami o zemepisnej ¹írke 
a dµ¾ke. Pred pou¾itím prijímaèa GPS poèkajte, kým bude pripravený na 
navigáciu.

• Pole s informáciami o presnosti systému GPS (vedåa stavového poåa prijímaèa 
GPS) ukazuje odhadovanú mieru presnosti zobrazenia aktuálnej pozície s 
prijímaèom GPS.

• Diagram umiestnený pod poliami s informáciami o stave prijímaèa GPS a 
presnosti systému GPS zobrazuje a¾ 12 satelitov (ako ID satelitov) a intenzitu 
signálu ka¾dého satelitu. Èím väè¹ia je intenzita signálu, tým silnej¹ie sú 
signály prijímané zo satelitu.

Ak je intenzita signálu satelitu slabá, satelity a ID satelitov sú oznaèené sivou 
farbou. Prijímaè GPS nepou¾íva informácie o pozíciách GPS prijaté z takéhoto 
druhu satelitu.
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Ak je intenzita signálu satelitu dobrá, satelity a ID satelitov sú oznaèené 
èiernou farbou. Prijímaè GPS pou¾íva informácie o pozíciách GPS prijaté z 
takéhoto druhu satelitu.

Ak stlaèíte ktorékoåvek tlaèidlo výberu na obrazovke Satelity, mô¾ete vybra» 
mo¾nos» Zaznaèi» polohu a ulo¾i» tak súradnice aktuálnej pozície ako trasový bod 
(orientaèný bod), alebo na návrat do hlavnej ponuky aplikácie GPS pou¾ite tlaèidlo 
Hlavné menu.

Ukladanie trasového bodu (Zaznaèi» polohu)
Pomocou funkcie Zaznaèi» polohu mô¾ete ulo¾i» súradnice aktuálnej pozície ako 
trasový bod a neskôr ich pou¾i». Zadajte názov trasového bodu, stlaète tlaèidlo OK, 
zadajte o òom poznámku a stlaète tlaèidlo Ulo¾ na obrazovke Komentár. 

Po zobrazení súradníc a poznámok stlaète tlaèidlo Hotovo, ak sa chcete vráti» na 
hlavnú obrazovku, alebo stlaète tlaèidlo Voåby, ak chcete upravi» alebo vymaza» 
trasový bod, odosla» ho ako textovú správu (slu¾ba siete) na zariadenie s podporou 
©pecifikácie orientaèných bodov (Nokia Landmark Specification), alebo prejdite 
na trasový bod na obrazovke Navigátor (Ís» na).

■ Zobrazovanie informácií o aktuálnej ceste
Obrazovka Poèítaè trasy umo¾òuje zobrazova» nasledujúce informácie o aktuálnej 
ceste: kurz, rýchlos», nadmorská vý¹ka, priemerná rýchlos», maximálna rýchlos», 
èasovaè, odometer, maximálna vý¹ka a minimálna vý¹ka.
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Ak chcete resetova» jedno pole s informáciami, prejdite na po¾adované pole a 
stlaète prostredné tlaèidlo výberu. Funkcia je k dispozícii iba pre polia, ktoré 
zobrazujú zberné informácie.

Informácie zobrazované na obrazovke Poèítaè trasy
• Ukazovateå kurzu v hornej èasti obrazovky ukazuje smer cesty. Kurz je 

oznaèený èervenými ¹ípkami v strede poåa. N oznaèuje sever, S juh, E východ a 
W západ.

Ak nie je mo¾né zobrazi» aktuálny kurz, ukazovateå kurzu krátko zobrazí 
posledný známy kurz a potom z obrazovky zmizne.

• Pole Rýchlos» ukazuje aktuálnu rýchlos». Ak je rýchlos» veåmi nízka, 
je oznaèená <1.

Rýchlos» sa nezobrazuje, ak ju nedoká¾e prijímaè GPS rozpozna».

• Pole Nadm. vý¹ka ukazuje pribli¾nú nadmorskú vý¹ku aktuálnej pozície. Ak je 
pozícia ni¾¹ia ako je úroveò mora, zobrazí sa negatívna hodnota.

Nadmorská vý¹ka sa nezobrazuje, ak ju nedoká¾e prijímaè GPS rozpozna».

• Pole Priemerná rýchlos» alebo Priem.rýchlos» ukazuje priemernú rýchlos». 
Ak zastavíte, prijímaè GPS vo vypoèítavaní rýchlosti pokraèuje. Èím dlh¹ie 
stojíte, tým bude priemerná rýchlos» ni¾¹ia.

Ak nemo¾no zobrazi» aktuálnu priemernú rýchlos», zobrazí sa posledná ulo¾ená 
priemerná rýchlos».

• Pole Maximálna rýchlos» alebo Max. rýchlos» ukazuje maximálnu rýchlos» po 
poslednom re¹tartovaní meraèa rýchlosti.
15Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Ak nemo¾no zobrazi» aktuálnu maximálnu rýchlos», zobrazí sa posledná 
ulo¾ená maximálna rýchlos».

• Pole Èasovaè ukazuje èas uplynutý od posledného re¹tartovania èasovaèa. 
Èasovaè pokraèuje v èinnosti aj vtedy, keï prijímaè GPS nemô¾e prijíma» 
signály zo satelitov systému GPS. 

Èasovaè sa re¹tartuje po ukonèení aplikácie.

• Pole Odometer ukazuje vzdialenos», ktorú ste pre¹li od posledného 
re¹tartovania odometra.

Ak nemo¾no zobrazi» aktuálnu vzdialenos», zobrazí sa posledná ulo¾ená 
vzdialenos».

• Pole Maximálna vý¹ka alebo Max. vý¹ka ukazuje nadmorskú vý¹ku najvy¹¹ej 
pozície od posledného re¹tartovania meraèa nadmorskej vý¹ky.

Ak nemo¾no zobrazi» aktuálnu maximálnu nadmorskú vý¹ku, zobrazí sa 
posledná ulo¾ená maximálna nadmorská vý¹ka.

• Pole Minimálna vý¹ka alebo Min. vý¹ka ukazuje nadmorskú vý¹ku najni¾¹ej 
pozície od posledného re¹tartovania meraèa nadmorskej vý¹ky.

Ak nemo¾no zobrazi» aktuálnu minimálnu nadmorskú vý¹ku, zobrazí sa 
posledná ulo¾ená minimálna nadmorská vý¹ka.

Funkcie prístupné po stlaèení tlaèidla Voåby
Ak stlaèíte tlaèidlo Voåby na obrazovke Poèítaè trasy, mô¾ete si vybra» z 
nasledujúcich funkcií:
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 16



• Zmeni» polia - definovanie funkcií, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Poèítaè 
trasy. Prejdite na pole, ktorého funkcie chcete zmeni», stlaète mo¾nos» Zvoå, 
prejdite na zvolenú mo¾nos» a stlaète tlaèidlo Zvoå.

• Zmeni» zobraz. - definovanie mno¾stva polí (2, 4, alebo 6), ktoré sa zobrazujú 
na obrazovke Poèítaè trasy.

• Vynulova» v¹etky - resetovanie v¹etkých polí na originálne hodnoty.

• Obnovi» predvol. - re¹tartovanie obrazovky Poèítaè trasy do predvoleného 
stavu. Hodnoty na obrazovke Poèítaè trasy nebudú re¹tartované.

• Zaznaèi» polohu - ulo¾enie aktuálnej pozície ako trasového bodu. 
Viac informácií nájdete v èasti Ukladanie trasového bodu (Zaznaèi» polohu) na 
strane 14.

■ Sledovanie trasy
Na obrazovke Navigátor mô¾ete sledova» trasu, ktorú ste aktivovali na obrazovke 
Trasy alebo navigova» k trasovému bodu, ktorý ste aktivovali pomocou mo¾nosti 
Ís» na vo funkcii Zaznaèi» polohu (k dispozícii na niektorých obrazovkách).

Obrazovka poskytuje nasledujúce informácie: kurz, azimut, ïal¹í trasový bod, 
rýchlos» a vzdialenos» k ïal¹iemu trasovému bodu.

• Modrá ¹ípka kurzu oznaèuje smer cesty. Smer je oznaèený ako N (sever), S 
(juh), E (východ) a W (západ).

®ltá smerová ¹ípka oznaèuje smer, ktorý by vás mal dovies» k ïal¹iemu 
trasovému bodu.
17Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Ak chcete dosiahnu» ïal¹í trasový bod, prispôsobte smer cesty tak, aby boli dve 
¹ípky nasmerované rovnako.

Ak nemô¾e prijímaè GPS zo satelitov prijíma» potrebné informácie o pozícii, 
polia Ïal¹í: a Vzdial. k nasl. sú prázdne a v strede obrazovky sa zobrazí otáznik.

Tip: Obrazovku Navigátor mô¾ete pou¾i» aj ako kompas, ak nemáte 
aktivovanú trasu, ale prijímaè GPS prijíma potrebné informácie o 
pozícii zo satelitov systému GPS. V tomto prípade sa na obrazovke 
zobrazuje aktuálny kurz a rýchlos» (ak ste v pohybe).

• Pole Ïal¹í: ukazuje nasledujúci trasový bod. Keï sa pribli¾ujete k trasovému 
bodu alebo ste ho u¾ dosiahli, telefón vás na to upozorní.

• Pole Rýchlos» ukazuje aktuálnu rýchlos».

• Pole Vzdial. k nasl. ukazuje vzdialenos» k nasledujúcemu trasovému bodu.

Ak stlaèíte ktorékoåvek tlaèidlo výberu na obrazovke Navigátor, mô¾ete si vybra» 
mo¾nos» Vypnú» trasu, ak nechcete aktivova» na obrazovke Navigátor smerovú 
¹ípku a ïal¹í trasový bod, alebo mô¾ete vybra» mo¾nos» Zaznaèi» polohu, ak chcete 
ulo¾i» aktuálnu pozíciu ako trasový bod (pozri èas» Ukladanie trasového bodu 
(Zaznaèi» polohu) na strane 14).

■ Spravovanie trasových bodov
Na obrazovke Trasové body si mô¾ete prezera», vyhåadáva», pridáva» a vymazáva» 
trasové body. Trasové body zobrazené na obrazovke sú k dispozícii aj v aplikácii 
Travel guide.
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• Nájs» - vyhåadávanie predchádzajúcich ulo¾ených trasových bodov podåa 
vzdialenosti k va¹ej pozícii (Najbli¾¹í) alebo podåa názvu 
(Podåa názvu). 

Ak ste vybrali mo¾nos» Najbli¾¹í, prijímaè GPS zobrazuje najbli¾¹ie trasové 
body a vzdialenos» ka¾dého trasového bodu k va¹ej aktuálnej a poslednej 
známej pozícii. Ak zvolíte mo¾nos» Podåa názvu, zadajte prvé písmeno názvu 
trasového bodu a stlaète mo¾nos» Nájdi.

Ak si chcete prezrie» súradnice nájdeného trasového bodu a príslu¹né 
poznámky, prejdite na trasový bod a stlaète tlaèidlo Detaily. Stlaèením tlaèidla 
Voåby mô¾ete trasový bod upravi», vymaza», odosla» ako textovú správy (slu¾ba 
siete) na zariadenie s podporou ©pecifikácie orientaèných bodov (Nokia 
Landmark Specification) alebo navigova» k trasovému bodu na obrazovke 
Navigátor (Ís» na).

• Prida» - ulo¾enie súradníc aktuálnej pozície ako trasového bodu (Aktuálna 
poloha) alebo manuálne definovanie súradníc (Manuálne). 

Ak ste zvolili mo¾nos» Manuálne, zadajte názov trasového bodu, stlaète 
tlaèidlo OK, zadajte súradnice vo formáte WGS84, stlaète tlaèidlo OK, zadajte 
poznámku o trasovom bode a stlaète tlaèidlo Ulo¾.
Po zobrazení súradníc a poznámok mô¾ete stlaèi» tlaèidlo Voåby a napr. 
odosla» trasový bod ako textovú správu (slu¾ba siete) na zariadenie s podporou 
©pecifikácie orientaèných bodov (Nokia Landmark Specification) alebo 
navigova» k trasovému bodu na obrazovke Navigátor (Ís» na).
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• Vymaza» - odstraòovanie predchádzajúcich ulo¾ených trasových bodov po 
jednom alebo naraz. Trasové body sa odstraòujú zároveò aj z aplikácií GPS a 
Travel guide. 

• Stav pamäte - prezeranie voånej kapacity pamäte na ukladanie trasových 
bodov.

Prijatie trasového bodu ako textovej správy
Keï prijmete trasový bod ako textovú správu, telefón vás na to upozorní 
poznámkou (v pohotovostnom re¾ime). Ak chcete trasový bod zobrazi» a ulo¾i», 
stlaète tlaèidlo Uká¾, prejdite na trasový bod, stlaète tlaèidlo Detaily, potom 
tlaèidlo Voåby a vyberte mo¾nos» Ulo¾i». 

Trasové body mô¾ete posiela» napríklad na obrazovke Satelity (pozri èas» 
Ukladanie trasového bodu (Zaznaèi» polohu) na strane 14) a obrazovke Trasové 
body.

■ Spravovanie a aktivácia trás
Na obrazovke Trasy mô¾ete vyhåadáva», pridáva» a vymazáva» trasy a aktivova» ich 
pre navigáciu. Trasa je zoznam trasových bodov.

Trasu mo¾no vytvori» pridaním ¾elaných trasových bodov do zoznamu. Keï je 
trasa kompletná, po jej aktivácii si ju mô¾ete prezrie» na obrazovke Navigátor.

• Nájs» - vyhåadávanie predchádzajúcich ulo¾ených trás podåa názvu. Zadajte 
názov trasy a stlaète tlaèidlo Nájdi alebo stlaète tlaèidlo , ak si chcete 
prezrie» v¹etky ulo¾ené trasy. Ak si chcete prezrie» trasové body trasy, 
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vzdialenos» medzi jednotlivými trasovými bodmi a celkovú dµ¾ku trasy, prejdite 
na po¾adovanú trasu a stlaète tlaèidlo Detaily.

Ak stlaèíte tlaèidlo Voåby, mô¾ete vybra» mo¾nos»

• Aktivuj, ak si chcete prezrie» trasu na obrazovke Navigátor. Po zobrazení 
trasy na obrazovke Navigátor mô¾ete vybra» mo¾nos» Vypnú» trasu a trasu 
tak skry».

• Otoè, ak chcete sledova» trasu v opaènom smere a prezrie» si trasu na 
obrazovke Navigátor.

• Upravi», ak chcete trasu upravi» alebo vymaza». Stlaèením tlaèidla Voåby v 
zozname trasových bodov mô¾ete prezera» detaily vybratého trasového 
bodu, vymaza» trasový bod, vlo¾i» do trasy nový trasový bod alebo presunú» 
trasový bod v zozname trasových bodov pomocou tlaèidla  alebo 

.

• Vymaza», ak chcete odstráni» trasu.

• Prida» - vytváranie novej trasy. Prejdite na po¾adovaný trasový bod a pomocou 
tlaèidla Pridaj ho pridajte do trasy. Tento postup opakujte pri ka¾dom trasovom 
bode, ktorý chcete prida» do trasy. Nový trasový bod mô¾ete vytvori» pomocou 
funkcie Nový trasový bod na konci zoznamu trasových bodov.

Po dokonèení trasy stlaète tlaèidlo Hotovo. Ak je to nutné, zmeòte navrhnutý 
názov trasy (prvý a posledný trasový bod) a stlaète tlaèidlo OK. Napí¹te 
poznámku o trase a stlaète tlaèidlo Ulo¾.
Zobrazia sa trasové body trasy. Ak stlaèíte tlaèidlo Voåby, mô¾ete si vybra» z 
tých istých funkcií ako po stlaèení tlaèidla Voåby vo funkcii Nájs» .
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• Vymaza» - odstraòovanie ulo¾ených trás po jednej alebo naraz. Pri vymazaní 
trasy sa nevyma¾ú trasové body, ktoré trasa obsahuje.

• Stav pamäte - prezeranie voånej kapacity pamäte na ukladanie trás.

■ Ukladanie trás a spravovanie ulo¾ených trás
Aplikácia GPS zachováva záznam o tom, kde sa nachádzate. Na obrazovke 
Sledovanie trás si mô¾ete vybra» z nasledujúcich funkcií:

• Aktuálna trasa - sledovanie trasy (Návrat spä»), vymazanie zápisu o trase a 
spustenie záznamu o novej trase (Vymaza» trasu), preru¹enie alebo zhrnutie 
záznamov, ukladanie zaznamenanej trasy alebo prezeranie stavu pamäte na 
záznamy o trase.

Ak ste vybrali mo¾nos» Návrat spä», urèite, èi chcete sledova» trasu od zaèiatku 
do konca (Do východz. bodu) alebo naopak (Do cieåa). Trasa sa zobrazí na 
obrazovke Navigátor a funkcia Návrat spä» sa nahradí funkciou Vypnú» návrat. 
Pomocou funkcie Vypnú» návrat mô¾ete odstráni» trasy z obrazovky Navigátor 
a spusti» záznam novej trasy.

• Ulo¾ené trasy - prezeranie ulo¾ených trás. Ak stlaèíte tlaèidlo Voåby, mô¾ete 
sledova» vybratú trasu (Návrat spä») alebo vymaza» trasu.

• Frekven. záznamu - výber intervalu ukladania informácií o trase prijímaèom 
GPS.
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■ Definovanie nastavení
Na obrazovke Nastavenia mô¾ete vybra» jednotku vzdialenosti, jednotku rýchlosti 
a jednotku nadmorskej vý¹ky pou¾ívané v aplikácii GPS. Mô¾ete nastavi» aj zadné 
svetlo.

Mô¾ete si vybra» z nasledujúcich jednotiek vzdialenosti a rýchlosti: Metrická 
(kilometre a metre), Britská (míle a yardy), Morská (námorné míle a yardy).

Mô¾ete si vybra» z nasledujúcich jednotiek nadmorskej vý¹ky: Metre, Stopy.

Zadné svetlo mô¾ete nastavi» tak, aby bolo zapnuté, a¾ kým sa aplikácia nezavrie 
alebo tak, aby sa automaticky vypínalo po 15 sekundách. Poznámka. Zadné svetlo 
spotrebúva energiu batérie.
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4. Pou¾ívanie aplikácie Travel guide

Ak chcete pou¾i» aplikáciu Travel guide, v pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo 
Menu a vyberte polo¾ky Aplikácie, Zbierka a príkaz Zvoli» aplikáciu. Prejdite na 
aplikáciu Travel guide a stlaète tlaèidlo Otvor alebo . Prejdite na hlavnú 
obrazovku, ktorú chcete pou¾i», a stlaète tlaèidlo Zvoå.
Aplikácia Travel guide obsahuje nasledujúce hlavné obrazovky: Satelity, Plánov. 
trasy, Navigátor, Adresár a Nastavenia.

Názov obrazovky je zobrazený v hornej èasti obrazovky. Obrazovky aplikácie Travel 
guide a ich funkcie sú opísané v tejto kapitole.

Aplikáciu mô¾ete ukonèi» stlaèením tlaèidla .

Informácie o nastavení mobilného internetového pripojenia potrebného k aplikácii 
Travel guide nájdete v èasti Aplikácie GPS a Travel guide na strane 8.

■ Aktivácia a obnovovanie predplatného mapovej slu¾by
Pri prvom spustení aplikácie Travel guide budete po¾iadaní o aktiváciu roèného 
predplatného mapovej slu¾by (sie»ová slu¾ba), ktorá sa pou¾íva s aplikáciou Travel 
guide.

Prejdite na región, v ktorom chcete pou¾íva» mapovú slu¾bu, a stlaète tlaèidlo 
Zvoå. Predplatenie vybratého regiónu potvrïte stlaèením tlaèidla Áno.

Po uplynutí doby predplatného prejdite na webovú lokalitu spoloènosti Nokia 
www.softwaremarket.nokia.com, vyberte oblas» súvisiacu s telefónom Nokia 
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5140 a krytom Nokia Xpress-on GPS a zadajte aktivaèný kód umo¾òujúci 
obnovenie predplatného. Po získaní aktivaèného kódu otvorte aplikáciu Travel 
guide a vyberte mo¾nos» Nastavenia, Predplatné a Kód predplatného. Zadajte 
aktivaèný kód a stlaète tlaèidlo OK.  Aplikácia Travel guide aktivuje predplatné pre 
vybraté obdobie a región.

Poznámka. Obsah mapy (napr. názvy miest, o ktoré sa zaujímate) poskytnutý 
mapovou slu¾bou (sie»ová slu¾ba) pravdepodobne nebude k dispozícii vo va¹om 
jazyku.

■ Zobrazovanie informácií o satelitoch
Obrazovka Satelity poskytuje nasledujúce informácie: dátum, èas, geografické 
súradnice aktuálnej pozície, stav prijímaèa GPS, dostupné satelity a presnos» 
systému GPS. Viac informácií nájdete v èasti Zobrazovanie informácií o satelitoch 
na strane 12.

Ak stlaèíte ktorékoåvek tlaèidlo výberu na obrazovke Satelity, mô¾ete vybra» 
mo¾nos» Zaznaèi» polohu a ulo¾i» tak súradnice aktuálnej pozície ako trasový bod 
(orientaèný bod), zobrazi» pozíciu na mape pomocou mo¾nosti Mapa mojej polohy 
alebo na návrat do hlavnej ponuky aplikácie Travel guide pou¾i» tlaèidlo Hlavné 
menu.

■ Plánovanie trasy
Na obrazovke Plánov. trasy mô¾ete naplánova» svoju trasu ¹pecifikovaním 
východzieho bodu, prechodných bodov a cieåového bodu. 
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Mô¾ete si vybra» aj to, ktoré druhy trasy aplikácie Travel Guide majú navrhnú» 
cestu k cieåovému miestu (Výpoèet trasy). Poznámka. Trasy navrhnuté mapovou 
slu¾bou sú väè¹inou vhodné na chôdzu alebo bicyklovanie. Nie sú urèené na trasy 
autom.

1. Na obrazovke Plánov. trasy prejdite na mo¾nos» Z, ak chcete prida» východzí 
bod, Cez miesta, ak chcete prida» jeden alebo viac prechodných bodov alebo 
Do, ak chcete prida» cieåový bod a stlaète prostredné tlaèidlo výberu.

2. Po¾adované body pridajte do trasy nasledujúcim spôsobom:

• Ak chcete prida» aktuálnu pozíciu ako východzí bod, vyberte mo¾nos» 
Aktuálna poloha.

• Ak chcete prida» adresu ako východzí alebo cieåový bod, stlaète tlaèidlo 
Adresa. Ak chcete prida» adresu ako prechodný bod, stlaète tlaèidlo Voåby a 
vyberte príkaz Adresa.

Ak chcete vybra» krajinu, zadajte prvé písmená názvu krajiny, stlaète 
tlaèidlo Nájdi, prejdite na krajinu a stlaète tlaèidlo OK. 

Ak chcete vybra» mesto, zadajte prvé písmená názvu mesta alebo stlaèením 
tlaèidla  prejdite do zoznamu miest, ktoré ste naposledy vybrali, a 
stlaète tlaèidlo OK.  Prejdite na mesto a vyberte ho stlaèením tlaèidla OK 
alebo stlaète tlaèidlo Voåby. Vyberte mo¾nos» Zobrazi» mapu, ak chcete 
zobrazi» mapu mesta (pozri èas» Pou¾ívanie mapy na obrazovke na strane 
32), tlaèidlo Ulo¾i», ak chcete ulo¾i» mesto v adresári miest aplikácie Travel 
guide, alebo tlaèidlo Ïal¹ie informácie, ak chcete zobrazi» detaily mesta. 
Poznámka. Dostupnos» máp závisí od mapovej slu¾by (sie»ová slu¾ba).
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Ak chcete vybra» ulicu, zadajte prvé písmeno (písmená) názvu ulice alebo 
stlaèením tlaèidla  prejdite do zoznamu ulíc, ktoré ste naposledy 
vybrali, a stlaète tlaèidlo OK. Prejdite na po¾adovanú ulicu a stlaète tlaèidlo 
OK. Ak nechcete vyhåada» ulicu, nechajte obrazovku Ulica prázdnu a stlaète 
tlaèidlo OK.

Keï ste vybrali ulicu, definujte èíslo domu a pretínajúce sa ulice 
v po¾adovanej pozícii.

• Ak chcete prida» po¾adovaný bod (napr. kni¾nicu) ako o východzí bod alebo 
cieåový bod, stlaète tlaèidlo Zaujímavé miesto. Ak chcete prida» po¾adovaný 
bod ako prechodný bod, vyberte mo¾nos» Pridaj a potom mo¾nos» 
Zaujímavé miesto. Prejdite na po¾adovanú mo¾nos» vyhåadávania 
(Kategória, Podrozdelenie, Kritériá vyhåadávania alebo Názov) a nastavenia 
zmeòte pomocou tlaèidla Uprav. 

Ak ste vybrali mo¾nos» Kategória alebo Podrozdelenie, vyberte kategóriu 
(napr. Komunita) alebo vedåaj¹iu kategóriu (napr. Kni¾nica), ku ktorej bod, o 
ktorý máte záujem, patrí.

Ak ste vybrali tlaèidlo Kritériá vyhåadávania, vyberte mo¾nos» Najbli¾¹ie, ak 
chcete vyhåadáva» bod blízko va¹ej aktuálnej pozície, alebo vyberte 
mo¾nos» Adresa nablízku, ak chcete vyhåadáva» bod v konkrétnom meste 
alebo blízko konkrétnej adresy alebo v adresári aplikácie Travel guide.

Ak ste vybrali mo¾nos» Názov, zadajte názov bodu, ktoré vyhåadávate.

Ak chcete vyhåada» po¾adované body, stlaète tlaèidlo Voåby a vyberte 
príkaz Vyhåada».
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Po zobrazení nájdených bodov a ich vzdialeností od va¹ej aktuálnej pozície 
prejdite na po¾adovaný bod a stlaète tlaèidlo OK, ak ho chcete prida» do 
trasy, alebo stlaète tlaèidlo Voåby a vyberte jednu z nasledujúcich funkcií: 

• Detaily - viac informácií o bode, o ktorý máte záujem. Ak stlaèíte 
tlaèidlo Voåby, mô¾ete vybra» napr. mo¾nos» Zobrazi» mapu, ak chcete 
zobrazi» po¾adovaný bod na mape (pozri èas» Pou¾ívanie mapy na 
obrazovke na strane 32), prípadne stlaète tlaèidlo Zavola» a mô¾ete 
telefonova» na po¾adované miesto, ak je jeho telefónne èíslo zahrnuté 
do detailov.

• Ulo¾i» - ukladanie po¾adovaného bodu v adresári aplikácie Travel guide.

• Ak chcete prida» východzí bod alebo cieåový bod z adresára aplikácie Travel 
guide, vyberte obrazovku Adresár a po¾adovanú adresu. Ak chcete prida» 
prechodný bod z adresára, stlaète príkaz Pridaj a vyberte mo¾nos» Adresár a 
po¾adovanú adresu.

3. Ak ste pridali východzí bod alebo cieåový bod v kroku 2, pokraèujte krokom 4. 

Ak ste pridali prechodný bod v kroku 2, postupujte nasledovne: Keï sa zobrazí 
prechodný bod na obrazovke Cez miesta, stlaète tlaèidlo Hotovo, ak chcete 
prida» trasu, alebo stlaète tlaèidlo Voåby, ak chcete prida», vymaza» prechodný 
bod alebo ho presunú» v zozname prechodných bodov.

4. Keï ste pridali v¹etky po¾adované body, stlaète tlaèidlo Voåby a vyberte jednu 
z nasledujúcich funkcií:

• Navigova» - zobrazenie aktuálnej pozície a sledovanie trasy na mape na 
obrazovke Navigátor. Viac informácií nájdete v èasti Sledovanie trasy na 
mape na strane 30.
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• Celková mapa - zobrazuje mapu celej trasy, ak ste definovali východzí a 
cieåový bod. Informácie o pou¾ívaní tejto funkcie nájdete v èasti Pou¾ívanie 
mapy na obrazovke na strane 32.

• Zobrazi» mapu - zobrazuje mapu východzieho a cieåového bodu. Táto 
funkcia je dostupná, ak ste vybrali pole Z alebo Do na obrazovke Plánov. 
trasy.

• Ulo¾i» - ulo¾enie adresy v adresári aplikácie Travel guide. Táto funkcia je 
dostupná, ak ste vybrali pole Z alebo Do na obrazovke Plánov. trasy.

• Ïal¹ie informácie - zobrazenie detailov o vybratej adrese, kri¾ovatke alebo 
po¾adovanom bode. Po zobrazení detailov o po¾adovanom bode mô¾ete 
stlaèi» tlaèidlo Voåby a zobrazi» tak napr. adresu na mape.

Táto funkcia je dostupná, ak ste vybrali pole Z alebo Do na obrazovke 
Plánov. trasy.

■ Spravovanie adresára GPS
Aplikácia Travel guide zahàòa adresár, v ktorom mô¾ete uklada» adresy, kri¾ovatky 
a po¾adované body. Na obrazovke Adresár mô¾ete spravova» obsah tohto 
adresára. Adresár pou¾íva aj aplikácia GPS.

Svoju aktuálnu pozíciu mô¾ete uklada» do adresára pomocou funkcie 
Zaznaèi» polohu, ktorá je k dispozícii na niekoåkých obrazovkách aplikácie 
GPS a Travel guide.
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• Nájs» - vyhåadávanie záznamov v adresári podåa vzdialenosti k va¹ej pozícii 
(Najbli¾¹í) alebo podåa názvu (Podåa názvu). Ak ste vybrali mo¾nos» Podåa 
názvu, zadajte prvé písmená záznamu do adresára a stlaète tlaèidlo Nájdi.
Po zobrazení výsledkov vyhåadávania prejdite na po¾adovaný záznam a stlaète 
tlaèidlo Detaily. Mô¾ete stlaèi» tlaèidlo Voåby a nastavi» napr. adresu ako 
východzí alebo cieåový bod, zobrazi» adresu na mape (pozri èas» Pou¾ívanie 
mapy na obrazovke na strane 32), odosiela» adresu ako textovú správu (sie»ová 
slu¾ba), alebo telefonova» na telefónne èíslo z adresára.

• Prida» - ulo¾enie aktuálnej pozície alebo po¾adovanej adresy alebo 
po¾adovaného bodu do adresára.

• Vymaza» - odstraòovanie záznamov z adresára po jednom alebo naraz.

• Stav pamäte - zobrazenie voånej kapacity pamäte v adresári.

Prijatie záznamu adresára ako textovej správy
Keï prijmete trasový bod ako textovú správu, telefón vás na to upozorní 
poznámkou (v pohotovostnom re¾ime). Ak si chcete prezrie» záznam, stlaète 
tlaèidlo Uká¾, prejdite na záznam, stlaète tlaèidlo Detaily, stlaète tlaèidlo Voåby a 
tlaèidlo Ulo¾i».

Adresu mô¾ete posla» na obrazovku Adresár.

■ Sledovanie trasy na mape 
Obrazovka Navigátor ukazuje trasu aktivovanú pomocou mo¾nosti Navigova» na 
obrazovke Plánov. trasy a sprevádza vás na miesto urèenia.
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Názov aktuálnej ulice va¹ej trasy sa zobrazuje v spodnej èasti obrazovky a názov 
nasledujúcej ulice v hornej èasti obrazovky. Aktuálna pozícia je oznaèená ako 

. Trasa je oznaèená èervenou farbou.

Ak prijímaè GPS nemô¾e prijíma» potrebné informácie o pozícii zo satelitov 
systému GPS, zobrazí sa mapa va¹ej poslednej pozície, symbol umiestnenia sa 
skryje a v strede obrazovky sa zobrazí otáznik.

Ak prejdete na mapu manuálne pomocou rolovacieho tlaèidla, mô¾ete pomocou 
prostredného tlaèidla výberu nastavi» aplikáciu tak, aby aktualizovala mapu 
automaticky podåa va¹ej pozície.

Ak stlaèíte ktorékoåvek tlaèidlo výberu na obrazovke Navigátor, keï prijímaè GPS 
prijíma informácie o pozície zo satelitov GPS, mô¾ete:

• Zobrazi» trasu ako zoznam odboèení (Itinerár). Vzdialenos» medzi jednotlivými 
odboèeniami je zobrazená v zátvorkách.

• Vybra» po¾adovanú úroveò priblí¾enia (Zoom).

• Nastavi» aplikáciu na automatickú aktualizáciu mapy podåa pozície (Sledova» 
moju pol.).

• Ulo¾i» súradnice aktuálnej pozície ako trasového bodu na neskor¹ie pou¾itie. 
Viac informácií nájdete v èasti Ukladanie trasového bodu (Zaznaèi» polohu) na 
strane 14.

• Deaktivova» aktuálnu trasu. Trasa je vymazaná.

Na mapu mô¾ete prejs» pomocou rolovacieho tlaèidla. Pomocou prostredného 
tlaèidla výberu mô¾ete aplikáciu nastavi» tak, aby automaticky aktualizovala 
mapu podåa va¹ej pozície.
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■ Pou¾ívanie mapy na obrazovke
Prístup k mape na obrazovke získate pomocou mo¾nosti Zobrazi» mapu, ktorá je k 
dispozícii na viacerých obrazovkách. Mapa na obrazovke ukazuje pozíciu 
vybratých adries, kri¾ovatky alebo po¾adované body na mape. Na mapu mo¾ete 
prejs» pomocou rolovacieho tlaèidla. 

Ak ste na mape na obrazovke stlaèili tlaèidlo Voåby, mô¾ete vybra» úroveò 
priblí¾enia mapy alebo vybra» po¾adovaný bod na mape. 

■ Definovanie nastavení
Na obrazovke Nastavenia mô¾ete sledova» stav predplatného mapovej slu¾by 
(sie»ová slu¾ba) alebo aktivova» predplatné (ak je to potrebné), vybra» merné 
jednotky pre aplikáciu Travel guide a nastavi» zadné svetlo.

Mô¾ete si vybra» z nasledujúcich jednotiek vzdialenosti a rýchlosti: Metrická 
(kilometre a metre), Britská (míle a yardy), Morská (námorné míle a yardy).

Mô¾ete si vybra» z nasledujúcich jednotiek nadmorskej vý¹ky: Metre, Stopy.

Zadné svetlo mô¾ete nastavi» tak, aby bolo zapnuté, a¾ kým sa aplikácia nezavrie 
alebo tak, aby sa automaticky vypínalo po 15 sekundách. Poznámka. Zadné svetlo 
spotrebúva energiu batérie.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• V¹etky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty 
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» ku 
skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a deformácii èi 
roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju normálnu 
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nenechávajte prístroj pada» na zem, neudierajte a netraste s ním.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá, 
ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho správne 
fungovanie.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.
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