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Penentuan posisi
Tekan , lalu pilih Peralatan > Konektivitas > Data GPS 
atau Tengara.

Fasilitas Tengara dan Data GPS mungkin berbasis jaringan 
(layanan jaringan) atau mungkin mengharuskan Anda 
menggunakan penerima GPS yang kompatibel. Untuk 
mengaktifkan metode penentuan posisi, gulir ke metode 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Aktif.

Untuk mulai menggunakan penerima GPS yang kompatibel 
dengan konektivitas Bluetooth untuk penentuan posisi, 
tekan , lalu pilih Peralatan > Bluetooth. Gunakan 
konektivitas Bluetooth untuk membuat sambungan ke 
penerima GPS. Untuk informasi dalam menggunakan 
konektivitas Bluetooth, lihat buku petunjuk Nokia N76.

Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) dioperasikan oleh 
pemerintah Amerika Serikat, yang bertanggung jawab 
sepenuhnya atas ketepatan dan perawatan sistem 
tersebut. Ketepatan data lokasi dapat dipengaruhi oleh 
pengaturan satelit GPS oleh pemerintah Amerika Serikat 
dan tunduk pada kebijakan GPS sipil Departemen 
Pertahanan Amerika Serikat dan Peraturan Navigasi Radio 
Federal. Ketepatan juga dapat dipengaruhi oleh geometri 
satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS 
mungkin dipengaruhi oleh lokasi Anda, bangunan, 
hambatan alamiah, serta kondisi cuaca. Agar dapat 

menerima sinyal GPS, penerima GPS harus digunakan 
hanya di luar ruang.

Terminal GPS menerima sinyal radio berdaya rendah dari 
satelit, dan mengukur waktu perjalanan sinyal tersebut. 
Dari waktu perjalanan tersebut, penerima GPS dapat 
memperhitungkan lokasinya dengan ketepatan beberapa 
meter.

Koordinat dalam GPS dinyatakan dalam derajat dan 
format derajat desimal menggunakan sistem koordinat 
internasional WGS-84.

GPS hanya dapat digunakan sebagai alat bantu navigasi. 
GPS tidak boleh digunakan untuk mengukur lokasi secara 
tepat dan Anda tidak boleh hanya mengandalkan data 
lokasi dari penerima GPS untuk penentuan posisi atau 
navigasi.

Mengenai sinyal satelit
Jika penerima GPS Anda tidak dapat menemukan sinyal 
satelit, pertimbangkan hal berikut ini:
• Jika Anda di dalam ruangan, pergilah keluar untuk 

menerima sinyal yang lebih baik.
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• Jika Anda di luar ruangan, pindah ke tempat yang lebih 
terbuka.

• Jika kondisi cuaca buruk, pada kasus tersebut 
kekuatan sinyal mungkin juga terpengaruh.

• Membuat koneksi GPS mungkin memakan waktu dari 
beberapa detik hingga beberapa menit.

Permintaan posisi
Anda mungkin menerima permintaan dari layanan 
jaringan untuk menerima informasi posisi Anda. Operator 
selular mungkin menyediakan informasi mengenai topik 
setempat, misalnya kondisi cuaca atau lalu-lintas, 
berdasarkan lokasi perangkat Anda. 

Bila Anda menerima permintaan posisi, pesan yang 
menunjukkan layanan yang memintanya akan muncul di 
layar. Pilih Terima untuk memperbolehkan informasi 
posisi Anda dikirimkan, atau pilih Tolak untuk menolak 
permintaan tersebut.

Tengara 
Tekan , lalu pilih Peralatan > Konektivitas > Tengara. 
Dengan Tengara Anda dapat menyimpan informasi posisi 
tentang lokasi tertentu pada perangkat Anda. Anda dapat 
mengelompokkan lokasi yang tersimpan ke dalam 
beberapa kategori, misalnya bisnis, dan menambahkan 

informasi lain, seperti alamat, ke lokasi tersebut. Anda 
dapat menggunakan tengara yang tersimpan pada aplikasi 
yang kompatibel, seperti Data GPS.

Koordinat dalam GPS dinyatakan dalam derajat dan format 
derajat desimal menggunakan sistem koordinat 
internasional WGS-84.

Untuk membuat tengara baru, pilih Pilihan > Tengara 
baru. Jika perangkat Anda tersambung ke penerima GPS 
yang kompatibel, Anda dapat membuat permintaan 
koordinat pemosisian dari lokasi Anda saat ini. Pilih Posisi 
sekarang untuk mengambil informasi posisi. Untuk 
memasukkan informasi posisi secara manual, pilih Mskan. 
secara manual.

Untuk mengedit atau menambahkan informasi ke tengara 
tersimpan (misalnya, alamat jalan) gulir ke salah satu 
tengara, lalu tekan . Gulir ke kolom yang dikehendaki 
lalu masukkan informasi tersebut.

Anda dapat mengelompokkan tengara Anda ke dalam 
kategori awal yang ada, dan membuat kategori baru. 
Untuk mengedit dan membuat kategori tengara baru, 
tekan  dalam Tengara, lalu pilih Pilihan > Edit 
kategori.

Untuk menambahkan tengara ke salah satu kategori, gulir 
ke tengara tersebut dalam Tengara, lalu pilih Pilihan > 
Tambah ke kategori. Gulir ke setiap kategori yang akan 
ditambah dengan tengara tersebut, lalu pilih.
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Untuk mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat 
yang kompatibel, pilih Pilihan > Kirim. Tengara yang 
diterima akan ditempatkan dalam folder Kotak masuk 
dalam Olahpesan.

Data GPS 
Tekan , lalu pilih Peralatan > Konektivitas > Data 
GPS. Data GPS dirancang untuk memberikan informasi 
panduan rute ke tujuan yang dipilih, informasi posisi dari 
lokasi Anda sekarang, dan informasi perjalanan, seperti 
perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama 
perjalanan.

Koordinat dalam GPS dinyatakan dalam derajat dan format 
derajat desimal menggunakan sistem koordinat 
internasional WGS-84.

Untuk menggunakan Data GPS, perangkat Anda harus 
tersambung ke penerima GPS yang kompatibel. Penerima 
GPS harus menerima informasi posisi dari paling tidak tiga 
satelit untuk mengkalkulasikan koordinat lokasi Anda.

Panduan rute
Untuk menggunakan panduan rute, pilih Navigasi. 
Jalankan panduan rute di luar ruangan. Jika dijalankan di 
dalam ruangan, penerima GPS yang kompatibel mungkin 
tidak menerima informasi yang diperlukan dari satelit.

Panduan rute menggunakan kompas berputar pada 
tampilan perangkat. Bola merah menunjukkan arah ke 
tujuan, dan perkiraan jarak tempuh ditampilkan di dalam 
cincin kompas.

Panduan rute dirancang untuk menunjukkan rute 
terpendek dan tersingkat ke tempat tujuan, yang diukur 
dengan garis lurus. Semua hambatan pada rute tersebut, 
seperti bangunan dan hambatan alami, diabaikan. 
Perbedaan ketinggian tidak dipertimbangkan saat 
menghitung jarak. Panduan rute hanya aktif pada saat 
Anda bergerak.

Untuk mengatur tujuan perjalanan Anda, pilih Pilihan > 
Tetapkan tujuan dan salah satu tengara sebagai tujuan, 
atau masukkan koordinat lintang dan bujurnya. Pilih 
Berhenti navigasi untuk menghapus tujuan yang diatur 
untuk perjalanan Anda.

Menerima informasi posisi
Untuk melihat informasi posisi lokasi Anda saat ini, 
sambungkan perangkat Anda ke perangkat penerima GPS 
yang kompatibel, lalu pilih Posisi. Perkiraan ketepatan dari 
lokasi tersebut ditampilkan pada layar.

Untuk menyimpan lokasi Anda sekarang sebagai tengara, 
pilih Pilihan > Simpan posisi. Tengara adalah lokasi 
tersimpan dengan lebih banyak informasi, dan dapat 
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digunakan pada aplikasi lain yang kompatibel dan 
ditransfer antar perangkat yang kompatibel.

Trip meter
Pilih Jarak pjalanan > Pilihan > Mulai untuk 
mengaktifkan penghitungan jarak perjalanan, dan 
Berhenti untuk menghentikannya. Nilai penghitungan 
tetap ditampilkan. Gunakan fitur ini di luar ruangan untuk 
menerima sinyal GPS yang lebih baik.

Pilih Ulangi lagi untuk mengatur jarak perjalanan dan 
waktu rata-rata serta kecepatan maksimal ke nol, dan 
memulai penghitungan baru. Pilih Mulai kembali untuk 
sekaligus mengatur odometer dan total waktu ke nol.

Trip meter memiliki ketepatan yang terbatas dan 
kesalahan dalam pembulatan dapat terjadi. Ketepatannya 
juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas 
sinyal GPS.
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