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Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbindelse > GPS-data 
eller Lokaliteter.

Lokaliteter og GPS-data er muligvis netværksbaserede 
(netværkstjenester), eller de kan kræve, at du bruger 
en kompatibel GPS-modtager. Hvis du vil aktivere en 
positioneringsmetode, skal du rulle til metoden og vælge 
Valg > Aktivér.

Du kan begynde at bruge en kompatibel GPS-modtager 
med Bluetooth til positionering ved at trykke på  og 
vælge Værktøjer > Bluetooth. Opret forbindelse til GPS-
modtageren ved hjælp af Bluetooth. Du finder yderligere 
oplysninger om, hvordan du bruger Bluetooth, 
i brugervejledningen til Nokia N76.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske 
regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og 
vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive 
påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den 
amerikanske regering og er underkastet ændringer 
i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile 
GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal 
Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive 
påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden 
og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, 
bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-

modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse 
af GPS-signaler.

En GPS-enhed modtager radiosignaler med kort 
rækkevidde fra satellitterne og måler signalernes 
transporttid. Ud fra transporttiden kan GPS-modtageren 
beregne sin position med meters nøjagtighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader 
ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør 
ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør 
aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra 
GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse 
eller navigation.

Om satellitsignaler
Hvis GPS-modtageren ikke kan finde satellitsignalet, 
skal du overveje følgende:
• Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage 

et bedre signal.
• Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere 

åben plads.
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• Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også 
blive påvirket.

• Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter 
at oprette en GPS-forbindelse.

Positionsanmodninger
Du modtager muligvis en anmodning fra en netværkstjeneste 
om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere 
kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- 
eller trafikforhold, baseret på enhedens position. 

Når du modtager en positionsanmodning, vises der en 
besked om, hvilken tjeneste der foretager anmodningen. 
Vælg Acceptér for at tillade, at dine positionsoplysninger 
sendes, eller vælg Afvis for at afvise anmodningen.

Lokaliteter 
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbindelse > 
Lokaliteter. Med Lokaliteter kan du gemme 
positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. 
Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, 
f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, 
til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible 
programmer, f.eks. GPS-data.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader 
ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge Valg > Ny 
lokalitet. Hvis enheden er forbundet med en kompatibel GPS-
modtager, kan du foretage en positioneringsanmodning 
om koordinaterne for din aktuelle position. Vælg Aktuel 
position for at modtage positionsoplysningerne. Du kan 
indtaste positionsoplysningerne manuelt ved at vælge 
Indtast manuelt.

Hvis du vil redigere eller tilføje oplysninger om en gemt 
lokalitet (f.eks. et gadenavn), skal du rulle til en lokalitet 
og trykke på . Rul til det ønskede felt, og indtast 
oplysningerne.

Du kan sortere dine lokaliteter i de forudindstillede 
kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere 
og oprette nye lokalitetskategorier, skal du trykke på  
i Lokaliteter og vælge Valg > Rediger kategorier.

Du kan tilføje en lokalitet til en kategori ved at rulle 
til lokaliteten i Lokaliteter og vælge Valg > Tilføj til 
kategori. Rul til hver af de kategorier, du vil tilføje 
lokaliteten til, og vælg kategorien.

Hvis du vil sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel 
enhed, skal du vælge Valg > Send. De modtagne lokaliteter 
placeres i mappen Indbakke i Beskeder.
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Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbindelse > 
GPS-data. GPS-data er konstrueret til at give 
rutevejledningsoplysninger til en udvalgt destination, 
positionsoplysninger om din aktuelle position og 
oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand 
til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige 
varighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader 
ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Enheden skal være forbundet med en kompatibel GPS-
modtager, for at du kan bruge GPS-data. GPS-modtageren 
skal modtage positionsoplysninger fra mindst tre satellitter 
for at kunne beregne koordinaterne for din position.

Rutevejledning
Du kan bruge rutevejledningen ved at vælge Navigation. 
Start rutevejledningen udendørs. Hvis din kompatible GPS-
modtager startes indendørs, kan den muligvis ikke 
modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på 
enhedens skærm. Retningen til destinationen angives 
med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises 
i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute 
og den korteste afstand til destinationen, målt i 
fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på 
ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages 
ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. 
Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge Valg > 
Angiv destination og vælge en lokalitet som destination 
eller indtaste koordinater for bredde- og længdegrad. Vælg 
Stop navigation for at slette den destination, du har 
angivet for turen.

Hentning af positionsoplysninger
Du kan få vist positionsoplysningerne for din aktuelle 
position ved at forbinde enheden med en kompatibel GPS-
modtager og vælge Position. Der vises et estimat for 
positionens nøjagtighed på skærmen.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet 
ved at vælge Valg > Gem position. Lokaliteter er gemte 
geografiske steder med flere oplysninger, og de kan bruges 
i andre kompatible programmer og overføres mellem 
kompatible enheder.

Triptæller
Vælg Tripafstand > Valg > Start for at aktivere beregning 
af tripafstand, og vælg Stop for at deaktivere den. De 
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værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. 
Brug denne funktion udendørs for at modtage 
et bedre GPS-signal.

Vælg Nulstil for at nulstille tripafstanden og -tiden samt 
den gennemsnitlige og maksimale hastighed og for at 
starte en ny beregning. Vælg Genstart for også at nulstille 
kilometertælleren og den samlede tid.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan 
forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også 
påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.
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