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מ מיקום
לחץ על  , ובחר כלים>קישוריות>נתוני GPS או 

ציוני דרך.

ייתכן שציוני דרך ונתוני GPS יהיו מבוססי-רשת )שירות 
רשת( או שידרשו שימוש במקלט GPS תואם. כדי לאפשר 

שיטת מיקום, גלול אל השיטה ובחר אפשרויות>הפוך 
לזמין.

כדי להתחיל להשתמש במקלט GPS תואם עם קישוריות 
>עבור מיקום, לחץ על  ובחר כלים Bluetooth

Bluetooth. השתמש בקישוריות Bluetooth להתחברות 
למקלט ה-GPS. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש 

בקישוריות Bluetooth, ראה את המדריך למשתמש של 
.NokiaN76

GlobalPositioning,GPS( מערכת האיכון העולמית
System( מופעלת על-ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית 

הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום 
עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות 

על-ידי ממשלת ארה«ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות 
ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה«ב ולתוכנית 

 .)FederalRadionavigationPlan( ניווט הרדיו הפדרלית
הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא 

נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות 
מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם 

תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד 
.GPS כדי לאפשר קליטה של אותות

מסוף GPS מקבל אותו רדיו בעוצמה נמוכה מלוויינים ומודד 
את משך הזמן שלקח לאותות להגיע. ממשך זמן זה, יכול 

מקלט ה-GPS לחשב את מיקומו בדיוק של מטרים ספורים.

הקואורדינטות ב-GPS מבוטאות בתבנית של מעלות 
WGS- ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות

84 הבינלאומית.

יש להשתמש ב-GPS ככלי עזר לניווט בלבד. אין להשתמש 
ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על 

נתוני מיקום ממקלט ה-GPS לצורכי מיקום או ניווט.

אודות אותות לוויינים
אם מקלט ה-GPS שלך לא מצליח לאתר את אות הלוויין, 

קח בחשבון את הגורמים הבאים:
אם אתה בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.

אם אתה בחוץ, עבור למרחב פתוח יותר.
עוצמת האות עשויה להיות מושפעת מתנאי מזג 

אוויר גרועים.
יצירת חיבור GPS עשויה להימשך בין מספר שניות 

למספר דקות.

•
•
•
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בקשות מיקוםמ
ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום 

שלך. ספקי שירותים עשויים להציע מידע אודות נושאים 
מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או התנועה בכבישים, 

בהתבסס על מיקום ההתקן. 

כאשר אתה מקבל בקשת מיקום, תופיע הודעה המציגה את 
השירות ששלח את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את 
שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך 
לחץ על  ובחר כלים>קישוריות>ציוני דרך. באמצעות 

ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של 
מיקומים ספציפיים בהתקן. תוכל למיין את המיקומים 

השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם 
מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך 

.GPS ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני

ב-GPS, הקואורדינטות מוצגות בתבנית מעלות ומעלות 
דצימליות, על-ידי שימוש במערכת הקואורדינטות 

.WGS-84 הבינלאומית

.ציון דרך חדש>ליצירת ציון דרך חדש, בחר אפשרויות
אם ההתקן מחובר למקלט GPS תואם, באפשרותך לשלוח 

בקשת מיקום לקבלת הקואורדינטות של המיקום הנוכחי 
שלך. בחר מיקום נוכחי לאחזור מידע המיקום. להזנת מידע 

המיקום באופן ידני, בחר הזן ידנית.

לעריכה או להוספת מידע לציון דרך שנשמר )לדוגמה, רחוב 
. גלול אל השדה  ומספר בית(, גלול אל ציון דרך ולחץ על 

הרצוי והזן את המידע.

תוכל למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור 
קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך 

חדשות, לחץ על  בציוני דרך, ובחר אפשרויות>עריכת 
קטגוריות.

,להוספת ציון דרך לקטגוריה, גלול אל ציון דרך בציוני דרך
ובחר אפשרויות>הוסף לקטגוריה. גלול אל כל קטגוריה 

שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך, ובחר בה.

לשליחת ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם, בחר 
אפשרויות>שליחה. ציוני הדרך שקיבלת נמצאים בתיקייה 

דואר נכנס תחת שליחת הודעות.

 GPS נתוני
לחץ על  ובחר כלים>קישוריות>נתוני GPS. היישום 

נתוני GPS מתוכנן לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, 
מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע מסע כגון 

המרחק המשוער ליעד ומשך המסע המשוער.

ב-GPS, הקואורדינטות מוצגות בתבנית מעלות ומעלות 
דצימליות, על-ידי שימוש במערכת הקואורדינטות 

.WGS-84 הבינלאומית
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מ לשימוש ביישום נתוני GPS, על ההתקן להיות מחובר 
למקלט GPS תואם. על מקלט ה-GPS לקבל מידע מיקום 

משלושה לוויינים לפחות כדי לחשב את קואורדינטות 
המיקום שלך.

הדרכה בנתיב
לשימוש בהדרכה בנתיב, בחר ניווט. התחל בהדרכה בנתיב 

בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט 
ה-GPS התואם לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת 
ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק 

המשוער מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר 
ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום 
מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים 
טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי 

גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד המסע, בחר אפשרויות>הגדרת יעד ובחר 
ציון דרך כיעד, או הזן את קואורדינטות קווי האורך והרוחב. 

בחר עצירת ניווט לניקוי היעד שהוגדר עבור המסע.

אחזור מידע מיקום
להצגת מידע המיקום עבור המיקום הנוכחי, חבר את ההתקן 

שברשותך למקלט GPS תואם ובחר מיקום. הערכה של 
המיקום המדויק מוצגת בתצוגה.

>לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר אפשרויות
שמירת מיקום. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע 

נוסף, וניתן להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים 
ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

מד מסע
בחר מרחק הטיול>אפשרויות>התחל להפעלת חישוב 

מרחק המסע, ובחר הפסק לביטול. הערכים המחושבים 
נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי 

לקבל אות GPS חזק יותר.

בחר איפוס כדי לאפס את מרחק המסע ואת המהירות 
הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש. בחר 

הפעלה מחדש לאיפוס, בנוסף, של מד-המרחק והזמן 
הכולל.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול 
מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות 

.GPS והאיכות של אותות
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