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Helymeghatározás
Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az Eszközök > 
Csatlakozás > GPS-adatok vagy Ir.pontok lehetõséget.

Az Ir.pontok és GPS-adatok lehetnek hálózatalapúak 
(hálózati szolgáltatás), de elérésükhöz szükség lehet 
kompatibilis GPS vevõkészülék használatára is. 
Helymeghatározási módszer engedélyezéséhez lapozzunk 
a módszerhez, és válasszuk az Opciók > Bekapcsolás 
menüpontot.

A Bluetooth-kapcsolattal rendelkezõ kompatibilis GPS-
készülékkel történõ helymeghatározás elindításához 
nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az Eszközök > 
Bluetooth lehetõséget. A Bluetooth-kapcsolat 
használatával csatlakozzunk a GPS-készülékhez. 
A Bluetooth-kapcsolat használatáról a Nokia N76 
felhasználói útmutatójából olvashatunk bõvebben.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült 
Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelõs 
a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. 
A helyadatok pontossága az Egyesült Államok 
kormányának GPS-mûholdakon elvégzett módosításaitól 
függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által 
megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó rendelet, 
valamint a Szövetségi rádiónavigációs terv hatálya alá 
tartozik. A pontosságot a nem megfelelõ mûholdgeometria 

is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetõségére 
és minõségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, 
az épületek, a természetes akadályok, valamint az idõjárás 
is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, 
ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

A GPS-terminál fogadja a mûholdakról érkezõ kis 
teljesítményû rádiójeleket, és méri a jelek terjedési idejét. 
A GPS-készülék a terjedési idõ alapján méteres pontossággal 
ki tudja számítani a készülék tartózkodási helyét.

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszert 
használja, amelyben a koordináták fokokban 
és tizedfokokban vannak kifejezve.

A GPS csak a navigáció támogatásához használandó. 
A rendszer nem alkalmas precíz helymeghatározási 
mûveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk 
kizárólag a GPS-készülék helyadataira helymeghatározás 
vagy navigálás során.

Tudnivalók a mûholdjelekrõl
Ha a GPS-készülék nem észleli a mûhold által küldött jelet, 
vegyük figyelembe az alábbiakat:
• Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, 

ahol jobb a vétel.
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• Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy 
tágasabb területre.

• A szélsõséges idõjárási körülmények szintén 
befolyásolhatják a jelerõsséget.

• A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, 
de akár több percet is igénybe vehet.

Helymeghatározási kérelmek
Elõfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri 
a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. 
A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján 
tájékoztatást nyújthatnak helyi érdekû témákról, például 
idõjárási vagy közlekedési viszonyokról. 

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelenik 
a kérelmet küldõ szolgáltatásra vonatkozó üzenet. 
Az Elfogad lehetõség választásával engedélyezhetjük 
a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, 
illetve az Elutasít gomb megnyomásával elutasíthatjuk 
a kérelmet.

Iránypontok 
Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az Eszközök > 
Csatlakozás > Ir.pontok parancsot. Az Ir.pontok funkció 
kiválasztásával adott helyszínek helymeghatározási 
adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket 

különbözõ kategóriák (például üzleti helyszínek) szerint 
rendezhetjük, és egyéb adatokat, például címeket is 
felvehetünk hozzájuk. A mentett iránypontokat 
kompatibilis alkalmazásokban (például GPS-adatok) 
is felhasználhatjuk.

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszert 
használja, amelyben a koordináták fokokban és 
tizedfokokban vannak kifejezve.

Új iránypont létrehozásához válasszuk az Opciók > 
Új iránypont menüpontot. Ha az eszköz csatlakozik 
egy kompatibilis GPS-készülékhez, az aktuális tartózkodási 
helyünk koordinátáira vonatkozóan helymeghatározási 
kérelmet küldhetünk. A helymeghatározási adatok 
lekérdezéséhez válasszuk a Jelenlegi helyzet lehetõséget. 
A helymeghatározási adatokat kézzel is beírhatjuk 
a Megadás kézzel menüpontban.

A mentett iránypont szerkesztéséhez vagy további adatok 
(például utcanév) felvételéhez lapozzunk az iránypontra, 
majd nyomjuk meg a  gombot. Lépjünk a megfelelõ 
mezõbe, és írjuk be az adatokat.

Az iránypontokat elõre megadott kategóriákba 
rendezhetjük, és új kategóriákat is létrehozhatunk. 
Az iránypont-kategóriák szerkesztéséhez, illetve új 
kategóriák létrehozásához az Ir.pontok nézetben 
nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az Opciók > 
Kat. szerkesztése lehetõséget.



H
el

ym
eg

ha
tá

ro
zá

s
Ha az iránypontot fel szeretnénk venni egy kategóriába, 
az Ir.pontok alkalmazásban lapozzunk az irányponthoz, 
és válasszuk az Opciók > H.adás kategór.-hoz parancsot. 
Lapozzunk egy-egy kategóriára, amelybe fel szeretnénk 
venni az iránypontot, és válasszuk ki azt.

Ha egy vagy több iránypontot kompatibilis készülékre 
szeretnénk küldeni, válasszuk az Opciók > Küldés 
beállítást. A fogadott iránypontokat a készülék 
az Üzenetek alkalmazás Bejövõ mappájába menti.

GPS-adatok 
Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az Eszközök > 
Csatlakozás > GPS-adatok lehetõséget. A GPS-adatok 
funkció egy adott célhelyre vonatkozó útvonal-vezetési 
információkat, az aktuális tartózkodási helyrõl 
helymeghatározási adatokat és utazási információkat 
nyújt, például megadja a célhely hozzávetõleges 
távolságát és az utazás körülbelüli idõtartamát.

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszert 
használja, amelyben a koordináták fokokban 
és tizedfokokban vannak kifejezve.

A GPS-adatok használatához az eszköznek 
csatlakoznia kell egy kompatibilis GPS-készülékhez. 
A GPS-vevõkészüléknek legalább három mûholdról kell 
fogadnia a helymeghatározási adatokat a tartózkodási 
hely koordinátáinak kiszámításához.

Útvonalvezetés
Az útvonalvezetés használatához válasszuk a Navigáció 
lehetõséget. Az útvonalvezetést a szabadban kell 
elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, 
elõfordulhat, hogy a kompatibilis GPS-készülék nem 
tudja fogadni a szükséges adatokat a mûholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytû jelenik meg 
a készülék kijelzõjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez 
vezetõ irányt, és az iránytû lapján megjelenik 
a hozzávetõleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezetõ egyenes 
útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út 
megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található 
akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, 
nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál 
figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. 
Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén 
kapcsolódik be.

Az utazás célhelyének megadásához válasszuk 
az Opciók > Cél beállítása lehetõséget, célhelyként 
jelöljünk ki egy iránypontot, vagy adjuk meg a magassági 
és hosszúsági koordinátákat. A Navigáció leállítása 
paranccsal törölhetjük az utazáshoz beállított célhelyet.
5



H
el

ym
eg

ha
tá

ro
zá

s

6

Helymeghatározási adatok letöltése
Az aktuális tartózkodási helyünk helymeghatározási 
adatainak megtekintéséhez csatlakoztassuk a készüléket 
egy kompatibilis GPS-készülékhez, majd válasszuk 
a Helyzet lehetõséget. A kijelzõn megjelenik 
a helymeghatározás pontosságának becsült értéke.

Az aktuális hely iránypontként való mentéséhez válasszuk 
az Opciók > Helyzet mentése lehetõséget. Az iránypontok 
különbözõ információkat tartalmazó mentett 
helyek, amelyeket más kompatibilis alkalmazásokban 
is használhatunk, illetve átvihetjük õket más 
kompatibilis készülékekre.

Útmérõ
A Megt. távolság > Opciók > Indítás beállítás 
kiválasztásával bekapcsolhatjuk az útvonalszámítási 
funkciót, majd a Leállítás paranccsal kikapcsolhatjuk azt. 
A kiszámított értékek továbbra is a kijelzõn maradnak. 
A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerû 
a szabadban használni.

Az utazási távolság és idõ, valamint az átlagos 
és a maximális sebesség lenullázásához, és egy új 
számítási mûvelet elindításához válasszuk a Nullázás 
parancsot. Az Újraindítás paranccsal a kilométer-
számlálót és az idõszámlálót is nullára állíthatjuk.

Az útmérõ pontossága korlátozott, ezért felléphetnek 
kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek 
elérhetõségétõl és minõségétõl is.


