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Okre¶lanie pozycji

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Dane GPS 
lub Pkty orient..

Pkty orient. i Dane GPS mog± zale¿eæ od sieci (us³uga 
sieciowa) lub wymagaæ u¿ycia kompatybilnego odbiornika 
GPS. Aby uaktywniæ metodê okre¶lania pozycji, przewiñ do 
niej i wybierz Opcje > W³±cz.

Aby rozpocz±æ u¿ywanie kompatybilnego odbiornika GPS 
z funkcj± Bluetooth do okre¶lania pozycji, naci¶nij  
i wybierz Narzêdzia > Bluetooth. U¿yj funkcji Bluetooth, 
aby po³±czyæ siê z odbiornikiem GPS. Wiêcej informacji 
na temat u¿ywania funkcji Bluetooth znajdziesz 
w podrêczniku u¿ytkownika urz±dzenia Nokia N76.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest 
udostêpniany przez rz±d USA, który ponosi ca³kowit± 
odpowiedzialno¶æ za dok³adno¶æ dzia³ania i utrzymywanie 
tego systemu. Na dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e mieæ 
wp³yw zestrajanie satelitów GPS prowadzone przez rz±d 
USA. Dok³adno¶æ ta mo¿e ulec zmianie zgodnie z polityk± 
cywilnego udostêpniania GPS Amerykañskiego 
Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. 
Na dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e te¿ mieæ wp³yw 
niew³a¶ciwa geometria satelitów. Na mo¿liwo¶æ odbioru 
i jako¶æ sygna³ów GPS mog± mieæ wp³yw okoliczne 
zabudowania, przeszkody naturalne i warunki 

atmosferyczne. Aby odbieraæ sygna³y GPS, odbiornik GPS 
musi znajdowaæ siê na zewn±trz budynku.

Terminal GPS odbiera z satelitów sygna³y radiowe o ma³ej 
mocy i mierzy czas, jaki zajmuje im dotarcie z orbity. 
Na podstawie tego czasu odbiornik GPS mo¿e obliczyæ 
swoj± pozycjê z dok³adno¶ci± do kilku metrów.

W systemie GPS wspó³rzêdne s± podawane w stopniach 
i stopniach dziesiêtnych zgodnie z miêdzynarodowym 
uk³adem wspó³rzêdnych WGS-84.

System GPS s³u¿y tylko jako pomoc w nawigacji. 
Nie powinno siê go stosowaæ do precyzyjnego okre¶lania 
lokalizacji. Oznacza to, ¿e przy ustalaniu pozycji lub 
nawigacji nigdy nie nale¿y polegaæ wy³±cznie na 
danych z odbiornika GPS.

Informacje o sygna³ach 
z satelitów
Je¶li odbiornik GPS nie mo¿e odebraæ sygna³u z satelity, 
nale¿y podj±æ nastêpuj±ce dzia³ania:
• Je¶li znajdujesz siê w budynku, wyjd¼ na zewn±trz, 

aby poprawiæ warunki odbioru sygna³u.
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• Je¶li znajdujesz siê na zewn±trz budynku, 
spróbuj znale¼æ szersz± przestrzeñ.

• W przypadku z³ych warunków pogodowych moc 
sygna³u mo¿e siê znacznie obni¿yæ.

• Nawi±zanie po³±czenia GPS mo¿e zaj±æ od kilku sekund 
do kilku minut.

¯±dania ustalenia pozycji
Us³uga sieciowa mo¿e nades³aæ ¿±danie podania 
informacji o pozycji. Us³ugodawcy mog± dostarczaæ 
wiadomo¶ci dotycz±ce zagadnieñ lokalnych, 
np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych, 
na podstawie pozycji urz±dzenia. 

Po odebraniu ¿±dania podania pozycji wy¶wietlona zostaje 
wiadomo¶æ przedstawiaj±ca us³ugê, która wysy³a ¿±danie. 
Wybierz Przyjmij, aby zezwoliæ na wys³anie informacji 
o pozycji, lub Odrzuæ, aby odrzuciæ ¿±danie.

Punkty orientacyjne 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Pkty orient.. 
Aplikacja Pkty orient. umo¿liwia zapisanie w urz±dzeniu 
informacji o po³o¿eniu okre¶lonych miejsc. Zapisane 
miejsca mo¿na podzieliæ na ró¿ne kategorie, np. biznes, 
oraz uzupe³niæ o pewne informacje, takie jak adres. 

Z zapisanych punktów orientacyjnych mo¿na korzystaæ 
w kompatybilnych aplikacjach, np. Dane GPS.

W systemie GPS wspó³rzêdne s± podawane w stopniach 
i stopniach dziesiêtnych zgodnie z miêdzynarodowym 
uk³adem wspó³rzêdnych WGS-84.

Aby utworzyæ nowy punkt orientacyjny, wybierz Opcje > 
Nowy punkt orient. Je¶li urz±dzenie jest po³±czone 
z kompatybilnym odbiornikiem GPS, mo¿esz za¿±daæ 
okre¶lenia pozycji aktualnej lokalizacji. Wybierz Aktualna 
pozycja, aby otrzymaæ informacje o pozycji. Aby rêcznie 
wprowadziæ informacje o pozycji, wybierz Wprowad¼ 
rêcznie.

Aby zmieniæ lub do³±czyæ informacje do zapisanego 
punktu orientacyjnego (np. adres ulicy), przewiñ do niego 
i naci¶nij . Przewiñ do odpowiedniego pola i wprowad¼ 
informacje.

Mo¿na przypisywaæ punkty orientacyjne do gotowych 
kategorii oraz tworzyæ nowe kategorie. Aby edytowaæ 
i tworzyæ nowe kategorie punktów orientacyjnych, 
naci¶nij  w aplikacji Pkty orient. i wybierz Opcje > 
Edytuj kategorie.

Aby dodaæ punkt orientacyjny do kategorii, przewiñ do 
niego w aplikacji Pkty orient. i wybierz Opcje > Dodaj do 
kategorii. Przewiñ do ka¿dej kategorii, do której chcesz 
dodaæ ten punkt orientacyjny, i wybierz j±.
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Aby wys³aæ jeden lub wiêcej punktów orientacyjnych do 

kompatybilnego urz±dzenia, wybierz Opcje > Wy¶lij. 
Odebrane punkty orientacyjne s± zapisywane w folderze 
Sk. odbiorcza aplikacji Wiadomo¶ci.

Dane GPS 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Dane GPS. 
Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki u³atwiaj±ce 
dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje 
o aktualnym miejscu pobytu oraz dane o podró¿y, 
np. przybli¿on± odleg³o¶æ od miejsca docelowego 
i szacunkowy czas trwania podró¿y.

W systemie GPS wspó³rzêdne s± podawane w stopniach 
i stopniach dziesiêtnych zgodnie z miêdzynarodowym 
uk³adem wspó³rzêdnych WGS-84.

Aby u¿yæ opcji Dane GPS, urz±dzenie musi byæ po³±czone 
z kompatybilnym odbiornikiem GPS. Odbiornik GPS 
urz±dzenia musi odbieraæ informacje o pozycji z co 
najmniej trzech satelitów w celu obliczenia wspó³rzêdnych 
miejsca pobytu.

Wskazywanie trasy
Aby skorzystaæ ze wskazywania trasy, wybierz Nawigacja. 
Wskazywanie trasy mo¿esz w³±czyæ, gdy znajdujesz siê na 
zewn±trz budynku. Je¶li w³±czysz je wewn±trz budynku, 

kompatybilny odbiornik GPS mo¿e nie odebraæ z satelitów 
wystarczaj±cej ilo¶ci informacji.

Wskazywanie trasy wy¶wietla na wy¶wietlaczu urz±dzenia 
obracaj±cy siê kompas. Czerwona kulka wskazuje kierunek 
do miejsca docelowego, natomiast szacunkowa odleg³o¶æ 
jest wskazywana wewn±trz pier¶cienia kompasu.

Wskazywanie trasy ma pokazywaæ najprostsz± i najkrótsz± 
drogê do miejsca docelowego, mierzon± w linii prostej. 
Wszelkie przeszkody znajduj±ce siê na trasie, np. budynki 
i inne bariery naturalne, s± ignorowane. Przy obliczaniu 
odleg³o¶ci nie s± uwzglêdniane ró¿nice wysoko¶ci. 
Wskazywanie trasy jest aktywne tylko wtedy, gdy 
znajdujesz siê w ruchu.

Aby wyznaczyæ cel podró¿y, wybierz Opcje > Ustal pkt 
docelowy i punkt orientacyjny jako miejsce docelowe 
lub wprowad¼ wspó³rzêdne szeroko¶ci i d³ugo¶ci 
geograficznej. Aby usun±æ wyznaczony cel podró¿y, 
wybierz Zakoñcz nawigacjê.

Pobieranie informacji o pozycji
Aby wy¶wietliæ informacje o pozycji bie¿±cej lokalizacji, 
po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym odbiornikiem GPS 
i wybierz Pozycja. Na wy¶wietlaczu widoczna jest ocena 
dok³adno¶ci okre¶lenia pozycji.

Aby zapisaæ bie¿±c± pozycjê jako punkt orientacyjny, 
wybierz Opcje > Zapisz pozycjê. Punkty orientacyjne 
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to miejsca zapisane z wiêksz± ilo¶ci± informacji, których 
mo¿na u¿ywaæ w innych kompatybilnych aplikacjach 
i które mo¿na przenosiæ miêdzy kompatybilnymi 
urz±dzeniami.

Miernik d³ugo¶ci trasy
Wybierz D³ugo¶æ trasy > Opcje > Start, aby uaktywniæ 
obliczanie d³ugo¶ci trasy, i Stop, aby je wy³±czyæ. 
Obliczone warto¶ci pozostan± na wy¶wietlaczu. 
Z tej funkcji nale¿y korzystaæ na zewn±trz budynków, 
aby odbieraæ mocniejszy sygna³ GPS.

Wybierz Wyzeruj, aby wyzerowaæ d³ugo¶æ i czas podró¿y 
oraz ¶redni± i maksymaln± prêdko¶æ, a nastêpnie w³±czyæ 
nowe obliczanie. Wybierz Restartuj, aby wyzerowaæ 
równie¿ licznik odleg³o¶ci i czas ca³kowity.

Miernik d³ugo¶ci trasy ma ograniczon± dok³adno¶æ i nie 
mo¿na wykluczyæ b³êdów zaokr±gleñ. Na dok³adno¶æ 
pomiarów wp³ywa równie¿ dostêpno¶æ i jako¶æ 
sygna³ów GPS.


