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Tryck på  och välj Verktyg > Anslutbarhet > GPS-data 
eller Landmrkn.

Landmrkn och GPS-data kan vara nätbaserade (nättjänst) 
eller kan kräva att du använder en kompatibel 
GPS-mottagare. Om du vill aktivera en 
positioneringsmetod bläddrar du till metoden och väljer 
Val > Aktivera.

Om du vill börja använda använda en kompatibel 
GPS-mottagare med Bluetooth-anslutning för 
positionering trycker du på  och väljer Verktyg > 
Bluetooth. Använd Bluetooth-anslutning för att ansluta 
GPS-mottagaren. Mer information om Bluetooth-
anslutning finns i användarhandboken för Nokia N76.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska 
staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets 
riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen 
kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs 
av USA) och ändras i överenstämmelse med amerikanska 
försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala 
radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av 
dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet 
kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder 
eller väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast 
användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler.

En GPS-terminal tar emot radiosignaler med låg effekt från 
satelliterna och beräknar signalernas hastighet. Med hjälp 
av hastigheten kan GPS-mottagaren beräkna positionen 
med en noggrannhet på ett par meter.

Koordinaterna i GPS uttrycks i formatet grader och tiondels 
grader enligt det internationella koordinatsystemet 
WGS-84.

GPS bör endast användas som navigeringshjälp. Det bör 
inte användas för exakta positionsmätningar och du bör 
inte lita enbart på positionsangivelser från 
GPS-mottagaren vid positionering eller navigation.

Om satellitsignaler
Om GPS-mottagaren inte hittar satellitsignalen 
kontrollerar du följande:
• Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre 

signal.
• Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
• Om väderförhållandena är dåliga kan det också 

försämra signalstyrkan.
• Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att 

upprätta en GPS-anslutning.
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Positionsförfrågningar
Du kan få en förfrågan från en nättjänst att ta emot din 
positionsinformation. Tjänstleverantörer kan erbjuda 
information om lokala ämnen, som till exempel väder- eller 
trafikförhållanden, utgående från enhetens position. 

När du får en positionsförfrågan visas ett meddelande om 
vilken tjänst som skickar förfrågan. Välj Godkänn för att 
tillåta att positionsinformationen skickas, eller välj Avvisa 
för att avvisa förfrågan.

Landmärken 
Tryck på  och välj Verktyg > Anslutbarhet > 
Landmrkn. Med Landmrkn kan du spara 
positionsinformation för vissa platser i enheten. Du kan 
sortera de sparade platserna i olika kategorier, till exempel 
arbete, och lägga till ytterligare information som till 
exempel adresser. Du kan använda de sparade 
landmärkena i kompatibla program, till exempel GPS-
data.

Koordinaterna i GPS uttrycks i formatet grader och tiondels 
grader enligt det internationella koordinatsystemet WGS-
84.

Om du vill skapa ett nytt landmärke väljer du Val > Nytt 
landmärke. Om enheten är ansluten till en kompatibel 
GPS-enhet kan du göra en förfrågan om koordinaterna för 

din nuvarande position. Välj Nuvarande position för att 
hämta positionsinformationen. Om du vill ange 
positionsinformationen manuellt väljer du Ange manuellt.

Om du vill ändra eller lägga till information till ett sparat 
landmärke (till exempel en gatuadress), bläddrar du till ett 
landmärke och trycker på . Bläddra till önskat fält och 
ange informationen.

Du kan sortera landmärkena i de förutbestämda 
kategorierna eller skapa nya kategorier. Du ändrar eller 
skapar landmärkeskategorier genom att trycka på  
i Landmrkn och välja Val > Redigera kategorier.

För att lägga till ett landmärke i en kategori bläddrar 
du till landmärket i Landmrkn, och väljer Val > Lägg till 
kategori. Bläddra till respektive kategori där du vill lägga 
till landmärket och välj det.

Om du vill skicka ett eller flera landmärken till en 
kompatibel enhet väljer du Val > Sänd. De landmärken 
du tar emot placeras i mappen Inkorg i Meddelanden.

GPS-data 
Tryck på  och välj Verktyg > Anslutbarhet > 
GPS-data. Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald 
plats, positionsinformation om den plats där du är samt 
resinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet 
och ungefärlig restid.
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Koordinaterna i GPS uttrycks i formatet grader och tiondels 

grader enligt det internationella koordinatsystemet 
WGS-84.

För att kunna använda GPS-data måste enheten vara 
ansluten till en kompatibel GPS-mottagare. GPS-
mottagaren måste ta emot positionsinformation från minst 
tre satelliter för att kunna beräkna platsens koordinater.

Vägvisning
För att använda vägvisningen väljer du Navigering. Starta 
vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-
mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga 
informationen från satelliterna.

Vägvisningen använder en roterande kompass på enhetens 
display. En röd boll visar riktningen mot målet, och det 
ungefärliga avståndet visas inuti kompassringen.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste 
vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en 
rät linje. Eventuella hinder längs vägen, till exempel 
byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn 
tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. 
Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Ange målet för din resa genom att välja Val > Ange mål 
och välj ett landmärke som mål. Du kan även ange 
koordinaterna för latitud och longitud. Välj Avbryt 
navigering om du vill ta bort det angivna målet för resan.

Hämta positionsinformation
Om du vill visa positionsinformation för den aktuella 
platsen ansluter du enheten till en GPS-mottagare och 
väljer Position. En uppskattning av positionens 
noggrannhet visas på displayen.

Om du vill spara platsen som ett landmärke väljer du Val > 
Spara position. Landmärken är sparade platser med mer 
information, som kan användas i andra program och 
överföras mellan kompatibla enheter.

Trippmätare
Välj Färdavstånd > Val > Starta om du vill aktivera 
beräkning av färdavstånd och Stoppa om du vill inaktivera 
beräkningen. De beräknade värdena finns kvar på 
displayen. Använd denna funktion utomhus för att ta emot 
en bättre GPS-signal.

Välj Återställ för att nollställa färdavståndet, tiden, 
medelhastigheten och maxhastigheten och börja en 
ny beräkning. Välj Starta om om du även vill nollställa 
vägmätaren och den sammanlagda tiden.

Trippmätarens förmåga till exakta uträkningar är 
begränsad och avrundningsfel kan förekomma. 
Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas 
tillgänglighet och kvalitet.
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