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larýndan etkilenebilir. GPS 
için GPS alýcýsýný mutlaka açýk 
.

 düþük güçlü radyo sinyallerini 
sini ölçer. Yol alma süresi ile GPS 

 yeri metre hassasiyetinde 

slararasý WGS-84 koordinat 
e ve ondalýk derece biçiminde 

 yardýmcýsý olarak kullanýlmalýdýr. 
lçümlerinde kullanýlmamalýdýr ve 
rma veya gezinme için yalnýzca 
onum bilgilerine 

 hakkýnda
i bulamýyorsa, aþaðýdakileri 

a iyi sinyal almak için dýþarý çýkýn.
ha açýk bir alana gidin.
Konumlandýrma
 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > GPS verisi veya 

Yer iþaretleri seçeneðini belirleyin.

Yer iþaretleri ve GPS verisi þebekeye baðlý olabilir (þebeke 
servisi) veya uyumlu bir GPS alýcýsý kullanmanýzý 
gerektirebilir. Konumlandýrma yöntemini etkinleþtirmek 
için, yönteme gidip Seçenek > Etkinleþtir seçeneðini 
belirleyin.

Bluetooth baðlantýsýna sahip uyumlu bir GPS alýcýsýný 
konumlandýrma için kullanmaya baþlamak üzere,  
tuþuna basýn ve Araçlar > Bluetooth seçeneðini belirleyin. 
GPS alýcýsýna baðlanmak için Bluetooth baðlantýsýný 
kullanýn. Bluetooth baðlantýsýný kullanma hakkýnda daha 
fazla bilgi için Nokia N76 kullaným kýlavuzuna bakýn.

Global Konumlandýrma Sistemi (GPS), Amerika Birleþik 
Devletleri hükümeti tarafýndan iþletilir; sistemin doðru 
çalýþmasý ve bakýmý yalnýzca ABD hükümetinin 
sorumluluðundadýr. Konum verilerinin doðruluðu, 
Amerika Birleþik Devletleri hükümetinin GPS uydularý 
üzerinde yaptýðý ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD 
Savunma Bakanlýðý’nýn sivil GPS kullanýmý politikasý ile 
Federal Radyo Seyir Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. Uydu 
geometrisindeki hatalar da verilerin doðruluðunu 
etkileyebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi 
bulunduðunuz yerin, yapýlarýn ve doðal engellerin 

varlýðýndan ve hava koþul
sinyallerinin alýnabilmesi 
havada kullanmak gerekir

GPS terminali, uydulardan
alýp sinyallerin gelme süre
alýcýsý cihazýn bulunduðu
hesaplayabilir.

GPS'deki koordinatlar, ulu
sistemi kullanýlarak derec
ifade edilir.

GPS yalnýzca bir gezinme
Hassas konum belirleme ö
hiçbir zaman konumlandý
GPS alýcýsýnýn saðladýðý k
güvenilmemelisiniz.

Uydu sinyalleri
GPS alýcýnýz uydu sinyalin
dikkate alýn:
• Ýç mekandaysanýz, dah
• Dýþ mekandaysanýz da
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ak için Seçenek > Yeni yer iþareti 
hazýnýz uyumlu bir GPS alýcýsýna 
unuzun koordinatlarý için bir 
e bulunabilirsiniz. Konum 
çerli konum seçeneðini belirleyin. 
girmek için El ile girin seçeneðini 

tinin bilgilerini düzenlemek veya 
sokak adresi gibi) yer iþaretine 
basýn. Ýlgili alana ilerleyin ve 

n ayarlanmýþ kategorilere ayýrabilir 
uþturabilirsiniz. Yer iþareti 
 veya mevcut olanlarý düzenlemek 
ründe  tuþuna basýn ve 
i düzenle seçeneðini belirleyin.

lemek için Yer iþaretleri 
 ilerleyin ve Seçenek > Kategoriye 
in. Yer iþaretini eklemek istediðiniz 
ve seçin.

ya daha çok yer iþareti göndermek 
 seçeneðini belirleyin. Alýnan yer 
ltýndaki Gelen Kutusu klasörüne 
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a • Hava koþullarý kötüyse, sinyal gücü de bundan 
etkilenebilir.

• GPS baðlantýsýnýn kurulmasý birkaç saniye ile birkaç 
dakika arasýnda sürebilir.

Konum istekleri
Bir þebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteði 
alabilirsiniz. Servis saðlayýcýlar, cihazýnýzýn bulunduðu yere 
göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgiler 
sunabilir. 

Konum isteði aldýðýnýzda, istekte bulunan servisi gösteren 
bir mesaj görüntülenir. Konum bilgilerinizin 
gönderilmesine izin vermek için Kabul et seçeneðini, isteði 
reddetmek içinse Reddet seçeneðini belirleyin.

Yer iþaretleri 
 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Yer iþaretleri 

seçeneðini belirleyin. Yer iþaretleri ile belirli yerlerin 
konum bilgilerini cihazýnýza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen 
yerleri iþ gibi çeþitli kategorilere ayýrabilir ve adres gibi 
bilgiler ekleyebilirsiniz. Kaydedilen yer iþaretlerinizi GPS 
verisi gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar, uluslararasý WGS-84 koordinat 
sistemi kullanýlarak derece ve ondalýk derece biçiminde 
ifade edilir.

Yeni yer iþareti oluþturm
seçeneðini belirleyin. Ci
baðlý ise, mevcut konum
konumlandýrma isteðind
bilgilerini almak için Ge
Konum bilgilerini el ile 
belirleyin.

Kaydedilen bir yer iþare
yeni bilgi eklemek için (
ilerleyin ve  tuþuna 
bilgileri girin.

Yer iþaretlerinizi öncede
veya yeni kategoriler ol
kategorileri oluþturmak
için Yer iþaretleri klasö
Seçenek > Kategoriler

Kategoriye yer iþareti ek
klasöründe yer iþaretine
ekle seçeneðini belirley
her kategoriye ilerleyin 

Uyumlu bir cihaza bir ve
için Seçenek > Gönder
iþaretleriniz Mesajlar a
kaydedilir.
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sayýlýr. Mesafe hesaplanýrken 
nmaz. Rota kýlavuzu yalnýzca 
ir.

mek için Seçenek > Hedefi 
in ve hedef olarak bir yer iþareti 
m koordinatlarýný girin. 
mýþ hedefi silmek için Gezinmeyi 
yin.

lma
num bilgilerini görüntülemek 
r GPS alýcýsýna baðlayýp Konum 
umun tahmini doðruluk oraný 

reti olarak kaydetmek için 
et seçeneðini belirleyin. 
gi içeren kaydedilmiþ yerlerdir 
hazlarda kullanýlabilir ve uyumlu 
bilir.

amasýný etkinleþtirmek için Yolc. 
þlat seçeneðini, devre dýþý 

eçeneðini belirleyin. Hesaplanan 
ha iyi bir GPS sinyali almak için 
a kullanýn.
GPS verisi 
 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > GPS verisi 

seçeneðini belirleyin. GPS verisi, seçilen bir hedef için rota 
kýlavuz bilgileri, bulunduðunuz yerle ilgili konum bilgileri 
ve hedefe yaklaþýk mesafe ve yaklaþýk seyahat süresi gibi 
seyahat bilgilerini saðlamak üzere tasarlanmýþtýr.

GPS'deki koordinatlar, uluslararasý WGS-84 koordinat 
sistemi kullanýlarak derece ve ondalýk derece biçiminde 
ifade edilir.

GPS verisi’ni kullanmak için, cihazýnýz uyumlu bir GPS 
alýcýsýna baðlý olmalýdýr. GPS alýcýsýnýn konum 
koordinatlarýnýzý hesaplamasý için en az üç uydudan konum 
bilgisi almasý gerekir.

Rota kýlavuzu
Rota kýlavuzunu kullanmak için Gezinme seçeneðini 
belirleyin. Rota kýlavuzunu dýþ mekanda baþlatýn. 
Uygulama iç mekanda baþlatýlýrsa uyumlu GPS alýcýnýz 
uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kýlavuzu cihaz ekranýnda dönen bir pusula kullanýr. 
Kýrmýzý bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan 
yaklaþýk mesafe pusula halkasýnýn içinde belirtilir.

Rota kýlavuzu, hedefe olan en düz rotayý ve en kýsa 
mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) 
tasarlanmýþtýr. Rota üzerinde olabilecek bina veya doðal 

engebe gibi engeller yok 
yükseklik farký dikkate alý
hareket ettiðinizde etkind

Yolculuk hedefinizi belirle
belirle seçeneðini belirley
seçin veya enlem ve boyla
Yolculuðunuz için ayarlan
durdur seçeneðini belirle

Konum bilgileri a
Mevcut konumunuzun ko
için, cihazýnýzý uyumlu bi
seçeneðini belirleyin. Kon
ekranda gösterilir.

Bulunduðunuz yeri yer iþa
Seçenek > Konumu kayd
Yer iþaretleri daha çok bil
ve bunlar diðer uyumlu ci
cihazlar arasýnda aktarýla

Yolculuk ölçer
Yolculuk mesafesi hesapl
mesafesi > Seçenek > Ba
býrakmak içinse Durdur s
deðerler ekranda kalýr. Da
bu özelliði dýþ mekanlard
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sýfýr olarak ayarlayýp yeni bir hesaplama baþlatmak için 
Sýfýrla seçeneðini belirleyin. Mesafe sayacýný ve toplam 
süreyi de sýfýr olarak ayarlamak için Yeniden baþlat 
seçeneðini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kýsýtlý kesinliðe sahiptir ve yuvarlama 
hatalarý içerebilir. Kesinlik ayrýca GPS sinyallerinin 
mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.


