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Urèování polohy
Systém GPS (Global Positioning System) je celosvìtový 
radionavigaèní systém zahrnující 24 satelitù a pozemní 
stanice, které sledují jejich provoz.

Terminál GPS pøijímá nízkoúrovòové radiové signály 
z dru¾ic a mìøí dobu od vyslání do pøijetí. Z této doby 
pøijímaè GPS vypoèítá svou polohu s pøesností na metry.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován 
vládou USA, která je výhradnì odpovìdná za jeho pøesnost 
a údr¾bu. Pøesnost dat mù¾e být ovlivnìna nastavením 
satelitù systému GPS provádìným vládou USA a je 
pøedmìtem zmìn podle politiky GPS Ministerstva obrany 
USA a Federálního radionavigaèního plánu. Pøesnost mù¾e 
být rovnì¾ ovlivnìna nesprávnou geometrií satelitu. 
Dostupnost a kvalita signálù systému GPS mù¾e být 
ovlivnìna va¹im umístìním, budovami, pøírodními 
pøeká¾kami a povìtrnostními podmínkami. GPS pøijímaè by 
mìl být pou¾íván pouze na otevøeném prostranství, aby 
byl umo¾nìn pøíjem signálù systému GPS.

GPS by mìlo být v¾dy pou¾íváno jako pomùcka pøi 
navigaci. Systém GPS by nemìl být pou¾íván pro pøesné 

urèování polohy a nikdy byste nemìli výhradnì spoléhat na 
data o poloze získaná z pøijímaèe GPS pro zji¹»ování polohy 
nebo navigaci.

Chcete-li zapnout nebo vypnout nìkterou metodu 
urèování polohy, napøíklad Bluetooth GPS, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > Nastavení > 
Obecné > Poloha > Metody polohy.

Nastavení pøipojení pøijímaèe GPS
Systém GPS mù¾ete pou¾ívat s externím pøijímaèem GPS. 

Spolupráce pøístroje s externím pøijímaèem GPS je popsána 
v èásti o nastavení pøístroje v u¾ivatelské pøíruèce.

Bezdrátové spojení mezi pøijímaèem GPS a pøístrojem 
zaji¹»uje technologie Bluetooth. Proto mù¾ete pøijímaè 
GPS umístit libovolnì podle optimálního pøíjmu signálù 
z dru¾ic.

Nastavení pøipojení pøijímaèe GPS:
1 Pøijímaè GPS plnì nabijte a zapnìte ho.
2 Nava¾te spojení Bluetooth mezi pøístrojem 

a pøijímaèem GPS.
3 Umístìte pøijímaè GPS na místo s nekrytým 

výhledem na oblohu.
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4 Po otevøení aplikace vyberte externí pøijímaè GPS. 

Systém navá¾e spojení GPS.

Navázání prvního spojení mù¾e trvat nìkolik minut. 
Pozdìj¹í spojení jsou navázána rychleji, ale pokud systém 
GPS nìkolik dní nepou¾íváte nebo se výraznì vzdálíte od 
místa, kde jste systém GPS naposledy pou¾ili, mù¾e 
nalezení silného signálu trvat opìt nìkolik minut.

Satelitní signály
Pokud pøijímaè GPS nemù¾e najít satelitní signál, 
vyzkou¹ejte tyto kroky:
• Zkontrolujte, zda je aktivní spojení Bluetooth mezi 

pøístroji.
• Pokud se nacházíte v budovì, vyjdìte ven, kde je 

lep¹í signál.
• Pokud jste venku, pøejdìte do více otevøeného prostoru.
• Sílu signálu ovlivòují i ¹patné povìtrnostní podmínky.
• Navázání spojení GPS mù¾e trvat nìkolik sekund a¾ 

minut.

Po¾adavky na zji¹tìní polohy
Slu¾by sítì mohou vysílat po¾adavky na zji¹tìní polohy. 
Provozovatelé slu¾eb mohou podle polohy pøístroje nabízet 
informace o místních skuteènostech, napøíklad o poèasí 
nebo o dopravní situaci. 

Kdy¾ pøístroj obdr¾í po¾adavek na zji¹tìní polohy, zobrazí 
zprávu s uvedením slu¾by, která po¾adavek vyslala. 
Chcete-li údaj o poloze odeslat, zvolte mo¾nost Pøijmout, 
pokud chcete po¾adavek odmítnout, zvolte mo¾nost 
Odmít..

Mapy 
Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapì, 
umo¾òuje hledat v mapách rùzných mìst a zemí, hledat 
adresy a rùzná zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho 
místa na druhé a ukládat místa jako orientaèní body 
a posílat je do kompatibilních pøístrojù.

Mù¾ete si zakoupit i dal¹í slu¾by, napøíklad prùvodce 
mìsty nebo hlasovou navigaci.

Aplikace Mapy pou¾ívá funkce systému GPS. Metody 
urèování polohy pøístrojem mù¾ete definovat v nastavení 
pøístroje. Dal¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce.

Témìø v¹echny digitální mapy jsou v urèitém rozsahu 
nepøesné a neúplné. Nikdy výhradnì nespoléhejte na 
mapy sta¾ené pro pou¾ití v tomto pøístroji.

Pøi prvním pou¾ití aplikace Mapy mù¾e být nutné 
definovat pøístupový bod k internetu pro stahování map 
místa, na kterém se nacházíte. Chcete-li pozdìji výchozí 
pøístupový bod zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavení > Sí» > Výchozí pøístupový bod.
5
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Stahování map mù¾e vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství 
dat pøes sí» provozovatele slu¾eb. Informujte se u svého 
provozovatele slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy.

 Tip! Mapy mù¾ete stahovat i pøes bezdrátovou sí» LAN 
nebo pøes internet pomocí nástroje Nokia MapLoader.

Chcete-li být upozornìni, kdy¾ se pøístroj zaregistruje do 
sítì mimo domácí celulární sí», zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavení > Sí» > Upozornìní na roaming > Zapnuto.

Procházení map
Pokrytí map se li¹í podle jednotlivých zemí.

Pøi otevøení zobrazí aplikace Mapy místo, které bylo 
ulo¾eno pøi poslední relaci. Pokud není ulo¾eno ¾ádné 
místo, zobrazí aplikace Mapy hlavní mìsto zemì, ve které 
se podle informací pøístroje a celulární sítì nacházíte. 
Souèasnì aplikace stáhne mapu okolí. Mapy jsou 
automaticky ukládány do pøístroje.

Chcete-li navázat spojení GPS a zobrazit aktuální místo, 
zvolte mo¾nost Volby > Najít místo > Poloha GPS [0] 
nebo stisknìte tlaèítko .

Pro pohyb na mapì stisknìte navigaèní tlaèítko nahoru, 
dolù, vlevo èi vpravo. Pro zobrazení podrobných informací 
o místì na mapì pøejdìte na dané místo, stisknìte 
navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Zobrazit podrobnosti. 
Chcete-li místo pou¾ít napøíklad jako výchozí bod pro 
hledání v okolí nebo pro plánování trasy, stisknìte 

navigaèní tlaèítko a vyberte po¾adovanou mo¾nost. 
Chcete-li se vrátit na místo, na kterém se nacházíte, 
stisknìte tlaèítko  nebo zvolte mo¾nost Volby > 
Najít místo > Poloha GPS [0].

Kdy¾ pøi procházení mapy na displeji pøejdete napøíklad 
do jiné zemì, pøístroj automaticky stáhne novou mapu. 
V¹echny mapy stahované aplikací Mapy jsou poskytovány 
zdarma, stahování v¹ak mù¾e vy¾adovat pøenos velkého 
mno¾ství dat sítí provozovatele slu¾eb. Dal¹í informace 
o cenách za datové pøenosy zjistíte u svého provozovatele 
slu¾by.

Na mapì je vyznaèeno místo, na kterém se nacházíte. 
Kompasová rù¾ice ukazuje orientaci mapy, zpravidla 
na sever.

Pro pohyb na mapì stisknìte navigaèní tlaèítko nahoru, 
dolù, vlevo èi vpravo. Pro zobrazení podrobných informací 
o místì na mapì pøejdìte na dané místo, stisknìte 
navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Zobrazit podrobnosti. 
Chcete-li se vrátit na místo, na kterém se nacházíte, zvolte 
mo¾nost Zpìt nebo Volby > Aktuální pozice.

Chcete-li mapu zvìt¹it nebo zmen¹it, stisknìte 
tlaèítko  nebo . Pro pøepínání mezi dvojrozmìrným 
a trojrozmìrným zobrazením stisknìte tlaèítko .

Chcete-li definovat, která zajímavá místa mají být na mapì 
zobrazena, zvolte mo¾nost Volby > Mo¾nosti mapy > 
Kategorie a vyberte po¾adované kategorie.
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Chcete-li zobrazit informace o dru¾icích pou¾ívaných s 

aplikací Mapy, zvolte mo¾nost Volby > Mo¾nosti mapy > 
Satelitní info. Pøi procházení map vidíte na displeji 
indikátor GPS. Tento indikátor udává, zda pøístroj pøijímá 
signál z dru¾ic Viz èást „Informace o dru¾icích“ na str. 7.

Chcete-li zobrazit zajímavá místa v okolí, zvolte mo¾nost 
Volby > Hledat > Hledat v blízkosti. Chcete-li zobrazit 
zajímavá místa poblí¾ jiných míst, posuòte mapu a zvolte 
mo¾nost Volby > Hledat > Podle kategorie.

Chcete-li místo ulo¾it jako orientaèní bod, stisknìte na 
daném místì navigaèní tlaèítko, zvolte mo¾nost Ulo¾it > 
Jako orientaèní bod, zadejte název orientaèního bodu 
a vyberte kategorie, do kterých ho chcete zaøadit. 

Chcete-li poøídit snímek místa, zvolte mo¾nost Ulo¾it > 
Jako obrázek. Snímek je ulo¾en do slo¾ky Galerie.

Pro zobrazení ulo¾ených orientaèních bodù zvolte 
mo¾nost Volby > Najít místo > Oblíbené. 

Chcete-li orientaèní bod odeslat do kompatibilního 
pøístroje, stisknìte v zobrazení orientaèních bodù 
navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Poslat. Pokud 
posíláte významné místo textovou zprávou, budou 
informace pøevedeny do prostého textu.

Chcete-li upravit sí», smìrování a obecná nastavení, 
zvolte mo¾nost Volby > Nastavení.

Informace o dru¾icích
Pøi procházení map je na displeji zobrazen indikátor GPS. 
Koleèka v ikonì oznaèují dru¾ice.

®luté koleèko udává, ¾e pøístroj na¹el dru¾ici, zelené 
koleèko potvrzuje pøíjem signálu z dru¾ice. Kdy¾ jsou 
v¹echna koleèka zelená, získává pøístroj z dru¾icového 
signálu dostatek dat pro výpoèet souøadnic místa, na 
kterém se nacházíte.

Chcete-li zkontrolovat, kolik dru¾ic pøístroj na¹el a zda 
z nich pøijímá signál, zvolte mo¾nost Volby > Mo¾nosti 
mapy > Satelitní info.

Pokud pøístroj na¹el dru¾ice, je v zobrazení informací o 
dru¾icích pro ka¾dou z nich zobrazen pruh. Èím je pruh 
del¹í, tím je dru¾icový signál silnìj¹í. Jakmile pøístroj pøijme 
z dru¾icového signálu dostatek dat pro výpoèet souøadnic 
místa, kde se nacházíte, pruh se zbarví èernì.

Aby pøístroj mohl vypoèítat souøadnice místa, na kterém 
se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoò od ètyø 
dru¾ic. Po dokonèení úvodního výpoètu mù¾e být mo¾né 
pokraèovat ve výpoètu polohy pomocí tøí dru¾ic. Pøi 
pøijímání signálu z více dru¾ic v¹ak systém dosahuje 
vìt¹í pøesnosti.
7
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Stahování map
Kdy¾ pøi procházení mapy na displeji pøejdete napøíklad 
do jiné zemì, pøístroj automaticky stáhne novou mapu. 
Tyto stahované mapy jsou poskytovány zdarma, stahování 
v¹ak mù¾e vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství dat sítí 
provozovatele slu¾eb. Dal¹í informace o cenách za 
datové pøenosy zjistíte u svého provozovatele slu¾by.

Mno¾ství pøenesených dat mù¾ete zobrazit na poèitadle 
(kB) na displeji. Poèitadlo zobrazuje provoz v síti pøi 
procházení map, vytváøení tras a hledání míst online.

Chcete-li zkontrolovat, zda byly mapy sta¾ené do 
pøístroje na mapovém serveru aktualizovány, zvolte 
mo¾nost Volby > Nastavení > Sí» > Volby > Hledání 
aktualizací map.

Chcete-li vypnout automatické stahování map z internetu, 
napøíklad kdy¾ se nacházíte mimo domácí celulární sí», 
zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Sí» > Pou¾ít sí» > 
Vypnuto.

Chcete-li urèit, kolik místa ve vybrané pamìti chcete 
pou¾ít pro mapy nebo hlasovou navigaci, zvolte mo¾nost 
Volby > Nastavení > Max.vyu¾.pam.karty (%). Tato 
mo¾nost je k dispozici pouze kdy¾ je vlo¾ena kompatibilní 
pamì»ová karta. Po naplnìní pamìti pøístroj automaticky 
odstraní nejstar¹í mapu. Ulo¾ené mapy nelze z pamì»ové 
karty odstranit ruènì.

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader je aplikace pro poèítaè, slou¾ící ke 
stahování a instalaci map rùzných zemí z internetu 
do pøístroje. Mù¾ete v ní také stahovat hlasové soubory 
pro podrobnou navigaci.

Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve nainstalovat 
do kompatibilního poèítaèe. Aplikaci pro poèítaè mù¾ete 
stáhnout z internetové adresy www.nokia.com/maps. 
Postupujte podle pokynù na displeji.

Ne¾ pou¾ijete aplikaci Nokia Map Loader, musíte pou¾ít 
aplikaci Nokia Maps. Aplikace Nokia Map Loader podle 
historických údajù aplikace Mapy kontroluje verzi mapy, 
kterou má stáhnout.

Po nainstalování aplikace do poèítaèe stahujte mapy 
tímto postupem:

1. Pøipojte pøístroj k poèítaèi kompatibilním datovým 
kabelem USB. Zvolte re¾im pøipojení USB 
Velkokapacitní pamì».

2. V poèítaèi spus»te aplikaci Nokia Map Loader. Aplikace 
Nokia Map Loader zkontroluje verzi mapy, kterou má 
stáhnout.

3. Vyberte po¾adované mapy, stáhnìte je a nainstalujte je 
do pøístroje.
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Hledání míst

Chcete-li zobrazit zajímavá místa v okolí nebo jiná místa 
na mapì, zvolte mo¾nost Volby > Najít místo > V okolí 
a vyberte kategorii.

Chcete-li hledat zajímavé místo podle názvu, zvolte 
mo¾nost Volby > Najít místo > Hled. podle kl. slov nebo 
zaènìte zadávat první písmena názvu a zvolte mo¾nost 
Najít místo.

Chcete-li místo hledat podle adresy, zvolte mo¾nost 
Volby > Najít místo > Podle adresy. Musíte zadat mìsto 
a zemi. Chcete-li pou¾ít adresu ulo¾enou na kartì kontaktu 
v aplikaci Kontakty, zvolte mo¾nost Volby > Najít místo > 
Podle adresy > Volby > Vybrat z kontaktù.

Chcete-li výsledek hledání zobrazit na mapì, stisknìte 
navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Zobrazit na mapì. 
Pro návrat do seznamu výsledkù zvolte mo¾nost Zpìt.

Chcete-li zobrazit seznam døíve hledaných míst, 
zvolte mo¾nost Volby > Najít místo > Minulé.

Plánování trasy
Chcete-li naplánovat trasu z jednoho místa na druhé 
(napøíklad z domova do kanceláøe), pou¾ijte tento postup:

1. Vyhledejte místo na mapì, stisknìte navigaèní tlaèítko 
a zvolte mo¾nost Trasa z.

2. Pøejdìte na mo¾nost Zvolit, zvolte mo¾nost Volby > 
Zvolit a vyberte po¾adovanou mo¾nost. 

Chcete-li upravit nastavení plánování tras, napøíklad 
dopravní prostøedek, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavení > Trasa.

3. Chcete-li vybrat cíl, vyhledejte hodnotu Do, zvolte 
mo¾nost Volby > Zvolit a vyberte po¾adovanou 
mo¾nost.

4. Pro zobrazení itineráøe zvolte mo¾nost Volby > 
Zobrazit trasu. Trasa bude vypoètena podle vybraných 
nastavení.

Pro zobrazení tra»ových bodù itineráøe na mapì zvolte 
mo¾nost Volby > Zobrazit na mapì.

Chcete-li spustit simulaci vytvoøené trasy, zvolte mo¾nost 
Volby > Spustit simulaci.

Dal¹í slu¾by pro aplikaci map
Pro aplikaci mù¾ete zakoupit a stáhnout rùzné druhy 
prùvodcù, napøíklad prùvodce mìsty nebo cestovní 
prùvodce. Kromì toho si pro aplikaci Mapy mù¾ete 
zakoupit i navigaèní slu¾bu s hlasovým výstupem..

Sta¾ené mapy jsou automaticky ukládány do pamìti 
pøístroje nebo na pamì»ovou kartu (je-li vlo¾ena).
9
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Navigace
Chcete-li si pro aplikaci Mapy zakoupit navigaèní slu¾bu s 
hlasovým výstupem, zvolte mo¾nost Volby > Slu¾by 
navíc > Pøidat navigaci.

Po zakoupení je slu¾ba navigace dostupná v aplikaci Mapy. 
Zakoupené licence k navigaci jsou vázány na pøístroj a 
nelze je pøená¹et mezi pøístroji.

Chcete-li po vytvoøení trasy v aplikaci Mapy zahájit 
navigaci GPS s hlasovým výstupem do po¾adovaného cíle, 
zvolte mo¾nost Volby > Spustit navigaci. Viz èást 
„Plánování trasy“ na str. 9. Navigaci mù¾ete zahájit také 
tak, ¾e vyberete na mapì nebo v seznamu výsledkù 
libovolné místo a zvolíte mo¾nost Navigace do.

Pøi prvním pou¾ití navigace vás pøístroj po¾ádá o volbu 
jazyka hlasového výstupu a stáhnete si soubory pro 
hlasovou navigaci v daném jazyce. Chcete-li jazyk pozdìji 
zmìnit, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Mapy mo¾nost 
Volby > Nastavení > Obecné > Hlasové navádìní, 
vyberte jazyk a stáhnìte soubory hlasové navigace pro 
vybraný jazyk. Soubory hlasové navigace mù¾ete stahovat 
i pomocí aplikace Nokia MapLoader. Viz èást „Stahování 
map“ na str. 8.

Chcete-li vytvoøenou trasu zru¹it a pou¾ít jinou trasu, 
zvolte mo¾nost Volby > Alternativní trasa. 

Pro zobrazení pouze pøí¹tích odboèení a skrytí mapy zvolte 
mo¾nost Volby > Mo¾nosti mapy > Re¾im ¹ipky.

Navigaci ukonèíte zvolením mo¾nosti Volby > Zastavit 
navigaci.

Prùvodci
Chcete-li pro aplikaci zakoupit a stáhnout rùzné druhy 
prùvodcù, napøíklad prùvodce mìsty nebo cestovní 
prùvodce, zvolte mo¾nost Volby > Slu¾by navíc > 
Prùvodci.

Prùvodci nabízejí informace o atrakcích, restauracích, 
hotelech a jiných zajímavých místech. Prùvodce musíte 
nejprve stáhnout a zakoupit.

Chcete-li najít a stáhnout prùvodce, vyberte na kartì Moji 
prùvodci aplikace Prùvodci prùvodce a podkategorii (je-li 
k dispozici).

Chcete-li do pøístroje stáhnout nového prùvodce, pøejdìte 
v aplikaci Prùvodci doprava na kartu Nejbl.prùv nebo 
V¹ichn.prùv., vyberte prùvodce a stisknìte tlaèítko OK. 
Chcete-li prùvodce zakoupit, pøejdìte doleva na kartu Moji 
prùvodci, vyberte sta¾eného prùvodce a zadejte platební 
údaje. Za prùvodce mù¾ete zaplatit kreditní kartou nebo 
pøes telefonní úèet (pokud to podporuje vá¹ provozovatel 
celulární sítì).

Nákup dvakrát potvrïte mo¾ností OK. Chcete-li el. po¹tou 
obdr¾et potvrzení o nákupu, zadejte své jméno a el. adresu 
a zvolte mo¾nost OK.
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Orientaèní body 

Funkce Orient. b. umo¾òuje ulo¾it v pøístroji údaje o 
poloze konkrétních míst. Ulo¾ená místa mù¾ete øadit 
do rùzných kategorií, napøíklad pracovní, a mù¾ete k 
nim pøidávat dal¹í informace, napøíklad adresy. Ulo¾ené 
orientaèní body mù¾ete vyu¾ívat v kompatibilních 
aplikacích jako jsou GPS data a Mapy.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

Chcete-li vytvoøit nový orientaèní bod, zvolte mo¾nost 
Volby > Nový orientaèní bod. Chcete-li po¾ádat o zji¹tìní 
souøadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte mo¾nost 
Aktuální poloha. Chcete-li údaje o poloze zadat ruènì, 
zvolte mo¾nost Zadat manuálnì.

Chcete-li ulo¾ený orientaèní bod upravit nebo k nìmu 
pøidat údaje (napøíklad po¹tovní adresu), vyhledejte 
orientaèní bod a stisknìte navigaèní tlaèítko. Pøejdìte na 
po¾adované pole a zadejte údaje.

Pro zobrazení orientaèních bodù na mapì zvolte mo¾nost 
Volby > Ukázat na mapì. Pro vytvoøení trasy do daného 
místa zvolte mo¾nost Volby > Navig. pomocí mapy.

Orientaèní body mù¾ete tøídit do pøedem nastavených 
kategorií, mù¾ete také vytvoøit nové kategorie. Pro úpravy 
a vytváøení nových kategorií orientaèních bodù stisknìte 

v zobrazení Orient. b. navigaèní tlaèítko vpravo a zvolte 
mo¾nost Volby > Upravit kategorie.

Chcete-li zaøadit orientaèní bod do kategorie, vyhledejte v 
zobrazení Orient. b. bod a zvolte mo¾nost Volby > Pøidat 
do kategorie. Pøejdìte na ka¾dou kategorii, ke které chcete 
orientaèní bod pøidat, a vyberte ji.

Chcete-li odeslat jeden nebo více orientaèních bodù do 
kompatibilního pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat. 
Pøijaté orientaèní body jsou umístìny do slo¾ky Pøijaté v 
aplikaci Zprávy.

GPS data 
Nástroj GPS data slou¾í k poskytování informací o trase 
k vybranému cíli, informací o souèasné poloze a informací 
o cestì, napøíklad pøibli¾né vzdálenosti do cíle a pøibli¾né 
dobì trvání cesty.

Pro práci s nástrojem GPS data musí externí pøijímaè 
GPS pøijímat informace od nejménì tøí dru¾ic, aby mohl 
vypoèítat souøadnice místa, na kterém se nacházíte.

Navigace po trase
Navigaci po trase zapnete mo¾ností Navigace. Navigaci 
po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitø 
budovy, nemusí pøijímaè GPS pøijmout potøebné informace 
z dru¾ic.
11
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Funkce navigace po trase vyu¾ívá otoèný kompas na 
displeji pøístroje. Èervený bod ukazuje smìr k cíli a 
uprostøed rù¾ice kompasu je uvedena pøibli¾ná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje pøímou trasu a nejkrat¹í 
vzdálenost k cíli mìøenou vzdu¹nou èarou. Ignoruje 
jakékoli pøeká¾ky, napøíklad budovy a pøírodní pøeká¾ky. 
Pøi výpoètu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v 
nadmoøských vý¹kách. Navigace po trase je aktivní 
pouze kdy¾ se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavit cíl cesty a vyberte cílový orientaèní bod nebo 
zadejte souøadnice zemìpisné ¹íøky a délky. Mo¾ností 
Ukonèit navigaci mù¾ete cíl trasy vymazat.

Naètení informací o poloze
Chcete-li zobrazit údaje o poloze aktuálního místa, zvolte 
mo¾nost Poloha. Na displeji je uveden odhad pøesnosti 
polohy místa.

Chcete-li aktuální místo ulo¾it jako orientaèní bod, 
zvolte mo¾nost Volby > Ulo¾it polohu.

Orientaèní body jsou ulo¾ená místa s doplòujícími 
informacemi. Mù¾ete je pou¾ívat i v jiných kompatibilních 
aplikacích a pøená¹et mezi kompatibilními zaøízeními.

Poèitadlo vzdálenosti
Poèitadlo vzdálenosti aktivujete zvolením mo¾nosti 
Vzdálenost > Volby > Start, mo¾ností Stop ho 
deaktivujete. Vypoètené hodnoty zùstanou na displeji. Tuto 
funkci pou¾ívejte mimo budovy, aby pøijímaè získal lep¹í 
signál GPS.

Zvolením mo¾nosti Vynulovat vynulujete vzdálenost, èas, 
prùmìrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpoèet. 
Mo¾nost Restartovat vynuluje i poèitadlo kilometrù a 
celkový èas.

Poèítadlo vzdálenosti má omezenou pøesnost a mù¾e 
docházet k chybám zaokrouhlování. Pøesnost mù¾e být 
rovnì¾ ovlivnìna dostupností a kvalitou signálù GPS.


