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Okre¶lanie pozycji
GPS (Global Positioning System) to ogólno¶wiatowy 
system nawigacji radiowej, który obejmuje 24 satelity 
oraz stacje naziemne monitoruj±ce ich dzia³anie.

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 (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.

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.

Aby w³±czyæ/wy³±czyæ poszczególne metody okre¶lania 
pozycji (np. Bluethooth GPS), naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia > Ogólne > Pozycjonowan. > 
Metody pozycjonow..

Konfigurowanie po³±czenia GPS
Mo¿esz korzystaæ z us³ugi GPS za pomoc± zewnêtrznego 
odbiornika GPS. 

Aby w³±czyæ zewnêtrzny odbiornik GPS, sprawd¼ 
ustawienia urz±dzenia w podrêczniku u¿ytkownika.

Technologia Bluetooth umo¿liwia nawi±zanie 
bezprzewodowego po³±czenia miêdzy odbiornikiem GPS 
a Twoim urz±dzeniem. Dziêki temu mo¿esz swobodnie 
okre¶liæ pozycjê odbiornika GPS, aby zoptymalizowaæ 
odbiór sygna³u z satelity.

Aby skonfigurowaæ po³±czenie GPS:
1 Ca³kowicie na³aduj i w³±cz odbiornik GPS.



O
kr

e¶
la

ni
e 

po
zy

cj
i
2 Nawi±¿ po³±czenie Bluetooth miêdzy swoim 

urz±dzeniem a odbiornikiem GPS.
3 Umie¶æ odbiornik GPS na zewn±trz.
4 Po uruchomieniu aplikacji wybierz zewnêtrzny 

odbiornik GPS. Zostanie ustanowione po³±czenie GPS.

Za pierwszym razem nawi±zanie po³±czenia mo¿e zaj±æ 
kilka minut. Kolejne po³±czenia s± nawi±zywane szybciej, 
ale je¶li odbiornik GPS nie by³ u¿ywany przez jaki¶ czas lub 
odleg³o¶æ od miejsca, w którym by³ ostatnio u¿ywany, jest 
zbyt du¿a, ponowne odnalezienie silnego sygna³u te¿ mo¿e 
zaj±æ kilka minut.

Informacje o sygna³ach 
z satelitów
Je¶li odbiornik GPS nie mo¿e odebraæ sygna³u z satelity, 
nale¿y podj±æ nastêpuj±ce dzia³ania:
• Sprawd¼, czy po³±czenie Bluetooth miêdzy 

urz±dzeniami jest aktywne.
• Je¶li znajdujesz siê w budynku, wyjd¼ na zewn±trz, 

aby poprawiæ warunki odbioru sygna³u.
• 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.

Mapy 
Dziêki aplikacji Mapy mo¿na sprawdziæ swoje bie¿±ce 
po³o¿enie na mapie, przegl±daæ mapy ró¿nych miast 
i pañstw, wyszukiwaæ adresy i ciekawe miejsca, planowaæ 
trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywaæ miejsca 
jako punkty orientacyjne oraz przesy³aæ je do 
kompatybilnych urz±dzeñ.

Mo¿na równie¿ korzystaæ odp³atnie z dodatkowych us³ug, 
np. przewodników po miastach i nawigacji prowadzonej 
g³osem.

Aplikacja Mapy u¿ywa systemu GPS. Metody ustalania 
pozycji stosowane przez urz±dzenie mo¿na zdefiniowaæ 
w jego ustawieniach. Szczegó³owe informacje znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi.
5
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Prawie ca³o¶æ kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu 
niedok³adna i niepe³na. Nie nale¿y nigdy polegaæ wy³±cznie 
na kartografii udostêpnionej w tym urz±dzeniu.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy mo¿e siê 
okazaæ konieczne wskazanie punktu dostêpu do internetu, 
który bêdzie s³u¿y³ do pobierania danych kartograficznych 
dotycz±cych aktualnego miejsca pobytu. Aby w 
pó¼niejszym czasie zmieniæ domy¶lny punkt dostêpu, 
wybierz Opcje > Ustawienia > Sieæ > Domy¶lny punkt 
dostêpu.

Pobieranie map wi±¿e siê z ryzykiem transmisji ogromnej 
ilo¶ci danych przez sieæ us³ugodawcy. Skontaktuj siê 
z us³ugodawc±, aby dowiedzieæ siê wiêcej o kosztach 
transmisji danych.

 Wskazówka: Mo¿na tak¿e pobraæ mapy za pomoc± 
bezprzewodowego po³±czenia LAN lub aplikacji Nokia 
Map Loader.

Aby otrzymaæ powiadomienie o zarejestrowaniu 
urz±dzenia w sieci znajduj±cej siê poza macierzyst± 
sieci± komórkow±, wybierz Opcje > Ustawienia > Sieæ > 
Ostrze¿. dot. roamingu > W³±czone.

Przegl±danie map
Dostêpno¶æ map zale¿y od kraju.

Po otwarciu aplikacji Mapy wy¶wietlana jest zapisana 
lokalizacja z ostatniej sesji. Je¶li w ostatniej sesji nie 
zosta³a zapisana ¿adna pozycja, aplikacja Mapy wy¶wietla 
du¿e miasto na podstawie informacji dostêpnych w sieci 
komórkowej. Jednocze¶nie pobierana jest mapa lokalizacji. 
Mapy s± automatycznie zapisywane w urz±dzeniu.

Aby nawi±zaæ po³±czenie GPS i wy¶wietliæ swoje aktualne 
po³o¿enie, wybierz Opcje > Znajd¼ miejsce > Pozycja GPS 
[0] lub naci¶nij .

Aby poruszaæ siê po mapie, przewijaj w górê, w dó³, w lewo 
lub w prawo. Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o 
danym miejscu na mapie, przewiñ do niego, naci¶nij 
klawisz przewijania i wybierz Poka¿ szczegó³y. Aby u¿yæ 
lokalizacji, np. jako punktu wyj¶ciowego do wyszukiwania 
miejsc w okolicy lub planowania trasy, naci¶nij klawisz 
przewijania, a nastêpnie wybierz odpowiedni± opcjê. 
Aby powróciæ do bie¿±cego miejsca pobytu, wybierz  
lub Opcje > Znajd¼ miejsce > Pozycja GPS [0].

Je¶li podczas przegl±dania mapy na wy¶wietlaczu 
przewiniesz np. do s±siedniego kraju, automatycznie 
zostanie pobrana nowa mapa. Wszystkie mapy pobierane 
przez aplikacjê Mapy s± bezp³atne, ale ich pobieranie 
wi±¿e siê z ryzykiem transmisji ogromnej ilo¶ci danych 
przez sieæ us³ugodawcy. Wiêcej informacji na temat op³at 
za transmisjê danych mo¿na uzyskaæ u swojego 
us³ugodawcy.
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Bie¿±ce miejsce pobytu jest oznaczone na mapie. 

Ró¿a kompasowa wskazuje kierunek ustawienia mapy, 
którym domy¶lnie jest pó³noc.

Aby poruszaæ siê po mapie, przewijaj w górê, w dó³, w lewo 
lub w prawo. Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje 
o danym miejscu na mapie, przewiñ do niego, naci¶nij 
klawisz przewijania i wybierz Poka¿ szczegó³y. Aby 
powróciæ do bie¿±cego miejsca pobytu, wybierz Wróæ 
lub Opcje > Bie¿±ca lokalizacja.

Aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ mapê, naci¶nij  
lub . Aby prze³±czaæ siê miêdzy widokiem 
dwuwymiarowym a trójwymiarowym, naci¶nij .

Aby okre¶liæ, jakiego rodzaju ciekawe miejsca maj± byæ 
widoczne na mapie, wybierz Opcje > Opcje mapy > 
Kategorie i ¿±dane kategorie.

Aby przy korzystaniu z aplikacji Mapy wy¶wietliæ 
informacje o satelitach, wybierz Opcje > Opcje mapy > 
Dane o satelitach. Mo¿na tak¿e wy¶wietliæ wska¼nik GPS 
podczas przegl±dania map. Wska¼nik informuje, czy 
urz±dzenie odbiera sygna³y z satelitów. Patrz „Informacje 
dotycz±ce satelitów”, s. 7.

Aby wy¶wietliæ informacje o ciekawych miejscach 
znajduj±cych sie w pobli¿u, wybierz Opcje > Wyszukaj > 
Wyszukaj w pobli¿u. Aby znale¼æ ciekawe miejsce 
w pobli¿u swojej aktualnej pozycji, przesuñ mapê 
i wybierz Opcje > Wyszukaj > Wg kat..

Aby zapisaæ lokalizacjê jako punkt orientacyjny, 
w odpowiedniej lokalizacji naci¶nij klawisz przewijania 
i wybierz Zapisz > Jako punkt orientacyjny, wpisz nazwê 
punktu orientacyjnego i wybierz kategorie, które chcesz 
w nim uwzglêdniæ. 

Aby wykonaæ zdjêcie swojej lokalizacji, wybierz Zapisz > 
Jako obraz. Zdjêcie to zostanie zapisane w folderze 
Galeria.

Aby wy¶wietliæ zapisane punkty orientacyjne, wybierz 
Opcje > Znajd¼ miejsce > Ulubione. 

Aby wys³aæ punkt orientacyjny do kompatybilnego 
urz±dzenia, w widoku punktów orientacyjnych naci¶nij 
klawisz przewijania, a nastêpnie wybierz Wy¶lij. W przypadku 
wysy³ania punktu orientacyjnego w wiadomo¶ci SMS 
informacje zostan± przekonwertowane na zwyk³y tekst.

Aby zmodyfikowaæ ustawienia sieci, wyznaczania tras 
i ogólne, wybierz Opcje > Ustawienia.

Informacje dotycz±ce satelitów
Wska¼nik GPS jest widoczny na wy¶wietlaczu w trakcie 
przegl±dania map. Okrêgi w ikonie oznaczaj± satelity.

¯ó³ty okr±g wskazuje, ¿e urz±dzenie namierzy³o satelitê, 
a zielony, ¿e odbiera z niego satelity. Gdy wszystkie okrêgi 
s± zielone, oznacza to, ¿e urz±dzenie odbiera 
wystarczaj±co du¿o danych z satelitów, aby obliczyæ 
wspó³rzêdne Twojego aktualnego po³o¿enia.
7
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Aby sprawdziæ liczbê namierzonych satelitów oraz czy 
urz±dzenie odbiera sygna³y z satelitów, wybierz Opcje > 
Opcje mapy > Dane o satelitach.

Ka¿dy namierzony satelita jest zaznaczany jako pasek 
w widoku informacji o satelitach. D³ugo¶æ paska informuje 
o sile sygna³u. Gdy urz±dzenie odbierze wystarczaj±c± ilo¶æ 
danych z satelity do obliczenia wspó³rzêdnych Twojego 
po³o¿enia, pasek zmieni kolor na czarny.

Pocz±tkowo do obliczenia wspó³rzêdnych urz±dzenie 
potrzebuje danych z czterech satelitów. Po wykonaniu 
wstêpnych obliczeñ wystarcz± ju¿ tylko 3 satelity. 
Ogólnie jednak wiêksza liczba satelitów umo¿liwia 
wiêksz± precyzjê obliczeñ.

Pobieranie map
Je¶li podczas przegl±dania mapy na wy¶wietlaczu 
przewiniesz np. do s±siedniego kraju, automatycznie 
zostanie pobrana nowa mapa. Mapy pobierane w ten 
sposób s± bezp³atne, ale ich pobieranie mo¿e wi±zaæ siê 
z ryzykiem transmisji ogromnej ilo¶ci danych przez sieæ 
us³ugodawcy. Wiêcej informacji na temat op³at za 
transmisjê danych mo¿na uzyskaæ u swojego us³ugodawcy.

Ilo¶æ danych koniecznych do pobrania mo¿na sprawdziæ za 
pomoc± licznika danych (kB) widocznego na wy¶wietlaczu. 
Licznik wskazuje aktywno¶æ sieci podczas przegl±dania 
map, planowania tras lub wyszukiwania lokalizacji online.

Aby sprawdziæ, czy mapy pobrane do urz±dzenia zosta³y 
zaktualizowane na serwerze map, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Sieæ > Opcje > Sprawd¼ aktualizacje mapy.

Aby zabroniæ urz±dzeniu automatycznego pobierania map 
przez internet, np. gdy znajdujesz siê poza macierzyst± 
sieci± komórkow±, wybierz Opcje > Ustawienia > Sieæ > 
U¿yj sieci > Wy³±czone.

Aby okre¶liæ ilo¶æ pamiêci do zapisu plików map lub 
wskazówek g³osowych w danym folderze, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Maks. wyk. karty pam. (%). Ta opcja jest 
dostêpna tylko, gdy jest dostêpna kompatybilna karta 
pamiêci. Po zape³nieniu pamiêci najstarsze dane map 
s± usuwane. Zapisanych danych map nie mo¿na usun±æ 
rêcznie z karty pamiêci.

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader jest oprogramowaniem komputerowym 
u¿ywanym do pobierania z internetu i instalowania w 
urz±dzeniu map ró¿nych krajów. Mo¿e tak¿e s³u¿yæ do 
pobierania plików nawigacji g³osowej. 

Aby skorzystaæ z aplikacji Nokia Map Loader, trzeba j± 
najpierw zainstalowaæ na kompatybilnym komputerze. 
Oprogramowanie komputerowe mo¿na pobraæ ze strony 
internetowej www.nokia.com/maps. Wystarczy 
postêpowaæ zgodnie z wy¶wietlanymi instrukcjami.
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Przed uruchomieniem aplikacji Nokia Map Loader trzeba 

w³±czyæ aplikacjê Mapy. Nokia Map Loader sprawdza 
wersjê danych map do pobrania na podstawie historii 
u¿ytkowania Map.

Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci, aby pobraæ mapy:

1 Pod³±cz urz±dzenie do komputera za pomoc± 
odpowiedniego kabla danych USB. Jako tryb po³±czenia 
wybierz Urz±dzenie pamiêci masowej USB.

2 Na komputerze uruchom aplikacjê Nokia Map Loader. 
Aplikacja sprawdzi wersjê mapy do pobrania.

3 Wybierz mapy, a nastêpnie pobierz i zainstaluj 
je w urz±dzeniu.

Wyszukiwanie miejsc
Aby wy¶wietliæ ciekawe miejsca znajduj±ce siê w pobli¿u 
bie¿±cej pozycji lub innych miejsc na mapie, wybierz 
Opcje > Znajd¼ miejsce > W pobli¿u oraz kategoriê.

Aby wyszukaæ ciekawe miejsce wed³ug nazwy, wybierz 
Opcje > Znajd¼ miejsce > Wysz. s³ów klucz. lub zacznij 
wpisywaæ pierwsze litery nazwy i wybierz Znajd¼ miejsce.

Aby wyszukaæ miejsce, wybierz Opcje > Znajd¼ miejsce > 
Wed³ug adresu. Musisz wprowadziæ nazwê miasta 
i pañstwa. Aby u¿yæ adresu zapisanego dla wizytówki 

w folderze Kontakty, wybierz Opcje > Znajd¼ miejsce > 
Wed³ug adresu > Opcje > Wybierz z kontaktów.

Abt wy¶wietliæ wyniki wyszukiwania map, naci¶nij klawisz 
przewijania i wybierz Poka¿ na mapie. Aby wróciæ do listy 
wyników, wybierz Wstecz.

Aby wy¶wietliæ listê swoich poprzednich lokalizacji, 
wybierz Opcje > Znajd¼ miejsce > Ostatnie.

Planowanie trasy
Aby zaplanowaæ trasê z jednego miejsca do drugiego 
(np. z domu do biura), wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

1 Przewiñ do punktu na mapie, naci¶nij klawisz 
przewijania i wybierz Trasa od.

2 Przewiñ do opcji Wybierz, a nastêpnie wybierz Opcje > 
Wybierz i odpowiedni± opcjê. 

Aby zmodyfikowaæ ustawienia wyznaczania tras, 
np. ¶rodek transportu, wybierz Opcje > Ustawienia > 
Trasy.

3 Aby wybraæ miejsce docelowe, przewiñ do pozycji Do, 
a nastêpnie wybierz Opcje > Wybierz i odpowiedni± 
opcjê.

4. Aby wy¶wietliæ przebieg trasy, wybierz Opcje > Poka¿ 
trasê. Trasa jest planowana na podstawie wybranych 
ustawieñ.
9
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Aby wy¶wietliæ plan podró¿y na mapie, wybierz Opcje > 
Poka¿ na mapie.

Aby obejrzeæ symulacjê wyznaczonej trasy, wybierz 
Opcje > Uruchom symulacjê.

Us³ugi dodatkowe do aplikacji Mapy
Do kupienia dostêpne s± ró¿norodne przewodniki, np. po 
miastach lub regionach. Mo¿na tak¿e wykupiæ us³ugê 
nawigacji g³osowej do aplikacji Mapy.

Pobrane przewodniki s± zapisywane automatycznie w 
pamiêci urz±dzenia lub na kompatybilnej karcie pamiêci 
(je¶li jest w³o¿ona).

Nawigacja
Aby kupiæ us³ugê nawigacji g³osowej do aplikacji Mapy, 
wybierz Opcje > Us³ugi dodatkowe > Dodaj nawigacjê.

Po zakupie rozszerzonej nawigacji us³uga ta bêdzie 
dostêpna za po¶rednictwem aplikacji Mapy. Zakupiona 
licencja jest ograniczona do jednego urz±dzenia i nie mo¿e 
byæ przekazywana miêdzy urz±dzeniami.

Aby po wyznaczeniu trasy w aplikacji Mapy rozpocz±æ 
nawigacjê do ¿±danego miejsca docelowego z pomoc± 
wskazówek g³osowych systemu GPS, wybierz Opcje > 
Uruchom nawigacjê. Patrz „Planowanie trasy”, s. 9. Mo¿na 
te¿ rozpocz±æ nawigacjê, wybieraj±c dowoln± lokalizacjê 

na mapie lub na li¶cie wyników wyszukiwania, a nastêpnie 
Nawiguj do lokalizacji.

Je¶li korzystasz z nawigacji po raz pierwszy, pojawi siê 
pro¶ba o wybranie jêzyka wskazówek g³osowych i pobranie 
z internetu plików wskazówek g³osowych odpowiednich 
dla wybranego jêzyka. Aby zmieniæ jêzyk w pó¼niejszym 
terminie, w widoku g³ównym aplikacji Mapy wybierz 
Opcje > Ustawienia > Ogólne > Przewodnik g³osowy 
oraz ¿±dany jêzyk, a nastêpnie pobierz z internetu pliki 
wskazówek g³osowych odpowiednie dla wybranego jêzyka. 
Pliki do nawigacji g³osowej mo¿na pobraæ za pomoc± 
aplikacji Nokia MapLoader. Patrz „Pobieranie map”, s. 8.

Aby odrzuciæ wyznaczon± trasê lub u¿yæ innej, wybierz 
Opcje > Trasa alternatywna. 

Aby wy¶wietliæ tylko najbli¿sze miejsca skrêtu i ukryæ 
mapê, wybierz Opcje > Opcje mapy > Tryb strza³ki.

Aby wy³±czyæ nawigacjê, wybierz Opcje > Zatrzymaj 
nawigacjê.

Przewodniki
Aby kupiæ lub pobraæ przewodniki po miastach lub 
regionach, wybierz Opcje > Us³ugi dodatkowe > 
Przewodniki.
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W przewodnikach znajdziesz informacje na temat atrakcji 

turystycznych, restauracji, hoteli i innych ciekawych 
miejsc. Aby korzystaæ z przewodników, nale¿y je pobraæ 
i nabyæ.

Aby przegl±daæ pobrany przewodnik, na zak³adce 
Moje przew. aplikacji Przewodniki wybierz przewodnik 
i podkategoriê (je¶li s± dostêpne).

Aby pobraæ do urz±dzenia nowy przewodnik, w oknie 
Przewodniki przewiñ w prawo do zak³adki Najb. przew. 
lub Wsz. przew., wybierz ¿±dany przewodnik i naci¶nij OK. 
Aby nabyæ przewodnik, przewiñ w lewo do zak³adki 
Moje przew., wybierz pobrany przewodnik i wprowad¼ 
swoje dane p³atnicze. Za przewodniki mo¿na p³aciæ kart± 
kredytow± lub przez obci±¿enie swojego rachunku 
telefonicznego (je¶li umo¿liwia to us³ugodawca).

Aby potwierdziæ zakup, wybierz dwukrotnie OK. Aby 
otrzymaæ potwierdzenie zakupu za po¶rednictwem 
poczty e-mail, wprowad¼ swoje nazwisko i adres e-mail, 
a nastêpnie wybierz OK.

Punkty orientacyjne 
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 i Mapy.

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. Aby wys³aæ ¿±danie ustalenia 
wspó³rzêdnych bie¿±cego miejsca pobytu, wybierz 
Aktualna pozycja. 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 
klawisz przewijania. Przewiñ do odpowiedniego pola 
i wprowad¼ informacje.

Aby wy¶wietliæ punkt orientacyjny na mapie, wybierz 
Opcje > Poka¿ na mapie. Aby wyznaczyæ trasê do tego 
miejsca, wybierz Opcje > Nawiguj z map±.

Mo¿na przypisywaæ punkty orientacyjne do gotowych 
kategorii oraz tworzyæ nowe kategorie. Aby edytowaæ 
i tworzyæ nowe kategorie punktów orientacyjnych, 
przewiñ w prawo 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±.
11
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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 
Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki u³atwiaj±ce 
dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje 
o pozycji bie¿±cego miejsca pobytu oraz dane o podró¿y, 
np. przybli¿on± odleg³o¶æ od miejsca docelowego i 
szacunkowy czas trwania podró¿y.

Korzystanie z aplikacji Dane GPS wymaga, aby odbiornik 
GPS urz±dzenia odbiera³ 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, 
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 bie¿±cej pozycji, 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 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.
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Miernik d³ugo¶ci trasy

Wybierz D³ugo¶æ trasy > Opcje > Start, aby w³±czyæ 
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 prêdko¶æ ¶redni± i maksymaln±, 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.
13


