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Urèenie polohy
Systém GPS (Global Positioning System) je celosvetový 
rádiový navigaèný systém, ktorý zahàòa 24 satelitov 
a ich pozemné stanice monitorujúce ich èinnos».

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkej intenzity 
a meria èas, za ktorý sa signál dostane zo satelitu k 
prijímaèu. Z tohto èasu potom prijímaè GPS vypoèíta 
svoju polohu s presnos»ou na metre.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupòoch 
a desatinách stupòov s pou¾itím medzinárodného 
súradnicového systému WGS-84.

Globálny pozièný systém (Global Positioning System – 
GPS) prevádzkuje vláda Spojených ¹tátov, ktorá nesie 
výluènú zodpovednos» za presnos» a údr¾bu systému. 
Presnos» lokalizaèných údajov mô¾e by» ovplyvnená 
úpravami dru¾íc systému GPS, vykonanými vládou 
Spojených ¹tátov, a mô¾e sa zmeni» úpravou civilnej 
GPS politiky Ministerstva obrany Spojených ¹tátov a 
Federálneho rádionavigaèného plánu. Presnos» mô¾u 
negatívne ovplyvni» aj odchýlky v geometrii satelitov. 
Dostupnos» a kvalita signálov GPS mô¾u negatívne 
ovplyvni» budovy a prirodzené preká¾ky, ako aj 
poveternostné podmienky. GPS prijímaè mo¾no 
pou¾íva» iba vonku, aby bol mo¾ný príjem GPS signálov.

GPS mo¾no pou¾íva» iba ako navigaènú pomôcku. 
GPS sa nemá pou¾íva» na presné meranie polohy a 
pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy 
nemali bezvýhradne spolieha» na lokalizaèné údaje 
z GPS prijímaèa.

Ak chcete zapnú» alebo vypnú» rôzne metódy lokalizácie 
(GPS), ako napríklad Bluetooth GPS, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Nástroje > Nastavenia > V¹eobecné > 
Urèenie polohy > Metódy urèenia polohy.

Nastavenie spojenia GPS
Mô¾ete pou¾i» GPS s externým prijímaèom GPS. 

Ak chcete zapnú» pou¾itie externého prijímaèa GPS, 
pozrite nastavenia zariadenia v tejto príruèke.

Technológia Bluetooth poskytuje bezdrôtové spojenie 
medzi prijímaèom GPS a va¹ím zariadením. Preto mô¾ete 
prijímaè GPS umiestni» na åubovoåné miesto, aby ste získali 
optimálny satelitný príjem.

Nastavenie spojenia GPS:
1 Prijímaè GPS úplne nabite a zapnite ho.
2 Nastavte spojenie Bluetooth medzi zariadením 

a prijímaèom GPS.
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3 Umiestnite prijímaè GPS tak, aby medzi ním a oblohou 
bol voåný priestor.

4 Po otvorení aplikácia vyberte externý prijímaè GPS. 
Spojenie GPS je vytvorené.

Vytvorenie prvého spojenia mô¾e trva» niekoåko minút. 
Ïal¹ie spojenie je u¾ rýchlej¹ie. Ak v¹ak systém GPS 
nepou¾ijete niekoåko dní alebo ste ïaleko od miesta, 
kde ste ho naposledy pou¾ili, opä» to mô¾e trva» niekoåko 
minút, kým nájdete silný signál.

O satelitných signáloch
Ak prijímaè GPS nie je schopný zachyti» signál satelitu, 
zvá¾te tieto skutoènosti:
• Skontrolujte, èi je spojenie Bluetooth medzi 

zariadeniami aktívne.
• Ak ste vnútri, lep¹í signál dosiahnete, ak vyjdete von.
• Ak ste vonku, presuòte sa na otvorenej¹ie priestranstvo.
• Intenzita signálu mô¾e by» ovplyvnená aj zlými 

poveternostnými podmienkami.
• Nadviazanie spojenia GPS mô¾e trva» od niekoåkých 

sekúnd a¾ po niekoåko minút.

Po¾iadavky na urèenie polohy
Mô¾e sa sta», ¾e od slu¾by siete dostanete po¾iadavku na 
urèenie va¹ej polohy. Poskytovatelia slu¾ieb mô¾u ponúka» 

informácie o lokálnych témach, akými sú napríklad poèasie 
alebo dopravné podmienky, ktoré sú zalo¾ené na pozícii 
vá¹ho zariadenia. 

Ak dostanete po¾iadavku na urèenie polohy, zobrazí sa 
správa, ¾e slu¾ba vykonáva túto po¾iadavku. Ak chcete 
povoli» odoslanie informácií o polohe, vyberte polo¾ku 
Prijmi. Ak chcete po¾iadavku odmietnu», vyberte polo¾ku 
Odmietni.

Mapy
Aplikácia Mapy umo¾òuje zobrazi» va¹u aktuálnu polohu 
na mape, prezera» mapy rôznych miest a krajín, vyhåadáva» 
adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánova» cesty z jedného 
miesta na iné, uklada» lokality ako orientaèné body 
a posiela» ich na kompatibilné prístroje.

Mô¾ete si tie¾ kúpi» ¹peciálne slu¾by, ako napríklad 
sprievodcu mestom a navigaèné slu¾by s hlasovým 
navádzaním.

Aplikácia Mapy vyu¾íva systém GPS Metódy urèenia 
polohy pou¾ívané va¹ím zariadením mô¾ete definova» 
v nastaveniach zariadenia. Podrobnosti nájdete v 
pou¾ívateåskej príruèke.

Takmer celá digitálna kartografia je do urèitej miery 
nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte 
na kartografické údaje, ktoré naèítate pre pou¾itie na 
tomto prístroji.
5
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Keï aplikáciu Mapy pou¾ijete po prvýkrát, mo¾no 
budete musie» definova» miesto prístupu pre naèítavanie 
mapových informácií o va¹ej aktuálnej pozícii. Ak chcete 
zmeni» predvolené miesto prístupu neskôr, vyberte polo¾ku 
Voåby > Nastavenia > Sie» > Predvol. prístup. body.

Naèítavanie máp mô¾e zapríèini» prenos veåkých objemov 
dát v sieti poskytovateåa slu¾ieb. Informujte sa u svojho 
poskytovateåa slu¾ieb o poplatkoch za prenos dát.

 Tip. Mapy mô¾ete naèíta» aj prostredníctvom 
spojenia s bezdrôtovou sie»ou LAN alebo cez internet 
prostredníctvom pou¾itia aplikácie Nokia Map Loader.

Ak chcete by» upozornení v prípade, ¾e sa va¹e zariadenie 
zaregistruje do siete mimo va¹ej domovskej celulárnej 
siete, vyberte polo¾ku Voåby > Nastavenia > Sie» > 
Upoz. slu¾by Roaming > Zapnuté.

Prezeranie máp
Pokrytie jednotlivých krajín mapou sa mô¾e lí¹i».

Po otvorení aplikácie Mapy sa vám priblí¾i poloha, ktorú 
ste ulo¾ili pri poslednom vyhåadávaní. Ak sa pri poslednom 
vyhåadávaní neulo¾ila ¾iadna poloha, aplikácia Mapy vám 
priblí¾i významné miesto krajiny alebo regiónu, v ktorom 
sa nachádzate, podåa informácií, ktoré zariadenie prijme 
z celulárnej siete. Súèasne sa naèíta aj mapa danej polohy. 
Mapy sa automaticky ukladajú do zariadenia.

Ak chcete vytvori» spojenie so systémom GPS a priblí¾i» 
va¹u aktuálnu polohu, vyberte polo¾ku Voåby > Nájs» 
miesto > Poloha GPS [0] alebo stlaète tlaèidlo .

Po mape sa mô¾ete pohybova» stláèaním posúvacieho 
tlaèidla nahor, nadol, doåava alebo doprava. Ak si chcete 
pozrie» podrobné informácie o polohe na mape, prejdite na 
òu, stlaète posúvacie tlaèidlo a vyberte polo¾ku Zobrazi» 
detaily. Ak chcete polohu pou¾i» napríklad ako východisko 
pre najbli¾¹ie vyhåadávanie alebo naplánovanie trasy, 
stlaète posúvacie tlaèidlo a vyberte po¾adovanú voåbu. 
Ak sa chcete vráti» na svoju aktuálnu polohu, stlaète 
tlaèidlo  alebo vyberte polo¾ku Voåby > Nájs» 
miesto > Poloha GPS [0].

Keï si prezeráte mapu na displeji zariadenia a prejdete 
napríklad na inú krajinu, nová mapa sa automaticky naèíta. 
V¹etky mapy naèítané aplikáciou Mapy sú poskytované 
zadarmo, av¹ak ich naèítanie mô¾e zapríèini» prenos 
veåkých objemov dát v sieti poskytovateåa slu¾ieb. 
Ïal¹ie informácie o poplatkoch za prenos dát si 
vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Va¹a aktuálna poloha je znázornená na mape. Strelka 
kompasu ukazuje orientáciu mapy, ktorá je predvolene 
otoèená na sever.

Po mape sa mô¾ete pohybova» stláèaním posúvacieho 
tlaèidla nahor, nadol, doåava alebo doprava. Ak si chcete 
pozrie» podrobné informácie o polohe na mape, prejdite 
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na òu, stlaète posúvacie tlaèidlo a vyberte polo¾ku 
Zobrazi» detaily. Ak sa chcete vráti» na svoju aktuálnu 
polohu, vyberte polo¾ku Spä» alebo Voåby > Aktuál. 
poloha.

Ak chcete mapu priblí¾i» alebo vzdiali», stlaète tlaèidlo  
alebo . Ak chcete prepnú» medzi dvojrozmerným a 
priestorovým zobrazením, stlaète tlaèidlo .

Ak chcete definova», ktoré zaujímavé miesta sa majú na 
mape zobrazi», vyberte polo¾ku Voåby > Mo¾nosti mapy > 
Kategórie a po¾adované kategórie.

Ak pou¾ívate aplikáciu Mapy a chcete si pozrie» informácie 
o satelitoch, vyberte mo¾nos» Voåby > Mo¾nosti mapy > 
Satelitné informácie. Pri prezeraní máp mo¾no na displeji 
vidie» aj indikátor systému GPS. Tento indikátor zobrazuje, 
èi zariadenie prijíma signál zo satelitov. Pozrite si èas» 
„Informácie o satelitoch“, str. 7.

Ak si chcete pozrie» zaujímavé miesta v blízkosti va¹ej 
aktuálnej polohy, vyberte polo¾ku Voåby > Håada» > 
Håada» v okolí. Ak chcete nájs» zaujímavé miesta blízko 
iných polôh, presuòte sa na mape a vyberte polo¾ku 
Voåby > Håada» > Podåa kateg..

Ak chcete polohu ulo¾i» ako orientaèný bod, na 
po¾adovanej polohe stlaète posúvacie tlaèidlo, vyberte 
polo¾ku Ulo¾i» > Ako orientaèný bod, zadajte názov 
orientaèného bodu a vyberte kategórie, ktoré k nemu 
chcete prida». 

Ak chcete urobi» snímku va¹ej polohy, vyberte polo¾ku 
Ulo¾i» > Ako obrázok. Snímka sa ulo¾í v zlo¾ke Galéria.

Ak si chcete pozrie» ulo¾ené orientaèné body, vyberte 
polo¾ku Voåby > Nájs» miesto > Obåúbené. 

Ak chcete posla» orientaèný bod do iného kompatibilného 
zariadenia, v okne orientaèných bodov stlaète posúvacie 
tlaèidlo a vyberte polo¾ku Odosla». Ak orientaèný bod 
po¹lete ako súèas» textovej správy, informácie sa prevedú 
na jednoduchý text.

Ak chcete upravi» nastavenia siete, smerovania a 
základné nastavenia, vyberte polo¾ku Voåby > Nastavenia.

Informácie o satelitoch
Pri prezeraní máp sa na displeji zobrazí indikátor 
systému GPS. Kruhy v ikone predstavujú satelity.

®ltý kruh vyjadruje, ¾e zariadenie na¹lo satelit, zelený kruh 
informuje, ¾e zariadenie zo satelitu prijíma signál. Keï 
sú v¹etky kruhy zelené, zariadenie prijíma zo satelitov 
dostatok informácií na vypoèítanie súradníc va¹ej 
aktuálnej polohy.

Ak chcete zisti», koåko satelitov zariadenie na¹lo 
a èi prijíma satelitné signály, vyberte polo¾ku 
Voåby > Mo¾nosti mapy > Satelitné informácie.

Ak zariadenie na¹lo satelity, v okne informácií o satelitoch 
sa pre ka¾dý satelit zobrazí samostatný indikátor. Èím je 
indikátor dlh¹í, tým je satelitný signál silnej¹í. Po prijatí 
7
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dostatoèného mno¾stva informácií zo satelitov na 
vypoèítanie va¹ej polohy indikátor sèernie.

Na zaèiatku musí zariadenie prija» signál aspoò zo ¹tyroch 
satelitov, aby mohol vypoèíta» súradnice va¹ej polohy. 
Po uskutoènení úvodného výpoètu mo¾no pokraèova» 
vo výpoète súradníc va¹ej polohy prostredníctvom troch 
satelitov. V¹eobecne je v¹ak presnos» lep¹ia, ak sa nájde 
viac satelitov.

Naèítanie máp
Keï si prezeráte mapu na displeji zariadenia a prejdete 
napríklad na inú krajinu, nová mapa sa automaticky 
naèíta. Naèítané mapy sú poskytované zadarmo, av¹ak ich 
naèítanie mô¾e zapríèini» prenos veåkých objemov dát v 
sieti poskytovateåa slu¾ieb. Ïal¹ie informácie o poplatkoch 
za prenos dát si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Mno¾stvo prená¹aných dát si mô¾ete pozrie» na poèítadle 
dát (kB) zobrazenom na displeji. Toto poèítadlo ukazuje 
mno¾stvo prenosu dát cez sie» pri prezeraní máp, vytváraní 
trás alebo vyhåadávaní lokalít online.

Ak chcete skontrolova», èi boli vami naèítané mapy 
aktualizované na serveri máp, vyberte polo¾ku 
Voåby > Nastavenia > Sie» > Voåby > Vyhåada» 
aktualizácie mapy.

Ak chcete zabráni» zariadeniu, aby automaticky naèítavalo 
mapy (ak ste napríklad mimo domácej celulárnej siete), 

vyberte polo¾ku Voåby > Nastavenia > Sie» > Pou¾i» 
sie» > Vypnuté.

Ak chcete urèi», koåko miesta chcete pou¾i» vo vybranej 
pamäti na ukladanie máp alebo súborov hlasového 
navádzania, vyberte polo¾ku Voåby > Nastavenia > Max. 
vyu¾. pam. karty (%). Táto mo¾nos» je k dispozícii, len ak 
je dostupná kompatibilná pamä»ová karta. Keï je pamä» 
plná, zaènú sa postupne vymazáva» najstar¹ie mapy. 
Ulo¾ené mapy nemo¾no z pamä»ovej karty vymaza» 
manuálne.

Nokia Map Loader
Aplikácia Nokia Map Loader je poèítaèový softvér, ktorý 
mô¾ete pou¾íva» na naèítanie a in¹talovanie máp z rôznych 
krajín do vá¹ho zariadenia cez internet. Mô¾ete ho pou¾i» 
aj na naèítanie hlasových súborov pre detailnú navigáciu.

Ak chcete pou¾íva» aplikáciu Nokia Map Loader, najprv ju 
musíte nain¹talova» do kompatibilného poèítaèa. Príslu¹ný 
poèítaèový softvér mô¾ete naèíta» z internetu na stránke 
www.nokia.com/maps. Riaïte sa pokynmi na obrazovke.

Skôr ako zaènete pou¾íva» aplikáciu Nokia Map Loader, 
musíte pou¾íva» aplikáciu Nokia Maps. Aplikácia Nokia 
Map Loader vyu¾íva informácie z histórie na kontrolu 
verzie dát mapy na naèítanie.

Ak chcete po nain¹talovaní poèítaèového softvéru 
do poèítaèa naèíta» mapy, postupujte nasledovne:
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1. Pripojte zariadenie k poèítaèu pomocou 
kompatibilného dátového kábla USB. Veåkokapacitné 
zariadenie nastavte na re¾im pripojenia USB.

2. Otvorte aplikáciu Nokia Map Loader v poèítaèi. 
Aplikácia Nokia Map Loader skontroluje verziu 
dát mapy na naèítanie.

3. Vyberte po¾adované mapy, potom ich naèítajte 
a nain¹talujte do zariadenia.

Vyhåadanie lokalít
Ak si chcete pozrie» zaujímavé miesta v blízkosti va¹ej 
aktuálnej polohy alebo iné lokality na mape, vyberte 
polo¾ku Voåby > Nájs» miesto > Okolie a kategóriu.

Ak chcete vyhåada» zaujímavé miesta podåa názvu, vyberte 
polo¾ku Voåby > Nájs» miesto > Podåa kåúè. slov alebo 
zadajte prvé písmená názvu a vyberte polo¾ku Nájs» 
miesto.

Ak chcete vyhåada» lokalitu podåa adresy, vyberte polo¾ku 
Voåby > Nájs» miesto > Podåa adresy. Musíte zada» mesto 
a krajinu. Ak chcete pou¾i» adresu, ktorú ste si ulo¾ili ku 
kontaktu v adresári Kontakty, vyberte polo¾ku Voåby > 
Nájs» miesto > Podåa adresy > Voåby > Vybra» z 
kontaktov.

Ak si chcete pozrie» výsledky vyhåadávania na mape, 
stlaète posúvacie tlaèidlo a vyberte polo¾ku Zobrazi» 

na mape. Ak sa chcete vráti» k zoznamu výsledkov, 
vyberte polo¾ku Spä».

Ak si chcete pozrie» zoznam predchádzajúcich lokalít, 
vyberte polo¾ku Voåby > Nájs» miesto > Posledné.

Plánovanie trasy
Ak chcete naplánova» trasu z jednej lokality do druhej 
(napríklad z domu do práce), postupujte nasledovne:

1. Prejdite na miesto na mape, stlaète posúvacie 
tlaèidlo a vyberte polo¾ku Cesta z.

2. Prejdite na mo¾nos» Vybra», vyberte polo¾ku Voåby > 
Vybra» a po¾adovanú voåbu. 

Ak chcete upravi» nastavenia trasy, ako napríklad 
spôsob dopravy, vyberte mo¾nos» Voåby > 
Nastavenia > Trasa.

3. Ak chcete vybra» cieå, prejdite na mo¾nos» Do, 
vyberte polo¾ku Voåby > Vybra» a po¾adovanú voåbu.

4. Ak chcete zobrazi» cestovný plán trasy, vyberte polo¾ku 
Voåby > Zobrazi» trasu. Trasa sa vypoèíta pomocou 
zvolených nastavení trasy.

Ak si chcete pozrie» zastávky na trase na mape, vyberte 
polo¾ku Voåby > Zobrazi» na mape.
9
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Ak chcete spusti» simuláciu vytvorenej trasy, 
vyberte polo¾ku Voåby > Spusti» simuláciu.

Extra slu¾by aplikácie Mapy
Do zariadenia si mô¾ete kúpi» alebo naèíta» rôzne druhy 
sprievodcov pre rôzne mestá, napríklad sprievodcu mestom 
alebo turistického sprievodcu. Mô¾ete si kúpi» aj slu¾bu 
detailnej navigácie s hlasovým navádzaním, ktorá je 
urèená na pou¾ívanie v aplikácii Mapy.

Naèítaní sprievodcovia sa automaticky ukladajú do pamäte 
zariadenia alebo na pamä»ovú kartu (ak je vlo¾ená).

Navigácia
Ak si chcete kúpi» navigaènú slu¾bu s hlasovým 
navádzaním urèenú na pou¾ívanie v aplikácii Mapy, 
vyberte polo¾ku Voåby > ©peciálne slu¾by > Prida» navig..

Po zakúpení navigaènej inovácie je slu¾ba dostupná v 
aplikácii Mapy. Licencia, ktorú kúpite na navigáciu, je 
¹pecifická pre dané zariadenie a nemo¾no ju prená¹a» 
na iné zariadenia.

Ak chcete po vytvorení trasy v aplikácii Mapy spusti» 
navigáciu do po¾adovaného cieåa pomocou systému GPS 
s pou¾itím hlasovej navigácie, vyberte polo¾ku Voåby > 
Spusti» navigáciu. Pozrite si èas» „Plánovanie trasy“, str. 9. 
Navigáciu mô¾ete spusti» aj výberom akejkoåvek lokality 
na mape alebo v zozname výsledkov a výberom polo¾ky 
Navigova» do.

Keï pou¾ijete navigáciu prvýkrát, zariadenie vás po¾iada, 
aby ste zadali jazyk hlasovej navigácie a naèítali súbory 
hlasového navádzania pre zvolený jazyk. Ak chcete zmeni» 
jazyk neskôr, v hlavnom menu aplikácie Mapy vyberte 
polo¾ku Voåby > Nastavenia > V¹eobecné > Hlasový 
sprievodca, po¾adovaný jazyk a naèítajte súbory hlasového 
navádzania pre vybraný jazyk. Súbory hlasového 
navádzania mô¾ete naèíta» aj prostredníctvom aplikácie 
Nokia Map Loader. Pozrite si èas» „Naèítanie máp“, str. 8.

Ak chcete zru¹i» vytvorenú trasu a pou¾i» inú, vyberte 
polo¾ku Voåby > Náhradná trasa. 

Ak chcete zobrazi» iba nasledujúce zmeny smeru a 
skry» mapu, vyberte polo¾ku Voåby > Mo¾nosti mapy > 
Re¾im ¹ípky.

Navigáciu zastavíte výberom polo¾ky Voåby > Zastavi» 
navigáciu.

Sprievodcovia
Ak chcete do zariadenia kúpi» alebo naèíta» rôzne druhy 
sprievodcov pre rôzne mestá, napríklad sprievodcu mestom 
alebo turistického sprievodcu, vyberte polo¾ku Voåby > 
©peciálne slu¾by > Sprievodcovia.

Sprievodca poskytuje informácie o atrakciách, 
re¹tauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. 
Sprievodcu si pred pou¾itím musíte kúpi» a naèíta».
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Ak si chcete prezera» naèítaného sprievodcu, v aplikácii 
Sprievodcovia, na karte Moji spriev. vyberte sprievodcu 
a podkategóriu (ak je dostupná).

Ak chcete do zariadenia naèíta» nového sprievodcu, 
v aplikácii Sprievodcovia sa posuòte vpravo na kartu 
Najbli¾. spriev.alebo V¹etci spriev., vyberte po¾adovaného 
sprievodcu a stlaète tlaèidlo OK. Ak si chcete sprievodcu 
kúpi», prejdite våavo na kartu Moji spriev., vyberte 
naèítaného sprievodcu a zadajte podrobnosti platby. 
Za sprievodcu mô¾ete zaplati» kreditnou kartou alebo 
si èiastku mô¾ete necha» pripísa» k telefónnemu úètu 
(ak poskytovateå slu¾ieb celulárnej siete takúto mo¾nos» 
podporuje).

Ak chcete kúpu potvrdi», dvakrát stlaète tlaèidlo OK. 
Ak chcete potvrdenie o kúpe dosta» e-mailom, zadajte 
va¹e meno, e-mailovú adresu a vyberte polo¾ku OK.

Orientaèné body 
Pomocou aplikácie Orien. body mô¾ete do zariadenia 
ulo¾i» informácie o polohe konkrétneho miesta. Ulo¾ené 
lokality mô¾ete triedi» podåa rôznych kategórií, napríklad 
práca, a prida» k nim ïal¹ie informácie, napríklad adresy. 
Ulo¾ené orientaèné body mô¾ete pou¾i» v kompatibilných 
aplikáciách, ako napríklad Dáta GPS a Mapy.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupòoch 
a desatinách stupòov s pou¾itím medzinárodného 
súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete vytvori» nový orientaèný bod, vyberte polo¾ku 
Voåby > Nový orientaèný bod. Ak chcete po¾iada» o 
urèenie polohy pre súradnice va¹ej aktuálnej polohy, 
vyberte polo¾ku Aktuálna poloha. Ak chcete informácie o 
polohe zada» manuálne, vyberte polo¾ku Zada» manuálne.

Ak chcete upravi» alebo prida» informácie k ulo¾enému 
orientaènému bodu (napríklad adresu ulice), prejdite na 
orientaèný bod a stlaète posúvacie tlaèidlo. Prejdite na 
po¾adované pole a zadajte informáciu.

Ak si chcete pozrie» orientaèný bod na mape, vyberte 
polo¾ku Voåby > Zobrazi» na mape. Ak chcete vytvori» 
trasu k lokalite, vyberte polo¾ku Voåby > Navigova» 
cez mapu.

Orientaèné body mô¾ete triedi» podåa nastavených 
kategórií a vytvára» nové kategórie. Ak chcete upravi» 
alebo vytvori» novú kategóriu orientaèných bodov, v menu 
Orien. body stlaète posúvacie tlaèidlo doprava a vyberte 
polo¾ku Voåby > Upravi» kategórie.

Ak chcete orientaèný bod prida» do kategórie, v menu 
Orien. body naò prejdite a vyberte polo¾ku Voåby > Prida» 
do kategórie. Prejdite na ka¾dú kategóriu, do ktorej chcete 
prida» orientaèný bod, a vyberte ju.
11
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Ak chcete jeden alebo viac orientaèných bodov odosla» 
kompatibilnému zariadeniu, vyberte polo¾ku Voåby > 
Posla». Prijaté orientaèné body sa ulo¾ia do zlo¾ky 
Prijaté v aplikácii Správy.

Dáta GPS 
Aplikácia Dáta GPS je navrhnutá na poskytovanie 
navigaèných informácií na trase na urèené miesto, 
na poskytovanie informácií o aktuálnej polohe a 
cestovných informácií, akými sú napríklad pribli¾ná 
vzdialenos» do cieåa a pribli¾né trvanie cesty.

Ak chcete pou¾i» aplikáciu Dáta GPS, externý 
prijímaè GPS musí prija» informácie o polohe aspoò z troch 
satelitov, aby mohol vypoèíta» súradnice va¹ej polohy.

Navádzanie na trase
Ak chcete pou¾i» na trase navádzanie, vyberte polo¾ku 
Navigácia. Navádzanie na trase spustite vonku. Ak 
ho spustíte vnútri, prijímaè GPS nemusí by» schopný 
zachyti» potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase pou¾íva otáèajúci sa kompas 
na displeji zariadenia. Èervená guåôèka ukazuje 
smer k cieåu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená 
pribli¾ná vzdialenos» k cieåu.

Navádzanie na trati je navrhnuté tak, aby ukazovalo 
najpriamej¹iu a najkrat¹iu trasu k cieåu meranú vzdu¹nou 
èiarou. Akékoåvek preká¾ky na trase, ako napríklad budovy 
a prírodné preká¾ky, sa ignorujú. Vý¹kové rozdiely sa pri 
výpoète vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase 
je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastavi» cieå výletu, vyberte polo¾ku Voåby > 
Nastavi» cieå a orientaèný bod ako cieå alebo zadajte 
súradnice zemepisnej dµ¾ky a ¹írky. Ak chcete vymaza» 
cieå, ktorý ste pre výlet zvolili, vyberte polo¾ku Zastavi» 
navigáciu.

Získanie informácií o polohe
Ak chcete zobrazi» informácie o va¹ej aktuálnej polohe, 
vyberte polo¾ku Poloha. Odhad presnosti polohy sa zobrazí 
na displeji.

Ak chcete va¹u aktuálnu polohu ulo¾i» ako orientaèný bod, 
vyberte polo¾ku Voåby > Ulo¾i» polohu.

Orientaèné body sú ulo¾ené lokality s väè¹ím mno¾stvom 
informácií a mo¾no ich pou¾i» v iných kompatibilných 
aplikáciách a prená¹a» medzi kompatibilnými 
zariadeniami.
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Poèítadlo výletu
Ak chcete zapnú» výpoèet dµ¾ky výletu, vyberte polo¾ku 
Dµ¾ka trasy > Voåby > ©tart alebo polo¾ku Stop, ak ho 
chcete vypnú». Vypoèítané hodnoty zostanú na displeji. 
Ak chcete zachyti» lep¹í signál GPS, pou¾ívajte túto 
funkciu vonku.

Ak chcete vynulova» dµ¾ku výletu, èas, priemernú a 
maximálnu rýchlos» a zaèa» nový výpoèet, vyberte polo¾ku 
Vynulova». Ak chcete vynulova» aj poèítadlo prejdených 
kilometrov a celkový èas, vyberte polo¾ku Re¹tartova».

Poèítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnos» a mô¾e 
dochádza» k zaokrúhåovacím chybám. Presnos» okrem 
toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.
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