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Konumlandýrma
Global Konumlandýrma Sistemi (GPS), 24 uyduyu 
ve bunlarýn çalýþmasýný izleyen 24 yer istasyonunu 
kapsayan, dünya çapýnda bir telsiz yön bulma sistemidir.

GPS terminali, uydulardan düþük güçlü radyo sinyallerini 
alýp sinyallerin gelme süresini ölçer. Yol alma süresi ile GPS 
alýcýsý cihazýn bulunduðu yeri metre hassasiyetinde 
hesaplayabilir.

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

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 koþullarýndan etkilenebilir. GPS 
sinyallerinin alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka 
açýk havada kullanmak gerekir.

GPS yalnýzca bir gezinme yardýmcýsý olarak kullanýlmalýdýr. 
Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanýlmamalýdýr ve 
hiçbir zaman konumlandýrma veya gezinme için yalnýzca 
GPS alýcýsýnýn saðladýðý konum bilgilerine 
güvenilmemelisiniz.
Farklý konumlama yöntemlerini, Bluetooth GPS gibi 
Konumlama (GPS) özelliklerini etkinleþtirmek veya devre 
dýþý býrakmak için  tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar > 
Genel > Konumlama > Konumlama yöntemleri 
seçeneðini belirleyin.

GPS baðlantýsý kurma
Harici bir GPS alýcýsýyla GPS özelliði kullanýlabilir. 

Harici bir GPS alýcýsýný etkinleþtirmek için kullaným 
kýlavuzundaki cihaz ayarlarýna bakýn.

Bluetooth teknolojisi GPS alýcýsýyla cihazýnýz arasýnda 
kablosuz baðlantý saðlar. Bu nedenle uydu sinyallerini 
en iyi biçimde almak için GPS alýcýsýný istediðiniz gibi 
konumlandýrabilirsiniz.

GPS baðlantýsý kurmak için:
1 GPS alýcýsýný tümüyle þarj ederek açýn.
2 Cihazýnýz ile GPS alýcýsý arasýnda Bluetooth 

baðlantýsý kurun.
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3 GPS alýcýsýný gökyüzünü görmesine engel olmayacak 
bir yere yerleþtirin.

4 Uygulama açýldýðýnda harici GPS alýcýsýný seçin. 
GPS baðlantýsý kurulur.

Ýlk baðlantýnýn kurulmasý birkaç dakika sürebilir. Sonraki 
baðlantýlar daha hýzlý olacaktýr, ancak GPS uygulamasýný 
birkaç gün kullanmadýðýnýzda veya kullandýðýnýz son 
konumdan uzakta kaldýðýnýzda güçlü bir sinyal bulmasý 
birkaç dakika sürebilir.

Uydu sinyalleri hakkýnda
GPS alýcýnýz uydu sinyalini bulamýyorsa, aþaðýdakileri 
dikkate alýn:
• Cihazlar arasýndaki Bluetooth baðlantýsýnýn etkin 

olduðundan emin olun.
• Ýç mekandaysanýz, daha iyi sinyal almak için dýþarý çýkýn.
• Dýþ mekandaysanýz daha açýk bir alana gidin.
• 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.

Haritalar 
Haritalar ile o anda bulunduðunuz yeri haritada görebilir, 
farklý þehir ve ülkeler için haritalarý tarayabilir, adresleri ve 
ilginizi çeken baþka yerleri arayabilir, bir yerden diðerine 
gitmek için rota belirleyebilir ve konumlarý yer iþareti 
olarak kaydedebilir ve bunlarý uyumlu cihazlara 
gönderebilirsiniz.

Ayrýca þehir rehberleri ve ses yönlendirmeli yön bulma 
servisi gibi ek servisler satýn alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasý GPS kullanýr. Cihazýnýzda kullanýlan 
konumlandýrma yöntemlerini cihaz ayarlarýnda 
belirleyebilirsiniz Ayrýntýlý bilgi için kullaným kýlavuzuna 
bakýn.

Dijital haritalarýn hemen hemen tamamý belirli bir düzeyde 
hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnýzca, bu cihazda 
kullanýlmak üzere indirdiðiniz haritaya güvenmeyin.

Haritalar öðesini ilk kez kullandýðýnýzda, bulunduðunuz 
yerin harita bilgilerini indirmek için bir internet eriþim 
5
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noktasý tanýmlamanýz gerekebilir. Varsayýlan eriþim 
noktasýný daha sonra deðiþtirmek için Seçenek > 
Ayarlar > Þebeke > Varsayýlan eriþim noktasý 
seçeneðini belirleyin.

Haritalar indirmek, servis saðlayýcýnýzýn þebekesinden 
büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim 
maliyetleri hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýzla temasa 
geçin.

 Ýpucu! Kablosuz LAN baðlantýsýný kullanarak veya 
Nokia Map Loader uygulamasý ile internetten haritalar 
indirebilirsiniz.

Cihazýnýz ana hücresel þebekenizin dýþýndaki bir þebekeye 
baðlandýðýnda bir not almak için Seçenek > Ayarlar > 
Þebeke > Dolaþým uyarýsý > Açýk seçeneðini belirleyin.

Haritalarý tarama
Harita kapsamý ülkeye göre deðiþir.

Haritalar uygulamasýný açtýðýnýzda Haritalar uygulamasý 
son oturumda kaydedilen konuma yakýnlaþtýrýr. Son 
otururmda hiçbir konum kaydedilmemiþse Haritalar 
uygulamasý hücresel þebekeden cihazýn aldýðý bilgilere gore 
bulunduðunuz ülkenin veya bölgenin en büyük þehrine 
yakýnlaþtýrýr. Ayný zamanda konumun haritasý da indirilir. 
Haritalar otomatik olarak cihaza kaydedilir.

GPS baðlantýsý kurmak ve bulunduðunuz yere 
yakýnlaþtýrmak için Seçenek > Yer bul > GPS konumu [0] 
seçeneðini belirleyin veya  tuþuna basýn.

Haritada ilerlemek için yukarý, aþaðý, sola veya saða 
kaydýrýn. Haritadaki bir yer hakkýnda ayrýntýlý bilgiler 
görüntülemek için söz konusu yere ilerleyin, kaydýrma 
tuþuna basýn ve Ayrýntýlarý göster seçeneðini belirleyin. 
Örneðin konumu çevrenin aranmasý için veya rota 
belirlemek için baþlangýç noktasý olarak kullanmak için 
kaydýrma tuþuna basýn ve istediðiniz seçeneði belirleyin. 
Bulunduðunuz yere dönmek için  tuþuna basýn veya 
Seçenek > Yer bul > GPS konumu [0] seçeneðini 
belirleyin.

Ekrandaki haritayý taradýðýnýzda (örneðin baþka bir ülkeye 
geçtiðinizde), otomatik olarak yeni bir harita indirilir. 
Haritalar tarafýndan indirilen tüm haritalar ücretsizdir, 
ancak, indirme iþlemi servis saðlayýcýnýzýn þebekesinden 
büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim 
ücretleri hakkýnda daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

Bulunduðunuz yer haritada gösterilir. Pusula oku, 
varsayýlan olarak kuzey olan harita yönünü gösterir.

Haritada ilerlemek için yukarý, aþaðý, sola veya saða 
kaydýrýn. Haritadaki bir yer hakkýnda ayrýntýlý bilgiler 
görüntülemek için söz konusu yere ilerleyin, kaydýrma 
tuþuna basýn ve Ayrýntýlarý göster seçeneðini belirleyin. 
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Bulunduðunuz yere dönmek için Geri veya Seçenek > 
Mevcut konum seçeneðini belirleyin.

Haritayý yakýnlaþtýrmak veya uzaklaþtýrmak için  
veya  tuþuna basýn. 2-D ve 3-D görünümleri 
arasýnda geçiþ yapmak için  tuþuna basýn.

Haritada ne tür ilgi noktalarýnýn gösterileceðini belirlemek 
için Seçenek > Harita seçenekleri > Kategoriler 
seçeneðini belirleyin ve istediðiniz kategorileri seçin.

Haritalar kullanýrken uydularla ilgili bilgileri görmek için 
Seçenek > Harita seçenekleri > Uydu bilgileri seçeneðini 
belirleyin. Haritalarý tararken ekranda GPS göstergesi de 
görebilirsiniz. Cihazýnýzýn uydudan sinyal alýp almadýðýný 
gösterir. Bkz. “Uydu bilgileri”, s. 7.

Bulunduðunuz yerin yakýnýndaki ilgi alanlarýný görmek için 
Seçenek > Ara > Çevrede ara seçeneðini belirleyin. Diðer 
konumlarýn yakýnýndaki ilgi alanlarýný bulmak için haritada 
hareket edin ve Seçenek > Ara > Kategoriye göre 
seçeneðini belirleyin.

Konumu yer iþareti olarak kaydetmek için istediðiniz 
konumda kaydýrma tuþuna basýn ve Kaydet > Yer iþareti 
olarak seçeneðini belirleyin, yer iþareti için bir ad girin ve 
eklemek istediðiniz kategorileri seçin.  

Bulunduðunuz yerin ekran görüntüsü almak için Kaydet > 
Görüntü olarak seçeneðini belirleyin. Ekran görüntüsü 
Galeri öðesine kaydedilir.

Kaydedilen yer iþaretlerini görmek için Seçenek > 
Yer bul > Sýk Kullanýlanlar seçeneðini belirleyin. 

Uyumlu bir cihaza yer iþaretlerini göndermek için, 
yer iaþretleri görünümünde kaydýrma tuþuna basýn ve 
Gönder seçeneðini belirleyin. Yer iþaretini kýsa mesajla 
gönderirseniz, bilgiler düz metne dönüþtürülür.

Þebeke ayarýný, yönlendirme ayarýný ve genel ayarlarý 
yapmak için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin.

Uydu bilgileri
Haritalarý tararken ekranda GPS göstergesi görünür. 
Simgedeki daireler uydulardýr.

Sarý daire cihazýn uydu bulduðunu, yeþil daire cihazýn 
uydudan sinyal aldýðýný gösterir. Bütün daireler yeþil 
olduðunda cihaz bulunduðunuz yerin koordinatlarýný 
hesaplamak için cihazýnýz uydudan yeterli verileri alýr.

Cihazýnýzýn kaç uydu bulduðunu ve uydulardan sinyal 
alýp almadýðýný denetlemek için Seçenek > Harita 
seçenekleri > Uydu bilgileri seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýz bir uydu bulduðunda uydu bilgisi görünümünde 
her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuðun uzun 
olmasý sinyallerin güçlü olduðunu gösterir. Cihazýnýz 
bulunduðunuz yerin koordinatlarýný hesaplamak için uydu 
sinyallerinden yeterli verileri aldýðýnda çubuk siyah olur.

Koordinatlarýnýzý hesaplayabilmesi için cihazýnýzýn ilk baþta 
en az dört uydudan sinyal almasý gerekir. Ýlk hesaplama 
7



Ko
nu

m
la

nd
ýrm

a

8

yapýldýðýnda üç uydu ile bulunduðunuz yerin 
koordinatlarýný hesaplamaya devam edebilir. Ancak 
doðruluðu daha çok uydu bulunduðunda artar.

Haritalarý indirme
Ekrandaki haritayý taradýðýnýzda (örneðin baþka bir ülkeye 
geçtiðinizde), otomatik olarak yeni bir harita indirilir. 
Bu indirilen haritalar ücretsizdir, ancak, indirme iþlemi 
servis saðlayýcýnýzýn þebekesinden büyük miktardaki 
verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkýnda 
daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Ýletilen veri miktarýný ekranda gösterilen veri sayacýndan 
(kB) görebilirsiniz. Sayaç, haritalarýn taranmasý, rota 
oluþturulmasý veya çevrimiçi konum aramasý sýrasýnda 
þebeke trafiðinin miktarýný gösterir.

Cihazýnýza indirilen haritalarýn harita sunucusunda 
güncelleþtirilip güncelleþtirilmediðini kontrol etmek 
için Seçenek > Ayarlar > Þebeke > Seçenek > 
Harita güncelleþtirmeleri seçeneðini belirleyin.

Örneðin ana hücresel þebekenizin dýþýnda olduðunuzda 
cihazýn internet'ten otomatik olarak haritalar indirmesini 
engellemek Seçenek > Ayarlar > Þebeke > Þebekeyi 
kullan > Kapalý seçeneðini belirleyin.

Harita verilerini veya sesli rehber dosyalarýný kaydetmek 
için seçilen hafýza konumunda ne kadar alan kullanmak 
istediðinizi tanýmlamak için Seçenek > Ayarlar > 
Maks. bellek kartý kull. (%) seçeneðini belirleyin. Bu 

seçenek yalnýzca uyumlu bir hafýza kartý varolduðunda 
kullanýlabilir. Hafýza dolduðunda en eski harita verileri 
silinir. Kaydedilen harita verileri hafýza kartýndan elle 
silinemez.

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader cihazýnýza internetten farklý ülkelerin 
haritalarýný indirip yükleyebileceðiniz bir bilgisayar 
yazýlýmýdýr. Adým adým gezinme için sesli dosyalarý 
indirmek için de kullanabilirsiniz.

Nokia Map Loader uygulamasýný kullanmak için önce 
uyumlu bir bilgisayara yüklemeniz gerekir. Ýnternetteki 
www.nokia.com/maps adresinden söz konusu bilgisayar 
yazýlýmýný indirebilirsiniz. Ekrandaki talimatlarý izleyin.

Nokia Map Loader kullanmadan önce Nokia Haritalar 
uygulamasýný kullanmanýz gerekir. Nokia Map Loader 
indirilecek haritanýn sürümünü denetlemek için 
Haritalar uygulamasýnýn geçmiþ bilgilerini kullanýr.

Bilgisayarýnýza yazýlýmý yükledikten sonra haritalarý 
indirmek için aþaðýdakileri yapýn:

1. Uyumlu bir USB veri kablosu ile cihazýnýzý bilgisayara 
baðlayabilirsiniz. USB baðlantýsý modunda Yýðýn 
depolamayý seçin.

2. Bilgisayarýnýzda Nokia Map Loader uygulamasýný açýn. 
Nokia Map Loader indirilecek haritanýn sürümünü 
denetler.
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3. Ýstediðiniz haritalarý seçin ve cihazýnýza indirip 
yükleyin.

Yer arama
Haritadaki geçerli yeriniz veya diðer yerlerle ilgili ilgi 
alanlarýný görüntülemek için Seçenek > Yer bul > Yakýnda 
bulunanlar seçeneðini belirleyin ve bir kategori seçin.

Ýlgi noktalarýný isme göre aramak için Seçenek > Yer bul > 
Anahtar sözcükle ara seçeneðini belirleyin veya ismin ilk 
harflerini girmeye baþlayýn ve Yer bul seçeneðini belirleyin.

Adrese gore yer aramak için Yer bul > Adrese göre 
Seçenek > seçeneðini belirleyin. Þehir ve ülkeyi girmeniz 
gerekir. Rehber öðesinde kartvizite kaydettiðiniz bir adresi 
kullanmak için Seçenek > Yer bul > Adrese göre > 
Seçenek > Kiþiler arasýndan seç seçeneðini belirleyin.

Haritada arama sonuçlarýný görüntülemek için kaydýrma 
tuþuna basýn ve Haritada göster seçeneðini belirleyin. 
Sonuç listesine dönmek için Geri seçeneðini belirleyin.

Önceki konumlarýn listesini görüntülemek için Seçenek > 
Yer bul > Son kullanýlanlar seçeneðini belirleyin.

Rota belirleme
Bir yerden diðerine gitmek üzere bir rota belirlemek 
için (örneðin evinizden iþyerinize) aþaðýdakileri yapýn:

1. Haritada bir noktaya gitmek için kaydýrma tuþuna 
basýn ve Çýkýþ rotasý seçeneðini belirleyin.

2. Seç seçeneðine giderek Seçenek > Seç seçeneðini 
ve istediðiniz seçeneði belirleyin. 

Ulaþtýrma biçimi gibi rota ayarlarýný yapmak için 
Seçenek > Ayarlar > Rotalama seçeneðini belirleyin.

3. Hedefi seçmek için Varýþ seçeneðine giderek Seçenek > 
Seç seçeneði ile istediðiniz seçeneði belirleyin.

4. Rota planýný görmek için Seçenek > Rotayý göster 
seçeneðini belirleyin. Rota, seçilen rota ayarlarý 
kullanýlarak hesaplanýr.

Rotanýn ana noktalarýný harita üzerinde görmek için 
Seçenek > Haritada göster seçeneðini belirleyin.

Oluþturulan rotanýn bir simülasyonunu çalýþtýrmak için 
Seçenek > Simülasyonu baþlat seçeneðini belirleyin.

Haritalar için ek hizmetler
Farklý þehirler için þehir ve seyahat rehberi gibi farklý türde 
rehberleri satýn alýp cihazýnýza indirebilirsiniz. Haritalar 
uygulamasýnda kullanmak üzere sesli rehber özelliði 
olan adým adým gezinme servisi satýn alabilirsiniz.

Ýndirilen kýlavuzlar otomatik olarak cihaz hafýzasýna 
veya uyumlu bir hafýza kartýna (takýlýysa) kaydedilir.
9
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Gezinme
Haritalar uygulamasýnda kullanmak üzere sesli rehber 
özelliði olan gezinme servisi almak için Seçenek > 
Ek hizmetler > Dolaþma ekle seçeneðini belirleyin.

Gezinme yükseltmesini satýn aldýktan sonra servis 
Haritalar aracýlýðýyla kullanýlabilir. Gezinme için aldýðýnýz 
lisans cihazýnýza özgüdür ve cihazýnýzdan baþka bir cihaza 
aktarýlamaz.

Haritalar içinde bir rota oluþturduktan sonra GPS ile sesli 
kýlavuzu kullanarak istediðiniz hedefe hareket etmeye 
baþlamak için Seçenek > Dolaþmayý baþlat seçeneðini 
belirleyin. Bkz. “Rota belirleme”, s. 9. Haritada veya 
sonuçlar listesinde herhangi bir konumu ve Dolaþ 
seçeneðini belirleyerek gezinmeye baþlayabilirsiniz.

Gezinme uygulamasýný ilk kez kullandýðýnýzda sizden 
sesli kýlavuzun dilini seçmeniz ve seçilen dilin sesli kýlavuz 
dosyalarýný çevrimiçi indirmeniz istenir. Dili daha sonra 
deðiþtirmek için Haritalar ana görünümünde Seçenek > 
Ayarlar > Genel > Sesli rehber seçeneðini belirleyin, bir 
dil seçin ve seçilen dil için sesli kýlavuz dosyalarýný indirin. 
Nokia Map Loader ile sesli rehber dosyalarýný 
indirebilirsiniz. Bkz. “Haritalarý indirme”, s. 8.

Oluþturulan rotayý atmak ve baþka bir rota kullanmak 
için Seçenek > Diðer rota seçeneðini belirleyin. 

Yalnýzca bir sonraki dönüþleri görmek ve haritayý gizlemek 
için Seçenek > Harita seçenekleri > Ok modu seçeneðini 
belirleyin.

Yön bulma uygulamasýný durdurmak için Seçenek > 
Dolaþmayý durdur seçeneðini belirleyin.

Rehberler
Farklý þehirler için þehir ve seyahat rehberi gibi farklý türde 
rehberleri satýn alýp cihazýnýza indirmek için Seçenek > 
Ek hizmetler > Rehberler seçeneðini belirleyin.

Rehber etkinlikler, restoranlar, oteller ve diðer ilgi noktalarý 
hakkýnda bilgiler saðlar. Kýlavuzlar kullanýlmadan önce 
indirilmeli ve satýn alýnmalýdýr.

Ýndirilen bir kýlavuzu taramak için Rehberler içindeki 
Rehberlerim sekmesinde bir kýlavuz ve alt kategori (varsa) 
seçin.

Cihazýnýza yeni bir kýlavuz indirmek için Rehberler içinde 
Yakýn rehber veya Tüm rehberler sekmesine ilerleyin, 
istediðiniz kýlavuzu seçin ve Tamam seçeneðini belirleyin. 
Kýlavuzu satýn almak için soldaki Rehberlerim sekmesine 
ilerleyin, indirilen kýlavuzu seçin ve ödeme bilgilerinizi 
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girin. Kýlavuzlar için ödemeyi kredi kartý ile yapabilir veya 
tutarýn telefon faturanýza eklenmesini saðlayabilirsiniz 
(hücresel þebeke servis saðlayýcýsý tarafýndan 
desteklenmesi halinde).

Satýn almayý onaylamak için Tamam seçeneðini iki kez 
belirleyin. Satýn alma iþleminin onayýný e-posta ile almak 
için isminizi ve e-posta adresinizi girin ve Tamam 
seçeneðini belirleyin.

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

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

Yeni yer iþareti oluþturmak için Seçenek > Yeni yer iþareti 
seçeneðini belirleyin. Bulunduðunuz yerin koordinatlarý 
için bir konumlandýrma istediðinde bulunmak için 
Geçerli konum seçeneðini belirleyin. Konum bilgilerini 
el ile girmek için El ile girin seçeneðini belirleyin.

Kaydedilen bir yer iþaretinin bilgilerini düzenlemek veya 
yeni bilgi eklemek için (sokak adresi gibi) yer iþaretine 

ilerleyin vekaydýrma tuþuna basýn. Ýlgili alana ilerleyin ve 
bilgileri girin.

Yer iþaretini haritada görmek için Seçenek > Haritada 
göster seçeneðini belirleyin. Söz konusu yere giden bir 
rota belirlemek için Seçenek > Haritayý kullanrk. gezin 
seçeneðini belirleyin.

Yer iþaretlerinizi önceden ayarlanmýþ kategorilere 
ayýrabilir veya yeni kategoriler oluþturabilirsiniz. Yer iþareti 
kategorileri oluþturmak veya mevcut olanlarý düzenlemek 
için Yer iþaretleri klasöründe saða kaydýrýn ve Seçenek > 
Kategorileri düzenle seçeneðini belirleyin.

Kategoriye yer iþareti eklemek için Yer iþaretleri 
klasöründe yer iþaretine ilerleyin ve Seçenek > Kategoriye 
ekle seçeneðini belirleyin. Yer iþaretini eklemek istediðiniz 
her kategoriye ilerleyin ve seçin.

Uyumlu bir cihaza bir veya daha çok yer iþareti göndermek 
için Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Alýnan yer 
iþaretleriniz Mesajlar altýndaki Gelen Kutusu klasörüne 
kaydedilir.

GPS verisi 
GPS verisi seçilen bir hedef için rota kýlavuz bilgilerini, 
bulunduðunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe 
yaklaþýk mesafe ve yaklaþýk seyahat süresi gibi seyahat 
bilgilerini saðlamak üzere tasarlanmýþtýr.
11
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GPS verisi seçeneðini kullanabilmek için, cihazýnýzýn harici 
GPS alýcýsý bulunduðunuz yerin koordinatlarýný hesaplamak 
üzere en az üç uydudan konum bilgileri almalýdýr.

Rota kýlavuzu
Rota kýlavuzunu kullanmak için Gezinme seçeneðini 
belirleyin. Rota kýlavuzunu dýþ mekanda baþlatýn. 
Uygulama iç mekanda baþlatýlýrsa GPS alýcýsý 
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 sayýlýr. Mesafe hesaplanýrken 
yükseklik farký dikkate alýnmaz. Rota kýlavuzu yalnýzca 
hareket ettiðinizde etkindir.

Yolculuk hedefinizi belirlemek için Seçenek > Hedefi 
belirle seçeneðini belirleyin ve hedef olarak bir yer 
iþareti seçin veya enlem ve boylam koordinatlarýný 
girin. Yolculuðunuz için ayarlanmýþ hedefi silmek 
için Gezinmeyi durdur seçeneðini belirleyin.

Konum bilgilerini alma
Bulunduðunuz yerin konum bilgilerini görmek için Konum 
seçeneðini belirleyin. Konumun tahmini doðruluk oraný 
ekranda gösterilir.

Bulunduðunuz yeri yer iþareti olarak kaydetmek için 
Seçenek > Konumu kaydet seçeneðini belirleyin.

Yer iþaretleri daha çok bilgi içeren kaydedilmiþ yerlerdir 
ve bunlar diðer uyumlu cihazlarda kullanýlabilir ve uyumlu 
cihazlar arasýnda aktarýlabilir.

Yolculuk ölçer
Yolculuk mesafesi hesaplamasýný etkinleþtirmek için 
Yolc. mesafesi > Seçenek > Baþlat seçeneðini, devre dýþý 
býrakmak için de Durdur seçeneðini belirleyin. Hesaplanan 
deðerler ekranda kalýr. Daha iyi bir GPS sinyali almak için 
bu özelliði dýþ mekanlarda kullanýn.

Yolculuk mesafesini, süresini, ortalama ve en yüksek hýzlarý 
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.


