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PRO VA©I BEZPEÈNOST

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné 
nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál.

ODOLNOST PROTI VODÌ
Tento pøístroj není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v 
u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.
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1. Pøehled

Kryt Nokia Xpress-onTM GPS umo¾òuje pou¾ívat telefon Nokia 5140 pro venkovní 
navigaci systémem GPS (Global Positioning System). Kryt Nokia Xpress-on GPS 
obsahuje pøijímaè GPS a dvì aplikace JavaTM, nazvané GPS a Travel guide.

Tato u¾ivatelská pøíruèka popisuje instalaci horní a spodní èásti krytu Nokia 
Xpress-on GPS a práci s obìma aplikacemi.

Ne¾ zaènete kryt Nokia Xpress-on GPS pou¾ívat, pøeètìte si pozornì 
tuto u¾ivatelskou pøíruèku. Kromì této u¾ivatelské pøíruèky si pøeètìte 
i u¾ivatelskou pøíruèku k telefonu Nokia 5140, která obsahuje dùle¾ité informace 
o bezpeènosti a údr¾bì. 

Na stránkách www.nokia.com/support nebo na místním webovém serveru Nokia 
naleznete dal¹í informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by k danému výrobku Nokia.

■ Úvod k systému GPS
GPS je celosvìtový radionavigaèní systém zahrnující 24 satelitù a pozemní 
stanice, které sledují jejich provoz.

Terminál GPS (napøíklad pøijímaè GPS v krytu Nokia Xpress-on 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.

Pøijímaè GPS v krytu Nokia Xpress-on GPS je napájen z baterie telefonu. Uvìdomte 
si, ¾e pou¾ívání pøijímaèe GPS urychluje vybíjení baterie.
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Poznámka: Systém GPS (Global Positioning System)

Systém GPS (Global Positioning System) provozuje vláda Spojených státù 
amerických. Pouze ona je zodpovìdná za pøesnost a údr¾bu systému.

Pøesnost dat pro urèování polohy mù¾e být ovlivnìna úpravami satelitù GPS 
provedenými vládou Spojených státù a mù¾e se mìnit podle platných zásad 
ministerstva obrany Spojených státù pro civilní vyu¾ívání systému GPS a podle 
Federálního radionavigaèního plánu. Pøesnost mù¾e ovlivnit i vadná geometrie 
satelitu. 

Dostupnost a kvalitu signálù GPS mohou ovlivòovat budovy a pøírodní pøeká¾ky i 
poèasí. Pøijímaè GPS pou¾ívejte pouze ve venkovním prostøedí, aby mohl pøijímat 
signály.

Proto systém GPS nepou¾ívejte k pøesnému mìøení polohy a nikdy nespoléhejte 
pouze na údaj o poloze poskytnutý pøijímaèem GPS. Tento pøijímaè GPS 
nepodporuje hledání telefonu záchrannými slu¾bami.

■ Aplikace GPS a aplikace Travel guide
Pøijímaè GPS v krytu Nokia Xpress-on GPS mù¾ete ovládat aplikacemi GPS nebo 
Travel guide.

Aplikace GPS
Aplikace GPS je navigaèní nástroj GPS nevy¾adující pøipojení k telefonní síti GSM.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 8



Aplikace Travel guide
Aplikace Travel guide umo¾òuje vyu¾ívat slu¾bu sítì zobrazující va¹i polohu na 
mapì, plánovat trasu a hledat zajímavá místa.

K práci s aplikací Travel guide musíte být spojeni s telefonní sítí GSM a vyu¾ívat 
slu¾bu sítì GPRS (General Packet Radio Service) nebo HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data). 

Pøi vyu¾ívání slu¾by GPRS nebo HSCSD definujte nastavení prohlí¾eèe v menu 
Slu¾by telefonu Nokia 5140 a zkontrolujte, jaká nastavení prohlí¾eèe právì 
pou¾ívá aplikace Travel guide: v pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítko Menu a 
vyberte polo¾ky Aplikace, Sbírka aplikací a Zvolte aplikaci, pøejdìte na polo¾ku 
Travel guide, stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾nostPøipojit pøes. Dal¹í 
informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu Nokia 5140.

Informace o dostupnosti slu¾by GPRS nebo HSCSD, poplatcích a odpovídajících 
nastaveních vám sdìlí provozovatel sítì nebo poskytovatel slu¾eb.

Poznámka: Prakticky ve¹kerá digitální kartografie je do jisté míry nepøesná a 
neúplná. Nikdy se nespoléhejte pouze na kartografické údaje poskytnuté tímto 
zaøízením.
9Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



2. Montá¾

Poznámka: Pøed sejmutím krytu v¾dy vypnìte napájení a odpojte nabíjeèku nebo 
jiný pøístroj. Pøi výmìnì krytù se nedotýkejte elektronických komponentù. Pøístroj 
v¾dy ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými.

Instalace krytu a aplikací:

1. Podle pokynù v u¾ivatelské pøíruèce k 
telefonu Nokia 5140 nainstalujte horní a 
spodní èást krytu Nokia Xpress-on GPS.

Pøijímaè GPS je umístìn ve spodní èásti 
krytu (na obrázku je vyznaèen modøe).

2. Zapnìte telefon. 

Pøijímaè GPS automaticky nainstaluje do 
submenu Sbírka aplikací v menu Aplikace aplikaci Cover browser. 

3. Chcete-li nainstalovat aplikaci GPS nebo Travel guide, vyberte v submenu 
Sbírka aplikací polo¾ku Cover browser a vyberte mo¾nost GPS nebo Travel 
guide. Aplikace bude pøidána do submenu Sbírka aplikací. Chcete-li, mù¾ete 
nainstalovat obì aplikace. Instalace trvá nìkolik minut.

Pokud nejprve nainstalujete pouze jednu aplikaci a pozdìji se rozhodnete 
nainstalovat i druhou, pou¾ijte opìt aplikaci Cover browser.
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Chcete-li tra»ové body GPS pøijímat textovými zprávami, vyberte v submenu 
Sbírka aplikací mo¾nost Cover browser a vyberte pøíslu¹nou aplikaci pro 
instalaci.

4. Pokud kryt Nokia Xpress-on GPS pou¾íváte poprvé nebo pokud jste ho 
nepou¾ívali v posledních 14 dnech, spus»te aplikaci GPS nebo Travel guide a 
ponechejte telefon venku na místì s nekrytým výhledem na oblohu po dobu 
15 a¾ 30 minut, aby mohl získat data almanachu GPS od nejménì ètyø satelitù. 
Data almanachu jsou základní informace o obì¾ných drahách satelitù GPS. 
Tyto informace jsou pro navigaci GPS povinné.

Navázání spojení GPS po tomto úvodním spojení trvá nìkolik sekund a¾ minut. 
Dostupnost a kvalitu signálù GPS mohou ovlivòovat budovy a pøírodní pøeká¾ky 
i poèasí.

■ Práce s pøijímaèem GPS
Pøi práci s pøijímaèem GPS umístìným ve spodní èásti 
krytu Nokia Xpress-on GPS nezakrývejte oblast, která je 
na obrázku vyznaèena modøe. V této oblasti je umístìna 
anténa pøijímaèe GPS.

Dr¾te telefon v ruce v úhlu pøibli¾nì 45 stupòù, v místì s 
nekrytým výhledem na oblohu.
11Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



3. Práce s aplikací GPS

Chcete-li pou¾ívat aplikaci GPS, stisknìte v pohotovostním re¾imu tlaèítko Menu 
a vyberte polo¾ku Aplikace, Sbírka aplikací a Zvolte aplikaci. Pøejdìte na polo¾ku 
GPS a stisknìte tlaèítko Otevøít nebo . Pøejdìte na hlavní obrazovku, kterou 
chcete pou¾ívat, a stisknìte tlaèítko Zvolit.
Aplikace GPS obsahuje následující hlavní obrazovky: Satelity, Poèitadlo výletu, 
Vedení trasy, Tra»ové body, Trasy, Sledování cesty a Nastavení.

Název ka¾dé obrazovky je uveden v její horní èásti. Tato kapitola popisuje 
jednotlivé obrazovky aplikace GPS a jejich funkci.

Aplikaci mù¾ete ukonèit stisknutím tlaèítka .

■ Zobrazování údajù o satelitech
Obrazovka Satelity obsahuje následující údaje: datum, èas, geografické souøadnice 
aktuální polohy, stav pøijímaèe GPS, dostupné satelity a pøesnost systému GPS.

Navázání spojení GPS mù¾e trvat nìkolik sekund a¾ minut. Dostupnost a kvalitu 
signálù GPS mohou ovlivòovat budovy a pøírodní pøeká¾ky i poèasí.

Údaje na obrazovce Satelity
• Pole pro datum a èas zobrazují aktuální datum a èas, který pøijímaèi GPS 

dodaly dru¾ice systému GPS. Datum a èas jsou zobrazeny ve formátu GMT 
(Greenwich Mean Time).
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• Pole pro zemìpisnou ¹íøku a délku pod poli pro datum a èas zobrazují aktuální 
polohu v geografických souøadnicích formátu WGS84 (WGS84 je soustava 
geografických souøadnic). Správné souøadnice jsou uvedeny pouze v pøípadì, 
kdy pøijímaè GPS pøijímá ze satelitù GPS potøebné informace pro urèení polohy.

• Pod poli s údaji o souøadnicích je zobrazen stav pøijímaèe GPS. 
Pøed pou¾íváním pøijímaèe GPS vyèkejte, a¾ bude pøijímaè pøipraven k navigaci.

• Pole pøesnosti systému GPS (u pole stavu pøijímaèe GPS) zobrazuje odhad 
pøesnosti zobrazení aktuální polohy pøijímaèem GPS.

• Schéma pod poli stavu pøijímaèe GPS a pøesnosti systému GPS znázoròuje 
identifikátory a¾ 12 satelitù v dohledu a síly jejich signálù. Èím je síla signálu 
vy¹¹í, tím silnìj¹í signál ze satelitu pøichází.

Pøi slabém signálu je satelit a jeho identifikátor oznaèen ¹edou barvou. 
Pøijímaè GPS informace o poloze pøijaté z tìchto satelitù nepou¾ívá.

Pøi dobrém signálu je satelit a jeho identifikátor oznaèen èernou barvou. 
Pøijímaè GPS pou¾ívá informace o poloze pøijaté právì z tìchto satelitù.

Pokud na obrazovce Satelity stisknete jakékoli tlaèítko volby, mù¾ete vybrat 
mo¾nost Oznaèit polohu a ulo¾it souøadnice aktuální polohy jako tra»ový bod 
(významný bod) nebo mo¾nost Hlavní nabídka a vrátit se do hlavní nabídky 
aplikace GPS.
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Ulo¾ení tra»ového bodu (Oznaèit polohu)
Funkcí Oznaèit polohu mù¾ete ulo¾it souøadnice aktuální polohy jako tra»ový bod 
pro dal¹í pou¾ití. Zadejte název tra»ového bodu, stisknìte tlaèítko OK, zadejte 
komentáø k tra»ovému bodu a stisknìte tlaèítko Ulo¾it na obrazovce Komentáø. 

Po zobrazení souøadnic a komentáøe se mù¾ete stisknutím tlaèítka Hotovo vrátit 
na hlavní obrazovku, po stisknutí tlaèítka Volby tra»ový bod upravit nebo 
odstranit, poslat textovou zprávou (slu¾ba sítì) do zaøízení podporující specifikaci 
Nokia Landmark Specification nebo pøejít na tra»ový bod na obrazovce Vedení 
trasy (Jdi na).

■ Zobrazení údajù o aktuálním výletu
Obrazovka Poèitadlo výletu slou¾í k zobrazení následujících informací o aktuálním 
výletu: kurs, rychlost, vý¹ka, prùmìrná rychlost, maximální rychlost, èas, 
vzdálenost, maximální vý¹ka a minimální vý¹ka.

Chcete-li vrátit do jednoho z polí výchozí hodnotu, pøejdìte na po¾adované pole a 
stisknìte støední tlaèítko volby. Tato funkce je k dispozici pouze pro pole s 
naèítajícími se údaji.

Údaje na obrazovce Poèitadlo výletu
• Indikátor kursu v horní èásti obrazovky ukazuje smìr, kterým postupujete. Kurs 

je vyznaèen èervenými ¹ipkami ve støedu pole. N znamená sever, S jih, E východ 
a W západ.
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Pokud nelze zobrazit aktuální kurs, indikátor kursu krátce zobrazí poslední 
známý kurs a poté zmizí z obrazovky.

• Pole Rychlost zobrazuje aktuální rychlost. Velmi malé rychlosti jsou zobrazeny 
hodnotou <1.

Pokud pøijímaè nemù¾e zjistit rychlost, nezobrazí ji.

• Pole Nadm. vý¹ka zobrazuje pøibli¾nou nadmoøskou vý¹ku aktuální polohy. 
Pokud se nacházíte pod úrovní moøe, je zobrazena záporná hodnota.

Pokud pøijímaè nemù¾e vý¹ku zjistit, nezobrazí ji.

• Pole Prùmìrná rychlost nebo Prùm. rychlost zobrazuje prùmìrnou rychlost. 
Pokud se zastavíte, pøijímaè GPS tuto rychlost poèítá i nadále. Èím déle budete 
stát, tím ni¾¹í bude prùmìrná rychlost.

Pokud nelze zobrazit aktuální prùmìrnou rychlost, zobrazí aplikace poslední 
ulo¾enou prùmìrnou rychlost.

• Pole Maximální rychlost nebo Max. rychlost zobrazuje maximální rychlost od 
posledního vynulování rychlomìru.

Pokud nelze zobrazit aktuální maximální rychlost, zobrazí aplikace poslední 
ulo¾enou maximální rychlost.

• Pole Mìøiè èasu zobrazuje èas od posledního vynulování stopek. Stopky 
pokraèují v práci i v situaci, kdy pøijímaè GPS nepøijímá ¾ádné signály satelitù 
GPS. 

Ukonèením aplikace GPS stopky vynulujete.

• Pole Poèit. kilom. zobrazuje vzdálenost ura¾enou od posledního vynulování.
15Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Pokud nelze zobrazit aktuální vzdálenost, zobrazí aplikace poslední ulo¾enou 
vzdálenost.

• Pole Max. nadm. vý¹ka nebo Max. nadm. v. zobrazuje nejvy¹¹í dosa¾enou vý¹ku 
od posledního vynulování vý¹komìru.

Pokud nelze zobrazit aktuální maximální vý¹ku, zobrazí aplikace poslední 
ulo¾enou maximální vý¹ku.

• Pole Min. nadm. vý¹ka nebo Min. nadm. v. zobrazuje nejni¾¹í dosa¾enou vý¹ku 
od posledního vynulování vý¹komìru.

Pokud nelze zobrazit aktuální minimální vý¹ku, zobrazí aplikace poslední 
ulo¾enou minimální vý¹ku.

Funkce pøístupné po stisknutí tlaèítka Volby
Pokud na obrazovce Poèitadlo výletu stisknete tlaèítko Volby, mù¾ete vybrat 
nìkterou z tìchto funkcí:

• Zmìnit pole - urèuje, které funkce budou uvedeny na obrazovce Poèitadlo 
výletu. Pøejdìte na pole, jeho¾ funkci chcete zmìnit, stisknìte tlaèítko Zvolit, 
pøejdìte na po¾adovanou volbu a stisknìte tlaèítko Zvolit.

• Zmìnit zobrazení - definuje, kolik polí (2, 4 nebo 6) bude uvedeno 
na obrazovce Poèitadlo výletu.

• Vynulovat v¹e - umo¾òuje vrátit do v¹ech polí pùvodní hodnoty.

• Obnovit standard. - slou¾í k vrácení obrazovky Poèitadlo výletu do pùvodního 
tvaru. Hodnoty obrazovky Poèitadlo výletu nebudou vynulovány.
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• Oznaèit polohu - slou¾í k ulo¾ení polohy jako tra»ového bodu. Dal¹í informace 
naleznete v èásti Ulo¾ení tra»ového bodu (Oznaèit polohu) na stranì 14.

■ Sledování trasy
Na obrazovce Vedení trasy mù¾ete sledovat trasu aktivovanou na obrazovce Trasy 
nebo pøejít na tra»ový bod, který jste aktivovali volbou Jdi na funkce Oznaèit 
polohu (je k dispozici na nìkolika obrazovkách).

Obrazovka obsahuje následující údaje: kurs, smìr pohybu, dal¹í tra»ový bod, 
rychlost a vzdálenost od dal¹ího tra»ového bodu.

• Modrá ¹ipka oznaèuje smìr, kterým se pohybujete. Smìry jsou oznaèeny 
pomocí písmen N (sever), S (jih), E (východ) a W (západ).

®lutá ¹ipka oznaèuje smìr k dal¹ímu tra»ovému bodu.

Chcete-li dosáhnout dal¹ího tra»ového bodu, upravte smìr tak, aby obì ¹ipky 
ukazovaly stejným smìrem.

Pokud pøijímaè GPS nepøijímá ze satelitù GPS potøebné signály pro urèení 
polohy, jsou pole Dal¹í: a Vzdál. k dal¹. prázdná a uprostøed obrazovky je 
otazník.

Tip: Pokud jste neaktivovali trasu a pøijímaè GPS pøijímá potøebné 
informace ze satelitù GPS, mù¾ete obrazovku Vedení trasy pou¾ívat i 
jako kompas. V takovém pøípadì je na obrazovce pøi pohybu 
zobrazen aktuální kurs a rychlost.

• Pole Dal¹í: zobrazuje dal¹í tra»ový bod. Jakmile se pøiblí¾íte k tra»ovému bodu, 
zobrazí telefon upozornìní.
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• Pole Rychlost zobrazuje aktuální rychlost.

• Pole Vzdál. k dal¹. zobrazuje vzdálenost k dal¹ímu tra»ovému bodu.

Pokud na obrazovce Vedení trasy stisknete libovolné tlaèítko volby, mù¾ete vybrat 
mo¾nost Deaktivovat trasu (pokud nechcete, aby na obrazovce Vedení trasy byl 
zobrazen dal¹í tra»ový bod a ¹ipka k nìmu) nebo mo¾nost Oznaèit polohu slou¾ící 
k ulo¾ení aktuální polohy jako tra»ového bodu (viz èást Ulo¾ení tra»ového bodu 
(Oznaèit polohu) na stranì 14).

■ Práce s tra»ovými body
Na obrazovce Tra»ové body mù¾ete prohlí¾et, hledat, pøidávat a odstraòovat 
tra»ové body. Tra»ové body zobrazené na této obrazovce jsou k dispozici i v 
aplikaci Travel guide.

• Najít - slou¾í k hledání døíve ulo¾ených tra»ových bodù podle vzdálenosti od 
aktuální polohy (Nejbli¾¹í) nebo podle názvu (Podle názvu). 

Pokud vyberete mo¾nost Nejbli¾¹í, zobrazí pøijímaè GPS nejbli¾¹í tra»ové body a 
vzdálenost ke ka¾dému z nich z aktuální nebo poslední známé polohy. 
Vyberete-li mo¾nost Podle názvu, zadejte první znaky názvu tra»ového bodu a 
stisknìte tlaèítko Najít.
Chcete-li zobrazit souøadnice nalezeného tra»ového bodu a komentáø k nìmu, 
pøejdìte na tra»ový bod a stisknìte tlaèítko Detaily. Po stisknutí tlaèítka Volby 
mù¾ete tra»ový bod upravit nebo odstranit, odeslat textovou zprávou (slu¾ba 
sítì) do zaøízení podporujícího specifikaci Nokia Landmark Specification nebo 
na tra»ový bod pøejít na obrazovce Vedení trasy (Jdi na).
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• Pøidat - slou¾í k vytvoøení tra»ového bodu ze souøadnic aktuální polohy 
(Aktuální poloha) nebo ruèním zadáním souøadnic (Ruènì). 

Pokud jste vybrali mo¾nost Ruènì, zadejte název tra»ového bodu, stisknìte 
tlaèítko OK, zadejte souøadnice ve formátu WGS84, stisknìte tlaèítko OK, 
zadejte komentáø k tra»ovému bodu a stisknìte tlaèítko Ulo¾it.
Po zobrazení souøadnic a komentáøe mù¾ete stisknout tlaèítko Volby a 
napøíklad poslat tra»ový bod textovou zprávou (slu¾ba sítì) do zaøízení 
podporujícího specifikaci Nokia Landmark Specification nebo pøejít k 
tra»ovému bodu na obrazovce Vedení trasy (Jdi na).

• Odstranit - slou¾í k odstranìní jednoho døíve ulo¾eného tra»ového bodu po 
druhém. Tra»ové body jsou odstranìny z aplikace GPS i z aplikace Travel guide. 

• Stav pamìti - zobrazuje velikost volné pamìti pro ukládání tra»ových bodù.

Pøijetí bodu textovou zprávou
Kdy¾ pøijmete tra»ový bod textovou zprávou, zobrazí telefon v pohotovostním 
re¾imu odpovídající upozornìní. Chcete-li tento tra»ový bod zobrazit a ulo¾it, 
stisknìte tlaèítko Ukázat, pøejdìte na tra»ový bod, stisknìte tlaèítko Detaily, 
stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾nost Ulo¾it. 

Tra»ové body mù¾ete posílat napøíklad z obrazovky Satelity (viz èást Ulo¾ení 
tra»ového bodu (Oznaèit polohu) na stranì 14) a z obrazovky Tra»ové body.
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■ Správa a aktivace tras
Na obrazovce Trasy mù¾ete hledat, pøidávat a odstraòovat trasy a aktivovat je pro 
navigaci. Trasa je seznam tra»ových bodù.

Novou trasu mù¾ete vytvoøit sestavením seznamu po¾adovaných tra»ových bodù. 
Po dokonèení mù¾ete trasu aktivovat, a tím zobrazit na obrazovce Vedení trasy.

• Najít - slou¾í k hledání døíve ulo¾ené trasy podle názvu. Zadejte název trasy a 
stisknìte tlaèítko Najít nebo tlaèítkem  zobrazte v¹echny ulo¾ené trasy. 
Pøejdìte na po¾adovanou trasu a stisknutím tlaèítka Detaily zobrazte tra»ové 
body na trase, vzdálenost mezi nimi a celkovou délku trasy.

Po stisknutí tlaèítka Volby mù¾ete vybírat z následujících mo¾ností:

• Aktiv. slou¾í k zobrazení trasy na obrazovce Vedení trasy. Trasu zobrazenou 
na obrazovce Vedení trasy mù¾ete skrýt volbou Deaktivovat trasu.

• Obrác. slou¾í ke sledování trasy v opaèném smìru a zobrazení na obrazovce 
Vedení trasy.

• Upravit slou¾í k upravení nebo odstranìní trasy. Pokud v seznamu tra»ových 
bodù stisknete mo¾nost Volby, mù¾ete zobrazit podrobnosti o vybraném 
tra»ovém bodu, odstranit tra»ový bod, vlo¾it do trasy nový tra»ový bod nebo 
pøemístit tra»ový bod v seznamu stisknutím  nebo .

• Odstranit slou¾í k odstranìní trasy.

• Pøidat - slou¾í k vytvoøení nové trasy. Pøejdìte na po¾adovaný tra»ový bod a 
stisknutím tlaèítka Pøidat ho pøidejte k trase. Tento postup opakujte pro 
v¹echny tra»ové body, které chcete k trase pøidat. Funkcí Nový tra»ový bod 
mù¾ete vytvoøit nový tra»ový bod a umístit ho na konec seznamu.
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Po dokonèení trasy stisknìte tlaèítko Hotovo. Chcete-li, upravte nabídnutý 
název trasy (první a poslední tra»ový bod), a stisknìte tlaèítko OK. Napi¹te 
komentáø k trase a stisknìte tlaèítko Ulo¾it.
Aplikace zobrazí tra»ové body trasy. Po stisknutí tlaèítka Volby mù¾ete vybrat 
stejné funkce jako po stisknutí tlaèítka Volby ve funkci Najít.

• Odstranit - slou¾í k odstranìní jedné ulo¾ené trasy po druhé. Odstranìním 
trasy neodstraníte jí pøiøazené tra»ové body.

• Stav pamìti - zobrazuje velikost volné pamìti pro ukládání tras.

■ Ukládání cest a správa ulo¾ených cest
Aplikace GPS zaznamenává cesty, po kterých jste se pohybovali. Na obrazovce 
Sledování cesty mù¾ete vybrat nìkterou z tìchto funkcí:

• Aktuální cesta - slou¾í ke sledování cesty (Zpáteèní cesta), vymazání záznamu 
cesty a zahájení nového zaznamenávání (Smazat cestu), pozastavení a 
pokraèování v zaznamenávání, ulo¾ení zaznamenané cesty èi zobrazení stavu 
pamìti pro záznam cesty.

Pokud jste vybrali mo¾nost Zpáteèní cesta, vyberte, zda chcete cestu sledovat 
od zaèátku do konce (K místu odjezdu) nebo naopak (K cíli). Cesta je zobrazena 
na obrazovce Vedení trasy a funkci Zpáteèní cesta nahradí funkce Deaktiv. 
návrat. Funkcí Deaktiv. návrat mù¾ete odebrat cestu z obrazovky Vedení trasy a 
zahájit zaznamenávání nové cesty.

• Ulo¾ené cesty - slou¾í k prohlí¾ení døíve ulo¾ených cest. Po stisknutí tlaèítka 
Volby mù¾ete cestu sledovat (Zpáteèní cesta) nebo odstranit.
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• Frekv. sled. cesty - nastavuje, jak èasto pøijímaè GPS ukládá údaje o cestì.

■ Definice nastavení
Na obrazovce Nastavení mù¾ete nastavit jednotky vzdálenosti, rychlosti a vý¹ky, 
které má aplikace GPS pou¾ívat. Mù¾ete nastavit i podsvícení.

Pro vzdálenost a rychlost mù¾ete vybrat z následujících jednotek: 
Metrické (kilometry a metry), Anglosaské (míle a yardy), Námoøní (námoøní míle a 
yardy).

Pro vý¹ku mù¾ete vybrat z následujících jednotek: Metry, Stopy.

Podsvícení mù¾ete nastavit a¾ do ukonèení aplikace nebo na automatické vypnutí 
po 15 sekundách. Podsvícení spotøebovává energii baterie.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 22



4. Práce s aplikací Travel guide

Chcete-li pou¾ívat aplikaci Travel guide, stisknìte v pohotovostním re¾imu 
tlaèítko Menu a vyberte polo¾ku Aplikace, Sbírka aplikací a Zvolte aplikaci. 
Pøejdìte na polo¾ku Travel guide a stisknìte tlaèítko Otevøít nebo . Pøejdìte 
na hlavní obrazovku, kterou chcete pou¾ívat, a stisknìte tlaèítko Zvolit.
Aplikace Travel guide obsahuje následující hlavní obrazovky: Satelity, Plán trasy, 
Navigace trasy, Adresáø a Nastavení.

Název ka¾dé obrazovky je uveden v její horní èásti. Tato kapitola popisuje 
jednotlivé obrazovky aplikace Travel guide a jejich funkci.

Aplikaci mù¾ete ukonèit stisknutím tlaèítka .

Informace o nastavení mobilního pøipojení k Internetu, které vy¾aduje aplikace 
Travel guide, naleznete v èásti Aplikace GPS a aplikace Travel guide na stranì 8.

■ Aktivování a obnovování pøedplatného mapové slu¾by
Pøi prvním spu¹tìní aplikace Travel guide budete po¾ádáni o aktivování roèního 
pøedplatného mapové slu¾by (slu¾ba sítì) vyu¾ívané aplikací Travel guide.

Pøejdìte na oblast, kde chcete pou¾ívat mapovou slu¾bu, a stisknìte tlaèítko 
Zvolit. Stisknutím tlaèítka Ano potvrïte pøedplatné pro vybranou oblast.

Po uplynutí pøedplatného pøejdìte na webový server Nokia na adrese 
www.softwaremarket.nokia.com, vyberte oblast týkající se telefonu Nokia 5140 a 
krytu Nokia Xpress-on GPS a po¾ádejte o aktivaèní kód pro obnovení 
23Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



pøedplatného. Po obdr¾ení aktivaèního kódu spus»te aplikaci Travel guide a 
vyberte mo¾nost Nastavení, Objednávka a Kód objednávky. Zadejte aktivaèní kód a 
stisknìte tlaèítko OK. Aplikace Travel guide aktivuje pøedplatné na dané období a 
pro vybranou oblast.

Uvìdomte si, ¾e obsah map (napøíklad názvy zajímavých míst) poskytovaný 
mapovou slu¾bou (slu¾ba sítì) nemusí být k dispozici ve va¹em jazyce.

■ Zobrazování údajù o satelitech
Obrazovka Satelity obsahuje následující údaje: datum, èas, geografické souøadnice 
aktuální polohy, stav pøijímaèe GPS, dostupné satelity a pøesnost systému GPS. 
Dal¹í informace naleznete v èásti Zobrazování údajù o satelitech na stranì 12.

Pokud na obrazovce Satelity stisknete jakékoli tlaèítko volby, mù¾ete vybrat 
mo¾nost Oznaèit polohu a ulo¾it souøadnice aktuální polohy jako tra»ový bod 
(významný bod), mo¾nost Moje poz. na mapì a zobrazit svou polohu na mapì, 
nebo mo¾nost Hlavní nabídka a vrátit se do hlavní nabídky aplikace GPS.

■ Plánování trasy
Na obrazovce Plán trasy mù¾ete naplánovat trasu – staèí zadat výchozí bod, 
mezilehlé body a cíl. 

Mù¾ete zvolit i typ tras, které má aplikace Travel guide pøi cestì k cíli navrhovat 
(Výpoèet trasy). Trasy navrhované mapovou slu¾bou jsou vìt¹inou vhodné pro pì¹í 
cesty a cyklistiku. Nejsou urèeny pro pou¾ití v automobilech.
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1. Na obrazovce Plán trasy pøejdìte do pole Z a zadejte výchozí bod, do pole 
Prùjezdní body zadejte jeden nebo více mezilehlých bodù a do pole Do zadejte 
cíl. Poté stisknìte støední tlaèítko volby.

2. Po¾adované body trasy zadávejte takto:

• Chcete-li jako výchozí bod zadat aktuální polohu, vyberte mo¾nost Aktuální 
poloha.

• Chcete-li jako výchozí nebo cílový bod zadat adresu, vyberte mo¾nost 
Adresa. Chcete-li adresou zadat mezilehlý bod, stisknìte tlaèítko Volby a 
vyberte mo¾nost Adresa.

Chcete-li zadat zemi, zadejte první písmena jejího názvu, stisknìte tlaèítko 
Najít, pøejdìte na po¾adovanou zemi a stisknìte tlaèítko OK. 

Chcete-li vybrat mìsto, zadejte první dvì písmena jeho názvu nebo 
stisknutím tlaèítka  zobrazte seznam nedávno vybraných mìst a 
stisknìte tlaèítko OK. Pøejdìte na po¾adované mìsto a stisknutím tlaèítka 
OK ho vyberte nebo stisknìte tlaèítko Volby a mo¾ností Zobrazit mapu 
zobrazte mapu mìsta (viz Práce s obrazovkou mapy na stranì 31), a 
stisknutím tlaèítka Ulo¾it ulo¾te mìsto do adresáøe aplikace Travel guide 
nebo stisknutím tlaèítka Více informací zobrazte podrobnosti o mìstì. 
Uvìdomte si, ¾e dostupnost map závisí na mapové slu¾bì (slu¾ba sítì).

Chcete-li vybrat ulici, zadejte první písmena jejího názvu nebo stisknutím 
tlaèítka  zobrazte seznam nedávno vybraných ulic a stisknìte tlaèítko 
OK. Pøejdìte na po¾adovanou ulici a stisknìte tlaèítko OK. Pokud nechcete 
hleadt ulici, ponechejte obrazovku Ulice prázdnou a stisknìte tlaèítko OK.
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Po vybrání ulice mù¾ete definovat èíslo domu a køi¾ovatku po¾adovaného 
bodu.

• Chcete-li jako výchozí nebo cílový bod zadat zajímavé místo (napøíklad 
knihovnu), vyberte mo¾nost Zajímavost. Chcete-li zajímavé místo zadat 
jako mezilehlý bod, stisknìte tlaèítko Pøidat a vyberte mo¾nost Zajímavost. 
Pøejdìte na po¾adovanou mo¾nost hledání (Kategorie, Podkategorie, 
Kritéria vyhledávání nebo Název) a stisknutím tlaèítka Upravit zmìòte 
nastavení.

Pokud jste vybrali mo¾nost Kategorie nebo Podkategorie, vyberte kategorii 
(napøíklad Komunita) nebo podkategorii (napøíklad Knihovna), ke které 
zajímavé místo nále¾í.

Pokud jste vybrali mo¾nost Kritéria vyhledávání, vyberte mo¾nost Nejbli¾¹í 
pro hledání zajímavého místa podle své aktuální polohy nebo mo¾nost 
Blízká adresa pro hledání zajímavého místa poblí¾ konkrétní adresy nebo 
místa uvedeného v adresáøi aplikace Travel guide.

Pokud jste vybrali mo¾nost Název, zadejte název hledaného zajímavého 
místa.

Chcete-li hledat zajímavá místa, stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾nost 
Hledat.

Po zobrazení nalezených zajímavých míst a jejich vzdáleností od aktuální 
polohy pøejdìte na po¾adované zajímavé místo a stisknutím tlaèítka OK ho 
pøidejte k trase nebo stisknìte tlaèítko Volby a vyberte jednu z tìchto 
funkcí: 
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• Detaily - zobrazí dal¹í informace o zajímavém místì. Pokud stisknete 
tlaèítko Volby, mù¾ete zvolit napøíklad mo¾nost Zobrazit mapu, která 
zobrazí zajímavé místo na mapì (viz èást Práce s obrazovkou mapy na 
stranì 31), nebo mo¾nost Volat, umo¾òující do zajímavého místa 
zavolat, pokud je souèástí podrobných údajù jeho telefonní èíslo.

• Ulo¾it - ulo¾í zajímavé místo do adresáøe aplikace Travel guide.

• Chcete-li zadat výchozí nebo cílový bod z adresáøe aplikace Travel guide, 
vyberte mo¾nost Adresáø a po¾adovanou adresu. Chcete-li z adresáøe zadat 
mezilehlý bod, stisknìte tlaèítko Pøidat a vyberte mo¾nost Adresáø a 
po¾adovanou adresu.

3. Pokud jste v kroku 2 zadali výchozí nebo cílový bod, pokraèujte krokem 4. 

Pokud jste v kroku 2 zadali mezilehlý bod, pokraèujte takto. Pokud je mezilehlý 
bod uveden na obrazovce Prùjezdní body, pøidejte stisknutím tlaèítka Hotovo 
bod k trase nebo po stisknutí tlaèítka Volby pøidejte nový mezilehlý bod, 
odstraòte stávající mezilehlý bod nebo pøesuòte bod v seznamu mezilehlých 
bodù.

4. Po pøidání v¹ech po¾adovaných bodù stisknìte tlaèítko Volby a vyberte jednu z 
tìchto funkcí:

• Navigovat - slou¾í k zobrazení a sledování trasy na mapì na obrazovce 
Navigace trasy. Dal¹í informace naleznete v èásti Sledování trasy na mapì 
na stranì 29.

• Celk. poh. na mapu - po definování výchozího a cílového bodu zobrazí mapu 
celé trasy. Práci s touto funkcí popisuje èást Práce s obrazovkou mapy na 
stranì 31.
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• Zobrazit mapu - zobrazí mapu výchozího a cílového bodu. Tato funkce je k 
dispozici pouze v pøípadì, ¾e jste na obrazovce Plán trasy vybrali mo¾nost Z 
nebo Do.

• Ulo¾it - ulo¾í adresu do adresáøe aplikace Travel guide. Tato funkce je k 
dispozici pouze v pøípadì, ¾e jste na obrazovce Plán trasy vybrali mo¾nost Z 
nebo Do.

• Více informací - zobrazí podrobnosti k vybrané adrese, køi¾ovatce nebo 
zajímavému místu. Po zobrazení podrobností o zajímavých místech mù¾ete 
stisknutím tlaèítka Volby napøíklad zobrazit adresu na mapì.

Tato funkce je k dispozici pouze v pøípadì, ¾e jste na obrazovce Plán trasy 
vybrali mo¾nost Z nebo Do.

■ Správa adresáøe GPS
Aplikace Travel guide obsahuje adresáø, do kterého mù¾ete ukládat adresy, 
køi¾ovatky a zajímavá místa. Na obrazovce Adresáø mù¾ete spravovat obsah 
adresáøe. Adresáø vyu¾ívá i aplikace GPS.

Do adresáøe mù¾ete funkcí Oznaèit polohu dostupnou na nìkolika 
obrazovkách aplikací GPS a Travel guide ulo¾it také svou aktuální polohu.

• Najít - slou¾í k hledání polo¾ek adresáøe podle vzdálenosti od aktuální polohy 
(Nejbli¾¹í) nebo podle názvu (Podle názvu). Vyberete-li mo¾nost Podle názvu, 
zadejte první znaky polo¾ky adresáøe a stisknìte tlaèítko Najít.
Po zobrazení výsledkù hledání pøejdìte na po¾adovanou polo¾ku a stisknìte 
tlaèítko Detaily. Po stisknutí tlaèítka Volby mù¾ete napøíklad nastavit adresu 
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jako výchozí nebo cílový bod, zobrazit adresu na mapì (viz èást Práce s 
obrazovkou mapy na stranì 31), odeslat adresu textovou zprávou (slu¾ba sítì) 
nebo zavolat na telefonní èíslo uvedené v adrese.

• Pøidat - ulo¾í do adresáøe aktuální polohu nebo po¾adovanou adresu èi 
zajímavé místo.

• Odstranit - slou¾í k odstranìní jedné polo¾ky adresáøe po druhé.

• Stav pamìti - zobrazuje velikost volné pamìti pro adresáø.

Pøijetí polo¾ky adresáøe textovou zprávou
Kdy¾ pøijmete textovou zprávou polo¾ku adresáøe, zobrazí telefon 
v pohotovostním re¾imu odpovídající upozornìní. Chcete-li tuto polo¾ku zobrazit 
a ulo¾it, stisknìte tlaèítko Ukázat, pøejdìte na polo¾ku, stisknìte tlaèítko Detaily, 
stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾nost Ulo¾it.

Adresy mù¾ete posílat z obrazovky Adresáø.

■ Sledování trasy na mapì
Obrazovka Navigace trasy zobrazuje trasu aktivovanou mo¾ností Navigovat 
obrazovky Plán trasy a vede vás k cíli.

Název aktuální ulice je zobrazen ve spodní èásti obrazovky a název dal¹í ulice na 
horní stranì obrazovky. Aktuální poloha je oznaèena znaèkou . Trasa je 
znázornìna èervenì:
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Pokud pøijímaè GPS nepøijímá ze satelitù GPS potøebné informace o poloze, je 
zobrazena mapa s poslední známou polohou, symbol polohy je skryt a uprostøed 
obrazovky je otazník.

Pokud mapu posouváte ruènì tlaèítkem listování, mù¾ete aplikaci nastavit tak, 
aby mapu po stisknutí støedního tlaèítka výbìru automaticky aktualizovala podle 
va¹í polohy.

Pokud na obrazovce Navigace trasy stisknete jakékoli tlaèítko volby a pøijímaè 
GPS pøijímá ze satelitù GPS potøebné informace pro urèení polohy, mù¾ete:

• zobrazit itineráø jako seznam odboèení (Itineráø). V závorkách jsou uvedeny 
vzdálenosti odboèek od pøedchozích.

• vybrat po¾adovanou úroveò pøiblí¾ení (Zvìt¹it),

• nastavit aplikaci tak, aby automaticky aktualizovala mapu podle aktuální 
polohy (Sled. moji polohu),

• ulo¾it souøadnice aktuální polohy jako tra»ový bod pro dal¹í pou¾ití. Dal¹í 
informace naleznete v èásti Ulo¾ení tra»ového bodu (Oznaèit polohu) na 
stranì 14.

• deaktivovat aktuální trasu. Trasa bude odstranìna.

Mapu mù¾ete posouvat tlaèítkem listování. Aplikaci mù¾ete nastavit tak, aby 
po stisknutí støedního tlaèítka výbìru automaticky aktualizovala mapu podle 
aktuální polohy.
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■ Práce s obrazovkou mapy
Na obrazovku mapy mù¾ete pøejít napøíklad volbou Zobrazit mapu, která je k 
dispozici na nìkolika obrazovkách. Obrazovka mapy zobrazí polohu vybrané 
adresy, køi¾ovatky nebo zajímavého místa na mapì. Mapu mù¾ete posouvat 
tlaèítkem listování. 

Pokud na obrazovce mapy stisknete tlaèítko Volby, mù¾ete vybrat úroveò 
pøiblí¾ení mapy nebo po¾adovaný bod na mapì. 

■ Definice nastavení
Na obrazovce Nastavení mù¾ete zkontrolovat stav pøedplatného mapové slu¾by 
(slu¾ba sítì) nebo pøedplatné aktivovat, vybírat mìrné jednotky aplikace Travel 
guide a nastavovat podsvícení.

Pro vzdálenost a rychlost mù¾ete vybrat z následujících jednotek: 
Metrické (kilometry a metry), Anglosaské (míle a yardy), Námoøní (námoøní míle a 
yardy).

Pro vý¹ku mù¾ete vybrat z následujících jednotek: Metry, Stopy.

Podsvícení mù¾ete nastavit a¾ do ukonèení aplikace nebo na automatické vypnutí 
po 15 sekundách. Podsvícení spotøebovává energii baterie.
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nìj tøeba 
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Ukládejte v¹echny doplòky mimo dosah malých dìtí.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat 
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by 
dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických 
zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uvnitø 
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit 
správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.
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