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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzyskasz, 
zapoznaj±c siê z niniejszym podrêcznikiem.

PROFESJONALNY SERWIS
Naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel.

WODOODPORNO¦Æ
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i 
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.
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1. Wprowadzenie

Obudowa GPS Xpress-onTM firmy Nokia w po³±czeniu z telefonem Nokia 5140 
umo¿liwia korzystanie z systemu nawigacji GPS (Global Positioning System). 
Obudowa GPS Xpress-on firmy Nokia udostêpnia odbiornik GPS oraz dwie 
aplikacje JavaTM: GPS i Travel guide.

Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera opis instalacji górnej i dolnej czê¶ci
obudowy GPS Xpress-on firmy Nokia oraz wskazówki dotycz±ce korzystania z obu 
aplikacji.

Przeczytaj uwa¿nie tê instrukcjê, zanim rozpoczniesz korzystanie z obudowy GPS 
Xpress-on. Zapoznaj siê te¿ z instrukcj± obs³ugi telefonu Nokia 5140, która 
zawiera wa¿ne wskazówki na temat jego bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 

Sprawd¼, czy pod adresem www.nokia.com/support lub w polskiej witrynie 
internetowej firmy Nokia znajduj± siê dodatkowe informacje, materia³y do 
pobrania lub us³ugi zwi±zane z tym produktem.

■ Informacje o systemie GPS
GPS to ogólno¶wiatowy system nawigacji radiowej z³o¿ony z 24 satelitów i stacji 
naziemnych monitoruj±cych ich pracê.

Terminal GPS (taki jak odbiornik GPS w obudowie GPS Xpress-on) otrzymuje 
wysy³ane przez satelity sygna³y radiowe o ma³ej mocy i mierzy czas, w jakim 
przeby³y one tê drogê. Na tej podstawie odbiornik GPS oblicza bie¿±ce 
wspó³rzêdne z dok³adno¶ci± do kilku metrów.
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Odbiornik GPS w obudowie GPS Xpress-on jest zasilany z baterii telefonu. 
Korzystanie z odbiornika GPS powoduje szybsze roz³adowanie baterii.

Uwaga: System GPS

Operatorem systemu GPS (Global Positioning System — globalny system 
pozycjonowania) jest rz±d Stanów Zjednoczonych, który ponosi wy³±czn± 
odpowiedzialno¶æ za jego dok³adno¶æ oraz konserwacjê.

Na dok³adno¶æ wskazañ wp³ywa wzajemne po³o¿enie satelitów GPS okre¶lane 
przez rz±d Stanów Zjednoczonych zgodnie z zasadami cywilnego wykorzystania 
systemu GPS, ustalonymi przez Departament Obrony USA, oraz federalnym planem 
radionawigacji. Dok³adno¶æ wskazañ mo¿e siê pogorszyæ tak¿e wskutek 
niew³a¶ciwej geometrii satelitów. 

Zasiêg i moc sygna³ów GPS mog± os³abiaæ okoliczne budynki, przeszkody 
naturalne (np. rze¼ba terenu) oraz warunki atmosferyczne. Aby umo¿liwiæ odbiór 
sygna³ów GPS, odbiornika GPS nale¿y u¿ywaæ na otwartej przestrzeni.

System GPS nie s³u¿y do precyzyjnego pomiaru po³o¿enia i nie nale¿y polegaæ 
wy³±cznie na jego wskazaniach. Odbiornik GPS nie umo¿liwia lokalizowania 
telefonu przez s³u¿by ratunkowe.

■ Aplikacje GPS i Travel guide
Z odbiornika GPS znajduj±cego siê w obudowie GPS Xpress-on mo¿na korzystaæ 
przy u¿yciu aplikacji GPS i Travel guide.
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Aplikacja GPS
Aplikacja GPS to narzêdzie do nawigacji GPS, które nie wymaga po³±czenia z 
sieci± telefonii komórkowej GSM.

Aplikacja Travel guide
Aplikacja Travel guide umo¿liwia korzystanie z us³ugi sieciowej wskazuj±cej 
bie¿±ce po³o¿enie na mapie, a tak¿e planowanie podró¿y i wyszukiwanie 
interesuj±cych miejsc.

Aby mo¿na by³o korzystaæ z aplikacji Travel guide, telefon musi mieæ po³±czenie z 
sieci± telefonii komórkowej GSM oraz z us³ug± sieciow± GPRS (General Packet 
Radio Service) lub HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). 

Aby korzystaæ z us³ugi sieciowej GPRS lub HSCSD, okre¶l ustawienia przegl±darki 
w menu Us³ugi telefonu Nokia 5140 i sprawd¼, które ustawienia przegl±darki s± 
u¿ywane w aplikacji Travel guide: w trybie gotowo¶ci naci¶nij klawisz Menu i 
wybierz kolejno pozycje Aplikacje, Kolekcja i Wybierz aplikacjê, a nastêpnie 
przewiñ do pozycji Travel guide, naci¶nij klawisz Opcje i wybierz polecenie Po³±cz 
przez. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi telefonu 
Nokia 5140.

Informacje o dostêpno¶ci us³ug GPRS i HSCSD, zwi±zanych z nimi op³atach i 
odpowiednich ustawieniach mo¿na uzyskaæ u operatora lub us³ugodawcy.

Uwaga: Niemal wszystkie cyfrowe mapy s± w pewnym stopniu niekompletne i 
niedok³adne. Nie nale¿y polegaæ wy³±cznie na mapach udostêpnianych za 
po¶rednictwem tego urz±dzenia.
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2. Instalacja

Uwaga: Przed zdjêciem obudowy wy³±cz zasilanie i od³±cz ³adowarkê oraz inne 
urz±dzenia. Zmieniaj±c obudowy, unikaj dotykania elementów elektronicznych. 
Korzystaj z urz±dzenia i przechowuj je zawsze z za³o¿on± obudow±.

Aby zainstalowaæ obudowê oraz obie aplikacje:

1. Zainstaluj górn± i doln± czê¶æ obudowy 
GPS Xpress-on zgodnie z instrukcj± obs³ugi 
telefonu Nokia 5140.

Odbiornik GPS znajduje siê w dolnej czê¶ci 
obudowy (obszar zaznaczony na niebiesko 
na rysunku).

2. W³±cz telefon. 

Odbiornik GPS automatycznie zainstaluje aplikacjê Cover browser w podmenu 
Kolekcja menu Aplikacje telefonu. 

3. Aby zainstalowaæ aplikacjê GPS lub Travel guide, wybierz pozycjê Cover 
browser w podmenu Kolekcja, a nastêpnie wybierz pozycjê GPS lub Travel 
guide. Aplikacja zostanie dodana do podmenu Kolekcja. Mo¿na zainstalowaæ 
obie aplikacje. Instalacja trwa kilka minut.

Je¿eli najpierw zostanie zainstalowana jedna z aplikacji, to do instalacji drugiej 
nale¿y u¿yæ aplikacji Cover browser.
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Je¿eli chcesz otrzymywaæ informacje dotycz±ce punktów orientacyjnych GPS 
w formie wiadomo¶ci tekstowych, wybierz pozycjê Cover browser w podmenu 
Kolekcja, a nastêpnie wybierz odpowiedni± aplikacjê do zainstalowania.

4. Je¿eli u¿ywasz obudowy GPS Xpress-on po raz pierwszy albo je¿eli nie by³a ona 
u¿ywana d³u¿ej ni¿ 14 dni, uruchom aplikacjê GPS lub Travel guide i na 15 do 
30 minut wystaw telefon na zewn±trz w miejscu, gdzie niebo nie jest 
zas³oniête. Umo¿liwi to pobranie tzw. almanachu z co najmniej czterech 
satelitów. Almanach to zestaw podstawowych danych na temat orbit satelitów 
GPS. W nawigacji GPS dane te s± niezbêdne.

Uzyskanie w³a¶ciwego po³±czenia GPS po po³±czeniu wstêpnym mo¿e trwaæ od 
kilku sekund do kilku minut. Zasiêg i moc sygna³ów GPS mog± os³abiaæ 
okoliczne budynki, przeszkody naturalne (np. rze¼ba terenu) oraz warunki 
atmosferyczne.

■ Korzystanie z odbiornika GPS
Podczas korzystania z odbiornika GPS znajduj±cego siê w 
dolnej czê¶ci obudowy GPS Xpress-on nie zakrywaj 
obszaru, który na rysunku jest zaznaczony na niebiesko. 
W tym miejscu znajduje siê antena odbiornika GPS.

Trzymaj telefon w rêku klawiatur± ku górze, pod k±tem 
oko³o 45 stopni, w miejscu, gdzie niebo nie jest 
zas³oniête.
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3. Korzystanie z aplikacji GPS

Aby korzystaæ z aplikacji GPS, w trybie gotowo¶ci naci¶nij klawisz Menu i wybierz 
kolejno pozycje Aplikacje, Kolekcja oraz polecenie Wybierz aplikacjê. Przewiñ do 
pozycji GPS i naci¶nij klawisz Otwórz lub . Przewiñ do g³ównego ekranu, z 
którego chcesz korzystaæ, a nastêpnie naci¶nij klawisz Wybierz.
W aplikacji GPS s± dostêpne nastêpuj±ce g³ówne ekrany: Satelity, Komp. 
podró¿ny, Nawigator, Punkty orient., Trasy, Rejestr podró¿y oraz Ustawienia.

Nazwa ekranu jest wy¶wietlana u góry. W tym rozdziale opisane zosta³y ekrany 
dostêpne w aplikacji GPS oraz ich funkcje.

Aplikacjê zamyka siê naci¶niêciem klawisza .

■ Wy¶wietlanie informacji o satelitach
Na ekranie Satelity s± wy¶wietlane nastêpuj±ce informacje: data, godzina, 
wspó³rzêdne geograficzne bie¿±cego po³o¿enia, stan odbiornika GPS, dostêpne 
satelity i dok³adno¶æ wskazañ systemu GPS.

Uzyskanie po³±czenia GPS mo¿e trwaæ od kilku sekund do kilku minut. Zasiêg i 
moc sygna³ów GPS mog± os³abiaæ okoliczne budynki, przeszkody naturalne (np. 
rze¼ba terenu) oraz warunki atmosferyczne.
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Informacje wy¶wietlane na ekranie Satelity
• W polach daty i godziny s± wy¶wietlane bie¿±ce warto¶ci otrzymywane przez 

odbiornik GPS z satelitów GPS. Data i godzina s± podane w czasie GMT 
(Greenwich Mean Time).

• Poni¿ej pól daty i godziny znajduj± siê pola d³ugo¶ci i szeroko¶ci geograficznej, 
w których s± wy¶wietlane wspó³rzêdne bie¿±cego po³o¿enia w formacie 
WGS84 (WGS84 to system wspó³rzêdnych geograficznych). Prawid³owe 
wspó³rzêdne zostan± wy¶wietlone tylko pod warunkiem, ¿e odbiornik GPS 
otrzyma niezbêdne dane o po³o¿eniu od satelitów GPS.

• Stan odbiornika GPS jest wy¶wietlany poni¿ej pól ze wspó³rzêdnymi 
geograficznymi. Zanim zaczniesz u¿ywaæ odbiornika GPS, zaczekaj, a¿ bêdzie 
on gotowy do nawigacji.

• W polu dok³adno¶ci wskazañ GPS (obok pola stanu odbiornika GPS) jest 
wy¶wietlana przybli¿ona warto¶æ dok³adno¶ci, z jak± odbiornik GPS mo¿e 
okre¶liæ bie¿±ce po³o¿enie.

• Na diagramie znajduj±cym siê poni¿ej pól wskazuj±cych stan odbiornika oraz 
dok³adno¶æ wskazañ GPS jest wy¶wietlanych maksymalnie 12 satelitów (w 
postaci identyfikatorów) oraz moc sygna³u ka¿dego z nich. Im wiêksza jest moc 
sygna³u, tym silniejszy jest sygna³ odbierany z satelity.

Je¿eli sygna³ z satelity jest s³aby, satelita i jego identyfikator s± wy¶wietlane na 
szaro. Odbiornik GPS nie korzysta z informacji o po³o¿eniu otrzymanych od 
tego rodzaju satelitów.
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Je¿eli sygna³ z satelity jest mocny, satelita i jego identyfikator s± wy¶wietlane 
na czarno. Odbiornik GPS u¿ywa informacji o po³o¿eniu otrzymanych od tego 
rodzaju satelitów.

Po naci¶niêciu dowolnego klawisza wyboru na ekranie Satelity mo¿na wybraæ 
polecenie Zaznacz pozycjê, aby zapisaæ wspó³rzêdne bie¿±cego po³o¿enia jako 
punkt orientacyjny, lub polecenie G³ówne menu, aby powróciæ do g³ównego menu 
aplikacji GPS.

Zapisywanie punktu orientacyjnego (polecenie Zaznacz pozycjê)
Funkcja Zaznacz pozycjê umo¿liwia zapisywanie wspó³rzêdnych bie¿±cego 
po³o¿enia jako punktu orientacyjnego do pó¼niejszego wykorzystania. Wprowad¼ 
nazwê punktu orientacyjnego, naci¶nij klawisz OK, wpisz komentarz do punktu i 
naci¶nij klawisz Zapisz na ekranie Komentarze. 

Gdy na ekranie s± wy¶wietlone wspó³rzêdne oraz komentarze, naci¶nij klawisz 
Gotowe, aby powróciæ do g³ównego ekranu, lub klawisz Opcje, aby edytowaæ b±d¼ 
usun±æ punkt orientacyjny, wys³aæ go w wiadomo¶ci tekstowej (us³uga sieciowa) 
do urz±dzenia zgodnego ze specyfikacj± punktów orientacyjnych firmy Nokia 
(Nokia Landmark Specification) albo przej¶æ do punktu orientacyjnego na ekranie 
Nawigator (polecenie Id¼ do).

■ Wy¶wietlanie informacji o bie¿±cej podró¿y
Na ekranie Komp. podró¿ny mo¿na wy¶wietlaæ nastêpuj±ce informacje o bie¿±cej 
podró¿y: kurs, wysoko¶æ, minimaln± wysoko¶æ, maksymaln± wysoko¶æ, prêdko¶æ, 
¶redni± prêdko¶æ, maksymaln± prêdko¶æ oraz wskazania minutnika i drogomierza.
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Aby wyzerowaæ zawarto¶æ pojedynczego pola informacyjnego, przewiñ do 
w³a¶ciwego pola, a nastêpnie naci¶nij ¶rodkowy klawisz wyboru. Funkcja ta jest 
dostêpna tylko dla pól, które wy¶wietlaj± informacje skumulowane.

Informacje wy¶wietlane na ekranie Komp. podró¿ny
• Wska¼nik kursu znajduj±cy siê u góry ekranu wyznacza kierunek, w którym 

pod±¿a u¿ytkownik. Kurs jest wskazywany przez czerwone strza³ki po¶rodku 
pola. Litera N oznacza pó³noc, S — po³udnie, 
E — wschód, a W — zachód.

Je¿eli nie da siê pokazaæ bie¿±cego kursu, wska¼nik kursu przez chwilê 
pokazuje ostatni znany kurs, a nastêpnie znika z ekranu.

• W polu Prêdko¶æ jest wy¶wietlana bie¿±ca prêdko¶æ. Je¿eli prêdko¶æ jest bardzo 
ma³a, w polu jest wy¶wietlana warto¶æ <1.

Prêdko¶æ nie jest wy¶wietlana, je¿eli odbiornik GPS nie mo¿e jej okre¶liæ.

• W polu Wysoko¶æ wy¶wietlana jest w przybli¿eniu wysoko¶æ nad poziomem 
morza dla danego po³o¿enia. Je¿eli po³o¿enie znajduje siê pod poziomem 
morza, w polu jest wy¶wietlana liczba ujemna.

Dane dotycz±ce wysoko¶ci n.p.m. nie s± wy¶wietlane, je¿eli odbiornik GPS nie 
mo¿e jej okre¶liæ.

• W polu ¦rednia prêdko¶æ lub ¦rednia prêdk. jest wy¶wietlana ¶rednia prêdko¶æ. 
Odbiornik GPS oblicza ¶redni± prêdko¶æ tak¿e w czasie postoju. Im d³u¿szy 
postój, tym ni¿sza jest ¶rednia prêdko¶æ.
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Je¿eli w danej chwili nie da siê pokazaæ ¶redniej prêdko¶ci, zamiennie 
pokazywana jest ostatnia zapisana ¶rednia prêdko¶æ.

• W polu Maksym. prêdko¶æ lub Maks. prêdk. jest wy¶wietlana maksymalna 
prêdko¶æ osi±gniêta od czasu ostatniego wyzerowania prêdko¶ciomierza.

Je¿eli w danej chwili nie da siê pokazaæ maksymalnej prêdko¶ci, zamiennie 
pokazywana jest ostatnia zapisana maksymalna prêdko¶æ.

• W polu Minutnik jest wy¶wietlany czas, który up³yn±³ od ostatniego 
wyzerowania minutnika. Minutnik odlicza czas nawet wtedy, gdy odbiornik 
GPS nie otrzymuje sygna³ów z satelitów GPS. 

Minutnik jest zerowany z chwil± zamkniêcia aplikacji GPS.

• W polu Drogomierz jest wy¶wietlana odleg³o¶æ przebyta od czasu ostatniego 
wyzerowania drogomierza.

Je¿eli w danej chwili nie da siê pokazaæ odleg³o¶ci, zamiennie pokazywana jest 
ostatnia zapisana odleg³o¶æ.

• W polu Wysok. maksym. lub Wysok. maks. jest wy¶wietlana wysoko¶æ najwy¿ej 
po³o¿onego punktu na przebytej trasie od czasu wyzerowania wska¼nika 
wysoko¶ci.

Je¿eli w danej chwili nie da siê pokazaæ wysoko¶ci najwy¿ej po³o¿onego 
punktu, zamiennie pokazywana jest ostatnio zapisana maksymalna warto¶æ.

• W polu Wysok. minimalna lub Wys. minimal. jest wy¶wietlana wysoko¶æ 
najni¿ej po³o¿onego punktu na przebytej trasie od czasu wyzerowania 
wska¼nika wysoko¶ci.
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Je¿eli w danej chwili nie da siê pokazaæ wysoko¶ci najni¿ej po³o¿onego punktu, 
zamiennie pokazywana jest ostatnio zapisana minimalna warto¶æ.

Funkcje dostêpne po naci¶niêciu klawisza Opcje
Po naci¶niêciu klawisza Opcje na ekranie Komp. podró¿ny mo¿na wybieraæ 
nastêpuj±ce funkcje:

• Zmieñ pola — umo¿liwia okre¶lenie funkcji, które maj± byæ wy¶wietlane na 
ekranie Komp. podró¿ny. Przewiñ do pola, którego funkcja ma zostaæ 
zmieniona, naci¶nij klawisz Wybierz, przejd¼ do ¿±danej opcji i ponownie 
naci¶nij klawisz Wybierz.

• Zmieñ widok — umo¿liwia okre¶lenie, ile pól (2, 4 lub 6) ma byæ wy¶wietlanych 
na ekranie Komp. podró¿ny.

• Resetuj wszyst. — umo¿liwia przywrócenie wszystkim polom ich warto¶ci 
pocz±tkowych.

• Przywr. domy¶lne — umo¿liwia przywrócenie domy¶lnego wygl±du ekranu 
Komp. podró¿ny. Warto¶ci wy¶wietlone na ekranie Komp. podró¿ny nie zostan± 
wyzerowane.

• Zaznacz pozycjê — umo¿liwia zapisanie bie¿±cego po³o¿enia jako punktu 
orientacyjnego. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w rozdziale Zapisywanie 
punktu orientacyjnego (polecenie Zaznacz pozycjê) na stronie 14.
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■ Pod±¿anie tras±
Na ekranie Nawigator mo¿na ¶ledziæ przemierzan± trasê, uaktywnion± na ekranie 
Trasy, lub przechodziæ do uaktywnionych punktów orientacyjnych przy u¿yciu 
opcji Id¼ do funkcji Zaznacz pozycjê (dostêpnej na kilku ekranach).

Na ekranie s± wy¶wietlane nastêpuj±ce informacje: kurs, namiar, prêdko¶æ, 
nastêpny punkt orientacyjny oraz odleg³o¶æ od niego.

• Niebieska strza³ka kursu wskazuje kierunek, w którym pod±¿a u¿ytkownik. 
Kierunki s± oznaczone literami: N oznacza pó³noc, 
S — po³udnie, E — wschód, a W — zachód.

¯ó³ta strza³ka namiaru wskazuje kierunek, w którym nale¿y pod±¿aæ, aby 
dotrzeæ do nastêpnego punktu orientacyjnego.

Aby dotrzeæ do nastêpnego punktu orientacyjnego, nale¿y zmieniæ kierunek 
pod±¿ania tak, aby obie strza³ki wskazywa³y w tê sam± stronê.

Je¿eli odbiornik GPS nie otrzymuje niezbêdnych informacji o po³o¿eniu od 
satelitów GPS, pola Nast.: i Odl. do nast. s± puste, a po¶rodku ekranu pojawia 
siê znak zapytania.

Wskazówka: ekranNawigator mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako kompas, o 
ile nie zosta³a uaktywniona ¿adna trasa, a odbiornik GPS otrzymuje 
wymagane informacje o po³o¿eniu od satelitów GPS. W tym 
przypadku na ekranie s± wy¶wietlane bie¿±cy kurs i prêdko¶æ (je¿eli 
u¿ytkownik siê porusza).
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• W polu Nast.: jest wy¶wietlany nastêpny punkt orientacyjny. Gdy punkt 
orientacyjny bêdzie blisko lub zostanie osi±gniêty, na ekranie telefonu bêd± 
wy¶wietlane odpowiednie informacje.

• W polu Prêdko¶æ jest wy¶wietlana bie¿±ca prêdko¶æ.

• W polu Odl. do nast. jest wy¶wietlana odleg³o¶æ od nastêpnego punktu 
orientacyjnego.

Po naci¶niêciu na ekranie Nawigator dowolnego klawisza wyboru mo¿na wybraæ 
opcjê Wy³±cz trasê — wówczas na ekranie Nawigator nie bêdzie wy¶wietlana 
strza³ka namiaru ani najbli¿szy punkt orientacyjny, lub opcjê Zaznacz pozycjê— 
wówczas bie¿±ce po³o¿enie zostanie zapisane jako punkt orientacyjny (zobacz 
rozdzia³ Zapisywanie punktu orientacyjnego (polecenie Zaznacz pozycjê) na 
stronie 14).

■ Praca z punktami orientacyjnymi
Na ekranie Punkty orient. mo¿na wy¶wietlaæ, wyszukiwaæ, dodawaæ i usuwaæ 
punkty orientacyjne. Punkty widoczne na tym ekranie s± te¿ dostêpne w aplikacji 
Travel guide.

• Znajd¼ — umo¿liwia wyszukanie uprzednio zapisanych punktów 
orientacyjnych wed³ug odleg³o¶ci od bie¿±cego po³o¿enia (Najbli¿szy) lub 
nazwy (Wg nazwy). 

Gdy zostanie wybrana opcja Najbli¿szy, odbiornik GPS pokazuje najbli¿sze 
punkty orientacyjne oraz odleg³o¶æ ka¿dego z nich od bie¿±cego lub ostatniego 
znanego po³o¿enia. Po wybraniu opcji Wg nazwy wprowad¼ pierwsze litery 
nazwy punktu orientacyjnego i naci¶nij klawisz Znajd¼.
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Aby wy¶wietliæ wspó³rzêdne znalezionego punktu orientacyjnego i komentarze 
do niego, przewiñ do ¿±danego punktu i naci¶nij klawisz Szczeg.. Mo¿na 
nacisn±æ klawisz Opcje, aby wyedytowaæ lub usun±æ punkt orientacyjny, 
wys³aæ go w wiadomo¶ci tekstowej (us³uga sieciowa) do urz±dzenia zgodnego 
ze specyfikacj± punktów orientacyjnych firmy Nokia (Nokia Landmark 
Specification) lub przej¶æ do punktu orientacyjnego na ekranie Nawigator 
(polecenie Id¼ do).

• Dodaj — umo¿liwia zapisanie wspó³rzêdnych bie¿±cego po³o¿enia jako punktu 
orientacyjnego (Bie¿±ca pozycja) oraz rêczne okre¶lenie wspó³rzêdnych 
(Manualnie). 

Po wybraniu opcji Manualnie wprowad¼ nazwê punktu orientacyjnego, 
naci¶nij klawisz OK, wprowad¼ wspó³rzêdne w formacie WGS84, naci¶nij 
klawisz OK, wprowad¼ komentarz na temat punktu i naci¶nij klawisz Zapisz.

Gdy na ekranie s± wy¶wietlone wspó³rzêdne i komentarze, mo¿na nacisn±æ 
klawisz Opcje, aby na przyk³ad wys³aæ punkt orientacyjny w wiadomo¶ci 
tekstowej (us³uga sieciowa) do urz±dzenia zgodnego ze specyfikacj± punktów 
orientacyjnych firmy Nokia (Nokia Landmark Specification) lub przej¶æ do 
punktu orientacyjnego na ekranie Nawigator (polecenie Id¼ do).

• Usuñ — umo¿liwia usuniêcie zapisanych punktów orientacyjnych, pojedynczo 
lub wszystkich jednocze¶nie. Punkty orientacyjne mo¿na usuwaæ w obu 
aplikacjach: GPS i Travel guide. 

• Stan pamiêci — umo¿liwia wy¶wietlenie ilo¶ci pamiêci dostêpnej na potrzeby 
zapisywania punktów orientacyjnych.
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Odbieranie punktów orientacyjnych w wiadomo¶ciach 
tekstowych
Po otrzymaniu informacji o punkcie orientacyjnym w formie wiadomo¶ci 
tekstowej na ekranie telefonu pojawi siê odpowiednie powiadomienie. Aby 
wy¶wietliæ i zapisaæ punkt orientacyjny, naci¶nij klawisz Poka¿, przewiñ do punktu 
orientacyjnego, a nastêpnie naci¶nij klawisz Szczeg., klawisz Opcje i wybierz 
polecenie Zapisz. 

Punkty orientacyjne mo¿na te¿ wysy³aæ — na przyk³ad na ekranach Satelity 
(zobacz rozdzia³ Zapisywanie punktu orientacyjnego (polecenie Zaznacz pozycjê) 
na stronie 14) i Punkty orient..

■ Uaktywnianie i organizowanie tras
Na ekranie Trasy mo¿na wyszukiwaæ, dodawaæ i usuwaæ trasy, a tak¿e uaktywniaæ 
je do nawigacji. Trasa to lista punktów orientacyjnych.

Now± trasê mo¿na utworzyæ, sporz±dzaj±c listê wybranych punktów 
orientacyjnych. Wytyczon± trasê mo¿na uaktywniæ w celu wy¶wietlenia jej na 
ekranie Nawigator.

• Znajd¼ — umo¿liwia wyszukiwanie uprzednio zapisanych tras wed³ug nazw. 
Wprowad¼ nazwê trasy i naci¶nij klawisz Znajd¼ lub naci¶nij klawisz , aby 
wy¶wietliæ wszystkie zapisane trasy. Przewiñ do ¿±danej trasy i naci¶nij klawisz 
Szczeg., aby wy¶wietliæ punkty orientacyjne trasy, odleg³o¶ci miêdzy nimi oraz 
³±czn± d³ugo¶æ trasy.

Po naci¶niêciu klawisza Opcje mo¿na wybraæ jedno z nastêpuj±cych poleceñ:
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• Uakt., aby wy¶wietliæ trasê na ekranie Nawigator. Gdy trasa jest 
wy¶wietlona na ekranie Nawigator, mo¿na wybraæ polecenie Wy³±cz trasê, 
aby j± ukryæ.

• Odwrot., aby pod±¿aæ tras± w przeciwnym kierunku i wy¶wietliæ j± na 
ekranie Nawigator.

• Edytuj, aby zmodyfikowaæ lub usun±æ trasê. Po naci¶niêciu klawisza Opcje 
na li¶cie punktów orientacyjnych mo¿na wy¶wietlaæ szczegó³owe 
informacje o wybranych punktach, usuwaæ poszczególne punkty, wstawiaæ 
nowe punkty do trasy lub przenosiæ poszczególne punkty na li¶cie, 
naciskaj±c klawisz  lub .

• Usuñ, aby usun±æ trasê.

• Dodaj — umo¿liwia utworzenie nowej trasy. Przewiñ do ¿±danego punktu 
orientacyjnego i naci¶nij klawisz Dodaj, aby dodaæ ten punkt do trasy. 
Powtarzaj te czynno¶ci dla ka¿dego punktu, który ma zostaæ dodany do trasy. 
Mo¿na równie¿ utworzyæ nowy punkt orientacyjny za pomoc± funkcji Nowy 
pkt orient. znajduj±cej siê na koñcu listy punktów.

Po wytyczeniu ca³ej trasy naci¶nij klawisz Gotowe. W razie potrzeby zmieñ 
sugerowan± nazwê trasy (sk³adaj±c± siê z nazwy pierwszego i ostatniego 
punktu orientacyjnego), a nastêpnie naci¶nij klawisz OK. Wpisz komentarz do 
trasy i naci¶nij klawisz Zapisz.
Na ekranie zostan± wy¶wietlone punkty orientacyjne trasy. Po naci¶niêciu 
klawisza Opcje zostan± wy¶wietlone te same funkcje, co po naci¶niêciu 
klawisza Opcje w funkcji Znajd¼.
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• Usuñ — umo¿liwia usuniêcie zapisanych tras, pojedynczo lub wszystkich 
jednocze¶nie. Usuniêcie trasy nie powoduje usuniêcia punktów orientacyjnych, 
które siê na ni± sk³adaj±.

• Stan pamiêci — umo¿liwia wy¶wietlenie ilo¶ci pamiêci dostêpnej na potrzeby 
zapisywania tras.

■ Zapisywanie tras i zarz±dzanie zapisanymi trasami
W aplikacji GPS s± przechowywane informacje o odwiedzonych miejscach. Na 
ekranie Rejestr podró¿y mo¿na wybieraæ nastêpuj±ce funkcje:

• Bie¿±ca trasa — umo¿liwia ¶ledzenie trasy (Droga powrotna), usuniêcie trasy i 
wytyczenie nowej (Usuñ trasê), wstrzymanie i wznowienie rejestrowania, 
zapisanie zarejestrowanej trasy i wy¶wietlenie stanu pamiêci, w której jest 
zapisywany rejestr trasy.

Po wybraniu opcji Droga powrotna okre¶l, czy chcesz pod±¿aæ tras± od 
pocz±tku do koñca (Do punktu wyj¶cia), czy w kierunku odwrotnym (Do celu). 
Trasa jest wy¶wietlana na ekranie Nawigator, a funkcja Droga powrotna jest 
zast±piona funkcj± Wy³. drogê powr.. Przy u¿yciu funkcji Wy³. drogê powr. 
mo¿na usun±æ trasê z ekranu Nawigator i rozpocz±æ rejestrowanie nowej trasy.

• Zapisane trasy — umo¿liwia wy¶wietlenie zapisanych tras. Po naci¶niêciu 
klawisza Opcje mo¿na pod±¿aæ wybran± tras± (Droga powrotna) lub j± usun±æ.

• Okres rejestru — umo¿liwia okre¶lenie czêstotliwo¶ci, z jak± odbiornik GPS ma 
zapisywaæ informacje o trasie.
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■ Definiowanie ustawieñ
Na ekranie Ustawienia mo¿na wybraæ system jednostek odleg³o¶ci, prêdko¶ci i 
wysoko¶ci u¿ywany w aplikacji GPS. Mo¿na te¿ ustawiæ tutaj pod¶wietlenie.

Do wyboru s± nastêpuj±ce systemy jednostek odleg³o¶ci i prêdko¶ci: Metryczne 
(kilometry i metry), Anglosaskie (mile i jardy), Morskie (mile i jardy morskie).

Do wyboru s± nastêpuj±ce jednostki wysoko¶ci: Metry, Stopy.

Pod¶wietlenie mo¿e pozostawaæ w³±czone a¿ do momentu  zamkniêcia aplikacji 
albo wy³±czaæ siê po up³ywie 15 sekund. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w³±czenie tej funkcji 
powoduje szybsze wyczerpywanie siê baterii.
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4. Korzystanie z aplikacji Travel guide

Aby korzystaæ z aplikacji Travel guide, w trybie gotowo¶ci naci¶nij klawisz Menu i 
wybierz kolejno pozycje Aplikacje, Kolekcja oraz polecenie Wybierz aplikacjê. 
Przewiñ do pozycji Travel guide i naci¶nij klawisz Otwórz lub . Przewiñ do 
g³ównego ekranu, z którego chcesz korzystaæ, a nastêpnie naci¶nij klawisz 
Wybierz.
W aplikacji Travel guide s± dostêpne nastêpuj±ce g³ówne ekrany: Satelity, Planow. 
trasy, Przewodnik, Ksi±¿ka adres. i Ustawienia.

Nazwa ka¿dego ekranu jest wy¶wietlana u góry poszczególnych ekranów. Ekrany 
dostêpne w aplikacji Travel guide oraz ich funkcje s± opisane w tym rozdziale.

Aplikacjê zamyka siê naci¶niêciem klawisza .

Aby ustanowiæ mobilne po³±czenie internetowe wymagane przez aplikacjê Travel 
guide, zapoznaj siê z rozdzia³em Aplikacje GPS i Travel guide na stronie 8.

■ Aktywowanie i przed³u¿anie abonamentu na us³ugê 
kartograficzn±

Gdy aplikacja Travel guide zostanie uruchomiona po raz pierwszy, wy¶wietli siê 
pro¶ba o aktywacjê rocznego abonamentu na us³ugê kartograficzn± (jest to us³uga 
sieciowa), która jest u¿ywana razem z aplikacj± Travel guide.
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Przewiñ do regionu, w którym chcesz skorzystaæ z us³ugi kartograficznej, i naci¶nij 
klawisz Wybierz. Potwierd¼ abonament na wybrany region, naciskaj±c klawisz 
Tak.

Gdy okres abonamentu minie, odwied¼ witrynê internetow± firmy Nokia pod 
adresem www.softwaremarket.nokia.com, przejd¼ do czê¶ci po¶wiêconej 
telefonowi Nokia 5140 i obudowie GPS Xpress-on i popro¶ o kod umo¿liwiaj±cy 
przed³u¿enie abonamentu. Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego otwórz aplikacjê 
Travel guide i wybierz kolejno Ustawienia, Subskrypcja i Kod subskrypcji. 
Wprowad¼ kod aktywacyjny i naci¶nij klawisz OK. Aplikacja Travel guide aktywuje 
abonament na wybrany okres i region.

Opis mapy (na przyk³ad nazwy interesuj±cych miejsc) udostêpniony przez us³ugê 
kartograficzn± (jest to us³uga sieciowa) mo¿e byæ niedostêpny w jêzyku 
u¿ytkownika.

■ Wy¶wietlanie informacji o satelitach
Na ekranie Satelity s± wy¶wietlane nastêpuj±ce informacje: data, godzina, 
wspó³rzêdne geograficzne bie¿±cego po³o¿enia, stan odbiornika GPS, dostêpne 
satelity i dok³adno¶æ wskazañ systemu GPS. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w 
rozdziale Wy¶wietlanie informacji o satelitach na stronie 12.

Naciskaj±c dowolny klawisz wyboru na ekranie Satelity mo¿na wybraæ polecenie 
Zaznacz pozycjê, aby zapisaæ wspó³rzêdne bie¿±cego po³o¿enia jako punkt 
orientacyjny, polecenie Poka¿ mapê, aby wy¶wietliæ swoje po³o¿enie na mapie, 
albo G³ówne menu, aby powróciæ do g³ównego menu aplikacji Travel guide.
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■ Planowanie trasy
Na ekranie Planow. trasy mo¿na zaplanowaæ trasê, okre¶laj±c punkt pocz±tkowy, 
miejsca odwiedzane po drodze oraz punkt koñcowy. 

Mo¿na równie¿ okre¶liæ, jakiego rodzaju trasy wiod±ce do celu ma proponowaæ 
aplikacja Travel guide (Wytyczanie trasy). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e trasy proponowane 
przez us³ugê kartograficzn± nadaj± siê przede wszystkim dla piechurów i 
rowerzystów. Nie s± to trasy odpowiednie do jazdy samochodem.

1. Na ekranie Planow. trasy przewiñ do pozycji Z, aby dodaæ punkt pocz±tkowy, 
Punkty trasy, aby dodaæ jedno lub kilka miejsc odwiedzanych po drodze, lub Do, 
aby dodaæ punkt koñcowy. Nastêpnie naci¶nij ¶rodkowy klawisz wyboru.

2. ¯±dane punkty nale¿y dodawaæ do trasy w nastêpuj±cy sposób:

• Aby dodaæ swoje bie¿±ce po³o¿enie jako punkt pocz±tkowy, wybierz 
polecenie Bie¿±ca pozycja.

• Aby dodaæ konkretny adres jako punkt pocz±tkowy lub koñcowy, wybierz 
polecenie Adres. Aby dodaæ adres jako miejsce odwiedzane po drodze, 
naci¶nij klawisz Opcje i wybierz pozycjê Adres.

Aby wybraæ kraj, wprowad¼ pierwsze litery jego nazwy, naci¶nij klawisz 
Znajd¼, przewiñ do nazwy kraju i naci¶nij klawisz OK. 

Aby wybraæ miasto, wprowad¼ pierwsze litery jego nazwy lub naci¶nij 
klawisz , aby wy¶wietliæ listê ostatnio wybranych miast, a nastêpnie 
naci¶nij klawisz OK. Przewiñ do ¿±danego miasta i naci¶nij klawisz OK, aby 
je wybraæ, lub naci¶nij klawisz Opcje i wybierz polecenie Wy¶wietl mapê, 
aby wy¶wietliæ mapê miasta (zobacz rozdzia³ Korzystanie z ekranu mapy na 
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stronie 33), Zapisz, aby zapisaæ miasto w ksi±¿ce adresowej aplikacji Travel 
guide, lub Wiêcej informacji, aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o 
mie¶cie. Pamiêtaj, ¿e dostêpno¶æ map zale¿y od us³ugi kartograficznej (jest 
to us³uga sieciowa).

Aby wybraæ ulicê, wprowad¼ pierwsze litery jej nazwy lub naci¶nij klawisz 
, aby wy¶wietliæ listê ostatnio wybranych ulic, a nastêpnie naci¶nij 

klawisz OK. Przewiñ do odpowiedniej ulicy i naci¶nij klawisz OK. Je¿eli nie 
chcesz wyszukiwaæ ulicy, pozostaw ekran Ulica pusty i naci¶nij klawisz OK.

Po wybraniu ulicy mo¿na okre¶liæ numer domu i skrzy¿owanie ulic po³o¿one 
najbli¿ej danego miejsca.

• Aby dodaæ interesuj±ce miejsce (na przyk³ad bibliotekê) jako punkt 
pocz±tkowy lub koñcowy, wybierz polecenie Punkt zainteres.. Aby dodaæ 
interesuj±ce miejsce jako miejsce odwiedzane po drodze, naci¶nij klawisz 
Dodaj i wybierz polecenie Punkt zainteres.. Przewiñ do ¿±danych opcji 
wyszukiwania (Kategoria, Rodzaj, Kryteria wyszukiw. lub Nazwa) i naci¶nij 
klawisz Edytuj, aby zmieniæ ustawienia.

Po wybraniu opcji Kategoria lub Rodzaj wybierz kategoriê (na przyk³ad 
Spo³eczeñstwo) lub podkategoriê (na przyk³ad Biblioteka), do której nale¿y 
dane interesuj±ce miejsce.

Po wybraniu opcji Kryteria wyszukiw. wybierz opcjê Najbli¿sze, aby 
wyszukaæ interesuj±ce miejsce znajduj±ce siê najbli¿ej bie¿±cego po³o¿enia, 
lub opcjê Najbli¿szy adres, aby wyszukaæ miejsce znajduj±ce siê w pobli¿u 
okre¶lonego adresu lub zapisane w ksi±¿ce adresowej aplikacji Travel guide.
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Po wybraniu opcji Nazwa wprowad¼ nazwê szukanego interesuj±cego 
miejsca.

Aby wyszukaæ interesuj±ce miejsca, naci¶nij klawisz Opcje i wybierz 
polecenie Szukaj.

Gdy na ekranie s± wy¶wietlone znalezione interesuj±ce miejsca oraz ich 
odleg³o¶æ od bie¿±cego po³o¿enia, przewiñ do ¿±danego miejsca i naci¶nij 
klawisz OK, aby dodaæ je do trasy, lub naci¶nij klawisz Opcje i wybierz jedn± 
z nastêpuj±cych funkcji: 

• Szczeg. — umo¿liwia wy¶wietlenie dodatkowych informacji o 
interesuj±cym miejscu. Po naci¶niêciu klawisza Opcje mo¿na na 
przyk³ad wybraæ polecenie Wy¶wietl mapê, aby wy¶wietliæ interesuj±ce 
miejsce na mapie (zobacz rozdzia³ Korzystanie z ekranu mapy na stronie 
33). Wybrawszy pozycjê Po³±cz, mo¿na zatelefonowaæ w to miejsce, 
je¿eli jego numer telefonu zosta³ podany w informacjach o nim.

• Zapisz — umo¿liwia zapisanie interesuj±cego miejsca w ksi±¿ce 
adresowej aplikacji Travel guide.

• Aby dodaæ punkt pocz±tkowy lub koñcowy z ksi±¿ki adresowej aplikacji 
Travel guide, wybierz pozycjê Ksi±¿ka adresowa, a nastêpnie okre¶l ¿±dany 
adres. Aby dodaæ miejsce odwiedzane po drodze z ksi±¿ki adresowej, 
naci¶nij klawisz Dodaj i wybierz opcjê Ksi±¿ka adresowa oraz w³a¶ciwy 
adres.

3. Je¿eli punkt pocz±tkowy lub koñcowy zosta³ dodany w kroku 2, przejd¼ do 
kroku 4. 
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Je¿eli miejsce odwiedzane po drodze zosta³o dodane w kroku 2, wykonaj 
nastêpuj±ce czynno¶ci. Gdy miejsce odwiedzane po drodze wy¶wietla siê na 
ekranie Punkty trasy, naci¶nij klawisz Gotowe, aby dodaæ je do trasy, lub 
klawisz Opcje, aby dodaæ nowe miejsce, usun±æ miejsce z listy lub przenie¶æ 
miejsce na li¶cie.

4. Po dodaniu wszystkich ¿±danych miejsc naci¶nij klawisz Opcje i wybierz jedn± 
z nastêpuj±cych funkcji:

• Nawiguj — umo¿liwia wy¶wietlenie po³o¿enia i pod±¿anie tras± widoczn± 
na ekranie Przewodnik. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w rozdziale 
Pod±¿anie tras± wy¶wietlon± na mapie na stronie 32.

• Mapa — pokazuje mapê obejmuj±c± ca³± trasê, je¿eli zdefiniowano punkt 
pocz±tkowy i koñcowy. Informacje o korzystaniu z tej funkcji mo¿na 
znale¼æ w rozdziale Korzystanie z ekranu mapy na stronie 33.

• Wy¶wietl mapê — pokazuje mapê obejmuj±c± punkt pocz±tkowy i koñcowy. 
Funkcja ta jest dostêpna tylko, je¿eli wybrano pole Z albo Do na ekranie 
Planow. trasy.

• Zapisz — umo¿liwia zapisanie adresu w ksi±¿ce adresowej aplikacji Travel 
guide. Funkcja ta jest dostêpna tylko, je¿eli wybrano pole Z albo Do na 
ekranie Planow. trasy.

• Wiêcej informacji — umo¿liwia wy¶wietlenie szczegó³owych informacji o 
wybranym adresie, skrzy¿owaniu lub interesuj±cym miejscu. Gdy na ekranie 
s± wy¶wietlone szczegó³owe informacje o interesuj±cym miejscu, mo¿na 
nacisn±æ klawisz Opcje, aby na przyk³ad wy¶wietliæ adres na mapie.
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Funkcja ta jest dostêpna tylko, je¿eli wybrano pole Z albo Do na ekranie 
Planow. trasy.

■ Praca z ksi±¿k± adresow± GPS
W aplikacji Travel guide jest dostêpna ksi±¿ka adresowa, w której mo¿na 
zapisywaæ adresy, skrzy¿owania i interesuj±ce miejsca. Na ekranie Ksi±¿ka adres. 
mo¿na organizowaæ zawarto¶æ ksi±¿ki adresowej. Ksi±¿ka jest u¿ywana równie¿ 
przez aplikacjê GPS.

W ksi±¿ce adresowej mo¿na równie¿ zapisaæ bie¿±ce po³o¿enie za pomoc± 
funkcji Zaznacz pozycjê dostêpnej na kilku ekranach aplikacji GPS i Travel 
guide.

• Znajd¼ — umo¿liwia wyszukanie pozycji ksi±¿ki adresowej wed³ug odleg³o¶ci 
od bie¿±cego po³o¿enia (Najbli¿szy) lub nazwy (Wg nazwy). Po wybraniu opcji 
Wg nazwy wprowad¼ pierwsze litery nazwy pozycji z ksi±¿ki adresowej i 
naci¶nij klawisz Znajd¼.
Gdy zostanie wy¶wietlona lista wyników wyszukiwania, przewiñ do ¿±danej 
pozycji i naci¶nij klawisz Szczeg.. Mo¿na nacisn±æ klawisz Opcje, na przyk³ad 
aby ustawiæ adres jako punkt pocz±tkowy lub koñcowy, wy¶wietliæ adres na 
mapie (zobacz rozdzia³ Korzystanie z ekranu mapy na stronie 33), wys³aæ adres 
w wiadomo¶ci tekstowej (jest to us³uga sieciowa) lub nawi±zaæ po³±czenie z 
numerem podanym w adresie.

• Dodaj — umo¿liwia zapisanie w ksi±¿ce adresowej bie¿±cego po³o¿enia, 
okre¶lonego adresu lub interesuj±cego miejsca.
31Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



• Usuñ — umo¿liwia usuniêcie pozycji z ksi±¿ki adresowej, pojedynczo lub 
wszystkich jednocze¶nie.

• Stan pamiêci — umo¿liwia wy¶wietlenie ilo¶ci pamiêci dostêpnej na potrzeby 
zapisywania pozycji ksi±¿ki adresowej.

Odbieranie pozycji ksi±¿ki adresowej w wiadomo¶ciach 
tekstowych
Gdy pozycja ksi±¿ki adresowej zostanie odebrana w wiadomo¶ci tekstowej, na 
ekranie telefonu pojawi siê odpowiednie powiadomienie. Aby wy¶wietliæ i zapisaæ 
pozycjê, naci¶nij klawisz Poka¿, przewiñ do pozycji, naci¶nij klawisz Szczeg., 
klawisz Opcje i wybierz polecenie Zapisz.

Adresy mo¿na wysy³aæ na ekranie Ksi±¿ka adres..

■ Pod±¿anie tras± wy¶wietlon± na mapie
Na ekranie Przewodnik wy¶wietlana jest trasa prowadz±ca do wybranego celu, 
uaktywniona uprzednio przy u¿yciu opcji Nawiguj na ekranie Planow. trasy.

Nazwa ulicy, na której u¿ytkownik znajduje siê w danej chwili, jest wy¶wietlana u 
do³u ekranu, a nazwa nastêpnej ulicy przewidzianej w trasie — u góry. Bie¿±ce 
po³o¿enie jest wskazywane symbolem . Trasa jest oznaczona na czerwono.

Je¿eli odbiornik GPS nie otrzymuje niezbêdnych informacji o po³o¿eniu od 
satelitów GPS, wy¶wietlana jest mapa obejmuj±ca ostatnie znane po³o¿enie, 
symbol po³o¿enia jest ukryty, a na ¶rodku ekranu widoczny jest znak zapytania.
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Po rêcznym przesuniêciu mapy za pomoc± klawiszy przewijania mo¿na nacisn±æ 
¶rodkowy klawisz wyboru, aby aplikacja automatycznie zaktualizowa³a mapê 
odpowiednio do po³o¿enia.

Gdy odbiornik GPS otrzymuje niezbêdne informacje o po³o¿eniu od satelitów GPS, 
po naci¶niêciu dowolnego klawisza wyboru na ekranie Przewodnik mo¿na:

• Wy¶wietliæ marszrutê jako listê zakrêtów (Marszruta). Odleg³o¶æ miêdzy 
zakrêtami jest wy¶wietlana w nawiasach.

• Wybraæ ¿±dane powiêkszenie (Powiêksz).

• Skonfigurowaæ aplikacjê w taki sposób, aby automatycznie aktualizowa³a 
mapê odpowiednio do po³o¿enia (¦led¼ moj± pozyc.).

• Zapisaæ wspó³rzêdne bie¿±cego po³o¿enia jako punkt orientacyjny do 
pó¼niejszego wykorzystania. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w rozdziale 
Zapisywanie punktu orientacyjnego (polecenie Zaznacz pozycjê) na stronie 14.

• Dezaktywowaæ bie¿±c± trasê. Trasa zostaje wówczas usuniêta.

Mapê mo¿na przesuwaæ za pomoc± klawisza przewijania. Naciskaj±c ¶rodkowy 
klawisz wyboru, mo¿na skonfigurowaæ aplikacjê w taki sposób, aby 
automatycznie aktualizowa³a mapê odpowiednio do po³o¿enia.

■ Korzystanie z ekranu mapy
Do ekranu mapy mo¿na przej¶æ za pomoc± opcji Wy¶wietl mapê dostêpnej na kilku 
ekranach. Na ekranie mapy jest wy¶wietlane po³o¿enie wybranych adresów, 
skrzy¿owañ oraz interesuj±cych miejsc. Mapê mo¿na przesuwaæ za pomoc± 
klawisza przewijania. 
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Po naci¶niêciu klawisza Opcje na ekranie mapy mo¿na wybraæ stopieñ 
powiêkszenia mapy lub okre¶lony punkt na mapie. 

■ Definiowanie ustawieñ
Na ekranie Ustawienia mo¿na sprawdziæ stan abonamentu na us³ugê 
kartograficzn± (jest to us³uga sieciowa) oraz, je¿eli to konieczne, dokonaæ 
aktywacji, wybraæ jednostki miary stosowane w aplikacji Travel guide i 
skonfigurowaæ pod¶wietlenie.

Do wyboru s± nastêpuj±ce systemy jednostek odleg³o¶ci i prêdko¶ci: Metryczne 
(kilometry i metry), Anglosaskie (mile i jardy), Morskie (mile i jardy morskie).

Do wyboru s± nastêpuj±ce jednostki wysoko¶ci: Metry, Stopy.

Pod¶wietlenie mo¿e pozostawaæ w³±czone a¿ do momentu zamkniêcia aplikacji 
albo wy³±czaæ siê po up³ywie 15 sekund.  Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w³±czenie tej funkcji 
powoduje szybsze wyczerpywanie siê baterii.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ 
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju 
ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿e to 
spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog± byæ 
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do swojej 
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych 
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ 
prawid³owe dzia³anie.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.
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