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PENTRU SIGURANÞA DVS.

Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea reglementãrilor poate fi periculoasã sau 
ilegalã. Informaþii suplimentare detaliate sunt date în acest manual.

SERVICE CALIFICAT
Repararea acestui aparat este permisã numai personalului calificat.

REZISTENÞA LA APÃ
Aparatul Dvs. nu rezistã la apã. Feriþi aparatul de umiditate.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE
Când conectaþi la orice alt echipament, citiþi manualul de utilizare al acestuia 
pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Nu conectaþi între ele produse 
incompatibile.
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1. Prezentare generalã

Carcasa GPS Nokia Xpress-onTM vã permite utilizarea telefonului Nokia 5140 
pentru navigare GPS (Global Positioning System) în timpul activitãþilor în aer 
liber. Carcasa GPS Nokia Xpress-on se compune dintr-un receptor GPS ºi douã 
aplicaþii JavaTM numite GPS ºi Travel guide.

Ghidul utilizatorului descrie modalitatea de instalare a pãrþilor superioare ºi 
inferioare ale carcasei GPS Nokia Xpress-on ºi modalitatea de utilizare a acestor 
douã aplicaþii.

Citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi carcasa GPS Nokia 
Xpress-on. În afarã de acest ghid al utilizatorului citiþi ºi ghidul utilizatorului 
referitor la telefonul Nokia 5140, care oferã informaþii importante despre 
siguranþã ºi întreþinere. 

Pentru informaþii suplimentare, descãrcãri ºi servicii referitoare la produsul dvs. 
Nokia, accesaþi www.nokia.com/support sau situl Web Nokia local.

■ Introducere în sistemul GPS
GPS este un sistem de navigare radio, care include 24 de sateliþi ºi staþiile terestre 
care le monitorizeazã funcþionarea.

Un terminal GPS (cum este receptorul GPS din carcasa GPS Nokia Xpress-on) 
recepþioneazã semnale radio de putere micã de la sateliþi ºi mãsoarã timpul de 
deplasare a semnalelor. Pe baza timpului de deplasare, receptorul GPS îºi poate 
stabili poziþia cu o precizie de ordinul metrilor.
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Receptorul GPS din carcasa GPS Nokia Xpress-on se alimenteazã de la 
acumulatorul telefonului. Reþineþi cã utilizarea receptorului GPS poate consuma 
mai repede acumulatorul telefonului.

Notã: Sistemul GPS (Global Positioning System)

Sistemul GPS (Global Positioning System) este administrat de Departamentul de 
Apãrare al Statelor Unite, care este unicul rãspunzãtor pentru acurateþea 
funcþionãrii ºi întreþinerea sistemului.

Acurateþea coordonatelor poate fi afectatã de reglajele operate de guvernul 
Statelor Unite asupra sateliþilor ºi poate fi modificatã, conform politicii 
Departamentului de Apãrare al Statelor Unite privind utilizarea GPS în scopuri 
civile, precum ºi Planului Federal de Navigare Radio. Acurateþea poate fi afectatã ºi 
de dispunerea momentanã nefavorabilã a sateliþilor. 

Disponibilitatea ºi calitatea semnalelor GPS poate fi afectatã de obstacole 
naturale sau de clãdiri, precum ºi de condiþiile atmosferice. Receptorul GPS poate 
recepþiona semnalele GPS numai în aer liber.

De aceea, GPS nu poate fi folosit pentru stabilirea exactã a locaþiilor; nu vã puteþi 
baza în exclusivitate pe coordonatele oferite de receptorul GPS. Acest receptor 
GPS nu oferã coordonatele telefonului, dacã acestea sunt cãutate de serviciile de 
urgenþã.

■ Aplicaþia GPS ºi aplicaþia Travel guide
Puteþi utiliza receptorul GPS al carcasei GPS Nokia Xpress-on folosind aplicaþia 
GPS sau Travel guide.
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Aplicaþia GPS
Aplicaþia GPS este un instrument de navigare GPS care nu necesitã conectarea la 
reþeaua GSM.

Aplicaþia Travel guide
Aplicaþia Travel guide vã permite sã utilizaþi un serviciu de reþea care afiºeazã 
locaþia dvs. pe o hartã ºi vã permite sã vã planificaþi cãlãtoria ºi sã gãsiþi puntele 
de interes.

Pentru utilizarea aplicaþiei Travel guide este necesar sã fiþi conectat la reþeaua 
GSM ºi la serviciile de reþea GPRS (general packet radio service) sau HSCSD (high 
speed circuit switched data). 

Pentru a utiliza serviciile de reþea GPRS sau HSCSD, definiþi setãrile browser-ului 
în meniul Servicii al telefonului Nokia 5140 ºi verificaþi setãrile de browser 
utilizate în mod curent de aplicaþia Travel guide: apãsaþi Meniu în modul 
aºteptare ºi selectaþi Aplicaþii, Colecþie ºi Selectaþi aplicaþia, defilaþi pânã la 
Travel guide, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Conectaþi prin. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi ghidul utilizatorului pentru telefonul Nokia 5140.

Pentru a afla despre oferta serviciilor GPRS sau HSCSD, tarife conexe ºi setãri 
corespunzãtoare, luaþi legãtura cu operatorul de reþea sau cu furnizorul de 
servicii.

Notã: Teoretic, orice cartografie digitalã este incompletã ºi imprecisã într-o 
anumitã mãsurã. Nu vã bazaþi în exclusivitate pe cartografia furnizatã de acest 
dispozitiv.
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2. Instalare

Notã: Întotdeauna, înainte de îndepãrtarea capacelor, opriþi alimentarea ºi 
deconectaþi încãrcãtorul ºi orice dispozitiv ataºat. Evitaþi atingerea 
componentelor electronice în timpul schimbãrii capacelor. Întotdeauna pãstraþi ºi 
utilizaþi aparatul cu capacele puse.

Pentru instalarea carcasei ºi a celor douã aplicaþii:

1. Instalaþi partea de sus ºi cea de jos a 
carcasei GPS Nokia Xpress-on conform 
indicaþiilor din ghidul utilizatorului pentru 
telefonul Nokia 5140.

Receptorul GPS este situat în interiorul 
pãrþii de jos a carcasei (zona albastrã în 
figurã).

2. Porniþi telefonul. 

Receptorul GPS instaleazã automat aplicaþia Cover browser în submeniul 
Colecþie al meniului Aplicaþii de pe telefon. 

3. Pentru a instala aplicaþiile GPS sau Travel guide, selectaþi Cover browser în 
submeniul Colecþie ºi selectaþi GPS sau Travel guide. Aplicaþia este adãugatã în 
submeniul Colecþie. Puteþi instala ambele aplicaþii, dacã doriþi. Instalarea 
dureazã câteva minute.

Dacã instalaþi pentru început una din aceste aplicaþii, apoi doriþi sã o instalaþi 
ºi pe cealaltã, utilizaþi aplicaþia Cover browser.
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Dacã doriþi sã primiþi puncte parcurs GPS ca mesaje text, selectaþi Cover 
browser din submeniul Colecþie ºi selectaþi aplicaþia asociatã pentru a o 
instala.

4. Dacã utilizaþi carcasa GPS Nokia Xpress-on GPS pentru prima datã sau dacã nu 
a fost utilizatã în ultimele 14 zile, porniþi aplicaþia GPS sau Travel guide ºi 
þineþi telefonul în mediul exterior, sub cerul senin timp de 15-30 minute 
pentru a obþine date almanah GPS de la cel puþin patru sateliþi. Datele 
almanah sunt informaþii de bazã despre orbitele sateliþilor GPS. Informaþiile 
sunt necesare pentru navigarea GPS.

Obþinerea unei conexiuni GPS dupã aceastã conectare iniþialã poate dura de la 
câteva secunde la câteva minute. Disponibilitatea ºi calitatea semnalelor GPS 
poate fi afectatã de obstacole naturale sau de clãdiri, precum ºi de condiþiile 
atmosferice.

■ Utilizarea receptorului GPS
Când utilizaþi receptorul GPS aflat în interiorul pãrþii de 
jos a carcasei GPS Nokia Xpress-on, nu acoperiþi partea 
marcatã cu albastru în figurã. În aceastã zonã se aflã 
antena receptorului GPS.

Þineþi telefonul în mânã în sus, înclinat la aproximativ 45 
de grade, sub cerul liber.
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3. Utilizarea aplicaþiei GPS

Pentru a utiliza aplicaþia GPS, apãsaþi Meniu în mod aºteptare ºi selectaþi 
Aplicaþii, Colecþie, apoi Selectaþi aplicaþia. Defilaþi pânã la GPS ºi apãsaþi Deschid. 
sau . Defilaþi pânã la ecranul principal pe care doriþi sã îl utilizaþi ºi apãsaþi 
Selectaþi.
Aplicaþia GPS este compusã din urmãtoarele ecrane principale: Sateliþi, Computer 
cãlãt., Ghidare rutã, Puncte parcurs, Rute, Urmãrire rutã, ºi Setãri.

Numele ecranului este afiºat în partea superioarã a ecranului. În acest capitol sunt 
descrise ecranele aplicaþiei GPS ºi funcþiile lor.

Puteþi închide aplicaþia apãsând .

■ Vizualizarea informaþiilor despre sateliþi
Ecranul Sateliþi afiºeazã urmãtoarele informaþii: data, ora, coordonatele 
geografice ale locaþiei dumneavoastrã, starea receptorului GPS, sateliþii 
disponibili ºi acurateþea GPS.

Reþineþi faptul cã stabilirea unei conexiuni GPS poate dura între câteva secunde ºi 
câteva minute. Disponibilitatea ºi calitatea semnalelor GPS poate fi afectatã de 
obstacole naturale sau de clãdiri, precum ºi de condiþiile atmosferice.
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Informaþiile afiºate pe ecranul Sateliþi 
• Câmpurile datã ºi orã afiºeazã data ºi ora curente, primite de receptorul GPS de 

la sateliþii GPS. Data ºi ora sunt afiºate în format GMT (Greenwich Mean Time).

• Câmpurile de latitudine ºi longitudine aflate sub câmpurile datã ºi orã afiºeazã 
poziþia curentã în coordonate geografice în format WGS84 (WGS84 este un 
sistem de coordonate geografice). Coordonatele corecte sunt afiºate numai 
dacã receptorul GPS recepþioneazã de la sateliþi informaþiile de poziþionare 
necesare.

• Starea receptorului GPS este afiºatã sub câmpurile latitudine ºi longitudine. 
Înainte de a-l utiliza, aºteptaþi pânã când receptorul GPS este gata pentru 
navigare.

• Câmpul Precizie GPS (de lângã câmpul de stare a receptorului GPS) afiºeazã o 
estimare a acurateþei cu care receptorul GPS poate afiºa locaþia curentã.

• Diagrama de sub câmpurile de stare a receptorului GPS ºi de precizie GPS 
afiºeazã maxim 12 sateliþi (ca identificatori de sateliþi) ºi intensitatea 
semnalului fiecãruia. Cu cât intensitatea semnalului este mai mare, cu atât 
mai puternice sunt semnalele recepþionate de la acel satelit.

Dacã intensitatea semnalului de la satelit este micã, satelitul ºi identificatorul 
sãu sunt indicaþi prin culoarea gri. Receptorul GPS nu utilizeazã informaþiile de 
poziþionare GPS primite de la astfel de sateliþi.

Dacã intensitatea semnalului de la satelit este corespunzãtoare, satelitul ºi 
identificatorul sãu sunt indicaþi prin culoarea neagrã. Receptorul GPS 
utilizeazã informaþiile de poziþionare GPS primite de la astfel de sateliþi.
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Dacã apãsaþi orice tastã de selectare pe ecranul Sateliþi, puteþi selecta Marcaþi 
poziþia pentru a memora coordonatele poziþiei dumneavoastrã ca punct parcurs 
(reper) sau Meniu principal pentru a reveni la meniul principal al aplicaþiei GPS.

Salvarea unui punct parcurs (Marcaþi poziþia)
Cu ajutorul funcþiei Marcaþi poziþia puteþi memora coordonatele locaþiei 
dumneavoastrã ca punct parcurs, pentru utilizare ulterioarã. Tastaþi un nume 
pentru punctul parcurs, apãsaþi OK, tastaþi un comentariu despre punctul parcurs, 
apoi apãsaþi Memor. din ecranul Comentarii. 

Când sunt afiºate coordonatele ºi comentariile, apãsaþi Realizat pentru a reveni în 
ecranul principal sau apãsaþi Opþiuni pentru a edita sau a ºterge punctul parcurs, 
a-l expedia ca mesaj text (serviciu de reþea) cãtre un echipament care acceptã 
Nokia Landmark Specification sau pentru a naviga cãtre punctul parcurs din 
ecranul Ghidare rutã (Mergeþi la).

■ Vizualizarea informaþiilor despre cãlãtoria în curs
Ecranul Computer cãlãt. vã permite sã vizualizaþi urmãtoarele informaþii despre 
cãlãtoria în curs: cursul, viteza, altitudinea, viteza medie, viteza maximã, 
cronometrul, contorul de parcurs, altitudinea maximã ºi altitudinea minimã.

Pentru a reseta un singur câmp de informaþii, defilaþi pânã la câmpul dorit ºi 
apãsaþi tasta de selecþie din mijloc. Funcþia este disponibilã numai pentru 
câmpurile care afiºeazã informaþii cumulative.
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Informaþiile afiºate pe ecranul Computer cãlãt.
• Indicatorul cursului, aflat în partea de sus a ecranului, aratã direcþia cãtre care 

vã îndreptaþi. Cursul este indicat prin sãgeþi de culoare roºie, în centrul 
câmpului. N simbolizeazã nordul, S, sudul, E, estul, iar W, vestul.

În cazul în care cursul curent nu poate fi afiºat, indicatorul de curs afiºeazã 
scurt ultimul curs cunoscut, apoi dispare de pe ecran.

• Câmpul Vitezã afiºeazã viteza momentanã. Dacã viteza este prea micã, este 
indicatã prin <1.

Viteza nu este afiºatã dacã receptorul GPS nu o poate determina.

• Câmpul Altitudine afiºeazã altitudinea aproximativã la care vã aflaþi. Dacã 
locaþia se aflã sub nivelul mãrii, se afiºeazã o valoare negativã.

Altitudinea nu este afiºatã dacã receptorul GPS nu o poate determina.

• Câmpul Vitezã medie sau Vitezã medie afiºeazã viteza medie. Dacã staþionaþi, 
receptorul GPS continuã sã calculeze aceastã vitezã. Cu cât staþionaþi mai 
mult, cu atât va fi mai micã viteza medie.

Dacã viteza medie nu poate fi afiºatã, în locul acesteia va fi afiºatã ultima 
vitezã medie memoratã.

• Câmpul Vitezã maximã sau Vitezã maximã afiºeazã viteza maximã atinsã dupã 
ultima resetare a vitezometrului.

Dacã viteza maximã nu poate fi afiºatã, în locul acesteia va fi afiºatã ultima 
vitezã maximã memoratã.
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• Câmpul Cronometru afiºeazã timpul scurs de la ultima resetare 
a cronometrului. Cronometrul continuã sã meargã chiar dacã receptorul GPS 
nu recepþioneazã semnale de la sateliþii GPS. 

Cronometrul se reseteazã dacã închideþi aplicaþia GPS.

• Câmpul Cont. parcurs afiºeazã distanþa parcursã de la ultima resetare a 
contorului de parcurs.

Dacã distanþa curentã nu poate fi afiºatã, în locul acesteia va fi afiºatã ultima 
distanþã memoratã.

• Câmpul Altitudine maximã sau Altitudine max. afiºeazã altitudinea cea mai 
mare pe care aþi atins-o de la ultima resetare a altimetrului.

Dacã altitudinea maximã curentã nu poate fi afiºatã, în locul acesteia va fi 
afiºatã ultima altitudine maximã memoratã.

• Câmpul Altitudine minimã sau Altitudine min. afiºeazã altitudinea cea mai 
micã pe care aþi atins-o de la ultima resetare a altimetrului.

Dacã altitudinea minimã curentã nu poate fi afiºatã, în locul acesteia va fi 
afiºatã ultima altitudine minimã memoratã.

Funcþii accesibile prin apãsarea tastei Opþiuni
Dacã apãsaþi Opþiuni în ecranul Computer cãlãt., puteþi alege dintre urmãtoarele 
funcþii:

• Schimb. câmpurile - Puteþi defini ce funcþii sunt afiºate pe ecranul Computer 
cãlãt.. Defilaþi pânã la câmpul a cãrui funcþie doriþi sã o schimbaþi, apãsaþi 
Selectaþi, defilaþi pânã la opþiunea doritã ºi apãsaþi Selectaþi.
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• Sch. vizualizarea - Puteþi defini câte câmpuri (2, 4 sau 6) sunt afiºate pe 
ecranul Computer cãlãt..

• Reset. pe toate - Puteþi reseta toate câmpurile la valorile originale.

• Reven. la implicite - Puteþi reseta ecranul Computer cãlãt. la vizualizarea 
implicitã. Valorile de pe ecranul Computer cãlãt. nu vor fi resetate.

• Marcaþi poziþia - Puteþi memora datele locaþiei dumneavoastrã ca punct 
parcurs. Pentru informaþii suplimentare, vezi Salvarea unui punct parcurs 
(Marcaþi poziþia) la pagina 14.

■ Urmarea unei rute
Pe ecranul Ghidare rutã, puteþi sã urmãriþi ruta pe care aþi activat-o în ecranul 
Rute sau sã navigaþi pânã la punctul parcurs pe care l-aþi activat prin opþiunea 
Mergeþi la a funcþiei Marcaþi poziþia (disponibilã pe mai multe ecrane).

Ecranul afiºeazã urmãtoarele informaþii: cursul, reperul, urmãtorul punct parcurs, 
viteza ºi distanþa pânã la urmãtorul punct parcurs.

• Sãgeata albastrã (cursul) indicã direcþia cãtre care vã îndreptaþi. Direcþia este 
indicatã prin N (nord), S (sud), E (est) ºi W (vest).

Sãgeata galbenã (reperul) indicã direcþia cãtre care trebuie sã vã îndreptaþi 
pentru a atinge urmãtorul punct parcurs.

Pentru a atinge urmãtorul punct parcurs, corectaþi-vã direcþia astfel încât 
sãgeþile sã indice aceeaºi direcþie. 
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Dacã receptorul GPS nu poate primi de la sateliþii GPS informaþiile de 
poziþionare necesare, câmpurile Urmãt.: ºi Dist. la urmãt. sunt goale, iar în 
mijlocul ecranului este afiºat un semn de întrebare.

Sfat: Puteþi utiliza ecranul Ghidare rutã ºi ca busolã dacã nu aþi 
activat o rutã, dar receptorul GPS recepþioneazã informaþiile de 
poziþionare necesare de la sateliþii GPS. În acest caz, pe ecran sunt 
afiºate cursul curent ºi viteza în timpul deplasãrii.

• Câmpul Urmãt.: afiºeazã urmãtorul punct parcurs. Telefonul afiºeazã o 
notificare când sunteþi aproape sau aþi ajuns la punctul parcurs.

• Câmpul Vitezã afiºeazã viteza momentanã.

• Câmpul Dist. la urmãt. afiºeazã distanþa pânã la urmãtorul punct parcurs.

Dacã apãsaþi orice tastã de selecþie pe ecranul Ghidare rutã, puteþi selecta 
Dezactivaþi ruta dacã nu doriþi ca pe ecranul Ghidare rutã sã aparã sãgeata reper 
ºi urmãtorul punct parcurs sau puteþi selecta Marcaþi poziþia pentru a memora 
datele locaþiei dumneavoastrã ca punct parcurs (vezi Salvarea unui punct parcurs 
(Marcaþi poziþia) la pagina 14).

■ Gestionarea punctelor parcurs
Pe ecranul Puncte parcurs puteþi vizualiza, cãuta, adãuga ºi ºterge puncte parcurs. 
Punctele parcurs afiºate pe acest ecran sunt disponibile ºi în aplicaþia Travel 
guide.
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• Gãsiþi - Puteþi cãuta puncte parcurs memorate, dupã distanþa faþã de locaþia 
dumneavoastrã (Cel mai apropiat) sau dupã nume 
(Dupã nume). 

Dacã aþi selectat Cel mai apropiat, receptorul GPS indicã cele mai apropiate 
puncte parcurs ºi distanþa pânã la fiecare de la locaþia dumneavoastrã sau de 
la ultima locaþie cunoscutã. Dacã aþi selectat Dupã nume, tastaþi prima literã a 
numelui punctului parcurs ºi apãsaþi Gãsiþi.

Pentru a vizualiza coordonatele unui punct parcurs gãsit ºi comentariile despre 
el, defilaþi pânã la punctul parcurs ºi apãsaþi Detalii. Puteþi apãsa Opþiuni 
pentru a edita sau a ºterge un punct parcurs, a-l expedia ca mesaj text (serviciu 
de reþea) cãtre un echipament care acceptã Nokia Landmark Specification sau 
a naviga cãtre punctul parcurs, în ecranul Ghidare rutã (Mergeþi la).

• Adãugaþi - Puteþi memora coordonatele locaþiei dumneavoastrã ca punct 
parcurs (Poziþie curentã) sau le puteþi defini manual (Manual). 

Dacã aþi selectat Manual, tastaþi un nume pentru punctul parcurs, apãsaþi OK, 
tastaþi coordonatele în format WGS84, apãsaþi OK, tastaþi un comentariu 
despre punctul parcurs ºi apãsaþi Memor..
Când coordonatele ºi comentariul sunt afiºate, puteþi apãsa Opþiuni, de 
exemplu pentru a expedia punctul parcurs ca mesaj text (serviciu de reþea) 
cãtre un echipament care acceptã Nokia Landmark Specification sau a naviga 
cãtre punctul parcurs, în ecranul Ghidare rutã (Mergeþi la).

• ªtergeþi - Puteþi ºterge pe rând sau deodatã punctele parcurs memorate. 
Punctele parcurs sunt ºterse din ambele aplicaþii: GPS ºi Travel guide. 
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• Stare memorie - Puteþi afla memoria disponibilã pentru salvarea punctelor 
parcurs.

Recepþionarea unui punct parcurs ca mesaj text
Dacã recepþionaþi un punct parcurs ca mesaj text, telefonul afiºeazã o notificare 
în modul aºteptare. Pentru a vizualiza ºi a memora punctele parcurs, apãsaþi 
Afiºaþi, defilaþi pânã la punctul parcurs, apãsaþi Detalii, apãsaþi Opþiuni ºi 
selectaþi Memorare. 

Puteþi trimite puncte parcurs, de exemplu în ecranul Sateliþi (vezi Salvarea unui 
punct parcurs (Marcaþi poziþia) la pagina 14) ºi ecranul Puncte parcurs.

■ Gestionarea ºi activarea rutelor
În ecranul Rute puteþi cãuta, adãuga ºi ºterge rute ºi le puteþi activa pentru 
navigare. O rutã este o listã de puncte parcurs.

Puteþi crea o nouã rutã adãugând punctele parcurs dorite într-o listã. Când ruta 
este completã, o puteþi activa pentru a o vizualiza în pagina Ghidare rutã.

• Gãsiþi - Puteþi cãuta o rutã memoratã dupã nume. Tastaþi numele rutei ºi 
apãsaþi Gãsiþi sau apãsaþi  pentru a vizualiza toate rutele memorate. 
Defilaþi pânã la ruta doritã ºi apãsaþi Detalii pentru a vizualiza punctele 
parcurs ale rutei, distanþa între oricare douã puncte ºi lungimea rutei.

Dacã apãsaþi Opþiuni, puteþi selecta
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• Activaþi pentru a vizualiza ruta în ecranul Ghidare rutã. Când ruta este 
afiºatã în ecranul Ghidare rutã, puteþi selecta Dezactivaþi ruta pentru a o 
ascunde.

• Invers. pentru a urma ruta în sens invers ºi a o vizualiza în ecranul Ghidare 
rutã.

• Editaþi pentru a modifica sau ºterge ruta. Dacã apãsaþi Opþiuni în lista 
punctelor parcurs, puteþi sã vizualizaþi detaliile punctului parcurs selectat, 
sã ºtergeþi punctul parcurs, sã inseraþi un nou punct parcurs în rutã sau sã 
mutaþi punctul parcurs în lista de puncte parcurs apãsând  sau .

• ªtergeþi pentru a ºterge ruta.

• Adãugaþi - Puteþi crea o nouã rutã. Defilaþi pânã la punctul parcurs dorit ºi 
apãsaþi Adãug. pentru a îl adãuga la rutã. Repetaþi aceste operaþii pentru 
fiecare punct parcurs pe care doriþi sã-l adãugaþi la rutã. Puteþi crea un nou 
punct parcurs utilizând funcþia Pct. nou pe traseu de la sfârºitul listei de puncte 
parcurs.

Când ruta este completã, apãsaþi Realizat. Editaþi numele afiºat al rutei (vi se 
sugereazã primul ºi ultimul punct parcurs), dacã este nevoie, ºi apãsaþi OK. 
Scrieþi un comentariu despre rutã ºi apãsaþi Memor..
Sunt afiºate punctele parcurs ale rutei. Dacã apãsaþi Opþiuni, puteþi selecta 
dintre aceleaºi funcþii ca atunci când apãsaþi Opþiuni pentru funcþia Gãsiþi.

• ªtergeþi - Puteþi ºterge pe rând sau deodatã rutele memorate. ªtergerea unei 
rute nu duce la ºtergerea punctelor parcurs care o compun.

• Stare memorie - Puteþi afla memoria disponibilã pentru salvarea rutelor.
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■ Memorarea pistelor ºi gestionarea pistelor memorate
Aplicaþia GPS reþine locurile pe unde aþi fost. Pe ecranul Urmãrire rutã puteþi alege 
dintre urmãtoarele funcþii:

• Pista curentã - Puteþi urma pista, (Pistã întoarcere), puteþi ºterge datele pistei 
ºi începe înregistrarea unei noi piste (ªtergeþi pista), puteþi întrerupe sau opri 
înregistrarea, memora pista înregistratã sau puteþi vizualiza starea memoriei 
pentru datele pistei.

Dacã aþi selectat Pistã întoarcere, alegeþi dacã urmãriþi pista de la început la 
sfârºit (Cãtre plecare) sau invers (Cãtre destinaþie). Pista este afiºatã pe ecranul 
Ghidare rutã , iar funcþia Pistã întoarcere este înlocuitã de Dezact. întoarc.. Cu 
ajutorul funcþiei Dezact. întoarc. puteþi ºterge pista din ecranul Ghidare rutã ºi 
puteþi începe înregistrarea unei noi piste.

• Piste memorate - Puteþi vizualiza piste memorate anterior. Dacã apãsaþi 
Opþiuni, puteþi urma pista selectatã (Pistã întoarcere) sau o puteþi ºterge.

• Ritm stocare - Puteþi selecta frecvenþa cu care receptorul GPS memoreazã 
informaþiile despre pistã.

■ Definirea setãrilor
În ecranul Setãri puteþi selecta unitãþile de mãsurã pentru distanþã, vitezã ºi 
altitudine care vor fi utilizate de aplicaþia GPS. De asemenea, puteþi seta 
iluminarea.
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Puteþi selecta dintre urmãtoarele sisteme unitãþi de mãsurã pentru distanþã ºi 
vitezã: Metric (kilometri ºi metri), Imperial (mile ºi yarzi), Nautic (mile marine ºi 
yarzi marini).

Puteþi selecta dintre urmãtoarele unitãþi de mãsurã pentru altitudine: Metri, 
Picioare.

Puteþi seta ca afiºajul sã fie luminat pânã la închiderea aplicaþiei sau 
ca iluminarea sã se stingã automat dupã 15 secunde. Reþineþi faptul cã iluminarea 
afiºajului consumã acumulatorul.
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4. Utilizarea aplicaþiei Travel guide

Pentru a utiliza aplicaþia Travel guide, apãsaþi Meniu în mod aºteptare ºi selectaþi 
Aplicaþii, Colecþie, apoi Selectaþi aplicaþia. Defilaþi pânã la Travel guide ºi apãsaþi 
Deschid. sau . Defilaþi pânã la ecranul principal pe care doriþi sã îl utilizaþi ºi 
apãsaþi Selectaþi.
Aplicaþia Travel guide este compusã din urmãtoarele ecrane principale: Sateliþi, 
Planificare rutã, Orientare rutã, Agendã adrese ºi Setãri.

Numele fiecãrui ecran este afiºat în partea superioarã a ecranului. Ecranele 
aplicaþiei Travel guide ºi funcþiile lor sunt descrise în acest capitol.

Puteþi închide aplicaþia apãsând .

Pentru a seta conexiunea de reþea mobilã Internet necesarã aplicaþiei Travel 
guide, vezi Aplicaþia GPS ºi aplicaþia Travel guide la pagina 8.

■ Activarea ºi înnoirea abonamentului la serviciul 
cartografie

La prima utilizare a aplicaþiei Travel guide, vi se cere sã vã faceþi un abonament de 
un an la serviciul cartografie (serviciu de reþea) utilizat de aplicaþia Travel guide.

Defilaþi pânã la regiunea în care doriþi sã utilizaþi serviciul cartografie ºi spãsaþi 
Selectaþi. Confirmaþi abonamentul pentru regiunea selectatã apãsând Da.

La expirarea abonamentului, vizitaþi situl Web al Nokia la adresa 
www.softwaremarket.nokia.com, selectaþi zona referitoare la telefonul Nokia 
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5140 ºi carcasa GPS Nokia Xpress-on ºi completaþi formularul pentru codul de 
activare care vã permite înnoirea abonamentului. Dupã ce aþi obþinut codul de 
activare, deschideþi aplicaþia Travel guide ºi selectaþi Setãri, Abonament ºi Cod 
abonare. Tastaþi codul de activare ºi apãsaþi OK. Aplicaþia Travel guide activeazã 
abonamentul pentru perioada ºi regiunea pe care le-aþi selectat.

Reþineþi cã este posibil ca informaþiile cuprinse în hartã (de exemplu, numele 
punctelor de interes) oferite de serviciul cartografie (serviciu de reþea) sã nu fie 
disponibile în limba dumneavoastrã.

■ Vizualizarea informaþiilor despre sateliþi
Ecranul Sateliþi afiºeazã urmãtoarele informaþii: data, ora, coordonatele 
geografice ale locaþiei dumneavoastrã, starea receptorului GPS, sateliþii 
disponibili ºi acurateþea GPS. Pentru informaþii suplimentare, vezi Vizualizarea 
informaþiilor despre sateliþi la pagina 12.

Dacã apãsaþi orice tastã de selectare pe ecranul Sateliþi, puteþi selecta Marcaþi 
poziþia pentru a memora coordonatele poziþiei dumneavoastrã ca punct parcurs 
(reper) sau Cartare poziþie pentru a vizualiza locaþia dvs. pe hartã sau Meniu 
principal pentru a reveni la meiul principal al aplicaþiei Travel guide.

■ Planificarea rutei dumneavoastrã
În ecranul Planificare rutã puteþi sã vã planificaþi ruta specificând punctul de 
plecare, punctele intermediare ºi punctul destinaþie. 

De asemenea, puteþi selecta tipurile de rute pe care aplicaþia Travel guide vi le 
sugereazã pentru a ajunge la destinaþie (Programare rutã). Reþineþi faptul cã 
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rutele sugerate de serviciul cartografie sunt, în general, potrivite pentru plimbare 
ºi mersul cu bicicleta. Acestea nu sunt destinate pentru a fi parcurse cu maºina.

1. În ecranul Planificare rutã, defilaþi pânã la De la pentru a adãuga un punct de 
plecare, Via punctele pentru a adãuga unul sau mai multe puncte intermediare 
sau Cãtre pentru a adãuga o destinaþie ºi apãsaþi tasta de selecþie din mijloc.

2. Adãugaþi în rutã punctele dorite conform instrucþiunilor de mai jos:

• Pentru a adãuga poziþia dvs. curentã ca punct de plecare, selectaþi Poziþie 
curentã.

• Pentru a adãuga o adresã ca punct de plecare sau destinaþie, selectaþi 
Adresã. Pentru a adãuga o adresã ca punct intermediar, apãsaþi Opþiuni, 
apoi selectaþi Adresã.

Pentru a selecta o þarã, tastaþi primele litere ale numelui þãrii, apãsaþi 
Gãsiþi, defilaþi pânã la þarã ºi apãsaþi OK. 

Pentru a selecta un oraº, tastaþi primele douã litere ale denumirii oraºului 
sau apãsaþi  pentru a se afiºa lista oraºelor recent selectate, apoi 
apãsaþi OK. Defilaþi pânã la oraº ºi apãsaþi OK pentru a-l selecta sau 
apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Afiºare hartã pentru a vizualiza harta oraºului 
(vezi Utilizarea ecranului hartã la pagina 32), Memorare pentru a memora 
numele oraºului în agenda aplicaþiei Travel guide sau Info. suplimentare 
pentru a vizualiza detalii despre oraº. Reþineþi cã afiºarea hãrþilor depinde 
de serviciul cartografie (serviciu de reþea).

Pentru a selecta o stradã, tastaþi primele litere ale denumirii strãzii sau 
apãsaþi  pentru a afiºa lista strãzilor recent selectate, apoi apãsaþi OK. 
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Defilaþi pânã la strada doritã ºi apãsaþi OK. Dacã nu doriþi sã cãutaþi o 
stradã, nu completaþi nimic în ecranul Stradã ºi apãsaþi OK.

Dupã ce aþi selectat strada, puteþi introduce numãrul casei ºi strãzile care 
se intersecteazã cu strada doritã.

• Pentru a adãuga un punct de interes (de exemplu o bibliotecã) ca punct de 
placare sau destinaþie selectaþi Punct de interes. Pentru a adãuga un punct 
de interes ca punct intermediar, apãsaþi Adãug. ºi selectaþi Punct de 
interes. Defilaþi pânã la opþiunea de cãutare doritã (Categorie, 
Subcategorie, Criterii cãutare sau Nume) ºi apãsaþi Editaþi pentru a-i 
modifica setarea.

Dacã aþi selectat Categorie sau Subcategorie, selectaþi categoria (de 
exemplu Comunitate) sau subcategoria (de exemplu Biblioteci) cãreia îi 
aparþine punctul de interes.

Dacã aþi selectat Criterii cãutare, selectaþi Cele mai apropiate pentru a 
cãuta un punct de interes apropiat de locaþia dumneavoastrã sau selectaþi 
Lângã adresa pentru a cãuta un punct de interes în apropierea unei anumite 
adrese sau în agenda aplicaþiei Travel guide.

Dacã aþi selectat Nume, tastaþi numele punctului de interes pe care îl 
cãutaþi.

Pentru a cãuta puncte de interes, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Cãutare.

Când punctele de interes ºi distanþele de la acestea pânã la locaþia 
dumneavoastrã curentã sunt afiºate, defilaþi pânã la punctul de interes 
dorit ºi apãsaþi OK pentru a-l adãuga în rutã sau apãsaþi Opþiuni ºi 
selectaþi una din urmãtoarele funcþii: 
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• Detalii - Afiºeazã informaþii suplimentare despre punctul de interes. 
Dacã apãsaþi Opþiuni, puteþi selecta, de exemplu, Afiºare hartã pentru a 
vizualiza punctul de interes pe o hartã (vezi Utilizarea ecranului hartã la 
pagina 32) sau dacã apãsaþi Apelare, puteþi apela telefonic punctul de 
interes dacã numãrul sãu de telefon este cuprins în detalii.

• Memorare - Puteþi memora punctul de interes în agenda aplicaþiei 
Travel guide.

• Pentru a adãuga un punct de plecare sau de destinaþie din agenda aplicaþiei 
Travel guide, selectaþi Agendã adrese ºi adresa doritã. Pentru a adãuga un 
punct intermediar din agendã, apãsaþi Adãug. ºi selectaþi Agendã adrese ºi 
adresa doritã.

3. Dacã aþi adãugat un punct de plecare sau de destinaþie la pasul 2, treceþi la 
pasul 4.

Dacã la pasul 2 aþi adãugat un punct intermediar, procedaþi dupã cum 
urmeazã: Când se afiºeazã punctele intermediare în ecranul 
Via punctele, apãsaþi Realizat pentru a adãuga punctul în rutã sau apãsaþi 
Opþiuni pentru a adãuga un nou punct intermediar, a ºterge un punct 
intermediar sau a-l muta în lista de puncte intermediare.

4. Dupã ce aþi adãugat toate punctele dorite, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi una din 
urmãtoarele funcþii:

• Navigare - Vã puteþi vizualiza locaþia ºi puteþi urmãri ruta pe o hartã, în 
ecranul Orientare rutã. Pentru informaþii suplimentare, vezi Urmãrirea rutei 
pe o hartã la pagina 31.
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• Hartã ansamblu - Afiºeazã harta rutei complete, dacã aþi definit un punct 
de plecare ºi unul destinaþie. Pentru informaþii despre utilizarea acestei 
funcþii, vezi Utilizarea ecranului hartã la pagina 32.

• Afiºare hartã - Afiºeazã harta puntelor de plecare ºi destinaþie. Funcþia este 
disponibilã doar dacã aþi selectat câmpul De la sau Cãtre din ecranul 
Planificare rutã.

• Memorare - Puteþi memora adresa în agenda aplicaþiei Travel guide. 
Funcþia este disponibilã doar dacã aþi selectat câmpul De la sau Cãtre din 
ecranul Planificare rutã.

• Info. suplimentare - Puteþi vizualiza detaliile despre adresa, intersecþia sau 
punctul de interes selectate. Dupã afiºarea detaliilor despre un punct de 
interes, puteþi apãsa Opþiuni, de exemplu, pentru a vizualiza adresa pe o 
hartã.

Funcþia este disponibilã doar dacã aþi selectat câmpul De la sau Cãtre din 
ecranul Planificare rutã.

■ Gestionarea agendei GPS
Aplicaþia Travel guide conþine o agendã în care puteþi memora adrese, intersecþii 
ºi puncte de interes. În ecranul Agendã adrese puteþi gestiona conþinutul acestei 
agende. Agenda este utilizatã ºi de aplicaþia GPS.

Puteþi memora locaþia dumneavoastrã curentã în agendã, utilizând 
funcþia Marcaþi poziþia disponibilã în câteva ecrane ale aplicaþiilor GPS ºi 
Travel guide.
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• Gãsiþi - Puteþi cãuta intrãri în agendã dupã distanþa faþã de locaþia 
dumneavoastrã (Cel mai apropiat) sau dupã nume (Dupã nume). Dacã aþi 
selectat Dupã nume, tastaþi primele litere ale elementului din agendã ºi apãsaþi 
Gãsiþi.

Dupã ce se afiºeazã o listã cu rezultatul cãutãrii, defilaþi pânã la elementul 
dorit ºi apãsaþi Detalii. Puteþi apãsa Opþiuni, de exemplu, pentru a seta adresa 
ca punct de plecare sau de destinaþie, pentru a vizualiza adresa pe o hartã (vezi 
Utilizarea ecranului hartã la pagina 32), pentru a expedia adresa ca mesaj text 
(serviciu de reþea) sau pentru a apela numãrul de telefon inclus în adresã.

• Adãugaþi - Puteþi memora în agendã locaþia dumneavoastrã curentã sau 
adresa sau punctul de interes dorite.

• ªtergeþi - Puteþi ºterge pe rând sau deodatã înregistrãrile din agendã.

• Stare memorie - Puteþi afla câtã memorie este liberã pentru agendã.

Recepþionarea unei înregistrãri în agendã ca mesaj text
Dacã recepþionaþi o înregistrare în agendã ca mesaj text, telefonul afiºeazã o 
notificare în modul aºteptare. Pentru a vizualiza ºi a memora înregistrarea, 
apãsaþi Afiºaþi, defilaþi pânã la înregistrare, apãsaþi Detalii, apãsaþi Opþiuni ºi 
selectaþi Memorare.

Puteþi trimite adrese din ecranul Agendã adrese.
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■ Urmãrirea rutei pe o hartã
Ecranul Orientare rutã afiºeazã ruta pe care aþi activat-o cu opþiunea Navigare din 
ecranul Planificare rutã ºi vã ghideazã cãtre destinaþie.

Denumirea strãzii curente de pe rutã este afiºatã în partea de jos a ecranului, iar 
denumirea strãzii care urmeazã, în partea de sus. Locaþia curentã este indicatã 
prin . Ruta este indicatã cu roºu.

Dacã receptorul GPS nu poate primi informaþiile de poziþionare necesare de la 
sateliþii GPS, pe hartã apare ultima dumneavoastrã locaþie cunoscutã, simbolul 
locaþiei este ascuns, iar în mijlocul ecranului este afiºat un semn de întrebare.

Dacã defilaþi manual harta utilizând tasta de defilare, puteþi seta aplicaþia sã 
actualizeze automat harta conform locaþiei, apãsând tasta de selectare din mijloc.

Dacã apãsaþi orice tastã de selectare în ecranul Orientare rutã când receptorul 
GPS recepþioneazã informaþiile de poziþionare de la sateliþii, puteþi:

• vizualiza itinerarul dumneavoastrã ca o listã de schimbãri de direcþie (Itinerar). 
Distanþa de la oricare schimbare de direcþie la precedenta apare între parateze.

• selecta gradul de panoramare (Zoom).

• seta aplicaþia sã actualizeze automat harta conform locaþiei 
(Urm. poziþia mea).

• memora coordonatele locaþiei dumneavoastrã curente ca punct parcurs, în 
scopul utilizãrii ulterioare. Pentru informaþii suplimentare, vezi Salvarea unui 
punct parcurs (Marcaþi poziþia) la pagina 14.

• dezactiva ruta curentã. Ruta este ºtearsã.
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Puteþi parcurge harta utilizând tasta de defilare. Aveþi posibilitatea sã setaþi 
aplicaþia sã actualizeze automat harta conform locaþiei dvs. apãsând tasta de 
selectare din mijloc.

■ Utilizarea ecranului hartã
Puteþi accesa ecranul hartã utilizând, de exemplu, opþiunea Afiºare hartã, 
disponibilã în câteva ecrane. Ecranul hartã afiºeazã pe o hartã locaþia adresei, 
intersecþiei sau punctului de interes selectate. Puteþi parcurge harta utilizând 
tasta de defilare. 

Dacã apãsaþi Opþiuni în ecranul hartã, puteþi selecta gradul de panoramare al 
hãrþii sau puteþi selecta pe hartã punctul dorit. 

■ Definirea setãrilor
În ecranul Setãri aveþi posibilitatea sã verificaþi starea abonamentului dvs. la 
serviciul cartografie (serviciu de reþea) sau sã activaþi abonamentul, dacã este 
necesar, sã selectaþi unitãþile de mãsurã pentru aplicaþia Travel guide ºi sã setaþi 
iluminarea afiºajului.

Puteþi selecta dintre urmãtoarele sisteme unitãþi de mãsurã pentru distanþã ºi 
vitezã: Metric (kilometri ºi metri), Imperial (mile ºi yarzi), Nautic (mile marine ºi 
yarzi marini).

Puteþi selecta dintre urmãtoarele unitãþi de mãsurã pentru altitudine: Metri, 
Picioare.
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Puteþi seta ca afiºajul sã fie luminat pânã la închiderea aplicaþiei sau ca 
iluminarea sã se stingã automat dupã 15 secunde. Reþineþi faptul cã iluminarea 
afiºajului consumã acumulatorul.
33Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de 
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Nu lãsaþi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

• Pãstraþi dispozitivul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau 
impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi dispozitivul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sale 
mobile ºi componentele electronice se pot defecta.

• Nu pãstraþi dispozitivul la cãldurã. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor 
electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din 
material plastic.

• Nu pãstraþi dispozitivul în frig. Când aparatul se încãlzeºte (revine la temperatura 
normalã) umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate duce la 
deteriorarea plãcilor cu circuite electronice.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi.

• Pentru curãþarea dispozitivului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenþi de 
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi dispozitivul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
specializat pentru reparaþii.
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