Doplněk návodu A870 – funkce GPS
Tento přístroj je vybaven přijímačem
satelitního GPS signálu, který umožňuje
zaměřit přesnou polohu prakticky kdekoli na
světě. Podmínkou je volný výhled na
oblohu. V závislosti na kvalitě přijímaného
signálu se může lišit přesnost zaměření.
Typicky bývá v jednotkách, max. desítkách
metrů. Za určitých podmínek však může
přesnost klesnout až ke stovkám metrů.
Po stisku SOS tlačítka nebo po vzdáleném
vyžádání polohy pomocí SMS je odeslána
SMS zpráva obsahující informace o poloze
získané ze sítě operátora (více viz návod
k použití). Zároveň je aktivován GPS
přijímač v telefonu a pokud je GPS signál
k dispozici, je po chvíli odeslána další SMS
zpráva obsahující polohu získanou pomocí
GPS. Získání polohy pomocí GPS může
trvat několik minut. Pokud GPS signál není
k dispozici, tato další SMS s přesnou
polohou se neodešle.
Pozor! Přístroj nelze používat jako
záchranné zařízení, poskytování funkce
GPS i všech dalších SOS funkcí přístroje
může být kdykoli i bez předchozího
upozornění ukončeno!

Doplnok návodu A870 - funkcia GPS
Tento prístroj je vybavený prijímačom
satelitného GPS signálu, ktorý umožňuje
zamerať presnú polohu prakticky kdekoľvek
na svete. Podmienkou je voľný výhľad na
oblohu. V závislosti na kvalite prijímaného
signálu sa môže líšiť presnosť zamerania.
Typicky býva v jednotkách, max. desiatkach
metrov. Za určitých podmienok však môže
presnosť klesnúť až k stovkám metrov.
Po stlačení SOS tlačidla alebo po
vzdialenom vyžiadanie polohy pomocou
SMS je odoslaná SMS správa s informáciou
o polohe získanou zo siete operátora (viac
viď návod na použitie). Zároveň sa spustí
GPS prijímač v telefóne a ak je GPS signál
k dispozícii, je po chvíli odoslaná ďalšia
SMS správa obsahujúca polohu získanú
pomocou GPS. Získanie polohy pomocou
GPS môže trvať niekoľko minút. Ak GPS
signál nie je k dispozícii, táto ďalšia SMS s
presnou polohou sa neodošle.
Pozor! Prístroj nemožno používať ako
záchranné zariadenie, poskytovanie funkcie
GPS aj všetkých ďalších SOS funkcií
prístroja môže byť kedykoľvek aj bez
predchádzajúceho upozornenia ukončené!

