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Aloitusopas 

  
Käytettäessä suunnistusohjelmaa ensimmäistä kertaa, alkuasetusten määritys käynnistyy 
automaattisesti. Toimi seuraavasti: 

 Valitse Ohjelman kieli. Jos haluamaasi kieltä ei ole näytössä, kaikki käytettävissä olevat 

kielet saa näkyviin napauttamalla /  tai raahaamalla luetteloa sormella ylös tai alas. 

Valitse haluttu kieli napauttamalla . Vahvista valinta ja siirry seuraavalle 

sivulle napauttamalla . 

 Lue ohjelmiston ja tietokannan Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ja jos hyväksyt 

käyttöehdot, napauta . 

 Ohjattu asetustoiminto käynnistyy valitulla kielellä. Jatka napauttamalla 

. 

 Valitse ääniopastuksen kieliprofiili. Mikäli haluamaasi kieltä ei ole näytössä, muut 
käytettävissä olevat profiilit saa näkyviin selaamalla luetteloa. Lyhyen puheäänimallin saa 
kuuluvilla napauttamalla luettelon kohtaa. Vahvista valinta ja siirry seuraavalle sivulle 

napauttamalla . 
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Aloitusopas 

  

 Aseta halutut ajan esitysmuoto ja mittayksiköt. Vahvista asetukset napauttamalla 

. 

 Aseta halutut reittisuunnittelun asetukset. Vahvista asetukset napauttamalla 

. 

 Alkuasetusten määritys on nyt valmis. Napauta . 

 Sinulta kysytään seuraavaksi hyväksytkö sen, että ohjelma kerää käyttötietoja ja GPS-
lokeja, joita voidaan käyttää sovelluksen sekä karttojen laadun ja kattavuuden parantamiseen. 
Salli anonyymit tilastotiedot tai kytke tämä toiminto pois käytöstä napauttamalla 

. 
Sovellus käynnistyy. 
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Karttanäyttö 

  
Karttanäyttö on ohjelman tärkein ja useimmin käytetty näyttösivu. Ajoneuvomerkki 
(oletuksena sininen nuoli) osoittaa nykyisen sijaintisi ja oranssi viiva osoittaa reittisuosituksen. 
Näytössä on painikkeita ja tietokenttiä suunnistusta helpottamaan. Suunnistuksen aikana 
näytössä näkyy reittitietoja. 

• Näytön yläreunassa näkyy suunta ja talojen numerot vasemmalla ja oikealla, jos et ole 
valinnut reitille määränpäätä. Suunnistettaessa reitillä, näytetään seuraava toimenpide 
ja seuraava katu/tie reitillä. Avaa reittisuunnitelma napauttamalla toista niistä. 

• Avaa Pikavalikko napauttamalla , valikossa on valikoima suunnistuksen aikana 
hyödyllisiä toimintoja. 

• Tutkiskele karttaa nykyisen sijaintisi ympäriltä napauttamalla missä tahansa kartalla. 
Esille tulee kartan lisäohjauspainikkeita. 

• Avaa kartan kolme tietokenttää napauttamalla . Piilota muut 
napauttamalla jotakin niistä. Suunnistuksen oletusarvot (joita voidaan muuttaa Kartta-
asetuksista): 

• matka jäljellä määränpäähän, 

• arvioitu saapumisaika määränpäähän ja 

• matkan jäljellä oleva aika. 

• Palaa Navigointivalikkoon napauttamalla . 
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Käynnistysnäyttö, Navigointivalikko 

  

Avaa Navigointivalikko napauttamalla karttanäytöltä . 
Alkuasetusten määrityksen jälkeen ja aina ohjelman käynnistyttyä ilmestyy esille 
Navigointivalikko. Sinulla on seuraavat vaihtoehdot: 

• Valitse kohde syöttämällä osoite tai valitsemalla kiinnostava kohde, paikka kartalta tai 

jokin suosikkikohteista napauttamalla . Voit myös hakea esille 
viimeiset määränpäät älykkäästä historiasta tai syöttää koordinaatit. 

• Reittiparametrit saa näkyviin napauttamalla . Reitti voidaan 
näyttää koko pituudeltaan kartalla. Voit myös suorittaa reittiä koskevia toimenpiteitä, 
kuten reitin muokkaus tai peruuttaminen, aloituspisteen asettaminen, reittivaihtoehtojen 
valinta, osan reitistä välttäminen, suunnistuksen simulointi tai määränpään lisäys 
Suosikkeihin. 

• Mukauta suunnistusohjelman toimintaa, simuloi esittelyreittejä tai suorita 

lisäsovelluksia napauttamalla . 

• Aloita suunnistus kartalla napauttamalla . 
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Etsi-valikko  

  

Napauta Navigointivalikosta . Etsi-valikossa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Napauta kohtaa  määrittääksesi määränpääksi osoitteen. 

• Valitse määränpääksi kiinnostava paikka napauttamalla . 

• Suunnista kartalta valittuun paikkaan napauttamalla . 

• Valitse suosikkimääränpäiden luettelosta napauttamalla . 

• Suunnista painikkeessa näkyvään aiemmin käytettyyn määränpäähän napauttamalla 
1. tai 2. 

• Valitse viimeisimpien määränpäiden luettelosta napauttamalla . 

• Suunnista koordinaatteihin tai valokuvaan tallennettuun sijaintiin napauttamalla 

. 

• Suunnista koordinaatteihin napauttamalla . 
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Suunnistus katuosoitteeseen 

  

Napauta Navigointivalikosta  ja sitten . Oletuksena näytössä 
ehdotetaan kaupunkia tai taajamaa, jossa ollaan. 

 Vaihda tarvittaessa maata. Napauta maan nimen näyttävää painiketta. 

1. Syötä maan nimi näppäimistöltä. 

2. Kun pari merkkiä on syötetty, syötettyä merkkijonoa vastaavat maat näytetään 
luettelossa. Napauta haluttua maata. 

 Vaihda tarvittaessa kaupunkia/taajamaa. Napauta kaupungin/taajaman nimen näyttävää 
painiketta tai syötä osa nimestä näppäimistöltä. Syöttäessäsi kirjaimia, todennäköisin 
kaupungin/taajaman nimi näytetään aina syöttökentässä. Sinulla on seuraavat vaihtoehdot: 

• Valitse syöttökentässä tarjottu kaupunki/taajama napauttamalla . 

• Korjaa syötettä napauttamalla . 

• Selaa syötettä vastaavien kaupunkien/taajamien luetteloa napauttamalla 

. Valitse kaupunki/taajama luettelosta. 
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Suunnistus katuosoitteeseen 

  

 Syötä kadun nimi: 

1. Napauta . 

2. Syötä osa kadun nimestä näppäimistöltä. 

3. Valitse syöttökentässä tarjottu katu napauttamalla  tai selaa kaikkien syötettä 

vastaavien katujen luetteloa napauttamalla . Valitse katu 
luettelosta. 

 Syötä talon numero: 

1. Napauta . 

2. Syötä talon numero näppäimistöltä. 

3. Päätä osoitteen syöttö napauttamalla painiketta . 

 Kartta ilmestyy keskittäen määränpäähän. Napauta tarvittaessa toista paikkaa kartalla ja 

vahvista sitten määränpää napauttamalla . 

 Lyhyen reittiparametrien yhteenvedon jälkeen ilmestyy näkyviin koko reitin näyttävä kartta. 

Aloita suunnistus odottamalla muutama sekunti tai napauta . 
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Suunnistus kiinnostavaan paikkaan 

  

Palaa Karttanäytöltä Navigointivalikkoon napauttamalla . Napauta 

Navigointivalikosta  ja sitten . Tarjolla on seuraavat esivalitut 
hakuluokat: 

• Luettelon bensiiniasemista reitin varrelta, tai jos sitä ei ole saatavissa, nykyisen 
sijainnin tai viimeisen tunnetun sijainnin ympäriltä saa esille napauttamalla 

. 

• Luettelon pysäköintialueista määränpään läheltä, tai jos sitä ei ole saatavissa, nykyisen 
sijainnin tai viimeisen tunnetun sijainnin ympäriltä saa esille napauttamalla 

. 

• Luettelon ravintoloista reitin varrelta taikka nykyisen sijainnin tai viimeisen tunnetun 

sijainnin ympäriltä saa esille napauttamalla . 

• Luettelon majoituspaikoista määränpään läheltä taikka nykyisen sijainnin tai viimeisen 

tunnetun sijainnin ympäriltä saa esille napauttamalla . 

Paikkaa voidaan myös hakea nimellä napauttamalla . 
Jos mikään yllä mainituista ei ole sopiva, kiinnostavaa paikkaa voi etsiä seuraavista paikoista 

napauttamalla : 

• Etsi nykyisen sijainnin, tai jos sitä ei ole saatavissa, viimeisen tunnetun sijainnin, 

ympäriltä napauttamalla . 

• Hae paikkaa valitusta kaupungista tai taajamasta napauttamalla . 

• Etsi paikkaa aktiivisen reitin määränpään ympäriltä napauttamalla 
. 

• Etsi aktiivisen reitin varrelta määrätyn pisteen sijaan napauttamalla 

. Tämä voi olla hyödyksi jos haetaan myöhempää taukopaikkaa, 
joka aiheuttaisi vain pienen lisämatkan, esimerkiksi vastaan tulevaa huoltoasemaa tai 
ravintolaa. 
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Esimerkki suunnistuksesta kiinnostavaan paikkaan 

  
Esimerkki: Löydä puisto läheltä määränpäätä seuraavasti (aloittaen Navigointivalikosta): 

 Napauta . 

 Napauta . 

 Napauta . 

 Napauta . 

 Esiin tulee paikkaluokkien luettelo. Luetteloa voidaan selata napauttamalla  tai 

vierittämällä sormella ja napauttamalla sitten . 

 Selaa koko luokkaa napauttamalla  tai tarkenna hakua napauttamalla 

. 

 Napauta jotakin luettelon kohdista. 

 Tarkasta paikan tiedot ja sijainti, napauta sitten . 

 Lyhyen reittiparametrien yhteenvedon jälkeen ilmestyy näkyviin koko reitin näyttävä kartta. 

Aloita suunnistus odottamalla muutama sekunti tai napauta . 
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Lisää-valikko 
Lisää-valikossa on erilaisia asetuksia ja lisäsovelluksia. Napauta Navigointivalikosta 

. 

• : Hienosäädä reitinsuunnittelun asetuksia, muuta Karttanäytön ulkoasua, kytke 
varoituksia päälle ja pois tai käynnistä uudelleen Ohjattu asetustoiminto, jne. 

• : Lisäsisältöjä, kuten uusia karttoja, kolmiulotteisia maamerkkejä ja hyödyllisiä 
sovelluksia saa osoitteesta www.naviextras.com. 

• : Avaa muita hyödyllisiä sovelluksia: laskin, polttoaine- ja huoltovalvonta tai 
matkaloki- ja jälkilokivalvonta. 
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Asetukset-valikko  

  

Napauta Navigointivalikosta  ja sitten . Asetukset-valikossa on 
seuraavat vaihtoehdot (näytä kaikki selaamalla luetteloa): 

• : Vaihda ääniopastusprofiilia tai ota käyttöön ja määritä 
varoituksia. 

• : Muuta karttanäytön pikavalikon toimintanäppäimiä. 

• : Voit säätää liikennetietoihin liittyviä asetuksia, kuten esiladattujen 
liikennetilastojen tai verkosta saatavien liikennetietojen käyttöä tai valita otetaanko 
liikennetapahtumat huomioon reittiä laskettaessa. 

• : Valitse ajettavan ajoneuvon tyyppi reittisuunnittelussa käytettävät 
tietyypit ja reititysmenetelmä. 

• : Nämä asetukset määrittävät sen, miten vihreät reitit lasketaan. 
Niitä käytetään myös reittien kulujen ja CO2-päästöjen esittämiseen. 

• : Säädä karttaan liittyviä asetuksia: muuta päivätilan ja yötilan 
väriteemoja, muuta oletussuurennustasoa, vaihda kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen 
kartan välillä, piilota rakennuksia tai muuta ajoneuvomerkkiä. 

• : Säädä kuinka ohjelma auttaa suunnistuksessa erilaisin reittiin 
liittyvin tiedoin Karttanäytöllä. 

• : Kytke valikkoanimaatiot päälle tai pois, valitse eri kuori 
sovellukselle, säädä taustavalon kirkkautta. 

• : Kytke valikkoanimaatiot päälle tai pois, valitse eri kuori 
sovellukselle. 

• : Muuta ohjelman kieltä, ajan esitysmuotoa, mittayksiköitä tai 
aikavyöhykettä. 

• : Muuta ohjelman kieltä, ajan esitysmuotoa, mittayksiköitä. 
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• : Kytke matkalokin automaattinen tallennus päälle tai pois, tarkasta 
matkatietokannan nykyinen koko. 

• : Sovellus kerää käyttötietoja ja GPS-lokeja, joita voidaan käyttää 
sovelluksen sekä karttojen laadun ja kattavuuden parantamiseen. Tästä voit kytkeä 
näiden lokien keräämisen päälle tai pois. 

• : Muokkaa ohjelman perusparametreja, jotka määritettiin 
asennuksen alkuasetusten määrityksessä. 

• : Poista kaikki tallennetut tiedot ja palauta asetukset tehtaan 
oletuksiin. 
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