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Πώς να ξεκινήσετε 

  
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα 
μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής: 

 Επιλέξτε τη γλώσσα του προγράμματος. Αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη η προτιμώμενη 

γλώσσα σας, αγγίξτε το  /  ή σύρετε τη λίστα πάνω ή κάτω με το δάχτυλό σας για 

να δείτε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Αγγίξτε το  για να επιλέξετε την 

προτιμώμενη γλώσσα σας. Αγγίξτε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 
σας, και προχωρήστε στην επόμενη σελίδα. 

 Διαβάστε τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη του Λογισμικού και της Βάσης 

Δεδομένων, και μετά αγγίξτε το  αν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. 

 Ο Οδηγός Διαμόρφωσης ξεκινά με την επιλεγμένη γλώσσα. Αγγίξτε το 

 για να συνεχίσετε. 

 Επιλέξτε προφίλ γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης. Αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη η 
προτιμώμενη γλώσσα σας, κυλίστε τη λίστα για να δείτε άλλα διαθέσιμα προφίλ. Αγγίξτε 
οποιοδήποτε στοιχείο μέσα στη λίστα για να ακούσετε ένα σύντομο δείγμα φωνής. Αγγίξτε το 

 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, και προχωρήστε στην επόμενη 
σελίδα. 
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Πώς να ξεκινήσετε 

  

 Ορίστε μορφή ώρας και μονάδες που προτιμάτε. Αγγίξτε το  για να 
επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας. 

 Ορίστε τις επιλογές σχεδιασμού διαδρομής που προτιμάτε. Αγγίξτε το  
για να επιβεβαιώσετε τις προτιμήσεις σας. 

 Οι αρχικές ρυθμίσεις έχουν τώρα ολοκληρωθεί. Αγγίξτε το . 

 Θα ερωτηθείτε τώρα αν θα επιτρέπετε στο λογισμικό να συλλέγει πληροφορίες χρήσης και 
στοιχεία καταγραφής GPS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εφαρμογής 

και της ποιότητας και κάλυψης των χαρτών. Αγγίξτε το  για να επιτρέψετε 
τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
Η εφαρμογή ξεκινά. 
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Η οθόνη Χάρτη 

  
Η οθόνη Χάρτη είναι η σημαντικότερη και η συχνότερα χρησιμοποιούμενη οθόνη του 
λογισμικού. Το Σύμβολο Οχήματος (ένα μπλε βέλος, εκ προεπιλογής) αντιπροσωπεύει την 
τρέχουσα θέση σας, και η πορτοκαλί γραμμή δείχνει την προτεινόμενη διαδρομή. Υπάρχουν 
πολλά κουμπιά οθόνης και πεδία δεδομένων πάνω στην οθόνη που σας βοηθούν στην 
πλοήγηση. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες 
διαδρομής. 

• Στο πάνω μέρος της οθόνης, βλέπετε την κατεύθυνσή σας και τους αριθμούς σπιτιών 
στα αριστερά και δεξιά, αν δεν έχετε επιλέξει προορισμό διαδρομής. Όταν πλοηγείστε 
σε μια διαδρομή, βλέπετε τον επόμενο ελιγμό και την επόμενη οδό ή δρόμο στη 
διαδρομή σας. Αγγίξτε ένα από τα δύο για να ανοίξετε το δρομολόγιο διαδρομής. 

• Αγγίξτε το  για να ανοίξετε το Γρήγορο μενού με μια επιλογή από χρήσιμες 
λειτουργίες κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. 

• Αγγίξτε τον χάρτη οπουδήποτε για να τον εξερευνήσετε γύρω από την τρέχουσα θέση 
σας. Εμφανίζονται πρόσθετα κουμπιά ελέγχου του χάρτη. 

• Αγγίξτε το  για να ανοίξετε τρία πεδία δεδομένων στον χάρτη. 
Αγγίξτε οποιοδήποτε από αυτά για να αποκρύψετε τα άλλα. Οι προεπιλεγμένες τιμές 
για την πλοήγηση (μπορείτε να τις αλλάξετε μέσα στις Ρυθμίσεις Χάρτη): 

• η απόσταση που απομένει από τον προορισμό, 

• η εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον προορισμό, και 

• ο χρόνος διαδρομής που απομένει. 

• Αγγίξτε το  για να επιστρέψετε στο μενού Πλοήγησης. 
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Οθόνη εκκίνησης: Το Μενού Πλοήγησης 

  

Αγγίξτε το  στην οθόνη Χάρτη για να ανοίξετε το μενού Πλοήγησης. 
Μετά από τις αρχικές ρυθμίσεις, και όποτε ξεκινά το λογισμικό, εμφανίζεται το μενού 
Πλοήγησης. Έχετε τις εξής επιλογές: 

• Αγγίξτε το  για να επιλέξετε το προορισμό σας, εισάγοντας μια 
διεύθυνση ή επιλέγοντας έναν τόπο ενδιαφέροντος, τοποθεσία στον χάρτη ή έναν από 
τους Αγαπημένους σας προορισμούς. Μπορείτε επίσης να τον αναζητήσετε στους 
πρόσφατους προορισμούς σας από το Έξυπνο Ιστορικό ή να εισαγάγετε τις 
συντεταγμένες του. 

• Αγγίξτε το  για να εμφανίσετε τις παραμέτρους της διαδρομής. 
Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή στο πλήρες μήκος της πάνω στον χάρτη. Μπορείτε 
επίσης να εκτελέσετε ενέργειες που έχουν σχέση με τη διαδρομή, όπως επεξεργασία ή 
ακύρωση της διαδρομής σας, καθορισμό αφετηρίας για τη διαδρομή, επιλογή 
εναλλακτικών διαδρομών, αποφυγή τμημάτων διαδρομής, προσομοίωση πλοήγησης ή 
προσθήκη του προορισμού στους Αγαπημένους σας. 

• Αγγίξτε το  για να προσαρμόσετε τον τρόπο λειτουργίας του 
λογισμικού πλοήγησης, να παρακολουθήσετε μια προσομοίωση διαδρομών επίδειξης 
ή να εκτελέσετε πρόσθετες εφαρμογές. 

• Αγγίξτε το  για να ξεκινήσετε την πλοήγηση στον χάρτη. 
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Μενού Εύρεσης  

  

Στο Μενού Πλοήγησης, αγγίξτε το . Το μενού Εύρεσης σάς παρέχει τις 
παρακάτω επιλογές: 

• Αγγίξτε το  για να ορίσετε μια διεύθυνση ως προορισμό σας. 

• Αγγίξτε το  για να επιλέξετε έναν τόπο ενδιαφέροντος ως προορισμό σας. 

• Αγγίξτε το  για να πλοηγηθείτε σε μια τοποθεσία που έχετε επιλέξει πάνω στον 
χάρτη. 

• Αγγίξτε το  για να διαλέξετε από τη λίστα των αγαπημένων σας προορισμών. 

• Αγγίξτε το 1. ή το 2. για να πλοηγηθείτε στον πρόσφατο προορισμό που εμφανίζεται 
στο κουμπί. 

• Αγγίξτε το  για να διαλέξετε από τη λίστα όλων των πρόσφατων προορισμών. 

• Αγγίξτε το  για να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες συντεταγμένες ή 
σε μια τοποθεσία που είναι αποθηκευμένη σε μια φωτογραφία. 

• Αγγίξτε το  για να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες συντεταγμένες. 
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Πλοήγηση προς μια διεύθυνση 

  

Στο μενού Πλοήγησης, αγγίξτε το , και μετά το . Εκ προεπιλογής, το 
λογισμικό σάς προτείνει την πόλη/κωμόπολη όπου βρίσκεστε. 

 Αν χρειάζεται, αλλάξτε τη χώρα. Αγγίξτε το κουμπί που δείχνει το όνομα της χώρας. 

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της χώρας. 

2. Αφού εισαγάγετε δυο τρεις χαρακτήρες, εμφανίζεται η λίστα των χωρών που 
ταιριάζουν στη συμβολοσειρά που εισαγάγατε. Αγγίξτε τη χώρα της επιλογής σας. 

 Αν χρειάζεται, αλλάξτε την πόλη/κωμόπολη. Αγγίξτε το κουμπί που δείχνει το όνομα της 
πόλης/κωμόπολης, και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα μέρος του 
ονόματός της. Καθώς εισάγετε γράμματα, στο πεδίο εισαγωγής δεδομένων εμφανίζεται πάντα 
το πιθανότερο όνομα της πόλης/κωμόπολης. Έχετε τις εξής επιλογές: 

• Αγγίξτε το  για να επιλέξετε την πόλη/κωμόπολη που προτείνεται στο πεδίο 
εισαγωγής δεδομένων. 

• Αγγίξτε το  για να διορθώσετε την καταχώρισή σας. 

• Αγγίξτε το  για να περιηγηθείτε στη λίστα των ονομάτων 
πόλεων/κωμοπόλεων που ταιριάζουν στην καταχώρισή σας. Επιλέξτε μια 
πόλη/κωμόπολη από τη λίστα. 
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Πλοήγηση προς μια διεύθυνση 

  

 Εισαγάγετε το όνομα της οδού: 

1. Αγγίξτε το . 

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε μέρος του ονόματος της οδού. 

3. Αγγίξτε το  για να επιλέξετε την οδό που προτείνεται στο πεδίο εισαγωγής 

δεδομένων ή αγγίξτε το  για να περιηγηθείτε στη λίστα όλων των 
οδών ταιριάζουν στην καταχώρισή σας. Επιλέξτε μια οδό από τη λίστα. 

 Εισαγάγατε τον αριθμό σπιτιού: 

1. Αγγίξτε το . 

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό σπιτιού. 

3. Αγγίξτε το  για να τελειώσετε με την εισαγωγή της διεύθυνσης. 

 Ο χάρτης εμφανίζεται με το επιλεγμένο σημείο στη μέση. Αγγίξτε μια άλλη τοποθεσία στον 

χάρτη αν χρειάζεται, και μετά το  για να επιβεβαιώσετε τον προορισμό. 

 Μετά από μια σύντομη σύνοψη των παραμέτρων της διαδρομής, ο χάρτης εμφανίζεται με 

ολόκληρη τη διαδρομή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα ή αγγίξτε το  και 
ξεκινήστε την πλοήγηση. 
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Πλοήγηση σε έναν τόπο ενδιαφέροντος 

  

Στην οθόνη του Χάρτη, αγγίξτε το  για να επιστρέψετε στο Μενού 

Πλοήγησης. Στο μενού Πλοήγησης, αγγίξτε το , και μετά το . Σας 
προτείνονται οι παρακάτω κατηγορίες προκαθορισμένης αναζήτησης: 

• Αγγίξτε το  για να έχετε μια λίστα βενζινάδικων πάνω στη 
διαδρομή ή, αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, γύρω από την τρέχουσα θέση σας ή την 
τελευταία γνωστή θέση σας. 

• Αγγίξτε το  για να έχετε μια λίστα χώρων στάθμευσης κοντά στον 
προορισμό σας ή, αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, γύρω από την τρέχουσα θέση σας ή 
την τελευταία γνωστή θέση σας. 

• Αγγίξτε το  για να έχετε μια λίστα εστιατορίων πάνω διαδρομή, 
γύρω από την τρέχουσα θέσησας ή την τελευταία γνωστή θέσησας. 

• Αγγίξτε το  για να έχετε μια λίστα καταλυμάτων κοντά στον 
προορισμό σας, γύρω από την τρέχουσα θέση σας ή την τελευταία γνωστή θέση σας. 

Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το  και να αναζητήσετε έναν τόπο εισάγοντας το όνομά 
του. 

Αν δεν σας εξυπηρετεί κανένε από τα παραπάνω, αγγίξτε το  για να βρείτε έναν τόπο 
ενδιαφέροντος στις παρακάτω τοποθεσίες: 

• Αγγίξτε το  για αναζήτηση γύρω από την τρέχουσα θέση ή, αν 
αυτή δεν είναι διαθέσιμη, γύρω από την τελευταία γνωστή θέση. 

• Αγγίξτε το  για να αναζητήσετε έναν τόπο μέσα σε μια επιλεγμένη 
πόλη ή κωμόπολη. 

• Αγγίξτε το  για να αναζητήσετε έναν τόπο γύρω από τον 
προορισμό της ενεργής διαδρομής. 

• Αγγίξτε το  για αναζήτηση κατά μήκος της ενεργής διαδρομής, και 
όχι γύρω από ένα δεδομένο σημείο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αναζητείτε μια κατοπινή 
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ενδιάμεση στάση με ως αποτέλεσμα ελάχιστη μόνο παράκαμψη, όπως αναζήτηση για 
προσεχή βενζινάδικα ή εστιατόρια. 
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Ένα παράδειγμα πλοήγησης σε έναν τόπο ενδιαφέροντος 

  
Παράδειγμα: Για να βρείτε ένα πάρκινγκ γύρω από τον προορισμό σας, κάντε τα εξής 
(ξεκινώντας από το μενού Πλοήγησης): 

 Αγγίξτε το . 

 Αγγίξτε το . 

 Αγγίξτε το . 

 Αγγίξτε το . 

 Εμφανίζεται η λίστα κατηγοριών τόπων. Αγγίξτε το  ή σύρετε το δάχτυλό σας για να 

περιηγηθείτε στη λίστα, και αγγίξτε το . 

 Αγγίξτε το  για να περιηγηθείτε σε ολόκληρη την κατηγορία ή το 

 για να περιορίσετε την αναζήτησή σας. 

 Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία της λίστας. 

 Εξετάστε τις λεπτομέρειες και τη θέση του τόπου, και μετά αγγίξτε το . 

 Μετά από μια σύντομη σύνοψη των παραμέτρων της διαδρομής, ο χάρτης εμφανίζεται με 

ολόκληρη τη διαδρομή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα ή αγγίξτε το  και 
ξεκινήστε την πλοήγηση. 
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Μενού 'Περισσότερα' 
Το μενού 'Περισσότερα' σάς παρέχει διάφορες επιλογές και πρόσθετες εφαρμογές. Στο 

Μενού Πλοήγησης, αγγίξτε το . 

• : Κάντε λεπτομερή ρύθμιση των επιλογών σχεδιασμού της διαδρομής, αλλάξτε 
την εμφάνιση της οθόνης Χάρτη, απ/ενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις ή 
επανεκκινήστε τον Οδηγό Διαμόρφωσης, κλπ. 

• : Επισκεφθείτε το www.naviextras.com για να λάβετε πρόσθετο περιεχόμενο, 
όπως νέους χάρτες ή τρισδιάστατα ορόσημα και χρήσιμες εφαρμογές. 

• : Πρόσβαση σε άλλες χρήσιμες εφαρμογές: αριθμομηχανή, παρακολούθηση 
καυσίμων και σέρβις ή παρακολούθηση καταγραφής διαδρομής. 
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Μενού Ρυθμίσεις  

  

Στο μενού Πλοήγησης, αγγίξτε το , και μετά το . Το μενού 
Ρυθμίσεων σάς παρέχει τις παρακάτω επιλογές (κυλίστε τη λίστα για να τις δείτε όλες): 

• : Αλλάξτε το προφίλ φωνητικής καθοδήγησης ή ενεργοποιήστε και 
ρυθμίστε τις προειδοποιήσεις. 

• : Αλλάξτε τα κουμπιά λειτουργιών στο Γρήγορο μενού της οθόνης 
Χάρτη. 

• : Μπορείτε να ρυθμίσετε παραμέτρους σχετικές με την 
κυκλοφορία, όπως η χρήση στατιστικών κυκλοφορίας που προφορτώνονται ή 
δεδομένων που λαμβάνονται online, ή επιλέξτε αν θα λαμβάνονται υπόψη συμβάντα 
κυκλοφορίας κατά τον υπολογισμό της διαδρομής. 

• : Επιλέξτε τον τύπο οχήματος που οδηγείτε, τα είδη δρόμου που 
χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της διαδρομής και τη μέθοδο σχεδιασμού της 
διαδρομής. 

• : Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν πώς θα υπολογιστούν οι 
'Πράσινες' διαδρομές. Χρησιμοποιούνται επίσης για να εμφανίζεται το κόστος και η 
εκπομπή CO2 των διαδρομών. 

• : Ρυθμίστε παραμέτρους σχετικές με τον χάρτη: αλλάξτε τους 
συνδυασμούς χρωμάτων για την ημέρα και τη νύχτα, αλλάξτε το προεπιλεγμένο 
επίπεδο ζουμ, αλλάξτε μεταξύ δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης του χάρτη, 
αποκρύψετε τα κτήρια ή αλλάξτε το Σύμβολο Οχήματος. 

• : Ρυθμίστε το πώς το λογισμικό θα σας βοηθά στην πλοήγηση με 
διαφορετικά είδη πληροφοριών σχετικά με τη διαδρομή στην οθόνη Χάρτη. 

• : Απ/ενεργοποιήστε τα κινούμενα σχέδια μενού, επιλέξτε 
διαφορετική εμφάνιση για την εφαρμογή, ρυθμίστε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης. 

• : Απενεργοποιήσετε τα κινούμενα σχέδια μενού ή επιλέξτε 
διαφορετική εμφάνιση για την εφαρμογή. 
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• : Αλλάξτε τη γλώσσα του προγράμματος, τη μορφή ώρας, τις 
μονάδες ή τη ζώνη ώρας. 

• : Αλλάξτε τη γλώσσα του προγράμματος, τη μορφή ώρας ή τις 
μονάδες. 

• : Απ/ενεργοποιήστε την αυτόματη αποθήκευση της καταγραφής 
διαδρομής, ελέγξτε το τρέχον μέγεθος της βάσης δεδομένων διαδρομής. 

• : Η εφαρμογή συλλέγει πληροφορίες χρήσης και στοιχεία 
καταγραφής GPS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εφαρμογής 
και της ποιότητας και κάλυψης των χαρτών. Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη συλλογή αυτών των στοιχείων καταγραφής. 

• : Τροποποιήστε τις βασικές παραμέτρους του λογισμικού που 
ρυθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των αρχικών ρυθμίσεων. 

• : Διαγράψτε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και επαναφέρετε 
όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές του εργοστασίου. 
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