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Ismerkedés a programmal 

  
A navigációs szoftver első indításakor lehetőség van a kezdeti beállítások meghatározására. 
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket: 

 Válassza ki a program nyelvét. Amennyiben a kívánt nyelv nem látható a képernyőn, a 

további rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez érintse meg a  /  gombot, 
vagy az ujja segítségével mozgassa a listát lefelé vagy felfelé. A kívánt nyelv kiválasztásához 

érintse meg a  gombot. A kiválasztás megerősítéséhez érintse meg a 

 gombot, majd lépjen tovább a következő oldalra. 

 Olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést, és ha egyetért a felhasználási 

feltételekkel, érintse meg a  gombot. 

 Az előzetesen kiválasztott nyelven megjelenik a Konfigurációs varázsló. A folytatáshoz 

érintse meg a  gombot. 

 Válassza ki a hangnavigáció nyelvét. Ha a kívánt nyelv nem található a képernyőn, a 
rendelkezésre álló hangprofilok megtekintéséhez görgessen végig a listán. A lista elemeinek 
megérintésével rövid hangmintát hallhat. A kiválasztás megerősítéséhez érintse meg a 

 gombot, majd lépjen tovább a következő oldalra. 
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Ismerkedés a programmal 

  

 Állítsa be a kívánt időformátumot és mértékegységeket. A kiválasztás megerősítéséhez 

érintse meg  gombot. 

 Határozza meg az útvonal-tervezés beállításait. A beállítások megerősítéséhez érintse 

meg  gombot. 

 A kezdeti beállítások meghatározása ezzel véget ért. Érintse meg a  
gombot. 

 A program megkérdezi, hogy engedélyezi-e olyan felhasználási és GPS-naplózási adatok 
gyűjtését, amelyek az alkalmazás működésének, valamint a térképek minőségének és 
lefedettségének javítására szolgálnak. A névtelen statisztika engedélyezéséhez vagy 

letiltásához nyomja meg a  gombot. 
Az alkalmazás használatra kész. 
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A Térképnézet képernyő 

  
A Térképnézet képernyő a szoftver legfontosabb és leggyakrabban használt képernyője. A 
járműjelölő (alapértelmezésben blue arrow) a pillanatnyi pozíciót, a orange line pedig az 
ajánlott útvonalat mutatja. A navigálást számos képernyőgomb és adatmező segíti. A 
Térképnézet képernyő navigálás közben az útvonaladatokról tájékoztat. 

• A haladási irány a képernyő felső részén látható, és ha az útvonalnak nincs konkrét úti 
célja, a házszámok a jobb és bal oldalon találhatók. Az útvonal követése során 
megjelenik a következő manőver, valamint az útvonal mentén található következő út 
vagy utca is. Az útiterv megnyitásához érintse meg az alábbiak egyikét. 

• A navigálás során hasznos funkciókat kínáló Gyorsmenü megnyitásához érintse meg a 

 gombot. 

• A pillanatnyi pozíció körüli térképrészlet közelebbi megismeréséhez érintse meg a 
térkép bármely pontját. Ekkor újabb térképvezérlő gombok jelennek meg. 

• A  gomb megérintésével további három adatmező válik láthatóvá. 
A gombok bármelyikének megérintésével a másik két gomb eltűnik. Az alapértelmezett 
navigációs értékek a következők (az értékek módosítása a Térképbeállítások menüben 
lehetséges): 

• az úti cél eléréséig hátralévő távolság, 

• az úti cél elérésének várható időpontja és 

• az utazás hátralévő ideje. 

• A Navigációs menühöz a  gomb megérintésével térhet vissza. 
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Kezdő képernyő: a Navigációs menü 

  

A Navigációs menü megnyitásához érintse meg a Térképnézet képernyő  
gombját. 
A kezdeti beállítások elvégzése után a szoftver indításakor először mindig a Navigációs menü 
képernyő jelenik meg. Az alábbi lehetőségek közül választhat: 

• A  gomb megérintésével kiválaszthatja az úti célt, melyet a cím 
beírásával, vagy egy hasznos hely, egy térképpont vagy a kedvencek egyikének 
kiválasztásával határozhat meg. Emellett kiválaszthatja az intelligens előzmények 
listájában szereplő, korábbi úti célok egyikét, vagy a földrajzi koordináták megadásával 
is meghatározhatja a végső állomást. 

• Az útvonal-paraméterek megjelenítéséhez érintse meg a  gombot. 
Ekkor az útvonal teljes hosszában láthatóvá válik a térképen. Emellett lehetőség van 
néhány, az útvonallal kapcsolatos művelet elvégzésére, mint például az útvonal 
szerkesztésére vagy törlésére, az útvonal kiindulási pontjának meghatározására, 
alternatív útvonalak kiválasztására, az útvonal bizonyos szakaszainak elkerülésére, a 
navigálás szimulációjára, vagy az úti célnak a kedvencek közé való felvételére. 

• A navigációs szoftver működésének testreszabásához, a demó útvonalak 
szimulációjához és néhány további alkalmazás elindításához érintse meg a 

 gombot. 

• A navigálás megkezdéséhez érintse meg a  gombot. 
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A Keresés menü 

  

Érintse meg a Navigációs menü  gombját. A Keresés menüben az alábbi 
lehetőségek közül választhat: 

• A  gomb megérintésével megadhatja az úti cél címét. 

• Ha egy hasznos helyet kíván úti célnak megadni, érintse meg a  gombot. 

• A  gomb megérintésével a térkép egy kiválasztott pontjához navigálhat. 

• A  gomb megérintésével megtekintheti a kedvenc úti célok listáját. 

• A 1. vagy a 2. gomb megérintésével a gombon látható, legutóbbi úti célok egyikéhez 
navigálhat. 

• A  gomb megérintésével megnyithatja a legutóbbi úti célok teljes listáját. 

• A  gomb megérintésével koordináták vagy elmentett képek alapján 
beállított úti célhoz navigálhat. 

• A  gomb megérintésével földrajzi koordináták alapján megadott úti 
célhoz navigálhat. 
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Navigálás megadott címhez 

  

Érintse meg a Navigációs menü  gombját, majd pedig a  gombot. A 
program alapértelmezés szerint azt a települést kínálja fel, amelyikben Ön éppen tartózkodik. 

 Ha szükséges, válasszon másik országot. Ehhez érintse meg az ország nevével jelzett 
gombot. 

1. Az ország nevét a billentyűzet segítségével adhatja meg. 

2. A találati listában már néhány karakter megadása után is megjelennek azok az 
országnevek, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek. Érintse meg a kívánt 
ország nevét. 

 Szükség esetén válasszon másik települést. Érintse meg a település nevével jelzett 
gombot, majd az új név megadásához használja a billentyűzetet. A találati listában már 
néhány karakter megadása után is megjelennek azok a településnevek, amelyek megfelelnek 
a keresési feltételeknek. Az alábbi lehetőségek közül választhat: 

• A  gomb megérintésével kiválaszthatja a beviteli mezőben látható települést. 

• A  gomb megérintésével módosíthatja a megadott nevet. 

• A  gomb megérintésével tallózhat a keresési feltételeknek 
megfelelő találatok között. Válassza ki a kívánt települést a listából. 
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Navigálás megadott címhez 

  

 Utcanév megadása: 

1. Érintse meg a  gombot. 

2. Az utca nevét a billentyűzet segítségével adhatja meg. 

3. A beviteli mezőben látható utca kiválasztásához érintse meg a  gombot, vagy a 

 gomb megérintésével tallózhat a keresési feltételeknek megfelelő 
találatok között. Válassza ki a listából a kívánt utcanevet. 

 Házszám megadása: 

1. Érintse meg a  gombot. 

2. A házszám megadásához használja a billentyűzetet. 

3. A címkeresés befejezéséhez érintse meg a  gombot. 

 Ekkor megjelenik a Térképnézet képernyő a kiválasztott úti céllal a közepén. Ha 
szükséges, érintsen meg egy másik térképpontot, majd a kiválasztott úti cél megerősítéséhez 

érintse meg a  gombot. 

 Az útvonal-paraméterek rövid összefoglalása után megjelenik a teljes útvonalat tartalmazó 

térképnézet. Várjon pár másodpercet, vagy érintse meg a  gombot - és 
már útnak is indulhat. 
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Navigálás hasznos helyekhez 

  

A Térképnézet képernyő  gombjának megérintésével térhet vissza a 

Navigációs menühöz. A Navigációs menüben érintse meg a , majd a 

 gombot. Az alábbi, előre meghatározott kategóriák közül választhat: 

• A  gomb megérintésével az útvonal mentén, vagy ha az nem áll 
rendelkezésre, akkor a pillanatnyi pozíció vagy az utolsó ismert pozíció körül található 
benzinkutak listáját tekintheti meg. 

• A  gomb megérintésével az úti cél közelében, vagy ha az nem áll 
rendelkezésre, akkor a pillanatnyi pozíció vagy az utolsó ismert pozíció körül található 
parkolók listáját tekintheti meg. 

• A  gomb megérintésével az útvonal mentén, a pillanatnyi pozíció, 
vagy az utolsó ismert pozíció körül található éttermek listáját jelenítheti meg. 

• A  gomb megérintésével az úti cél közelében, a pillanatnyi pozíció, 
vagy az utolsó ismert pozíció körül található szálláshelyek listáját jelenítheti meg. 

A  gomb megérintésével a hasznos helyeket nevük alapján is megkeresheti. 
Amennyiben a fenti lehetőségek egyike sem felel meg, további, az alábbi pontok körüli 

hasznos helyek megjelenítéséhez érintse meg a  gombot. 

• A  gomb megérintésével a pillanatnyi pozíció, vagy ha az nem áll 
rendelkezésre, akkor az utolsó ismert pozíció körül kereshet. 

• Egy adott településen történő kereséshez érintse meg a  gombot. 

• A  gomb megérintésével az aktív útvonalúti célja körül kereshet. 

• Amennyiben nem egy adott pont körül, hanem az aktív útvonal mentén kíván keresni, 

érintse meg a  gombot. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha olyan 
megállót keres, amely a lehető legkisebb kitérővel jár, például közeli benzinkutak vagy 
éttermek keresésekor. 



 
 

    9

Példa adott hasznos helyhez történő navigálásra 

  
Példa: Az úti cél körüli parkok megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket (kiindulás a 
Navigációs menüből): 

 Érintse meg a  gombot. 

 Érintse meg a  gombot. 

 Érintse meg a  gombot. 

 Érintse meg a  gombot. 

 Ekkor megjelenik az adott kategóriába tartozó helyek listája. Érintse meg a  gombot, 

vagy az ujja mozgatásával tallózzon a listában, majd érintse meg a  
gombot. 

 A kategóriaelemek teljes listájának megtekintésére a  gomb 
megérintésével nyílik lehetőség, a keresés szűkítéséhez pedig érintse meg a 

 gombot. 

 Érintse meg a lista kívánt elemét. 

 Ellenőrizze a információkat és a kiválasztott térképpontot, majd érintse meg a 

 gombot. 

 Az útvonal-paraméterek rövid összefoglalása után megjelenik a teljes útvonalat tartalmazó 

térképnézet. Várjon pár másodpercet, vagy érintse meg a  gombot - és 
már útnak is indulhat. 
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Az Egyebek menü 
Az Egyebek menü további választási lehetőségeket és alkalmazásokat kínál. Érintse meg a 

Navigációs menü  gombját. 

• : Itt az útvonal-beállítások finomhangolására, a Térképnézet képernyő 
beállításainak módosítására, a figyelmeztetések be- és kikapcsolására, a 
Konfigurációs varázsló újraindítására stb. nyílik lehetőség. 

• : Látogasson el a www.naviextras.com webhelyre, amely további tartalmakat, 
például új térképeket, 3D-s látványosságokat és más hasznos alkalmazásokat kínál. 

• : További hasznos alkalmazások listája, melynek elemei: a számológép, az 
üzemanyag-fogyasztásra és karbantartásra vonatkozó információk, valamint az 
útvonaladat-figyelő. 
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A Beállítások menü 

  

Érintse meg a Navigációs menü  gombját, majd pedig a  gombot. A 
Beállítások menüben az alábbi lehetőségek közül választhat (az összes elem 
megtekintéséhez görgessen végig a listán): 

• : A hangnavigációs profil módosítása, valamint a figyelmeztetések 
engedélyezése és beállításai. 

• : A Térképnézet képernyő gyorsmenüjében lévő funkciógombok 
módosítása. 

• : A közlekedéssel kapcsolatos beállítások, mint például az előre 
telepített statisztikai vagy a valós idejű forgalmi adatok meghatározása, valamint annak 
beállítása, hogy útvonaltervezéskor a program figyelembe vegye-e a közlekedési 
eseményeket. 

• : A járműtípus kiválasztása, az útvonaltervezéskor figyelembe vett 
úttípusok meghatározása és az útvonal-tervezési mód beállítása. 

• : Ezek a beállítások a zöld útvonal tervezésének a módját 
határozzák meg. Ezek alapján jelennek meg az útvonallal kapcsolatos, a költségekre 
és a CO2-kibocsátásra vonatkozó információk. 

• : Térképbeállítások módosítása: a nappali vagy éjszakai 
térképszínek kiválasztása, az alapértelmezett nagyítási szint módosítása, váltás a 2D-
s és 3D-s nézetek között, az épületek megjelenítése vagy elrejtése, valamint tetszés 
szerinti jármű kiválasztása a galériából. 

• : Itt azt állíthatja be, hogy térképnézetben a szoftver hogyan 
jelenítse meg az útvonallal kapcsolatos információkat. 

• : Menüanimációk be- és kikapcsolása, az alkalmazásfelület 
témájának kiválasztása, valamint a kijelző háttérvilágításának beállítása. 

• : Menüanimációk be- és kikapcsolása és az alkalmazásfelület 
témájának kiválasztása. 
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• : A program nyelvének, az időformátum és a mértékegységek, 
valamint az időzóna módosítása. 

• : A program nyelvének, valamint az időformátum és a 
mértékegységek módosítása. 

• : Az útvonal automatikus mentésének be- és kikapcsolása, az 
útvonal-adatbázis jelenlegi méretének ellenőrzése. 

• : A program olyan felhasználási és GPS-naplózási adatokat gyűjt, 
amelyek az alkalmazás működésének, valamint a térképek minőségének és 
lefedettségének javítására szolgálnak. A naplózása adatok gyűjtését itt engedélyezheti 
vagy tilthatja le. 

• : Az alapvető, a kezdeti beállításoknál megadott 
szoftverparaméterek módosítása. 

• : Valamennyi mentett adat törlése, és a beállítások gyári, 
alapértelmezett értékeinek visszaállítása. 
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