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Rozpoczynanie pracy 

  
Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie 
uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj następujące czynności: 

 Wybierz język programu. Jeśli na ekranie nie zostanie wyświetlony preferowany język, 

naciśnij  lub  albo przeciągnij listę w górę lub w dół. Zostaną wyświetlone inne 

dostępne języki. Naciśnij , aby wybrać preferowany język. Naciśnij 

, aby potwierdzić wybór i przejść do następnej strony. 

 Zapoznaj się z licencją użytkownika końcowego na oprogramowanie oraz na bazę 

danych. Jeśli wyrażasz zgodę na jej warunki, naciśnij . 

 Zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji w wybranym języku. Aby kontynuować, naciśnij 

. 

 Wybierz język podpowiedzi głosowych. Jeśli preferowany język nie jest wyświetlany na 
ekranie, przewiń listę i wyświetl inne dostępne profile. Naciśnij dowolny element na liście, aby 

usłyszeć krótką próbkę danego głosu. Naciśnij , aby potwierdzić wybór i 
przejść do następnej strony. 
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Rozpoczynanie pracy 

  

 Ustaw preferowany format godziny oraz preferowane jednostki. Naciśnij 

, aby potwierdzić wybrane preferencje. 

 Ustaw preferowane opcje planowania trasy. Naciśnij , aby potwierdzić 
wybrane preferencje. 

 Początkowa konfiguracja została zakończona. Naciśnij . 

 Zostanie wyświetlone pytanie o zgodę na pobieranie przez oprogramowanie informacji i 
zapisów GPS, które posłużą do ulepszania aplikacji oraz jakości i zakresu oferowanych map. 

Naciśnij , aby umożliwić anonimowe zbieranie statystyk lub wyłączyć tę 
funkcję. 
Aplikacja zostanie uruchomiona. 
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Ekran Mapa 

  
Ekran Mapa to najważniejsze i najczęściej używane okno. Symbol pojazdu (domyślnie blue 
arrow) przedstawia aktualną pozycję, a orange line przedstawia zalecaną trasę. Nawigację 
ułatwiają dostępne na ekranie przyciski ekranowe i pola danych. W czasie nawigacji na 
ekranie są wyświetlane informacje o trasie. 

• Na górze ekranu jest wyświetlany kierunek oraz numery domów po lewej i prawej 
stronie (jeśli nie został wybrany cel podróży). Podczas nawigacji po trasie jest 
wyświetlany następny planowany manewr oraz następna ulica. Naciśnij jedną z tych 
informacji, aby wyświetlić plan trasy. 

• Naciśnij , aby otworzyć Szybkie menu z funkcjami przydatnymi podczas 
nawigacji. 

• Naciśnij gdziekolwiek mapę, aby wyświetlić mapę wokół bieżącego położenia. Zostaną 
wyświetlone dodatkowe przyciski do sterowania mapą. 

• Naciśnij , aby otworzyć na mapie trzy pola danych. Naciśnij 
dowolne z nich, aby ukryć pozostałe. Domyślne wartości nawigacji (można je zmienić 
w opcji Ustawienia mapy): 

• odległość pozostała do celu podróży, 

• szacowany czas przyjazdu do celu podróży oraz 

• pozostały czas przejazdu trasy. 

• Naciśnij , aby wrócić do menu Nawigacja. 
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Ekran początkowy: menu Nawigacja 

  

Na ekranie Mapa naciśnij , aby wyświetlić menu Nawigacja. 
Menu Nawigacja jest wyświetlane po zakończonej konfiguracji oraz przy każdym 
uruchomieniu programu. Dostępne są następujące opcje: 

• Naciśnij , aby wybrać cel podróży przez wprowadzenie adresu, 
wybranie miejsca użyteczności publicznej, wskazanie lokalizacji na mapie lub wybór 
jednego z ulubionych miejsc docelowych. Można także wyszukać ostatnie cele 
podróży przy użyciu funkcji Inteligentna historia lub wprowadzić współrzędne celu 
podróży. 

• Naciśnij , aby wyświetlić parametry trasy. Trasę można wyświetlić 
w całości na mapie. Można także wykonać różne czynności związane z trasą, takie jak 
edycja lub anulowanie trasy, ustalenie punktu początkowego trasy, wybór tras 
alternatywnych, wybranie fragmentów trasy do ominięcia, symulacja nawigacji lub 
dodanie celu podróży do Ulubionych. 

• Naciśnij , aby dostosować sposób pracy oprogramowania, 
przeprowadzić symulację tras pokazowych lub uruchomić dodatkowe aplikacje. 

• Naciśnij , aby rozpocząć nawigację na mapie. 
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Menu Znajdź  

  

W menu Nawigacja naciśnij . Menu Wyszukaj zawiera następujące opcje: 

• Naciśnij , aby podać adres jako cel podróży. 

• Naciśnij , aby jako cel podróży wybrać miejsce użyteczności publicznej. 

• Naciśnij , aby nawigować do lokalizacji wybranej na mapie. 

• Naciśnij , aby wybrać cel podróży z listy ulubionych celów podróży. 

• Naciśnij 1. lub 2., aby nawigować do ostatniego celu podróży wyświetlanego na 
przycisku. 

• Naciśnij , aby wybrać cel podróży z listy wszystkich ostatnich celów podróży. 

• Naciśnij , aby nawigować do współrzędnych lub do lokalizacji 
zapisanej na zdjęciu. 

• Naciśnij , aby nawigować do współrzędnych. 
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Nawigacja do adresu 

  

W menu Nawigacja naciśnij  i . Domyślnie jest proponowany ekran 
z bieżącym miastem. 

 W razie konieczności zmień kraj. Naciśnij ten przycisk i rozpocznij wpisywanie nazwy 
kraju. 

1. Przy użyciu klawiatury zacznij wpisywać nazwę kraju, który chcesz znaleźć. 

2. Po wpisaniu kilku znaków zostanie wyświetlona lista pasujących krajów. Naciśnij 
wybrany kraj. 

 Jeśli to konieczne, wybierz nowe miasto. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić nazwę 
miejscowości, oraz użyj klawiatury, aby wprowadzić część danej nazwy. Wraz z 
wprowadzaniem kolejnych liter w polu wprowadzania jest zawsze wyświetlana najbardziej 
prawdopodobna nazwa. Dostępne są następujące opcje: 

• Naciśnij , aby wybrać miejscowość proponowaną w polu wprowadzania. 

• Naciśnij , aby poprawić wpisaną pozycję. 

• Naciśnij , aby przejrzeć listę nazw miejscowości pasujących do 
wprowadzonych danych. Wybierz z listy miasto. 
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Nawigacja do adresu 

  

 Wpisz nazwę ulicy: 

1. Naciśnij . 

2. Przy użyciu klawiatury zacznij wpisywać nazwę ulicy. 

3. Naciśnij , aby wybrać proponowaną nazwę ulicy, lub , aby 
przejrzeć listę wszystkich ulic pasujących do wprowadzonych danych. Wybierz ulicę z 
listy. 

 Wpisz numer domu: 

1. Naciśnij . 

2. Wpisz numer domu. 

3. Aby zakończyć wpisywanie adresu, naciśnij przycisk . 

 Zostanie wyświetlona mapa z wybranym celem podróży na środku. Jeśli to konieczne, 

naciśnij inną lokalizację na mapie. Aby potwierdzić cel podróży, naciśnij . 

 Po krótkim podsumowaniu parametrów trasy na mapie pojawi się cała trasa. Poczekaj 

kilka sekund lub naciśnij , aby od razu rozpocząć nawigację. 
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Nawigacja do miejsc użyteczności publicznej 

  

Aby wrócić do menu Nawigacja, na ekranie Mapa naciśnij . W menu 

Nawigacja naciśnij  i . Dostępne są następujące zdefiniowane 
wcześniej kategorie wyszukiwania: 

• Naciśnij , aby wyświetlić listę stacji benzynowych wzdłuż trasy lub, 
gdy trasa nie jest dostępna, przy aktualnej pozycji lub przy ostatnim znanym położeniu. 

• Naciśnij , aby wyświetlić listę parkingów przy celu podróży lub, gdy 
cel podróży nie jest dostępny, przy aktualnej pozycji lub przy ostatnim znanym 
położeniu. 

• Naciśnij , aby wyświetlić listę restauracji wzdłuż trasy, przy 
aktualnej pozycji lub przy ostatnim znanym położeniu. 

• Naciśnij , aby wyświetlić listę noclegów przy celu podróży, przy 
aktualnej pozycji lub przy ostatnim znanym położeniu. 

Możesz także nacisnąć  i wyszukać miejsce, wprowadzając jego nazwę. 

Jeśli żadna z powyższych opcji nie jest odpowiednia, naciśnij , aby znaleźć interesujące 
miejsce w następujących położeniach: 

• Naciśnij , aby wykonać wyszukiwanie wokół bieżącego położenia 
lub, jeśli nie jest dostępne, ostatniego znanego położenia. 

• Naciśnij , aby wyszukać miejsce w wybranym mieście. 

• Naciśnij , aby wyszukać miejsce w pobliżu celu podróży na 
aktywnej trasie. 

• Naciśnij , aby przeszukać miejsca wzdłuż aktywnej trasy (a nie 
jednego punktu). Taka opcja przydaje się w sytuacji, gdy szukasz miejsca, którego 
lokalizacja jest jak najbliżej trasy, np. stacji benzynowej czy restauracji. 
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Przykładowa nawigacja do miejsc użyteczności publicznej 

  
Przykład: Aby znaleźć park w pobliżu celu podróży, wykonaj z menu Nawigacja następujące 
czynności: 

 Naciśnij . 

 Naciśnij . 

 Naciśnij . 

 Naciśnij . 

 Zostanie wyświetlona lista kategorii miejsc. Naciśnij  lub przesuń palec, aby 

przewinąć listę, i naciśnij . 

 Naciśnij , aby przejrzeć całą kategorię, lub naciśnij 

, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. 

 Naciśnij dowolny z elementów listy. 

 Sprawdź szczegóły danego miejsca i jego położenie, a następnie naciśnij 

. 

 Po krótkim podsumowaniu parametrów trasy na mapie pojawi się cała trasa. Poczekaj 

kilka sekund lub naciśnij , aby od razu rozpocząć nawigację. 
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Menu Więcej 
Menu Więcej oferuje różne opcje i dodatkowe aplikacje. W menu Nawigacja naciśnij 

. 

• : Szczegółowe ustawienie opcji planowania trasy, zmiana wyglądu ekranu Mapa, 
włączenie lub wyłączenie ostrzeżeń, ponowne uruchomienie Kreatora konfiguracji itd. 

• : Aby uzyskać dodatkową zawartość, taką jak nowe mapy czy punkty 
orientacyjne 3D oraz dodatkowe aplikacje, otwórz stronę www.naviextras.com. 

• : Dostęp do innych przydatnych aplikacji: kalkulatora, monitora paliwa i 
czynności konserwacyjnych monitora dziennika podróży. 
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Menu Ustawienia  

  

W menu Nawigacja naciśnij  i . Menu Ustawienia oferuje 
następujące opcje (aby wyświetlić wszystkie, przewiń przedstawioną listę): 

• : Zmiana profilu podpowiedzi głosowych oraz włączenie i 
konfiguracja ostrzeżeń. 

• : Zmiana funkcji przycisków w Szybkim menu na ekranie Mapa. 

• : Regulacja ustawień ruchu drogowego przy użyciu zapisanych 
wcześniej informacji statystycznych lub bieżących informacji o ruchu drogowym online 
oraz włączenie lub wyłączenie uwzględniania zdarzeń drogowych podczas obliczania 
trasy. 

• : Wybór typu pojazdu, którym jedziesz, używany typ dróg podczas 
planowania trasy oraz metody planowania trasy. 

• : Te ustawienia określają, w jaki sposób są obliczane trasy 
ekologiczne. Za ich pomocą można także wyświetlić poziom kosztów oraz emisji CO2 
dla danej trasy. 

• : Regulacja ustawień mapy: zmiana kompozycji kolorów na dzień i 
na noc, zmiana domyślnego poziomu powiększenia, przełączenie między mapami 2D i 
3D, ukrycie budynków lub zmiana symbolu pojazdu. 

• : Dostosuj, w jaki sposób oprogramowanie ma ułatwiać nawigację 
za pomocą różnych informacji związanych z trasą w oknie mapy. 

• : Włączenie lub wyłączenie animacji menu, wybór innego wyglądu 
aplikacji, regulacja podświetlenia. 

• : Wyłączenie animacji menu lub wybór innego wyglądu aplikacji. 

• : Zmiana języka programu, formatu daty i godziny, używanych 
jednostek oraz obowiązującej strefy czasowej. 
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• : Zmiana języka programu, formatu daty i godziny oraz używanych 
jednostek. 

• : Włączenie lub wyłączenie automatycznego zapisywania 
dzienników podróży oraz sprawdzenie bieżącego rozmiaru bazy danych podróży. 

• : Aplikacja pobiera informacje o sposobie pracy i ścieżki GPS, 
które posłużą do ulepszania aplikacji oraz jakości i zakresu oferowanych map. W tym 
miejscu można włączyć lub wyłączyć zapisywanie takich ścieżek. 

• : Modyfikacja podstawowych ustawień oprogramowania 
wprowadzonych podczas konfiguracji początkowej. 

• : Usunięcie wszystkich zapisanych danych oraz przywrócenie 
domyślnych ustawień fabrycznych. 
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