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Komma igång 

  
När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess 
att startas automatiskt. Gör så här: 

 Välj programspråk. Om önskat språk inte visas på bilden pekar du på  /  eller 
drar listan uppåt eller nedåt med fingret för att visa alla tillgängliga språk. Peka på 

 för att välja önskat språk. Peka på  för att bekräfta 
ditt val och fortsätt till nästa sida. 

 Läs igenom licensavtalet för slutanvändare för programvara och databas och peka på 

 om du accepterar villkoren. 

 Konfigurationsguiden startar på det valda språket. Peka på  för att 
fortsätta. 

 Välj språkprofil för röstguidning. Om önskat språk inte visas på bilden bläddrar du igenom 
listan för att visa andra tillgängliga profiler. Peka på något av alternativen i listan för att höra 

ett kort röstprov. Peka på  för att bekräfta ditt val och fortsätt till nästa 
sida. 
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Komma igång 

  

 Ställ in önskade tidsformat och enheter. Peka på  för att bekräfta 
inställningarna. 

 Ställ in önskade ruttplaneringsalternativ. Peka på  för att bekräfta 
inställningarna. 

 Startinställningarna är nu klara. Peka på . 

 Du kommer nu att få frågan om du tillåter att programvaran samlar in 
användningsinformation och GPS-loggar som kan användas för att förbättra programmet och 

kartornas kvalitet och omfattning. Peka på  för att tillåta anonym statistik 
eller för att stänga av denna funktion. 
Programmet startas. 
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Kartbilden 

  
Kartbilden är den viktigaste och mest använda bilden i programmet. Bilmarkören (en blå pil 
som standard) motsvarar din nuvarande position och den orange linjen visar den 
rekommenderade rutten. Det finns bildikoner till höger och datafält på bilden som hjälper dig 
att navigera. Under navigering visar bilden ruttinformation. 

• Högst upp på bilden ser du din riktning och husnummer till vänster och höger om du 
inte har valt någon ruttdestination. När du navigerar en rutt ser du nästa manöver och 
nästa gata/väg på rutten. Peka på någon av dessa för att öppna resplanen. 

• Peka på  för att öppna snabbmenyn med ett urval funktioner som är praktiska 
under navigering. 

• Peka var som helst på kartan för att utforska kartan omkring din nuvarande position. 
Ytterligare kontrollknappar för kartan visas. 

• Peka på  för att öppna tre datafält på kartan. Peka på något av 
fälten för att dölja de andra två. Standardvärden för navigering (du kan ändra dem i 
Kartinställningar): 

• avstånd som återstår till destinationen, 

• beräknad ankomsttid till destinationen och 

• tid som återstår av resan. 

• Peka på  för att gå tillbaka till navigationsmenyn. 
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Startbild: Navigationsmenyn 

  

Peka på  på kartbilden för att öppna navigationsmenyn. 
Navigationsmenyn visas alltid efter startinställningarna och när programmet startas. Du har 
följande alternativ: 

• Peka på  för att välja din destination genom att ange en adress 
eller välja en intressant plats, en plats på kartan eller någon av dina 
favoritdestinationer. Du kan också leta reda på en nyligen använd destination från 
smart historik eller genom att ange dess koordinat. 

• Peka på  för att visa ruttparametrarna. Du kan visa rutten i sin fulla 
längd på kartan. Du kan också utföra ruttrelaterade åtgärder som att redigera eller 
avbryta din rutt, ställa in en startpunkt för rutten, välja ruttalternativ, undvika delar av 
rutten, simulera navigering eller lägga till destinationen till dina favoriter. 

• Peka på  för att anpassa hur navigationsprogramvaran ska 
fungera, simulera demorutter eller för att köra ytterligare program. 

• Peka på  för att starta navigeringen på kartan. 
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Sökmenyn  

  

Peka på  i navigationsmenyn. Sökmenyn ger dig följande alternativ: 

• Peka på  för att specificera en adress som din destination. 

• Peka på  för att välja en intressant plats som din destination. 

• Peka på  för att navigera till en plats som valts på kartan. 

• Peka på  för att välja från listan över dina favoritdestinationer. 

• Peka på 1. eller 2. för att navigera till den nyligen använda destination som visas på 
knappen. 

• Peka på  för att välja från listan över dina nyligen använda destinationer. 

• Peka på  för att navigera till en koordinat eller en plats som 
sparats i ett foto. 

• Peka på  för att navigera till en koordinat. 
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Navigera till en adress 

  

Peka på  och sedan på  i navigationsmenyn. Bilden föreslår som 
standard den stad eller ort som du befinner dig i. 

 Ändra land om nödvändigt. Peka på den knapp som visar landets namn. 

1. Använd tangentbordet för att ange landets namn. 

2. Efter att du angett några tecken kommer en lista över länder som matchar strängen att 
visas. Peka på önskat land. 

 Ändra stad/ort om nödvändigt. Peka på den knapp som visar stadens/ortens namn och 
använd tangentbordet för att ange en del av dess namn. När du anger bokstäver visas alltid 
det mest sannolika namnet på stad/ort i inmatningsfältet. Du har följande alternativ: 

• Peka på  för att välja den stad/ort som erbjuds i inmatningsfältet. 

• Peka på  för att korrigera din inmatning. 

• Peka på  för att bläddra igenom den lista över namn på 
städer/orter som matchar din inmatning. Välj en stad/ort från listan. 
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Navigera till en adress 

  

 Ange gatunamn: 

1. Peka på . 

2. Använd tangentbordet för att ange en del av gatans namn. 

3. Peka på  för att välja den gata som erbjuds i inmatningsfältet eller peka på 

 för att bläddra igenom listan över alla gator som matchar din 
inmatning. Välj en gata från listan. 

 Ange husnummer: 

1. Peka på . 

2. Använd tangentbordet för att ange husnummer. 

3. Peka på  för att slutföra adressinmatningen. 

 Kartan visas med den valda destinationen i mitten. Peka på en annan plats på kartan om 

nödvändigt och peka sedan på  för att bekräfta destinationen. 

 Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten. Vänta i 

några sekunder eller peka på  och börja navigera. 
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Navigera till en intressant plats 

  

Peka på  på kartbilden för att gå tillbaka till navigationsmenyn. Peka på 

 och sedan på  i navigationsmenyn. Du erbjuds följande förinställda 
sökkategorier: 

• Peka på  för att få en lista över bensinstationer längsmed rutten 
eller, om någon sådan inte är tillgänglig, omkring din nuvarande position eller din 
senast kända position. 

• Peka på  för att få en lista över parkeringsplatser i närheten av 
destinationen eller, om någon sådan inte är tillgänglig, omkring din nuvarande position 
eller din senast kända position. 

• Peka på  för att få en lista över restauranger längsmed rutten, 
omkring din nuvarande position eller din senast kända position. 

• Peka på  för att få en lista över logialternativ i närheten av 
destinationen, omkring din nuvarande position eller din senast kända position. 

Du kan också peka på  och söka efter en plats genom att ange dess namn. 

Om inte något av ovanstående passar, peka på  för att söka efter en intressant plats vid 
följande platser: 

• Peka på  för att söka omkring nuvarande position eller - om denna 
inte är tillgänglig - omkring senast kända position. 

• Peka på  för att söka efter en plats i en vald stad eller ort. 

• Peka på  för att söka efter en plats omkring destinationen för den 
aktiva rutten. 

• Peka på  för att söka längsmed den aktiva rutten och inte omkring 
en viss punkt. Detta är praktiskt om du senare vill söka efter ett uppehåll som bara 
innebär en minimal omväg, som när du söker efter kommande bensinstationer eller 
restauranger. 
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Ett exempel på navigering till en intressant plats 

  
Exempel: För att hitta en park omkring din destination, gör följande (utgå från 
navigationsmenyn): 

 Peka på . 

 Peka på . 

 Peka på . 

 Peka på . 

 Listan över platskategorier visas. Peka på  eller dra med fingret för att bläddra i 

listan och peka på . 

 Peka på  för att bläddra genom hela kategorin eller peka på 

 för att begränsa sökningen. 

 Peka på något av listalternativen. 

 Kontrollera platsens detaljer och läge och peka sedan på . 

 Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten. Vänta i 

några sekunder eller peka på  och börja navigera. 
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Menyn "Mer" 
Menyn "Mer" ger dig flera olika alternativ och ytterligare applikationer. Peka på 

 i navigationsmenyn. 

• : Gör fininställningar för ruttplaneringsalternativen, ändra utseendet på 
kartbilden, sätt på eller stäng av varningar eller starta om konfigurationsguiden, etc. 

• : Besök www.naviextras.com för att få ytterligare innehåll som nya kartor eller 
landmärken i 3D och praktiska applikationer. 

• : Kom åt andra praktiska applikationer: kalkylatorn, bränsle- och 
serviceindikatorn samt visning av resor och spårloggar. 
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Inställningsmenyn  

  

Peka på  och sedan på  i navigationsmenyn. Inställningsmenyn ger 
dig följande alternativ (bläddra igenom listan för att se alla alternativ): 

• : Ändra röstguidningsprofil eller aktivera och ställ in varningar. 

• : Ändra funktionsknapparna i kartbildens snabbmeny. 

• : Du kan justera trafikrelaterade inställningar som att använda 
förladdad statistisk eller onlinetrafik eller välja om trafikhändelser ska tas med i 
beräkningen eller inte när en rutt beräknas. 

• : Välj vilken typ av fordon du kör, vägtyper som ska användas i 
ruttplaneringen samt ruttplaneringsmetod. 

• : Dessa inställningar avgör hur gröna rutter ska beräknas. De 
används också för att visa kostnad och CO2-utsläpp för rutter. 

• : Justera kartrelaterade inställningar: ändra på färgscheman för 
dagsljus och mörker, ändra på den förinställda zoomnivån, växla mellan kartor i 2D och 
3D, dölj byggnader eller ändra på bilmarkören. 

• : Justera hur programmet ska hjälpa dig att navigera med olika 
typer av ruttrelaterad information på kartbilden. 

• : Aktivera eller stäng av menyanimering, välj ett annat tema för 
programmet, justera displayens bakgrundsbelysning. 

• : Aktivera eller stäng av menyanimering eller välj ett annat tema 
för programmet. 

• : Ändra programspråk, tidsformat, enheter eller tidszon. 

• : Ändra programspråk, tidsformat eller enheter. 
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• : Aktivera eller stäng av automatiskt sparande av resor, kontrollera 
nuvarande storlek för databasen för resor. 

• : Programmet samlar in användningsinformation och GPS-loggar 
som kan användas för att förbättra programmet samt kartornas kvalitet och omfattning. 
Här kan du aktivera eller stänga av insamling av denna typ av loggar. 

• : Ändra de grundläggande parametrar för programvaran som 
ställts in under startinställningarna. 

• : Ta bort alla sparade data och återställ alla inställningar till 
fabriksinställningar. 
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