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Pierwsze kroki

Przy użyciu oprogramowania nawigacyjnego po raz pierwszy, automatycznie uruchomiony 
zostanie proces wstępnej konfiguracji. Wykonaj następujące czynności:

 Wybierz język oprogramowania. Jeśli Twój preferowany język nie wyświetla się na 

ekranie,dotknij ikony /  lub przeciągnij listę w dół lub w górę palcem, aby wyświetlić 
wszystkie dostępne języki.

Dotknij ikony  aby wybrać preferowany język. Dotknij ikony 

 aby potwierdzić twój wybór i przejść do kolejnej strony.

 Przeczytaj Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego Oprogramowania i Bazy Danych i 

dotknij ikony  jeśli zgadzasz się na przestrzeganie warunków użytkowania.

Wybierz „Odrzuć“ albo „Nie przypominaj mi ponownie".

Asystent instalacji musi zostać uruchomiony ręcznie. Nawigacja > Więcej > Ustawienia > 
Kreator Konfiguracji.

Wybierz język dla komunikatów głosowych i naciśnij na .

Sprawdź i ustaw format i jednostki i naciśnij na . 
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Ustaw parametry trasy. Rozpocznij naciskając na pojazd.

Wybierz pojazd z siedmiu uprzednio skonfigurowanych profili pojazdu.

Wejdź w menu ustawień wybranego profilu pojazdu  i uzupełnij odpowiednie dane 
dotyczące Twojego auta w poszczególnych polach.

 Przejdź dalej, aby wybrać inne preferowane opcje w zakresie planowania trasy. Dotknij 

ikony   aby potwierdzić Twoje preferencje.

 Początkowa konfiguracja została właśnie ukończona. Stuknij .

 Teraz pojawi się pytanie czy zezwalasz, aby oprogramowanie gromadziło informacje 
dotyczące użytkowania i dzienników GPS, które mogą zostać wykorzystane do ulepszenia 
aplikacji, jej jakości i pokrycia map.

Dotknij ikony  aby umożliwić anonimowe pobieranie statystyk lub 
wyłączyć tę funkcję.

Aplikacja zostaje uruchomiona.
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Ekran Mapy

Ekran Mapy to najważniejszy i najczęściej używany ekran oprogramowania. Znacznik pozycji 
pojazdu (domyślnie niebieska strzałka) reprezentuje Twoją bieżącą pozycję, natomiast 
pomarańczowa linia przedstawia zalecaną trasę. Na ekranie wyświetlane są przyciski oraz 
pola informacyjne, które wspomagają proces nawigacji. W trakcie nawigacji, ekran wyświetla 
informacje o trasie.

  U góry ekranu wyświetlana jest informacja nagłówka oraz numery domów po lewej i 
prawej stronie, jeśli nie wybrałeś lokalizacji docelowej dla trasy. Podczas nawigacji na 
trasie, możesz zobaczyć następny manewr oraz następną ulicę/drogę na trasie. Dotknij 
którejś z ikon, aby otworzyć plan podróży dla trasy.

  Dotknij ikony  aby otworzyć Menu skrócone z wybranymi funkcjami, które 
usprawniają nawigację.

  Dotknij dowolnego miejsca na mapie, aby eksplorować mapę w pobliżu Twojej aktualnej 
pozycji.  Pojawią się dodatkowe przyciski kontroli mapy.

  Dotknij ikony  aby otworzyć trzy pola danych na mapie. Dotknij 
któregokolwiek elementu, aby ukryć pozostałe. Domyślne wartości (możesz je zmienić w 
ustawieniach Mapy):

 pozostała odległość do lokalizacji docelowej,

 szacowany czas przybycia do lokalizacji docelowej oraz

 pozostały czas trwania podróży.

 Dotknij ikony   aby wrócić do menu nawigacji.
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Ekran powitalny: menu Nawigacji

Na ekranie mapy, dotknij ikony , aby powrócić do menu Nawigacji.

Po zakończeniu początkowej konfiguracji i za każdym razem po uruchomieniu programu, na 
ekranie zostanie wyświetlone menu Nawigacji. Masz następujące opcje:

  Dotknij ikonę , aby wprowadzić adres lub wybrać interesujące 
Cię miejsce, lokalizację na mapie lub adres dodany wcześniej do Ulubionych miejsc 
docelowych. Możesz również przeszukać swoje ostatnie lokalizacje docelowe za 
pomocą modułu Smart History lub wprowadzając jej współrzędne.

  Dotknij , aby wyświetlić parametry trasy. Możesz zobaczyć trasę na 
całej jej długości na mapie. Możesz również wykonać działania związane z trasą, takie 
jak edycja lub anulowanie trasy, ustanowienie początkowego punktu trasy, wybranie 
alternatywnych tras, unikanie części trasy, symulację nawigacji lub dodanie lokalizacji 
docelowej do swojego folderu Ulubione.

  Dotknij ikony , aby dostosować sposób działania oprogramowania 
nawigacyjnego, przeprowadzić symulację tras demo lub uruchomić dodatkowe aplikacje.

  Dotknij ikony , aby rozpocząć nawigację na mapie.
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Menu wyszukiwania

W menu Nawigacji, dotknij ikony  Menu Wyszukiwania posiada 
następujące opcje:

  Dotknij ikony , aby określić adres swojej lokalizacji docelowej.

  Dotknij ikony , aby wybrać punkt POI, który jest Twoją lokalizacją docelową.

  Dotknij ikony , aby nawigować do lokalizacji wybranej na mapie.

  Dotknij ikony , aby wybrać z listy Twoich lokalizacji docelowych.

  Dotknij ikony pierwsza lub druga, aby nawigować do ostatniej lokalizacji, która jest 
wyświetlona na przycisku.

  Dotknij ikony , aby wybrać z listy Twoich ostatnio wpisywanych lokalizacji docelowych.

  Dotknij ikony , aby nawigować do współrzędnych.
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Nawigacja do Adresu

W menu Nawigacji, dotknij ikonę  a następnie . Domyślnie, ekran 
proponuje miasto lub kraj w którym aktualnie się znajdujesz.

 Jeśli istnieje taka konieczność, zmień kraj. Dotknij przycisku z nazwą kraju.

1. Użyj klawiatury, aby wprowadzić nazwę kraju.

2.  Po wprowadzeniu dwóch znaków, lista krajów które pasują do wprowadzonego ciągu 
znaków zostanie wyświetlona na ekranie. Dotknij wybrany kraj.

 Jeśli istnieje taka konieczność, zmień miasto/miejscowość. Dotknij przycisku 
wyświetlającego nazwę miasta/miejscowości a następnie użyj klawiatury, aby wprowadzić 
część nazwy. Po wprowadzeniu pierwszych znaków, program wyświetli najbardziej pasującą 
nazwę miejscowości w polu wprowadzania. Masz następujące opcje:

  Dotknij ikony , aby wybrać miasto/miejscowość, która została zasugerowana w 
polu wprowadzania.

 Dotknij ikony , aby poprawić swój wpis.

  Dotknij ikony  ,aby przeglądać listę nazw miast/miejscowości 
pasującą do Twojego wpisu. 
Wybierz miasto/miejscowość z tej listy.
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Nawigacja do Adresu

 Wprowadź nazwę ulicy:

1. Dotknij ikony .

2. Użyj klawiatury, aby wprowadzić początek nazwy ulicy.

3.  Dotknij ikony  , aby wybrać nazwę ulicy, która została zasugerowana w polu 

 wprowadzania, lub dotknij ikony , aby przeglądać listę wszystkich 
ulic pasujących do wprowadzonych przez Ciebie informacji. Wybierz ulicę z listy wyboru.

 Wprowadź numer domu:

1. Dotknij ikony .

2. Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer domu.

3. Dotknij ikony , aby zakończyć wprowadzanie adresu.

 Mapa wyświetli się z wybraną lokalizacją docelową w środkowym punkcie ekranu. Jeśli 

to konieczne dotknij innej lokalizacji na mapie, następnie dotknij ikony , 
aby potwierdzić lokalizację docelową.

 Po krótkim podsumowaniu parametrów trasy, wyświetlona zostanie mapa przedstawiająca 
całą trasę.

Poczekaj kilka sekund lub dotknij ikonę  i rozpocznij nawigację.
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Nawigacja do Interesujących Lokalizacji

Na ekranie mapy, dotknij ikony , aby powrócić do menu Nawigacji. W 

menu Nawigacji, dotknij ikony  a następnie dotknij . Urządzenie 
zasugeruje następujące predefiniowane kategorie wyszukiwania:

  Dotknij ikony  , aby wyświetlić listę stacji benzynowych wzdłuż trasy 
lub jeśli nie jest to możliwe, listę stacji w pobliżu Twojej aktualnej pozycji lub ostatniej znanej 
pozycji.

  Dotknij ikony , aby wyświetlić listę parkingów wzdłuż trasy lub jeśli nie 
jest to możliwe, listę parkingów w pobliżu Twojej aktualnej pozycji lub ostatniej znanej pozycji.

  Dotknij ikony , aby wyświetlić listę restauracji wzdłuż trasy lub jeśli nie 
jest to możliwe, listę restauracji w pobliżu Twojej aktualnej pozycji lub ostatniej znanej pozycji.

  Dotknij ikony , aby wyświetlić listę miejsc noclegowych wzdłuż trasy 
lub jeśli nie jest to możliwe, listę miejsc noclegowych w pobliżu Twojej aktualnej pozycji lub 
ostatniej znanej pozycji.

Możesz również dotknąć ikony  i wyszukać lokalizację wprowadzając jej nazwę.

Jeśli żadna z powyższych opcji nie jest odpowiednia, wybierz ikonę  , aby znaleźć 
interesujące cię miejsce w następujących lokalizacjach:

  Dotknij ikony , aby wyszukać punkt w pobliżu Twojej aktualnej pozycji 
lub ostatniej znanej pozycji.

  Dotknij ikony , aby wyszukać miejsce w wybranym mieście lub 
miejscowości.

  Dotknij ikony , aby wyszukać miejsce w pobliżu lokalizacji docelowej 
dla wybranej, aktywnej trasy.

  Dotknij ikony , aby wyszukać miejsce wzdłuż aktywnej trasy zamiast 
wyszukiwania w pobliżu danego punktu. Funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku 
planowania postojów w taki sposób, aby zminimalizować konieczność zjeżdżania z trasy 
podczas tankowania lub odwiedzania restauracji.
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Przykład nawigacji do interesujących lokalizacji

Przykład: Aby znaleźć park w pobliżu Twojej lokalizacji docelowej, wykonaj następujące 
czynności (rozpoczynając od menu Nawigacji):

 Dotknij ikony .

 Dotknij ikony .

 Dotknij ikony .

 Dotknij ikony  .

 Pojawi się lista kategorii miejsc. Dotknij ikony lub przesuń palcem, aby przeszukać listę, 

a następnie dotknij ikony 

 Dotknij ikony , aby przeszukać całą kategorię lub dotknij ikony 

 , aby zawęzić obszar wyszukiwania.

 Dotknij każdego z elementów na liście.

 Sprawdź szczegóły i lokalizację dla miejsca, a następnie wybierz ikonę .

 Po krótkim podsumowaniu parametrów trasy, wyświetlona zostanie mapa przedstawiająca 
całą trasę.

Poczekaj kilka sekund lub dotknij ikonę   i rozpocznij nawigację.
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Menu „więcej“
Menu „Więcej” umożliwia wyświetlenie innych opcji oraz dostęp do dodatkowych aplikacji. W 

menu Nawigacji, wybierz ikonę 

 : Opcje planowania pozwalają na precyzyjne dopasowanie trasy, zmianę wyglądu 
ekranu Mapy, włączenie lub wyłączenie ostrzeżeń lub ponowne uruchomienie kreatora 
konfiguracji itp.

 : Odwiedź stronę www.naviextras.com ,aby pobrać dodatkową zawartość, jak np. 
nowe mapy lub trójwymiarowe obiekty orientacyjne oraz użyteczne aplikacje.

 : Dostęp do innych użytecznych aplikacji: kalkulator, monitor tankowania i 
przeglądów, informacje o wschodzie i zachodzie słońca.
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Menu Ustawień

W menu Nawigacji, wybierz ikonę  a następnie ikonę Menu 
Ustawień posiada następujące opcje (przewiń listę, aby zobaczyć wszystkie opcje):

 : Zmień profil komunikatów głosowych lub włącz i nastaw 
ostrzeżenia.

 : Zmień przyciski funkcyjne w menu skróconym na ekranie mapy.

 : Zmień ustawienia związane z ruchem drogowym na trasie takie jak 
wstępnie załadowane dane statystyczne lub dane online w zakresie ruchu na trasie lub 
wybierz czy te informacje drogowe będą brane pod uwagę przy obliczaniu trasy.

 : Wybierz rodzaj pojazdu, który prowadzisz, typy tras użyte w 
planowaniu trasy oraz metodę planowania trasy.

 : Dostosuj ustawienia mapy: Zmień schematy kolorów dla pory 
dziennej i nocnej, zmień domyślny poziom powiększenia obrazu i przełączaj pomiędzy 
trybami 2D i 3D dla wyświetlania mapy, ukryj budynki lub zmień znacznik pojazdu.

 : Zmień wartości danych w polach na Ekranie Mapy, wyświetl lub 
ukryj widoki łączone oraz znaki drogowe lub wyświetl pasek postępu trasy po lewej 
stronie mapy.

 : Włącz i wyłącz animacje menu, wybierz inną skórkę dla aplikacji, 
dostosuj podświetlenie ekranu.

 : Zmień język programu, format wyświetlania czasu oraz jego 
jednostki lub strefę czasową.

 : Zmodyfikuj podstawowe parametry oprogramowania ustawione w 
trakcie wstępnej konfiguracji urządzenia.

 : Skasuj wszystkie zapisane dane i zresetuj wszystkie ustawienia 
do ich wartości fabrycznych.
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Uwaga:

Funkcje sprzętowe opisane w niniejszym dokumencie oraz funkcje urządzenia związane z 
oprogramowaniem, w tym określony szereg funkcji, zależą od wersji oprogramowania nawigacyjnego 
zainstalowanego w urządzeniu. W szczególności, szereg funkcji dostępnych w danym modelu 
urządzenia stale ulega zmianie z powodu uwarunkowań rynkowych, a także doskonalenia 
funkcjonalności podczas produkcji danego modelu. Proszę w związku z tym pamiętać, że urządzenie 
i zainstalowane w nim oprogramowanie do nawigacji może nie zostać wyposażone we wszystkie 
funkcje opisane w tym dokumencie i że szereg dostępnych funkcji i zawartość menu mogą być inne 
niż te, które opisano powyżej.
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