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İlk kurulum 

1. Tercih ettiğiniz dili seçin, ardından seçiminizi onaylamak için
öğesine dokunun.Bu ayarı daha sonra Bölgesel ayarlar içerisinden değiştirebilirsiniz.

2. Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını okuyun ve kullanım koşullarını kabul ediyorsanız

 öğesine dokunun. 

3. Yapılandırma sihirbazı başlar.Devam etmek için  öğesine 
dokunun.

4. Sesli yönlendirme mesajları için kullanılacak dili ve hoparlörü seçin ve

 öğesine dokunun.Bu ayarı daha sonra Bölgesel ayarlar 
içerisinden değiştirebilirsiniz.Kısa bir ses örneği için listedeki herhangi bir öğeye 

dokunun.Seçiminizi onaylamak için  öğesine dokunun. 

5. Tercih ettiğiniz birimleri ve saat biçimlerini ayarlayın ve  öğesine 
dokunun.

6. Rota tercihlerinizi ayarlayın ve  öğesine dokunun. 

7. Böylece ilk kurulum tamamlanır. Harita ekranına geçmek için
öğesine dokunun.
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Harita ekranı 

    
Harita ekranı yazılımın en önemli ve sık kullanılan ekranıdır.Navigasyon sırasında ekranda 
rota bilgisi gösterilir. 
Harita geçerli konumu (varsayılan olarak green arrow), tavsiye edilen rotayı (orange line) ve 
çevredeki harita alanını gösterir. 
GPS konumu olmadığında geçerli konum oku saydam olur.Son bilinen konumunuzu 
gösterir.GPS konumu olduğunda geçerli konum oku tamamen renkli olur ve geçerli 
konumunuzu gösterir. 
Bir rota hedefi seçmediyseniz haritada yönünüzü ve bulunduğunuz caddeyi görebilirsiniz.Bir 
hedef seçtiyseniz aşağıdaki üç veri alanı sol alt köşede görüntülenir: 

• Hedefe varış için tahmin edilen süre 

• Yolculuk için kalan süre 

• Hedefe varış için kalan mesafe. 

Varsayılan değerleri , ,  
içerisinden veya veri alanının göründüğü yere dokunup basılı tutarak değiştirebilirsiniz. 
Gezi Özeti ekranını açmak için ekranda veri alanlarının göründüğü yerlere bir kez dokunun. 
Bir rotada navigasyon yaparken ve hedefinize yaklaşırken aşağıdaki ilave düğmeler 
görüntülenir: 

• : Hedefinizin çevresindeki otopark alanlarını kontrol etmek için dokunun. 

• : İlave özelliklere erişmek için dokunun: gezi özetini kontrol edin, nihai 
konumunuzun çevresinde Yerler bulun, geçerli konumu kaydedin,  yaya 
navigasyonuna geçinveya navigasyonu askıya alın. 

Haritanın alt kısmındaki cadde adına dokunarak Neredeyim ekranını açabilirsiniz.  
öğesine dokunarak Navigasyon menüsünü açabilirsiniz. 
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Navigasyon menüsü 

Harita ekranında Navigasyon menüsünü açmak için  öğesine dokunun. 
  

    
Planlanmış bir rota olmadan navigasyon yaparken aşağıdaki menü seçeneklerini 
görebilirsiniz: 

Düğme Talimat 

 

Bir adres veya koordinat girerek ya da Yer, Kayıtlı Konum veya Kayıtlı 
Rota seçerek hedefinizi seçin.Ayrıca Akıllı Geçmiş'ten en son 
hedeflerinize bakabilirsiniz. 

 

Bir veya daha fazla rota noktasıyla rotanızı oluşturun.Yeni bir başlangıç 
noktası ayarlayarak geçerli GPS konumunuzdan bağımsız bir rota da 
planlayabilirsiniz. 

 

Rotanızı etkileyen trafik olaylarını kontrol edin veya geçmiş trafik verisini 
görüntüleyin. 

 

İlave özelliklere erişin ve trafik bilgisi, yakıt fiyatları vb. bazı faydalı 
bilgileri kontrol edin. 

 

Navigasyon yazılımının çalışma şeklini özelleştirin. 

 

Navigasyon yazılımı hakkında bilgi alın. 

 

Navigasyonu durdurun ve yazılımdan çıkın. 

Planlı bir rota ile navigasyon yaparken aşağıdaki menü seçenekleri de kullanılabilir: 

Düğme Talimat 

 

Rotanıza ara hedef ekleyin. 

 

Rotanın bazı kısımlarından kaçınmak veya planlanmış rotanızdan belirli 
bir yolu çıkarmak için rota alternatifleri görün. 

 

Haritada rotanızın tamamını görün ve rota parametrelerini ve rota 
alternatiflerini görüntüleyin.Simülasyonu veya Rota Tercihleri gibi ilave 

seçeneklere erişmek için  öğesine dokunun. 

 

Rotanızı silin. 



4 
 

 

Sonraki geçiş noktasını veya tüm rotayı silin. 

Navigasyon menüsünde aşağıdaki ilave seçenekler mevcuttur: 

Düğme Talimat 

 

Bir konumu favori hedef olarak kaydedebileceğiniz veya kayıtlı bir konumu 
düzenleyebileceğiniz Kayıtlı Konumlar ekranını açın. 

 

Ses seviyesini ayarlayın veya navigasyonu sessize alın. 

 

3B moduna geçin. 

 

2B moduna geçin. 

 

2B Kuzey yönlü görüntü moduna geçin. 

 

Navigasyonu askıya alın. 

 

Navigasyonu devam ettirin. 

 

Yeni kullanıcı profilleri oluşturabileceğiniz veya mevcut profilleri 
düzenleyebileceğiniz Kullanıcı profilleri menüsüne erişin.Navigasyon sistemini 
birden çok sürücü kullanıyorsa kendi ayarlarını içerecek kendi kullanıcı profillerini 
oluşturabilirler.Diğer sürücülerin akıllı telefonları ilgili kullanıcı profiline atanabilir ve 
böylece akıllı telefon ile dahili navigasyon sistemi arasında veri senkronizasyonu 
mümkün olur. 

  

Düğme Talimat 

 

Önemli bilgiler içeren ancak kullanıcıların hemen müdahale etmesi gerekmeyen 
bildirimleri kontrol edin. 

 

Belirli ekranlardaki menü seçenekleri ile ilave seçenekleri açın. 

 

Herhangi bir menü ekranından haritaya dönün. 
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Yeni Rota menüsü  

  
� 

Navigasyon menüsünde,bir adresi hedefiniz olarak belirlemek için  
öğesine dokunun. 
Gidilecek Yeni Rota... menüsü aşağıdaki seçenekleri sağlar: 

Düğme Talimat 

 

Şunun içerisindeki türünden bağımsız olarak hedefinizi bulun 
(Undefined variable: BrandingVariables.NameOfIQS): 

 

Bir adresi hedefiniz olarak belirleyin. 

 

Hedefiniz olarak önemli yer belirleyin. 

 

Kayıtlı konumlarınız listesinden seçim yapın. 

 

Tüm son hedefler listesinden seçim yapın. 

 

Kayıtlı bir rotayı hedefiniz veya ara hedef olarak seçin. 

 

Koordinatlarını girerek bir hedef seçin. 

Erişim kolaylığı sağlamak için son hedeflerinizden ikisi Gidilecek Yeni Rota... menüsünde 
listelenir. Konumu hedefiniz olarak ayarlamak için akıllı geçmiş öğelerinden herhangi birine 
dokunun. 
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Bir adrese gitme 

    

Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

Navigasyon menüsünde,  ve  öğelerine dokunun. 
Ekranda varsayılan olarak bulunduğunuz ülke ve şehir önerilir. 
Ülkeyi değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.  üzerine dokunun. 

2. Ülkenin adını girmek için klavyeyi kullanın. Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle 
eşleşen isimler listede görünür. 

3. Sonuçların listesini açmak ve istediğiniz ülkeyi seçmek için  
öğesine dokunun. 

Şehri değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.   üzerine dokunun. 

2. Şehir adını girmek için klavyeyi kullanın. Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle 
eşleşen isimler listede görünür. 

3.  Sonuçların listesini açmak için  öğesine dokunun. 

4.  Listeden bir şehri seçin.  

Cadde adını girmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.  üzerine dokunun.  

2. Klavye üzerinde cadde adını girmeye başlayın. Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle 
eşleşen isimler listede görünür. 

3. Sonuçların listesini açmak için  öğesine dokunun. Listeden bir 
sokak seçin. 

Kapı numarasını girmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.  üzerine dokunun. 
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2. Klavyede kapı numarasını girin. (Harf girmek için  öğesine dokunun.) 

3. Sokak adı ve ev numarasını seçmek için  öğesine dokunun. 

Harita, seçilen hedef ortada olarak belirir. Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için haritada 

başka bir yere dokunabilirsiniz. İmleç ( ) yeni konumda görünür. 
(isteğe bağlı) Rota ayar parametrelerinin bir kısmını değiştirmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın: 

1. Otoyolları devre dışı bırakmak için  öğesine dokunun, Dönem Ödemeli veya 

Kullanım Başı Biletli yolları devre dışı bırakmak için  öğesine dokunun, feribotları 

devre dışı bırakmak için  öğesine dokununtoplu taşıma araçlarının kullandığı 

yolları devre dışı bırakmak için  öğesine dokunun. 

2. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun veya farklı bir hedef 

seçmek için  öğesine dokunun. 

3. Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita görüntülenir. 

 üzerine dokunun. 
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Birleşik arama kullanma 
Adres, Yer, kayıtlı konum veya son hedefler için ayrı ayrı arama yapabilirsiniz ancak en hızlı 
yol bunları birleşik arama yaparak aramaktır. 

1. Harita ekranında Navigasyon menüsüne erişmek için  öğesine dokunun ve 

ardından  öğesine dokunun. 

2.  öğesine dokunun, böylece birleşik arama ekranı açılır.Giriş 
alanının hemen yanında arama alanı, çevresinde arama yapılacak şehir, 
bulunur.Varsayılan arama alanı bulunduğunuz alandır.Gerekirse arama alanını 
değiştirin. 

3.  
4. Doğru arama alanı gösterildiğinde aradığınız hedefin adını, adresini veya kategorisini 

girmeye başlayabilirsiniz. 

5. Arama sonuçlarını görmek için  öğesine dokunun.Türlerinden 
bağımsız olarak tüm sonuçları listede görebilirsiniz.Adresler, Yerler, Yer kategorileri 
Kayıtlı Konumlar ve son hedefler tek bir liste içerisinde gösterilir. 

6. Gerekirse, arama sonuçları listesini türe göre daraltmak için ilgili düğmeye dokunun 
(ilgili simgenin üzerindeki numara eşleşen sonuç sayısını gösterir):  

• Eşleşen ad veya adresteki son hedeflerin listesini görmek için  öğesine 
dokunun. 

• Eşleşen kayıtlı konumlarınızın (Favori) listesini görmek için  öğesine 
dokunun. 

• Eşleşen adreslerin listesini görmek için  öğesine dokunun. 

• Yer kategorilerinin listesini görmek için  öğesine dokunun.Listeyi kaydırın 
ve kategorilerden bir tanesini seçin.İlgili kategorideki Yerlerin listesini, geçerli 
konumunuza olan uzaklıklarına göre sıralanmış şekilde görürsünüz. 

• Eşleşen Yerlerin listesini geçerli konumunuza olan uzaklıklarınıza göre 

sıralanmış şekilde görmek için  öğesine dokunun. 

• (isteğe bağlı) Ürününüz farklı veri sağlayıcılarından Yerler içeriyorsa listeyi 
yalnızca tek bir sağlayıcıdan sonuçlar gösterecek şekilde 
daraltabilirsiniz.Sağlayıcı logolarını arayın.İlgili sağlayıcıdan edinilen Yerleri 
görmek için logolardan herhangi birini seçin. 
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7. Harita, seçilen hedef ortada olarak belirir.Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için 

haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) yeni konumda görünür. 

8. (isteğe bağlı) Gerekirse, rota ayarı parametrelerinden bazılarını değiştirin. 

9. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun veya farklı bir hedef 

seçmek için  öğesine dokunun. 

10. Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita 

görüntülenir.Birkaç saniye bekleyin veya  öğesine dokunun. 
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Bir önemli noktaya gitme 

    

1. Harita ekranında Navigasyon menüsüne erişmek için  öğesine 

dokunun.Navigasyon menüsünde,  öğesine ve ardından 

 öğesine dokunun.Size aşağıdaki önceden ayarlı arama 
kategorileri sunulur: 

• Rota üzerindeki veya rota mevcut değilse geçerli konumunuzun ya da bilinen 
son konumunuzun çevresindeki benzin istasyonlarının listesini almak için 

 öğesine dokunun. 

• Hedef yakınındaki, geçerli konumunuzun ya da bilinen son konumunuzun 

çevresindeki konaklama yerlerinin listesini almak için  
öğesine dokunun. 

• Rota üzerindeki, geçerli konumunuzun ya da bilinen son konumunuzun 

çevresindeki restoranların listesini almak için  öğesine 
dokunun. 

• Hedef yakınındaki, geçerli konumunuzun ya da bilinen son konumunuzun 

çevresindeki otopark alanlarının listesini almak için  öğesine 
dokunun. 

2. Kategoriye Göre Arama penceresini açmak için  öğesine 
dokunun.Burada, aşağıdaki konumlarda Önemli yerleri adlarını, kategorilerini ve alt 
kategorilerini kullanarak aratabilirsiniz: 

• Geçerli konum veya mevcut değilse bilinen son konum çevresinde arama 

yapmak için  öğesine dokunun. 

• Seçilen bir şehide yer araması yapmak için  öğesine 
dokunun. 

• Aktif rotanın hedefi çevresinde yer araması yapmak için  
öğesine dokunun. 
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• Belirlenen noktanın etrafında arama yapmak yerine aktif rota üzerinde aramak 

için  öğesine dokunun.Sadece küçük bir sapmaya neden 
olan sonraki bir durağı, örneğin yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları, 
aradığınızda bu işlev kullanışlı olabilir. 
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Önemli noktaya gitme örneği 
Örneğin, hedefinizin çevresinde bir otopark bulmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Harita ekranında Navigasyon menüsüne erişmek için  öğesine 

dokunun.Navigasyon menüsünde,  öğesine ve ardından 

 öğesine dokunun. 

2. Kategoriye Göre Arama penceresini açmak için  öğesine dokunun. 

3. Yerin aranacağı bölgeyi seçin.  düğmesine dokunun ve 

 öğesini seçin. 

4.  
5. Yer kategorileri listesine göz atın ve bir tanesine dokunun. 

6. Tüm kategoriye göz atmak için  öğesine dokunun veya aramanızı 
daraltmak için alt kategoriye dokunun. 

7. Liste öğelerinden herhangi birine dokunun. 

8. (isteğe bağlı) Gerekirse, rota ayarı parametrelerinden bazılarını değiştirin. 

9. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun veya farklı bir hedef 

seçmek için  öğesine dokunun. 

10. Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita 

görüntülenir.Birkaç saniye bekleyin veya  öğesine dokunun. 
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Yararlı Bilgiler menüsü 

  
Yararlı Bilgiler menüsü çeşitli ilave işlevler sağlar.Navigasyon menüsünde, 

 öğesine dokunun.Çevrimiçi hizmetlere (örneğin otopark ve hava durumu 
bilgisi) erişebilmek için cep telefonunuzda internet bağlantısı olması gerekir. 

Düğme Açıklama 

 

Geçerli konum (enlem, boylam, en yakın şehir, kesişen sonraki cadde 
vb.) hakkında veya GPS alımı yoksa bilinen son konum hakkında bilgi 
gösterir. 

 
Geçerli konumunuzun çevresinde yardım sunar. 

 

Bir dizi ülkede, seçilen ülke hakkında faydalı sürüş bilgileri (örneğin hız 
sınırları, kanda bulunabilecek azami alkol seviyesi) sağlar. 

 
Gezileriniz hakkında başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve ortalama hız 
gibi istatistiki veriler gösterir. 

 

Dünyanın güneş ışığı alan ve karanlık bölgelerini gösteren bir dünya 
haritası ekrana getirir.Tüm rota noktalarınız için tam gün doğumu ve 

gün batımı zamanlarını kontrol etmek için  öğesine dokunun. 

 
Uydu konumu ve sinyal gücü bilgisi ile birlikte GPS Bilgisi ekranını 
gösterir. 
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Ayarlar menüsü 
Program ayarlarını yapılandırabilir ve Zenec Navigation öğesinin çalışma şeklini 

değiştirebilirsiniz.  ve öğelerine dokunun. 
Daha fazla seçenek görmek için aşağıya kaydırma yapın. 

 
Ayarlar menüsü aşağıdaki seçenekleri sağlar: 

Düğme Talimat 

 

 kullandığınız araç türünü, rota planlamasında kullanılan yol türlerini ve 
rota planlama yöntemini seçin. 

 
Farklı ses seviyelerini ayarlayın. 

 

Hız sınırı, uyarı noktaları (hız kameraları gibi) ve yol işaretleri için 
uyarıları etkinleştirin ve ayarlayın. 

 
Harita ekranına ince ayar yapın veya harita ekranında yazılımın rota 
hakkında farklı tür bilgiler ile navigasyona nasıl yardımcı olacağını 
ayarlayın. 

 
Sesli yönlendirme dilini değiştirin, saat dilimini, ölçüm birimlerini, saati, 
tarihi ve biçimlerini ayarlayın ve uygulamayı yerel diliniz için özelleştirin. 

 
Menü animasyonlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. 

 
İki nokta arasında tavsiye edilen rota her zaman aynı değildir.Uygun 
veriler mevcut olduğu her durumda, rota hesaplamasında trafik bilgileri 
dikkate alınabilir.Bu hizmet için tercihlerinizi ayarlayın. 

 

Gezi raporlarının otomatik olarak kaydedilmesini açın ya da kapatın ve 
gezi veri tabanının mevcut büyüklüğünü kontrol edin. 

 

Başlangıç ayarı sürecinde ayarlanan temel yazılım parametrelerini 
değiştirin.Bkz. Page 1. 
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