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Shorthand
Tappable Items
Tappable items will appear in purple throughout the manual.

Arrows 
Take Me Home  Cancel Current Route  Yes. You'll see
sentences like these in Part 2 of the User Manual. This shortened
formulation represents much lengthier instructions that tell you
to open mulitiple nested screens in sequence, i.e., “Tap the Take
Me Home button. On the following screen, tap Cancel Current
Route. On the screen after that, tap Yes.”

Quick Start
Simple Search and Navigation
You want to get to certain address, but you don't have the time
right now to go through the user manual. Here's a quick and basic
way to start navigating immediately.

Finding and Navigating to a Destination

Tap the Search icon on the Control Bar. Enter the address in the
What field. Tap the Search button. Tap on the Search Result. Tap
Navigate To and you will be automatically guided from your
present GPS location to your selected destination.

Part 1.
Getting Started
Below you will find some basic terminology (with pictures!) to
make things easier to understand.

Touch Gestures
Using Touch Gestures in Map View
Use your fingers to manipulate the map and page views in the
app.

Selecting an Item

Tap the screen surface once with a fingertip to select a button
on the Control Bar, a map icon, etc.

Panning the Map

Swipe (move or quickly brush your fingertip across the screen
surface) to pan across the map.

Tilting the Map

Selecting a Point on the Map

Touch and continue pressing a point on the map with a fingertip
to select that point. A Map Selection Point icon will appear on
that spot.
NOTE: Pressing a point on the map with your finger will zoom in
the view.

Using Touch Gestures in Pages
Selecting, Deselecting and Toggling an Item

Tap the screen surface once with a fingertip to select a button,
tab, list item, etc. Double tap to deselect or toggle applicable
items.

Scrolling a Page

Swipe (move or quickly brush your fingertip up and down the
screen surface) to scroll up and down a page.

The Map View

This is the first screen you'll see once the app starts. Your GPS
will tell the software where you are and you'll see your location.
This is the app's default start screen and it's called Map View.

The Control Bar

Located along the top and bottom of your screen (together with
the Status Bar) in Map View in portrait mode and just along the
bottom in landscape mode, the Control Bar features the Search
button, the Driving Options button, the Last Page Accessed field
and the Main Menu button.

The Search Button

Tapping the Search button takes you immediately to the Search
page. The Search icon is always present on the Control Bar no
matter where you are in the app. Tap it from anywhere in the
app to go directly to the Search page. You can instantly return to
the Map View by tapping the Close tab in the upper right-hand
corner of the Search page in portrait mode or Cancel in the far,
lower left-hand corner of the Search page when you’re in
landscape mode.
The Driving Options Button

Tapping the Driving Options button takes you to the Driving
Options page where you can choose your Alert Options: Speed
Alert, Safety Camera Alert, POI Along The Route. Scroll down to
the bottom of the page to the Map Display button. Tapping on it
takes you to the Select Map Display page where you can chose
the Day, Night or Automatic display modes. Tapping the Close
tab in the upper right-hand corner returns you to the Map View.
The Last Page Accessed Field / Map View Button

This field displays the tappable menu category button of the last
Main Menu category page you accessed. Tapping it will take you
to that menu category page. When you are in a Main Menu
category page, the Last Page Accessed field switches the Map
View button which takes you instantly back to your previous Map
View.

The Main Menu Button

Tap the Main Menu button to access the Main Menu page where
you can access the Take Me Home, Route Options, Favorites,
History, Settings and Store buttons. Return to the Map View by
tapping the Map View button on the Control Bar or exit the
application completely by tapping the Exit Application button on
the Control Bar.

The Status Bar
The Status Bar features the GPS Signal Strength indicator, the
Current Speed indicator, the Clock display and the Battery Level
indicator.

The GPS Signal Strength Indicator

This displays your GPS signal strength. Three yellow bars indicate
the maximum GPS signal strength (within a 5 meter accuracy).
Fewer yellow bars indicate a progressively weaker, less accurate,
GPS signal. Three red bars indicate the absence of a GPS signal.

The Current Speed Indicator

This icon indicates your vehicle's current speed.

The Clock Display

This one shows you the current time.

The Battery Level Indicator

An electrical plug inside the icon indicates that the battery is
being charged. A lightning bolt inside it lets you know the battery
is fully charged. A red battery icon warns you that you're nearly
empty.

The Smart Orientation Button and Menu
The Smart Orientation Menu Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu.

The Rotation Mode Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu. Tap the Rotation Mode button to toggle
between Panning and Rotation Modes.

The Panning Mode Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu. Tap the Panning Mode button to toggle
between Panning and Rotation Modes.

The 2D Mode Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu. Tap the 2D button once to toggle between the
two-dimensional (aerial) map view and the three-dimensional
(depth-perspective) map view.

The 3D Mode Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu. Tap the 3D button once to toggle between the
three-dimensional (depth-perspective) map view and the twodimensional (aerial) map view.

The Show North Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu. Tap the Show North button to instantly rotate
your map view so that north is at the top of your screen.

The Select Place On Map Button

Tap the Smart Orientation Menu button once to access the Smart
Orientation Menu. Tap the Select Place On Map button, then
press and hold any point on the map. A street address, street
name or the GPS coordinates will appear in the Map Selection
Point Name button. Tap on the Map Selection Point Name button
to view its Details / Route Planning and Options page where you
can view the locations full information, navigate to it, add it as a
destination, set it as your start point, find the closest point of
interest, add it to your favorites or set it as home. Close the
Details / Route Planning and Options page by tapping the Close
tab.

The Smart Zoom Button and Multi-zoom Menu
The Smart Zoom Button

In the Map View mode, tap the Smart Zoom button once to
access the basic Zoom In / Zoom Out function. Tap or
continuously press the Plus button to zoom in for a more detailed
map view. Tap or continuously press the Minus button to zoom
out for a wider map view. Tap on the Smart Zoom button again
to access the Multi-zoom Menu.

The Multi-zoom Menu

Tap on the Smart Zoom button twice to access the Multi-zoom
Menu.

The Block View / View Preset 1 Button

Once you're inside the Multi-zoom menu, tap on the Block View /
View Preset 1 button to instantly switch the map view of your
present GPS location to an even closer 3D view of a block within
a city, town or village around your current GPS location. All
street names are displayed. Tap the Smart Zoom button twice to
return to the Multi-zoom menu.

The Area View / View Preset 2 Button

When you're in the Multi-zoom menu, tap on the Area View /
View Preset 2 button to instantly switch the map view of your
present GPS location to a closer 3D view of an area, or
neighborhood within a city, town or village around your current
GPS location. Main thoroughfare and highway names are
displayed. Tap the Smart Zoom button twice to go back to the
Multi-zoom menu.

The City View / View Preset 3 Button

From the Multi-zoom menu, tap on the City View / View Preset 3
button
to instantly switch your present map view to a broad overview of
your current GPS location. You’ll see the entire city, town or
village and its surrounding settlements. Main highway and road
names leading to and from the locations are displayed. Tap the
Smart Zoom button twice to access the Multi-zoom menu again.

The Auto Zoom Button

After you've accessed the Multi-zoom menu, tap on the Auto
Zoom button to switch the map view of your current GPS location
back to the 3D/2D Auto Zoom View. The Auto Zoom View
function is the default map view mode, which is essentially a
relatively close 3D street view that switches automatically to a
2D aerial view when you approach a large intersection or
roundabout (for better navigating clarity), and then switches
back to the 3D view once you’ve passed it.

Map View Location Icons and Buttons
Your Current Location Icon

The Current Location icon represents your current GPS location
in Map View.

The No GPS Signal Location Icon

The No GPS Signal Location icon represents a current lack of GPS
signal. It signifies the last point on the map that the application
registered your GPS signal.

Your Current Location Finder Button

Any time you are away from your current GPS location in Map
View, the Current Location Finder button appears in the middle
of the lower half of the screen. Tap on it once to instantly see
your current location in Map View.

The Start Point Icon

The Start Point icon represents your trip starting point in Map
View. Tapping the Start Point icon once transforms it into the
Start Point Name button. You can tap on the map to return the
Start Point icon.

The Start Point Name Button

The Start Point Name button shows your trip starting point's
name in Map View. Tapping the Start Point Name button takes
you to the item's Details / Route Planning / Options page. Tap
the Close tab to return to the Start Point Name button in Map
View. You can tap on the map to return the Start Point icon.

The Destination Icon

The Destination icon represents your trip destination in Map
View. Tapping the Destination icon once transforms it into the
Destination Name button. You can tap on the map to return the
Destination icon.

The Destination Name Button

The Destination Name button shows your trip destination's name
in Map View. Tapping the Destination Name button takes you to
the item's Details / Route Planning / Options page. Tap the Close
tab to return to the Destination Name button in Map View. You
can tap on the map to return the Destination icon.

The Via Point Icon

The Via Point icon represents a programmed stop along your trip
route in Map View. Tapping the Via Point icon once transforms it

into the Via Point Name button. You can tap on the map to
return the Via Point icon.

The Via Point Name Button

The Via Point Name button shows your trip Via Point's name in
Map View. Tapping the Via Point Name button takes you to the
item's Details / Route Planning / Options page. Tap the Close tab
to return to the Via Point Name button in Map View. You can tap
on the map to return the Via Point icon.

Additional Via Points Icon

The Additional Via Point icon represents additional programmed
stops along your trip route in Map View. The numbers increase
incrementally and chronologically as you add Via Points. Tapping
the Via Point icon once transforms it into the Via Point Name
button. You can tap on the map to return the Via Point icon.

The Map Selection Point Icon

The Map Selection Point icon represents a location you’ve chosen
by tapping the Map Selection Point button in the Smart
Orientation menu and pressing a point on the map in Map View.
Tapping the Map Selection Point icon once transforms it into the
Map Selection Point Name button. You can tap on the map to
return the Map Selection Point icon.

The Map Selection Point Name Button

The Map Selection Point Name button displays the name and
location of the map point you’ve chosen by tapping the Map
Selection Point button in the Smart Orientation menu and
pressing a point on the map in Map View. Tapping the Map
Selection Point Name button takes you to the item's Details /
Route Planning / Options page. Tap the Close tab to return to the
Map Selection Point Name button in Map View. You can tap on
the map to return the Map Selection Point icon.

The Favorite Place Point Icon

The Favorite Place Point icon represents the location of a
Favorite Place in Map View that has not yet been defined as Start
Point, Destination, Via Point or Home. Tapping the Favorite Place
Point icon once transforms it into the Favorite Place Point Name
button. You can tap on the map to return the Favorite Place
Point icon.

The Favorite Place Point Name Button

The Favorite Place Point Name button shows you the name and
the location of the Favorite Place in Map View. Tapping the
Favorite Place Point Name button takes you to the item's Details
/ Route Planning / Options page. Tap the Close tab to return to
the Favorite Place Point Name button in Map View. You can tap
on the map to return the Favorite Place Point icon.
*If you choose any of the options in Route Planning Bar (Navigate
To , Add As Via Point, Add as Destination, Set As Start on the
Details / Route Planning / Options page, the Favorite Place Point

Name button will change into the corresponding type of button
once you're back in Map View.

The Search Result Point Icon

The Search Result Point icon represents a search result’s location
in Map View that has not yet been defined as a start point,
destination, via point or home. Tapping the Search Result Point
icon once transforms it into the Search Result Point Name
button. You can tap on the map to return the Search Result Point
icon.

The Search Result Name Point Button

The Search Result Point Name button displays your search
result’s location and name in Map View. Tapping the Search
Result Point Name button takes you to the search results's
Location Details / Route Planning and Options page. Tap the
Close tab to return to the Search Result Point Name button in
Map View. You can tap on the map to return the Search Result
Point icon.
*If you choose any of the options in Route Planning Bar (Navigate
To , Add As Via Point, Add as Destination, Set As Start on the
search result's Location Details / Route Planning and Options
page, the Search Result Point Name button will change into the
corresponding type of button once you're back in Map View.

Page View Buttons and Icons
The Active Route Icon

The Active Route Icon on the Route Details bar indicates that
your are currently, actively navigating that route (Active route
details and options can be viewed by tapping the Route,
Favorites or History buttons in the Last Page Accessed field on
the Control Bar in Map View or on the Main Menu page.)

The Inactive Route Icon

The Inactive Route Icon on the Route Details bar indicates that
your are currently not navigating that route (Inactive route
details and options can be viewed by tapping the Route,
Favorites or History buttons in the Last Page Accessed field on
the Control Bar in Map View or on the Main Menu Page.)

The Pause / Resume / Record Route Button

Tapping the Pause / Resume / Record Route button on the Trip
Display bar lets you pause and resume a navigation session (The
Trip Display bar can be viewed by tapping the Route button in
the Last Page Accessed field on the Control Bar in Map View or on
the Main Menu Page.) You can record and save any route you
drive by first exiting any navigation sessions, then Route  Pause
/ Resume / Record Route.

The Favorite Place / Priority Favorite Place Button

The Favorite Place button appears as a blue-outlined star next to
any address when viewing it's details. You can tap on the Favorite
Place button next to the address to turn it into a Priority Favorite
Place button which is now represented by a solid yellow star.
This means that the address is now a Priority Favorite Place and
will be placed at the top of your Favorite Places list. Each
subsequent address that you name a Priority Favorite Place will
be added to very top of your Favorite Places list. (You can view
this list by tapping the Favorites button in the Last Page Accessed
Field on the Control Bar in Map View or on the Main Menu Page.)

The Map Locator Button

The Map Locator button is always displayed next to addresses,
points-of-interest (POI) or GPS coordinates in both the
summarized info and fully-detailed info display modes. Tap on
the Map Locator button to instantly view that item's location in
Map View.

The Home Icon

The Home icon is located next to an address in both the
summarized info and fully-detailed info display modes and it
represents the item that you've designated as Home. This can be
your actual home address, your work location, your hotel while
on holiday, etc. You can set an address as home by tapping the
Set As Home button on its Details / Route Planning / Options
page. You need to have this option set to use the Take Me Home
button in the Main Menu.

Part 2.
Using the Application
Using Search
Opening and Closing the Search Page

The Search icon is always present on the Control Bar no matter
where you are in the app. Tap it from anywhere in the app to go
directly to the Search Page.

To return to the Map View, tap the Cancel button in the far,
lower left corner of the Search Page when you’re in Landscape
View Mode or by tapping the Close button in the upper right
corner when the Search Page is in Portrait View Mode.

Defining Search Categories

The Search Category is set by default to “All”. By tapping on the
Search Category button, you can toggle between “Streets”,
“POI”, "Lon/Lat” and back to “All”.

Selecting a Country Map

The default search country is the one your Map View is currently
displaying. Tap the Select Country button to go to the Select
Country Page. Tap on the specific country map you want to
search. Tap the Close tab to save your selection and go back to
the Search page.

Using the Keyboard Toggle Button

Tap the Keyboard Toggle button to instantly switch between
keyboards set to different languages and their corresponding
writing systems.

Using the Letter / Number / Symbol Toggle Button

Tap the Letter / Number / Symbol Toggle button to toggle the
keyboard inputs between letters, numbers and symbols.

Using the What Field

Tap in a name, street, address, POI or longitude coordinate in
the What field using the keyboard. A suggested result will appear
in the Suggested Result area automatically as you type.

Using the Where Field

Tap in a city or town or latitude coordinate using the keyboard to
narrow your search even further.

How to Delete a Single Space
Tap the Delete Space button to delete a single letter, number or
space in either the What or Where fields.

How to Clear the Search Fields

Tap the Clear Field button to delete the entire contents of either
the What or Where field.

How to Get a Complete List of Search Results

Tap the Get Search Results button at any point in your search to
hide the keyboard and display a complete list of search results.

How to Narrow Your Search Results and View Their
Details

While viewing the results list, you can narrow your search even
further by tapping the Search Category button to toggle between
“Streets”, “POI”, "Lon/Lat” and “All”. Tapping directly on a
Search Result will show its Location Details / Route Planning and
Options page.

How to See a Search Result in Map View

Tap on the Map Locator button to instantly view your search
result's location as a Search Result Name Point button in Map
View.

How to Reveal the Keyboard and Go to Map View

Tap on the What or Where field to reveal the keyboard and tap
on the Close button (or Cancel button in Landscape view) to go
the Map View.

How to use the Location Details / Route Planning
and Options Page
You Can Get to this Page in a Number of Ways

By tapping a Map View Location Name button or a Location Result
on any page in the app, it will take you to the Location Details /
Route Planning and Options page.
For example: From Map View: Location Icon  Location Name
Button  Location Details / Route Planning and Options page
or...
From the Search Page: Search Result  Location Details / Route
Planning and Options page or...
From Favorites: Main Menu / Control Bar  Favorites  Location
 Location Details / Route Planning and Options page
...etc.

Using the Location Details Bar

The Location Details bar displays your location's full address, POI
symbol, GPS coordinates, etc.

Using the Route Planning Bar

Depending on whether your selected location is undefined,
previously defined (as a Destination, Start Point, Via Point or an
undefined Search Result or Map Location Point), or if it is already
part of a currently active or saved route, the Route Planning bar
presents you with a variety of active and inactive buttons:
Navigate To: instantly begins guiding you to the selected location
from your current GPS location.
Remove from Trip: removes the selected location from your
current route.
NOTE: This option appears only after the selected location has
been set as a start point, via point or destination.
Add as Via Point: adds the selected location to your current route
as a via point.
NOTE: This option appears only when you are adding a third (or
higher) location to your trip route.
Add as Destination: sets the selected location as your destination
or replaces a previous destination with the selected location.
Set as Start: sets the selected location as your start point.

Using the Via Point Order Bar

NOTE: This bar only appears on the Location Details / Route
Planning and Options page when there are three or more
locations in your trip route.
Move Before Previous: moves the selected location towards the
beginning of your journey, i.e. just before the location preceding
it.
NOTE: moving the selected location before your start point will
make the selected location your new start point.
Move After Next: moves the selected location towards the end of
your journey, i.e. just after the location following it.
NOTE: moving the selected location after your destination will
make the selected location your new destination.

Using the Place Bar

Depending on whether your selected Location is nameless,
named, categorized, a favorite or set as home, the Place bar will
present your with a number of buttons:
Find Closest POI: Find the closest Point Of Interest (POI) to your
selected location. Find Closest POI  Closest POI Page - where
nearby Points of Interest (Hotel, Petrol Station, Restaurant, etc.)
are automatically listed according to their proximity to your
selected location. Tap on POI Location to go to its Location
Details / Route Planning and Options page.
To further refine your POI results: Select Category  Select
Category Page where all POI are selected by default. Individually
select and deselect or Deselect All Categories. Close to go back
to the, now modified, Closest POI Page. Select Category will now
reflect your POI selection preference (i.e. Petrol Station,
Multiple, All, etc.)

Categories: Designate your selected location as Business, Family
or Friends.
NOTE: You can select multiple categories, one or none.
NOTE: This option only appears after you've saved a location as a
Favorite.
Add Name / Rename: Add or rename and save a name for your
selected location. Add Name or Rename  Input Keyboard 
Tap in a new name  Save  Location Details / Route Planning
and Options page. The new name appears in bold lettering as the
top line of your selected Favorite Location.
NOTE: This option appears only after you've saved a location as a
Favorite.
Add to Favorites: Add the selected location to your list of
Favorites.
Remove from Favorites: Remove the selected location from your
list of Favorites.
NOTE: This option appears only after you've saved a location as a
Favorite.
Set as Home: Set the selected location as Home.
Remove Home Address: Remove the Home designation from the
selected location.
NOTE: This option appears only after you've saved a location as
Home.

Getting out of this Page
To exit the Location Details / Route Planning and Options page:
Map Locator  Map View or Close  which takes you back to
wherever it is that you came from (e.g., Route, History,
Favorites, Map View, etc.)

Creating Smart Zoom Menu Presets

You can create up to three custom View Presets. First, in the
Map View, zoom, tilt and pan the map view to your liking.
Second, tap the Smart Zoom button twice to access the Multizoom menu and press and hold the 100, 10 or 1 button for a few
seconds.

The Save View bar will appear at the bottom of the screen asking
you to confirm or disregard your choice. Tap the Choose button
to confirm your choice or the Close button to exit without saving.

To restore the default City, Area and Block Views go Settings 
Restore Defaults  Yes
*Note: Selecting the Restore Defaults option will not only reset
your Multi-zoom Menu, but will restore everything in the
application to its original, factory setting.

Using the Main Menu
How to Get to the Main Menu and Where I Can Go From
There.

Open the Main Menu Page by tapping the Main Menu button. From
here you can continue to the six main menu buttons (Take Me
Home, Route, Favorites, History, Settings and Store) or tap the
Map View, Search or Close Application buttons on the Control Bar
to go the corresponding screens and pages.

Using Take Me Home

Go Main Menu  Take Me Home at any time to be guided from
your current location to your previously designated Home. If you
are in an active navigation session, the Cancel Current Route
window will appear. Select Yes to immediately start being guided
to your Home location.
NOTE: It's necessary to set a location as Home before you can
utilize the Take Me Home function.

Using Route Options
Note: The Trip page bars, buttons and displays covered in the
Using Route Options section are described as they would look if
you've previously set a route with a Start Point, Via Point and
Destination. If you need to set a route and don't know how,
follow the Quick Start and Simple Navigation instructions.

Getting to the Trip, Dashboard and Directions Page

Go Main Menu  Route Trip page where you can view the
Current Trip Status and Control bar, Current Route Details
Display bar and the Route Options bar.
Go Main Menu  Route Trip page  Left tab  Dashboard
page
Go Main Menu  Route Trip page  Right tab  Directions
page

Using the Current Trip Status and Control Bar

The Current Trip Status and Control bar on the Trip page displays
your estimated travel time, estimated route distance, actual
travel time and actual travel distance. You can pause your
navigation session at any time by tapping the Pause / Resume /
Record Route button. You can also use the Current Trip Status
Bar to record your driving when you are not in an active
navigating session by tapping the Pause / Resume / Record Route
button once. Tap it again to pause the recording of your drive.

Using the Current Route Details Display Bar
The Current Route Details Display bar on the Trip page shows you
your start point, via points and destination. It also shows the
estimated route distance and estimated travel time between
each stop. The Active Navigation Indicator shows whether your
navigation route is active (yellow) or inactive (white).
By tapping the Map Locator button next a location you can
instantly view the chosen location in the Map View.

By tapping the Map Locator button next to the Active Navigation
Indicator, Estimated Distance and Time Display, your entire route
will be displayed as a 2D aerial map view.
Tap on any Location on the Trip Page to access its Location
Details / Route Planning and Options page.

Using the Route Planning Bar

Here you can view your entire trip by stops and stages.
To see the a location or portion of your route in Map View: Map
Locator  Map View
Tap on any location to view its Location Details / Route Planning
and Options page to access the following.
So, Location  Location Details / Route Planning and Options
page 


Remove from Trip: removes the selected location from your
current route.
NOTE: This option appears only after the selected location has
been set as a start point, via point or destination.
Add as Via Point: adds the selected location to your current route
as a via point.
NOTE: This option appears only when you are adding a third (or
higher) location to your trip route.
Add as Destination: sets the selected location as your destination
or replaces a previous destination with the selected location.
Set as Start: sets the selected location as your start point.

Using the Via Point Order Bar

On the Location Details / Route Planning and Options page. Scroll
down to the Via Point Order bar.
Move Before Previous: moves the selected location towards the
begining of your journey, i.e. just before the location preceding
it.
NOTE: moving the selected location before your start point will
make the selected location your new start point.
Move After Next: moves the selected location towards the end of
your journey, i.e. just after the location following it.
NOTE: moving the selected location after your destination will
make the selected location your new destination.

Using the Place Bar

On the Location Details / Route Planning and Options page. Scroll
down past the Via Point Order bar to the Place bar.
Depending on whether your selected Location is nameless,
named, categorized, a favorite or set as home, the Place bar will
present your with a number of buttons:
Find Closest POI: Find the closest point of interest to your
selected location. Find Closest POI  Closest POI Page - where

nearby Points of Interest (Hotel, Petrol Station, Restaurant, etc.)
are automatically listed according to their proximity to your
selected location. Tap on POI Location to go to its Location
Details / Route Planning and Options page.
To further refine your POI results: Select Category  Select
Category Page where all POI are selected by default. Individually
select and deselect or deselect all Categories. Close to go back
to the, now modified, Closest POI Page. Select Category will now
reflect your POI selection preference (i.e. Petrol Station,
Multiple, All, etc.)
Categories  Choose Categories page  Business, Family or
Friends. Close  Location Details / Route Planning and Options
page.
NOTE: You can select multiple categories, one or none.
NOTE: This option only appears after you've saved a location as a
Favorite.
Add Name / Rename: Add or rename and save a name for your
selected location. Add Name or Rename  Input Keyboard 
Tap in a new name  Save  Location Details / Route Planning
and Options page. The new name appears in bold lettering as the
top line of your selected Favorite location.
NOTE: This option appears only after you've saved a location as a
Favorite.
Add to Favorites: Add the selected location to your list of
Favorites.
Remove from Favorites: Remove the selected location from your
list of Favorites.
NOTE: This option appears only after you've saved a location as a
Favorite.
Set as Home: Set the selected location as Home.
Remove Home Address: Remove the Home designation from the
selected location.
NOTE: This option appears only after you've saved a location as
Home.

Using the Route Options Bar

Location Details / Route Planning and Options page  Close 
Trip page. Scroll down to the Route Options Bar  Type and
Avoidance  Route Type page.
You can select either Fastest or Shortest Route.
The Avoid bar lets you choose one, several or all avoidance
options: Highways, Toll Roads, Unpaved Roads and Ferries.
NOTE: When available, a country or city-specific avoidance bar
will appears below the the Avoid bar.
Close  Route Options Bar  Reverse Route to go back exactly
the way you came. Your destination is now your start point and
your start point is now your destination.
Save Route saves your route to your list of Favorite Routes.
Scroll down to the bottom of the Trip page.
Start Shop Demo will begin a simulated turn-by-turn navigation
session in Map View.
From the Map View Control Bar, tap Route in the Last Page
Accessed field to go back to the Trip page.
Stop Shop Demo to stop the simulated turn-by-turn navigation
session in Map View.
From the Map View Control Bar, tap Route in the Last Page
Accessed field to go back to the Trip page.

Delete This Route  Yes removes the current route as your
active navigation route, but does not remove it from your
Favorites.

Reading the Dashboard

Route  Trip page  Left tab  Dashboard page
The Dashboard has no tappable buttons, but it tells you a lot of
useful information. It features a speedometer, compass,
altimeter, a precision GPS signal strength indicator and your
current GPS coordinates.

Using Directions

Route  Trip page  Right tab  Directions page
Here you can view your route directions as a list of turn-by-turn
textual descriptions with corresponding descriptive icons in
sequence, their corresponding Map View by tapping the Map
Locator button next to them or as an:
Individual Directional Description  Individual Directional
Description Details page, which displays the descriptive icon,
textual directional description, estimated time and distance to
your next navigation instruction or use:
Map Locator  Map View, where you can see the selected
directional description or Next or Previous to view the next or

previous directional description on its Individual Directional
Description and Details page or Close to go back to the Directions
page.
TIP: While in the Route pages, you can: tap the Map View button
on the Control Bar at any point to return to the Map View. Tap
the Search button on the Control Bar at any point to go to the
Search page. Tap the Main Menu button on the Control Bar at
any point to return to the Main Menu.

Using Favorites
Creating a Favorite Place

From Search:
Tap on any Search Result or Map View Location to view its
Location Details / Route Planning and Options page. Scroll down
to the Place bar and tap Add To Favorites.
Map View  Location Icon  Location Name Button  Location
Details / Route Planning and Options page. Scroll down to the
Place bar and tap Add To Favorites.

Creating a Favorite Route
Once you've created a route, you can save it as a Favorite Route:
Main Menu  Route  Save Route

Getting to the Favorite Places and Favorite Routes
Pages

Go Main Menu  Favorites  Places
Go Main Menu  Favorites  Places  Right tab  Routes

Using Favorite Places
Here you can view your favorite places in the order that you
saved them. You can bring a favorite to the top of the list by
tapping the blue-outline star Favorite button, turning it into a
solid-yellow star Priority Favorite button. You can toggle
between the Favorite and Priority Favorite button by simply
tapping on it.
Tap on Select Category to go the Select Category page where you
can narrow your favorite places list according to Business, Family
or Friends. Tap Close to go back to the Places page. The Select
Category button will read All, Business, Family or Friends,
depending on what you've chosen as your display criterion.
Tap on a location itself to go to its Location Details / Route
Planning and Options page.
Tap the Map Locator next to a favorite place to see it in Map
View.

Using Favorite Routes
Tap on a Favorite Route to view it in the Route page where you
can see the Route's Details Display Bar, which shows you your
start point, via points and destination. It also shows the
estimated route distance and estimated travel time between
each stop. The Navigation indicator shows you that your route is
currently inactive (white).

By tapping the Map Locator button next a location you can
instantly view the chosen location in the Map View.
In Map View tap Favorites in the Last Page Accessed field on the
Control Bar to go back to the Route Details Display bar on the
Route page.
By tapping the Map Locator button next to the Inactive
Navigation indicator, Estimated Distance and Time display, that
stage of your route will be displayed as a 2D aerial map view.
In Map View tap Favorites in the Last Page Accessed field on the
Control Bar to go back to the Route Details Display bar on the
Route page.
Scroll down the Route page to the Options bar where you can
make the favorite route your current route by tapping Set as
Current Route.
You can remove the displayed route from your favorites by
tapping Remove on the Options bar.
Tap on any location on the Route page to access its Location
Details / Route Planning and Options page.

Using History
Getting to the Destinations and Trip Log Pages

Go Main Menu  History  Destinations
Go Main Menu  History  Destinations  Right tab  Trip Log

Using Destinations

View a list of all your destinations for the last 30 days. Tap on
any destination location to access its Location Details / Route
Planning and Options page.

Using the Trip Log

The Current Trip bar shows you how far, long and the average
speed at which you've travelled on your current trip.
The Trips bar lists (up to the past 30 days) the dates of your trips
as Trip Date buttons that you can tap that will takes you each
specific Trip Date Details page. Your total travelled distance and
average speed for that date are displayed on the Trip Date
button as well.
Tap on any Trip Date button to go to that date's Trip Date Details
page where you can view Individual Trip Time bars. You can lock
any trip by tapping the Lock button. This will keep the locked
trip in your Trip Log while the other, unlocked ones, are erased
automatically after 30 days. Tap on any Location or Route to
view its Location Details / Route Planning and Options page.
Export any trip as a KML file by tapping the Export as KML
button.
You can delete all of your Trip Logs, except of course the ones
you've previously locked, by tapping Delete All Logs.

Creating Settings
Getting to the Settings and About Page

Go Main Menu  Settings  Settings
Go Main Menu  Settings  Settings Right tab  About

Using the Settings Page
Selecting Your Language

Select Language  Select Language Page  Language

Selecting Your Voice

Select Voice  Select Voice Page  Voice

Selecting You Distance and Speed Units

Select Units  Select Units Page  Units

Selecting Additional Keyboards

Keyboards  Additional Keyboards Page  Keyboard(s)

Restoring the Factory Settings

Restore Defaults  Yes

Using the About Page

About
The About page displays Version, Copyright, Safety Agreement
and Installed Content (Base Map, User Interface Language Packs,
Voice, etc.) information.
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Mireo DON'T PANIC Használati útmutató

Shorthand
Az érinthető felületek
Az érinthető felületek lilával jelzettek a használati útmutató
leírásában.

Nyilak 
Vigyen haza  Jelenlegi útvonalterv törlése  Igen. Ehhez
hasonló mondatokat fog látni a használati útmutató 2. részében.
Ez egy rövidített változata azon instrukcióknak, amelyek
segítenek Önnek a képernyők között mozogni a folyamat során.
pl.“Nyomjon rá a “Vigyen haza” gombra”.A következő képernyőn
,nyomja meg a “jelenlegi útvonal törtélse gombra”. A következő
képernyőn nyomja meg az “Igen gombot.”

Gyors bevezető
Egyszerű keresés és navigáció
Ha egy adott címet keres, viszont nincs ideje a használati
útmutatót átnézni, tekintse meg ezt a rövid és alapvető
módszert, aminek a segítségével könnyen tud tájékozódni.

Adott úticél megkeresése és ahhoz való navigálás.

Nyomja meg a Keresés icon on the Control Bar ikont az irányító
felületen. Írja be a keresett címet Milyen felületre. Nyomja meg
a Keresés gombot. Nyomja meg a Keresési eredmények gombot.
Nyomja meg a Navigálás gombot és a program automatikusan
elvezeti Önt a GPS koordinátái segítségével a kijelölt úticélhoz.

1. Rész:
Bevezetés:
Az alábbiakban a könnyebb tájékozódás érdekében alalmazitt
alapvető fogalomkört (terminológiát) találhatja.

Érintések használata:

Érintések használata térkép nézetben:
Az ujjai segítségével irányítsa a térképet és az oldalat az
applikációban.

Egy egység kiválasztása:



Érintse meg szimplán a képernyőt az ujja segítségével.

Érintse meg egyszer a képernyőt a ujjával egy gomb
kiválasztásához az irányító felületen.

Csúsztatás a képernyőn:

Mozgassa az ujját a képernyőn.

Csúsztassa az újját ( vagy gyorsan lapozzon a képernyőn
keresztül) a térképen való mozgatáshoz.

Térkép döntése



Mozgassa a képernyőn az ujját.

Adott pont kiválasztása a térképen



Tartsa a képernyőn az újját hosszabb ideig.

A Térkép kiválasztási pont ikonja megjelenik az adott helyen.
Érintse meg a képernyőt, majd tartsa rajta az újját a
kiválasztott ponton.
MEGYJEGYZÉS: Egy adott pont ujjal történő megnyomása a
képernyőn a térkép nagyítását eredményezi.

Érintések alkalmazása az oldalakon:
Egy egység kiválasztása, törlése és mozgatása:

Érintse meg a képernyőt az ujjával a kiválasztáshoz és az
egységek listájához. Érintse meg kétszer a képernyőt az
alkalmazott egység kiválasztásának törléséhez vagy
mozgatásához.

Kép görgetése:

Csúsztassa az ujját le(vagy mozgassa az ujját gyorsan lefelé
a képernyőn) az oldalakon történő csúsztatáshoz.

A térkép nézet

Az applikáció megnyitását követően ez lesz az első kép, ami
megjelenik. A megnyitást követően a GPS lekéri az Ön
tartózkodási helyzetét, ami az Ön számára is megjelenik. Ez a
képernyő az applikáció kezdőképernyője, amit térkép nézetnek
hívnak.

A irányító panel:

A képernyő alján (a státusz gombbal együtt) a térkép nézetben
a terület móddal együtt az irányító panel a Keresés gombot, a
Vezetési opciók gombot, az utolsó betöltött oldalt és a Főmenü
gombot jeleníti meg.

A keresés gomb:

A Keresés gomb megnyomását követően a program
automatikusan a keresési oldalra juttatja Önt. A Keresés ikon
mindig működésben van az irányító panelen az aplikáció
működési közben. Az applikáción belül bárhol használhatja ezt a
funkciót a keresési oldal megnyitásához. Azonnal visszatérhet a
térkép nézetbe a Bezárás gomb alkalmazásával, amely a keresési
oldal jobb felső sarkában van, vagy Kilépés gomb használatával,
amely a másik oldalon, a bal also sarokban van térkép
megnyitása esetén.
A vezetési opciók gomb használata:

A Vezetési opciók gomb megnyomásával beléphet a vezetési
opciókba, ahol választhat a következők közül:: Sebbesség
korlátozás figyelmeztetés, Biztonsági kamera figyelmeztetés,
POI használata az útvonal idején. A Térkép nézettel görgessen
le az oldal aljára. A térkép megjelenítéssel választhat a Nap,
Éjszaka,vagy az Automatikus megjelenítési módok között. A
Bezárás gomb megnyomásával (ami a jobb felső sarokban van)
visszatérhet a térkép nézetbe
A legutolsó betöltött oldal és terület/ Térkép nézet gomb
használata

Ez a gomb az érinthető menu kategóriában a főmenü kategória
legutolsóként betöltött területét jeleníti meg. Nyomja meg,
majd a program automatikusan elviszi Önt a menu kategória
oldalra. A főmenübe való belépéskor a legutolsóként betöltött
terület a Térkép nézet gombra vált, amely automatikusan elviszi
Önt az előző térképhez.

A főmenü gomb használata:

Nyomja meg a Főmenü gombot a Főmenübe való belépéshez.
Innen elérheti a Vigyen haza funkciót, Útvonal opciókat,
Kedvenceket, Előzményeket, Beállításokat és Tárhely gombokat.
Nyomja meg a Térkép nézet gombot a visszatéréshez. Az
Applikáció bezárása gomb segítségével az irányító panelt és az
applikációt teljesen be tudja zárni, így az a háttérben sem fog
futni.

Az Állapot/Státusz gomb:
Az állapot gomb a GPS jelerősségét, a jelenlegi sebességet az
órát és az akkumulátor töltöttségi szintjét foglalja magában.

A GPS jelerősség kijelző:

Ez az eszköz a GPS jelerősség mutatására szolgál. A három sárga
vonal a maximális GPS jelerősséget jelzi ( 5 méteres pontosságon
belül). Kevesebb vonal esetén a jelerősség csökken, kevésbé
pontos. A három piros vonal a GPS jel hiányát jelzi.

A jelenlegi sebesség kijelző:

Ez az ikon az Ön eszközének adott sebességét jelzi.

Az óra kijelző:

A kijelző az adott időt mutatja.

Az akkumulátor töltöttségi szint kijelző:

Az alkalmazásban található töltöttségi mutató az akkumulátor
töltöttségét jelzi. A mutatóban levő villám jelzi, hogy az
akkumulátor teljesen fel van tölve. A piros akkumulátor ikon
figyelmezteti Önt, hogy az eszköz hamarosan lemerül.

Az okos tájékozódás menügomb:
Az okos tájékozódás menügomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot a program
eléréséhez.

A forgatás mód gomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot a program
eléréséhez. Nyomja meg a Forgatás mód gombot a nagyítási és
forgatási módok közötti váltáshoz.

A nagyítási mód gomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot a Menüpont
megnyitásához. Nyomja meg a Nagyítási mód a nagyítási mód és
a forgatási mód közötti váltáshoz.

A 2-dimenziós mód gomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot a Menüpontba
való belépéshez. Nyomja meg a 2-dimenzió gombot a
kétdimenziós (lég) és a háromdimenziós nézet (mélység alapú)
közötti váltáshoz.

A 3-dimenzió mód gomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot a menüpontba
való belépéshez. Nyomja meg a 3-dimenzió gombot a
háromdimenziós (mélység alapú) és a kétdimenziós (lég) nézet
közötti váltáshoz.

Észak mutatása gomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot az adott
menüpontba való belépéshez. Nyomja meg az Észak mutatása
gombot a forgatáshoz, így a térkép nézetben észek a képernyője
tetején lesz.

A “Hely kiválasztása a térképen” gomb:

Nyomja meg az Okos tájékozódás Menü gombot az adott
menüpontba való belépéshez. Nyomja meg a Hely kiválasztása a
térképen gombot, majd nyomjon meg bármilyen pontot a
térképen. Egy utca cím, utcanév vagy GPS koordináta fog
megjelenni a Térkép kiválasztás, pont neve gombon. Nyomja
meg a Térkép kiválasztás, pont neve gombot az
adatok/útvonaltervezés és opciók megtekintéséhez, ahol az
adott helyekről teljes információt kaphat, eljuthat az adott
helyekre, hozzáadhatja az úticélokhoz, beállíthatja a neveket
kezdőpontként, kereshet egy közelben levő érdeklődési pontot
vagy hozzáadhatja a kedvenceihez. A Bezárás gombbal
bezárhatja az adatokat/ útvonaltervezéseket és egyéb más
beállításokat.

Az okos nagyítás és a többszörös nagyítás Menü:
Az okos nagyítás gomb:

A térkép nézet módon belül nyomja meg az Okos nagyítás
gombot az alapvető nagyítás és kicsinyítési funkciók eléréséhez.
Nyomja meg vagy folyamatosan tartsa az ujját a Plusz gombon
ahhoz, hogy egy sokkal részletesebb térkép nézetre nagyíthasson
rá. Tartsa az ujját folyamatosan a Mínusz gombon a
kicsinyítéshez egy szélesebb térképnézet eléréséhez. Nyomja
meg az Okos nagyítás gombot a többszörös nagyítási funkció
eléréséhez.

A többszörös nagyítási mód:

Nyomja meg az Okos nagyítás gombot kétszer a többszörös
nagyítási menü eléréséhez.

A részlet nézet / Az első nézet beállítása:

A Többszörös nagyítás menübe való belépést követően nyomja
meg a Részlet nézet / Első nézet visszaállítása gombot ahhoz,
hogy a GPS helye bemérését követően egy részletesebb 3dimenziós képet kapjon a tartózkodási helyéről. All street names
are displayed. Nyomja meg a Okos nagyítás gombot kétszer a
többszörös nagyítás menübe való belépéshez.

Környék nézet/ A második nézet beállítása:

A Többszörös nagyítás menübe való belépést követően nyomja
meg a Környék nézet / Második nézet beállítása gombot ahhoz,
hogy a GPS helye bemérését követően egy részletesebb 3dimenziós képet kapjon a tartózkodási helyéről és
környezetéről. Nyomja meg az Okos nagyítás gombot kétszer a
többszörös nagyítás menübe való visszatéréshez. A térképen
több főút és egyéb helyek nevei is megjelennek.

A város nézet / A harmadik nézet beállítása:

A Többszörös nagyítás menübe való belépést követően nyomja
meg a Város nézet / View Preset 3 Harmadik nézet beállítása
gombot ahhoz, hogy egy sokkal részletesebb áttekintést kapjon
a jelenlegi GPS helyzetéről és az Önt körülvevő környezetről.
Az egész várost vagy falut látni fogja a körülvevő településekkel.
Ezenkívül a főutak nevei és egyébb fontosabb információk is
megjelenítésre kerülnek. Nyomja meg a Okos nagyítás gombot
kétszer a többszörös nagyítás eléréséhez

Az automatikus nagyítás gomb:

A többszörös nagyítás menübe való belépést követően nyomja
meg az Automatikus Nagyítás gombot a térképnézetek közötti
váltás eléréséhez. Ezen opció keretein belül választhat a 2dimenziós és a 3-dimenziós automatikus nagyítás nézet közül. Az
automatikus nagyítás funkció az alapértelmezett térkép nézet
mód, ami egy relatív 3-dimenziós utcanézetet biztosít egy
automatikus 2-dimenziós nézethez egy körforgalom
megközelítése esetén a könnyebb navigáció érdekében. A
körforgalom elhagyását követően a nézet automatikusan
visszavált 3-dimenziós nézetbe.

A térkép nézet ikonok és gombok:
Az Ön jelenlegi helyét jelölő ikon és gomb:

Ezen gomb az Ön jelenlegi GPS által meghatározott helyét
mutatja a térkép nézetben.

A “GPS jel nem található” ikonja:

A “ GPS jel nem található” ikon az Ön jelenlegi GPS jelének a
hiányát jelzi. Az eszköz jelzi az utolsóként betöltött és
regisztrált GPS jelet amit érzékelt.

A jelenlegi tartózkodási hely keresése gomb:

Ha távol van a jelenlegi GPS a térkép nézetben, a Jelenlegi
tartozókodási hely keresése gomb megjelenik a a térkép also
részének közepén. Nyomja meg a gombot a jelenlegi GPS
tartózkodási helyének beméséhez.

A kezdőpont ikon:

A Kezdőpont ikon az ön utazási kezdőpontját jelzi a térkép
nézetben. A Kezdőpont ikon megnyomását követően egy
Kezdőpont nevvé alakul át a Kezdőpont. Nyomja meg ezt az
ikont, ezáltal visszatérhet a Kezdőpont ikonra.

A kezdőpont neve ikon:

A Kezdőpont neve gomb megmutatja az Ön kezdőpontjának
nevét a térkép nézetben. A Kezdőpont neve gomb
megnyomásával eljuthat az Adatokhoz / Útvonal tervezéshez/
Beállítások oldalhoz. Nyomja meg a Bezárás gombot a
Kezdőpont nevéhez való visszatéréshez térkép nézetben.
Érintéssel visszatérhet a Kezdőpont ikonhoz.

Az úti cél ikon:

Az Úti cél ikon az Ön úti célját jelzi a térkép nézetben. Az Úti
cél ikon megnyomását követően megjelenik egy Úti cél neve
gomb. Érintse meg a térképet az Úti cél ikonhoz való
visszatéréshez.

Az úti cél neve gomb:

Az Úticél neve gomb megmutatja az Ön úti céljának a nevét a
térképen. Az Úti cél neve gomb megnyomását követően az
Adatokat/ Útvonaltervezést/ Beállítások oldalt tekintheti meg.
Nyomja meg a Bezárás gombot az Úti cél nevéhez való
visszatéréshez. Érintse meg a térképet az úti cél ikonhoz való
visszatéréshez.

A Köztes pont ikon:

A Köztes Pont ikon egy tervezett megállási helyet mutat,
amelyet Ön adhat meg az utazása során. A Köztes Pont ikon
megnyomását követően az átalakul egy

Köztes Pont Neve gombbá. Érintse meg a térképet Köztes
Pont ikonhoz.

A Köztes Pont Neve gomb:

A Köztes Pont Neve gomb az Ön köztes pontjának a nevét
mutatja a térképen. A Köztes Pont Neve gomb megnyomását
követően hozzáférhet az Adatokhoz/ Útvonal tervezéshez/
Beállítások oldalhoz. Nyomja meg a Bezárás gombot a Köztes
pont nevéhez való visszatéréshez. Érintése meg a térképet a
Köztes pont ikonhoz való visszatéréshez.

További köztes pont hozzáadása ikon:

A További köztes pont hozzáadása ikon a további tervezett
pontok hozzáadását teszi lehetővé a térkép nézetben. A számok
fokozatosan bővülnek és időrendi sorrendben következnek a
Köztes pont hozzáadása szerint. A Köztes pont ikon
megnyomását követően az átalakul egy Köztes pont neve
gombbá. Érintse meg a térképet a Köztes pont ikonhoz való
visszatéréshez.

A térkép kiválasztási ikon:

A Térkép kiválasztási pont ikon azt a helyet jelöli, amelyet Ön
választott ki a Térkép kiválasztási pont gombbal az okos
tájékozódás menüben.
A Térkép kiválasztási pont ikon megnyomását követően az
átalakul egy Térkép kiválasztási pont neve gombbá. Érintse meg
a térképet a Térkép kiválasztási pont ikonhoz való

visszatéréshez.

A kiválasztási pont neve gomb:

A Térkép kiválasztási pont neve gomb megjeleníti azt a térképen
jelölt pontot, amelyet Ön kiválasztott a Térkép kiválasztási pont
gomb segítségével az okos tájékozódás menüben. A Térkép
kiválasztási pont neve gomb megnyomását követően hozzáférhet
az Adatokhoz/ Útvonal tervhez/ Beállítások oldalhoz. Nyomja
meg a Bezárás gombot a Térkép kiválasztási Neve funkcióhoz való
visszatéréshze. Érintse meg a térképet a Térkép kiválasztási pont
ikonhoz való visszatéréshez.

A kedvenc hely kiválasztása ikon:

A Kedvenc hely kiválasztása ikon jelzi a kedvencként kijelölt
helyeket a térképen, viszont ezek a pontok még nincsenek
kezdőpontként, úti célként, köztes pontként vagy otthonként
kiválasztva. A Kedvenc hely kiválasztása ikon megnyomását
követően az átalakul egy Kedvenc hely neve gombbá. A térkép
megnyomásával visszatérhet a Kedvenc hely kiválasztása ikonhoz.

The Favorite Place Point Name Button

A Kedvenc hely neve gomb megmutatja a kedvenc helyek nevét
a térképen. A Kedvenc hely neve gomb megnyomását követően
hozzáférhet az Adatokhoz/ Útvonal tervezéshez/ Beállítások
oldalhoz.
Nyomja meg a Bezárás gombot a Kedvenc hely neve funkcióhoz
való visszatéréshez. Érintse meg a térképet a Kedvenc hely
kiválasztása ikonhoz való visszatéréshez.
*Ha az Útvonal tervezésből választ bármilyen opciót (Navigálás
egy adott ponthoz, Hozzáadás köztes pontként, Hozzáadás úti
célként, Kezdőpontként való megjelölés) az adatok/
útvonaltervezés/ beállítások oldal és a Kedvenc hely neve gomb
a térkép nézethez igazodva változik meg.

A keresési eredmények ikonja:

A Keresési eredmények ikon az adott hely térkép nézetben vett
keresési eredményeit jelöli, amely nem kezdőpontként, úti
célként, köztes pontként vagy otthonként van megadva. A
Keresési eredmények ikon megnyomását követően az átalakul
egy Keresési eredmények neve gombbá. Nyomja meg a térképet
a Keresési eredmények ikonhoz való megjelenítéshez.

A keresési eredmények neve gomb:

A Keresési eredmények neve gomb az adott terület keresési
eredményeit jeleníti meg a térkép nézetben. A Keresési
eredmények neve gomb megnyomását követően hozzáférhet
az adott terület adataihoz/ útvonal tervezéshez és beállítások
oldalhoz. Nyomja meg a Bezárás gombot a Keresési
eredmények neve funkcióhoz való visszatéréshez. Nyomja
meg a térképet a Keresési eredmények ikonhoz való
visszatéréshez.
*Ha az útvonal tervezés opciói közül választja bármelyiket is,
(Navigálás egy adott ponthoz , Hozzáadás köztes pontként,
Hozzáadás úti célként, Beállítás kezdőpontként) a keresési
eredmények adatok/ útvonal tervezés és beállítások oldal, a
Keresési eredmények neve gombok a térkép nézettel
egyetemben változnak meg a térkép nézet szerint.

Lap megtekintése gombok és ikonok:
Az aktív útvonal ikon:

Az aktív útvonal ikon az útvonal adatok kijelzőn az Ön által
navigált útvonalat jelöli (az aktív útvonal adatok és beállítások
megtekinthetők az Útvonal, Kedvencek vagy Előzmények
gombok megnyomása által a legutóbbi betöltött oldalnál a
főmenüben vagy a vezérlő panelben

Az inaktív útvonal ikon:

Az inaktív útvonal ikon jelzi, hogy Ön jelenleg nem mozog
vagy utazik semmilyen irányban. Az inaktív útvonal adatok és
beállítások megtekinthetők az Útvonal, Kedvencek vagy
Előzmények gombok megnyomása által a legutóbbi betöltött
oldalnál a főmenüben vagy a vezérlő panelben.

A út lejátszása / Folytatása / Felvétele gombok

Az útvonal Megállítása / Folytatása / Felvétele gombok
lehetőséget biztosítanak a vezetés közbeni felvétel megállítására
és folytatására. Az utazás kijelző megnyitható az Útvonal gomb
megnyomásával a legutolsóként betöltött terület funkcióval a
vezérlő panelben a főmenüben. Bármilyen útvonalat felvehet és
elmenthet vezetés közben, viszont előtte be kell zárja a
navigációs funkciót. Menjen az Útvonal  Megállítás
/ Folytatás / Felvétel gombokra.

A kedvenc hely / elsőszámú kedvenc hely gombja:

A Kedvenc hely gomb egy kék csillaggal párosulva jelenik meg egy
adott cím mellett az adatok megtekintése során. Nyomja meg a
Kedvenc helyek gombot a cím mellett az Elsőszámú kedvenc
helyhez való hozzáadáshoz, így a cím mellett egy sárga csillag
jelenik meg.
Ez azt jelenti, hogy az elsőszámú kedvenc hely lesz a kedvenc
helyek listájának az elején. Minden alatta levő cím amit újonnan
ad meg első kedvencként, az a lista legelejére fog kerülni. ( Ezen
listát megtekintheti a Kedvencek gomb megnyomása által az
utolsóként betöltött területeknél az irányító panelen vagy a
főmenüben.)

A térkép felderítő gomb:

A Térkép felderítő gomb mindig megjelenik az adott cím,
érdeklődési körök vagy GPS koordináták mellett mind az
összefoglalt információkban és a részletes leírások mellett.
Nyomja meg a Térkép felderítő gombot ahhoz, hogy azonnali
áttekintéshez jusson térkép nézetben.

Az otthon ikon:

Az otthon ikon mind az összefoglalt, mind pedig a részletes
adatok esetében a címek mellett található. Az Ön által
otthonként kiválasztott helyet jelöli meg. Ez lehet az Ön
tényleges otthona, a munkahelye, a hotel ahol tartózkodik, stb…
Beállíthatja egy címet otthonként az “Állítsa be otthonként”
gomb megnyomásával. Ezen opciót be kell állítania, mielőtt a
“Vigyen haza” gombot használná a főmenüben.

Második rész:
Az alkalmazás használata:
A keresés használata:
A keresési oldal megnyitása és bezárása:

A Keresés ikon mindig jelen van az irányító felületen függetlenül
attól, hogy éppen hol van az applikációban. Nyomja meg bárhol
legyen, és az applikáció közvetlenül a keresési oldalt fogja
betölteni.

A térkép nézetbe való visszatéréshez nyomja meg a Kilépés
gombot a bal alsó sarokban, vagy nyomja meg a Bezárás
gombot a jobb felső sarokban

Keresési kategóriák meghatározása:

A keresési kategária meghatározosához az alapértelmezett
“minden”-től eltérőt is állíthat be. Nyomja meg a Keresési
kategória gombot, majd válasszon az “Utcák”, “Érdeklődési
pontok” “Lon/Lat” és “Minden” opciók közül.

Az országtérkép kiválasztása:

Az alapértelmezett ország keresése az egyik funkció, amelyet a
térkép képes megjeleníteni. Nyomja meg az Ország kiválasztása
gombot az ország kiválasztása oldal megnyitásához. Érnitse meg
a kiválasztott ország térképét amelyikre szeretne rákeresni.
Nyomja meg a Bezárás gombot a változtatások mentéséhez
majd a keresési oldalhoz való visszatéréshez.

A billentyűzet váltás gomb használata:

Nyomja Tap the Billentyűzet Váltás gombot a billentyűzetek
közötti azonnali váltás érdekében, vagy a nyelv
írásrendszerhez való átállításához

Betűk / Számok / Szimbólumok használata:

Nyomja meg a Betűk / Számok / Szimbólumok gombot a
bemeneti billentyűzeten a betűk, számok, szimbólumok
közötti váltáshoz.

A “mi” mező keresése:

Menjen rá a névre, utcára, címre, érdeklődési pontra, vagy a
hosszúsági körre a “mi” mezőben a billentyűzeten. Egy ajánlott
keresési eredmény fog megjelenni az ajánlott eredmények
mezőben amint Ön a keresési szándékát írja be.

A “hol” mező használata:

Írjon be egy városnevet, falunevet vagy hosszúsági koordinátát a
billentyűzet segítségével a keresési sávba.

Az egyszeres szóköz törlése:
Nyomja meg a Szóköz törlése gombot egy betű, szám vagy
szóköz törléséhez a “hol” sávban.

A keresési zóna törlése:

Nyomja meg a Zóna törlése/tisztítása gombot a tartalmak vagy
egyéb más adatok törlésére a “mi” és “hol” sávokból.

Teljes lista lekérdezése a keresési eredményekről:

Nyomja meg a Keresési előzmények mutatása gombot a keresés
bármely pillanatában a teljes keresési lista lekérdezéséhez.

Hogyan szűkítse le a keresési eredményeket az
adatok használatával:

Az eredmények listájának megtekintése közben szűkítheti a
keresését tövábbi adatok hozzáadásával a While viewing the
results list, you can narrow your search even further by tapping
the Keresési kategória gomb használatával. Ezzel a funkcióval
választhat az “utca”, “érdeklődési pontok” “lon/lat” és
“minden” keresési eredmények között. Keresési eredmények
közvetlen megnyomását követően megjelennek a környezet
adatai/ útvonal tervezés/ beállítások oldal.

A keresési eredmények megtekintése térkép nézetben:

Nyomja meg a
Térkép felderítő gombot a keresési
előzmények azonnali megtekintéséhez, mint például a
Keresési eredmények neve gomb.

A billentyűzet megjelenítése és a térkép nézet
megnyitása:

Nyomja meg a Mi vagy Hol mezőt a billentyűzet megnyitásához
és nyomja meg a Bezárás gombot a billentyűzet bezáráshoz.
utton (vagy a kilépés gombot a táj nézetből) a térkép nézetbe
való visszatéréshez.

A helyi adatok használata/ Útvonal tervezés és
beállítások oldal:
Erre az oldalra többféle módon is eljuthat:

A térkép nézeten belül a helynév gombot használva, vagy a helyi
adatok gombot használva az applikáción belül eljuthat a helyi
adatok/ útvonaltervezés és beállítások oldalra.
Például: Térkép nézetből: Elhelyezkedés ikon Elhelyezkedés
név gomb  Elhelyezkedés adatok / Útvonal tervezés éa
beállítási oldal, vagy …
A keresési oldalról: Keresési eredmények  Elhelyezkedés adatok
/ Útvonal tervezés és beállítási oldal vagy…
A kedvencekből: Főmenü / Irányító panel  Kedvencek 
Elhelyezkedés
 Elhelyezkedés adatok / útvonal tervezés és beállítások oldal,
stb…,

Az elhelyezkedés adatok:

Az elhelyezkedés adatok kijelzője az adott hely teljes címét
jelenítik meg, mint például a GPS koordináták, az érdeklődési
pontok, stb…

Az útvonal tervezés felület használata:

Attól függően, hogy az Ön által kiválasztott helyzet
meghatározatlan-e, vagy előzetesen meghatározott (úti célként,
kezdőpontként, köztes pontként vagy egy nem meghatározott
keresési eredményként vagy elhelyezkedési pontként), vagy az
egy előzetesen elmentett útvonal része, az útvonal tervezési
felület nagy választékú inaktív gombokkal látja el Önt:
Adott helyhez történő navigálás: azonnali irányítást
kezdeményez az Ön által kiválasztott helyhez a jelenlegi GPS
adatait figyelembe véve
Útvonalból való eltávolítás: eltávolítja a kiválasztott
helyzetet a jelenlegi útvonalból.
Megjegyzés: Ez az opció csak a kiválasztott hely
kezdőpontként, úti célként vagy köztes pontként történő
megjelölését követően jelenik meg.
Köztes pontként való hozzáadás:Hozzáad egy kiválasztott helyet
az Ön jelenlegi útvonalához köztes pontként.
Megyjezés: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg amikor egy
harmadik (vagy sorban nagyobb) helyet hozzáad az útvonalhoz.
Úti célként való hozzáadás: Úti célként vagy egy úti cél
kicserélésére szolgál ez az opció. A kiválasztott helyet kicseréli a
jelenlegi úti céllal.
Kezdőpontként való beállítás: A kiválasztott helyet kezdőpontként
állítja be az Ön számára.

A köztes hely beállítása felület:

Megjegyzés: Ez a felület csak akkor jelenik meg az
elhelyezkedési adatokon/ útvonal tervezés és a beállítási
oldalon, ha három vagy tobb helyet is tartalmaz az útvonal
lista.
Vissza az előző előttire: automatikusan visszamegy a kiválasztott
helyhez képest az út elejére még mielőtt azt elkezdte.
Megjegyzés: A kiválasztott hely mozgatása az út kezdete előtt
az Ön kiválasztott pontját teszi az indulóponttá.
Ugrás a következő utánira: automatikusan mozgatja a
kiválasztott helyet az útvonal vége felé a jelenlegi helyhez
mérten.
Megjegyzés: A kiválasztott pont mozgatása az úti cél után
automatikusan a kiválasztott helyet teszi az új úti céllá.

A helyzet felület használata:

Attól függően, hogy az Ön által kiválasztott helynek nincs neve,
kategorizálva van-e, kedvencként vagy otthonként van-e
beállítva, a helyzet felület számos gombot biztosít:
Legközelebbi érdeklődési pont keresése: Keresse meg a
legközelebbi érdeklődési pontot (Point of Interest/ POI) az ön
által kiválasztott helyek közül. Legközelebbi érdeklődési pont
keresése  Legközelebbi POI oldal – ahol a közeli érdeklődési
pontok (hotelek, benzinkutak, vendéglők, stb…) automatikusan
listázásra kerülnek az Önhöz mért közelség tényét figyelembe
véve. Nyomja meg a POI elhelyezkedés gombot az
elhelyezkedési adatok / útvonal terv és beállítás oldal
eléréséhez.
A további POI eredmények csiszolása érdekében: Kategória
kiválasztása  Kategória oldal kiválasztása, ahol minden POI
alapértelmezettként van kiválasztva. Egyéniként válassza ki és törölje
vagy töröljön minden kategóriát. Zárja be, hogy visszamehessen
az újonnan módosított, legközelebbi POI oldalra. A kategória
médiája tükrözni fogja az Ön POI preferenciáit. (pl. Benzinkutak,

többszörös, minden, stb…).

Kategóriák: Szabja tester a saját kiválasztott kategóriáit, mint
például: Üzlet, Család vagy Barátok.
Megjegyzés: Többszörös kategóriákat is kiválaszthat. Egyet, vagy
egyet sem.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak azután jelenik meg, miután Ön
megadott helyeket kedvencként mentett el.
Név hozzáadása/ Átnevezés: Hozzáadás vagy útnevezés és nevek
mentése az Ön által kiválasztott helyek tekintetében. Név
hozzáadása vagy Átnevezés  Billentyűzet bevitel  Érintse meg
az új nevet ap  Mentés  Elhelyezkedés adatok / Útvonal terv
és beállítás oldal. Az új név félkövér betűkkel jelenik meg az Ön
által kedvencként kiválasztott helyek között a felső sorban.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak azután jelenik meg az Ön
számára, miután helyeket mentett el kedvencként.
Kedvencekhez hozzáadás: Adjon hozzá egykiválasztott
helyet a kedvencek listájához.
Kedvencek közül eltávolítás: Távolítsa el a kiválasztott helyet a
kedvencek listájából.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak azután jelenik meg az Ön
számára, miután helyeket mentett el kedvencként.
Beállítás otthonként: A kiválasztott hely otthonként történő
beállítása.
Otthon címének eltávolítása: Távolítsa el az otthont a
kiválasztott helyek közül.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak azután jelenik meg az Ön
számára, miután helyeket mentett el otthonként.

Kilépés az oldalból:
Az elhelyezkedés adatokból/ útvonal tervezésből és beállítások
oldalból való kilépéshez tegye a következőket: Térkép felderítő
 Térkép nézet vagy Bezárás,  ami visszaviszi Önt bárhova,
függetlenül attól, hogy milyen oldalon van éppen. (pl. útvonal,
előzmények, kedvencek, térkép nézet, stb…).

Okos nagyítás beállítások létrehozása:

Akár három nézetet is létrehozhat. Először a térkép
nézetben, nagyítsa és kicsinyítse a térkép nézetet a tetszése
szerint. Másodszor, nyomja meg az
Okos nagyítás gombot kétszer a többszörös nagyítás menu
eléréséhez , majd tartsa a 100, 10 vagy 1 gombot nyomva egy
pár másodpercig.

A nézet mentési felület azonnal megjelenik a képernyő alján,
ami kéri Önt, hogy erősítse meg vagy törölje a választását.
Nyomja meg a Kiválasztás gombot a megerősítéshez vagy a
Bezárás gombot a mentés nélküli kilépéshez.

Az alapértelmezett város, környék és rész nézet visszaállításához
menjen a Beállítások 
Alapértelmezett visszaállítása  Igen
*Megjegyzés: Az alapértelmezett visszaállítás kiválasztása nem
csak a többszörös nagyítás menüt állítja vissza, hanem a
minden visszaállít az applikáción belül az eredeti gyári
beállításokra.

A Főmenü használata
Hogyan juthat el a főmenübe, és onnan hova mehet
tovább:

Nyissa meg a főmenüt a Főmenü gomb segítségével. A főmenüben
6 további menüpontot érhet el (Vigyen haza, Útvonal,
Kedvencek, Előzmények, Beállítások és Tárolás) vagy nyomja meg
a Térkép nézet, Keresés vagy az Alkalmazás bezárása gombot az
irányító felületen a megfelelő képernyők és oldalak eléréséhez.

A “Vigyen haza” funkció használata:

Menjen a Főmenübe  A Vigyen haza bármikor haza vezeti Önt
az adott helyzetéről az azt megelőzően otthon beállított
ponthoz. Ha aktív navigációs módban van, megjelenik egy
“jelenlegi útvonal bezárása” ablak. Válassza ki az Igen gombot az
azonnali haza vezető navigáció megkezdéséhez
Megjegyzés: Fontos egy helyet otthonként beállítani a
“vigyen haza” funkció használatát megelőzően.

Az útvonal opciók használata:
Megjegyzés: Az út felületen a gombok és a megjelenítés úgy
van kialakítva, mintha már azt megelőzően Ön beállított volna
egy útvonalat egy közdőponttal, köztes ponttal és úti céllal.
Ha be kell állítania egy útvonalat, viszont nem tudja hogyan
tegye, kövesse a gyors bevezetés és az egyszerű navigáció
instrukcióit.

Útvonalhoz jutás, Adatok kijelző és irányok oldal

Menjen a Főmenübe  Útvonal Utazás oldal, ahol
megtekintheti a jelenlegi utazást és annak állapotát a vezérlő
kijelzőn, emellett megtekintheti a jelenlegi útvonal adatait és
az útvonal adatait a kijelzőn.
Menjen a Főmenübe  Útvonal Utazás oldal  Baloldali
címke  Kijelző
Menjen a Főmenübe  Útvonal Utazás oldal  Jobboldali
címke  Irányok oldal

A jelenlegi utazás állapotának és az irányító felület
használata

A jelenlegi utazás állapot és az irányító felület az utazás oldal a
becsült utazási időt, az útvonal becsült távolságát, a valós
utazással töltött időt és a valós utazási távolságot mutatja.
Megállíthatja a navigációt a Megállítás / Folytatás / Útvonal
felvétele gombok megnyomásával. Szintén használhatja a
jelenlegi utazási állapot felületet a vezetése felvételére ha nincs
aktív navigációs funkcióban azáltal, hogy megnyomja a Megállítás
/ Folytatás / Útvonal felvétele gombokat egyszer. Nyomja meg
ismét a gombot a felvétel leállításához vezetés közben.

A jelenlegi útvonal adatai felület használata:
A jelenlegi útvonal adatok felület az utazás oldalon megmutatja
az ön kezdőpontját, köztes pontját és az úti célját, emellett
mutatja a becsült útvonal távolságot és utazási időt minden
megálló között. Az aktív navigációs kijelző mutatja, hogy Ön
vezeték közben aktívan (sárga) vagy inaktívan (fehér) használja a
navigációt.
A Térkép felderítés gomb megnyomásával automatikusan

megtekintheti a kiválasztott hely nézetét térkép
nézetben.

A Térkép felderítés gomb az aktív nagiváció kijelző, a megbecsült
távolság és idő kijelző mellett van. Az Ön teljes útvonala 2dimenziós verzióban jelenik meg a térképen.
Nyomja meg az Elhelyezkedés gombot az utazás oldalon
ahhoz, hogy hozzáférjen a hely adatokhoz/ útvonal
tervezéshez és beállítások oldalhoz.

Az útvonal tervezés felület használata:

Itt megtekintheti a teljes utazást a megállókkal együtt.
Az utvonal elhelyezkedésének megtekintéséhez: Térkép
felderítő Térkép nézet
Érintsen meg bármilyen helyet, hogy megkintse annak adatait
/útvonal tervét vagy beállítási oldalát.
A következők szerint; Elhelyezkedés  Hely adatok / útvonal
tervezés vagy beállítási oldal.


Eltávolítás az utazásból: Eltávolítja a kiválasztott helyet a
jelenlegi útvonalból.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak azután jelenik meg, miután a
kiválasztott hely kezdőpontként, köztes pontként vagy úti
célként lett beállítva.
Hozzáadás köztes pontként: Hozzáadja a kiválasztott helyet a
jelenlegi útvonalhoz egy köztes pontként.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak abban az esetben jelenik meg,
ha Ön hozzáad egy harmadik (vagy nagyobb) helyet az utazási
útvonalhoz.
Hozzáadás úti célként: Beállítja a kiválasztott helyet úti célként
vagy helyettesíti az előző úti célt a kiválasztottal.
Beállítás keződponként: Beállítja a kiválasztott helyet
kezdőpontként.

A köztes pont felület használata:

A hely adatok/ útvonal tervezés és beállítások oldalon tekerjen
le a köztes pont elrendelése felületre.
Menjen az előző előttire: A kiválasztott helyet az utazás
kezdetéhez mozdítja .
Megjegyzés: A kiválasztott hely mozgatása a kezdőpont előtt a
kiválasztott pontot teszi meg az új kezdőponttá.
Menjen a következő után: A kiválasztott helyet az utazás
végéhez mozgatja.
Megjegyzés: A kiválasztott hely mozgatása a kezdőpont után a
kiválasztott pontot teszi meg az új úti céllá.

A hely felület használata:

A hely adatok/ útvonaltervezés és beállítások oldalon tekerjen le
a köztes pont részen túl a hely felülethez.
Annak függvényében, hogy a kiválasztott helynek van-e vagy
nincs neve, kategorizálva van-e, kedvencként vagy otthonként
van-e beállítva, a hely felület többféle lehetőséget kínál:
A legközelebbi érdeklődési pont keresése: Megkeresi a
legközelebbi érdeklődési pontot az Ön által kiválasztott
helyen. Legközelebbi érdeklődési pont keresése 
Legközelebbi érdeklődési pont oldal – ahol a közeli érdeklődési
pontok (hotelek, benzinkutak, vendéglők, stb…)
automatikusan listázásra kerülnek az Ön által kiválasztott
helyhez mért közelségük alapján.

Nyomja meg a POI hely gombot a hely adatok/ útvonal tervezés
és beállítások oldal megnyitásához.
A POI eredmények további módosításához: Kategória kiválasztása
 Kategória kiválasztása, ahol minden POI katerógia alapértelmezett.
Egyénileg Válassza ki és törölje vagy töröljön minden kategóriát.
Zárja be az ablakot, hogy visszatérhessen az új, módosított
legközelebbi POI oldalhoz. A kategória kiválasztása innentől
kezdve az ön által preferált érdeklődési pontokat veszi
figyelembe, például: (benzinkutak, minden egyéb pont, stb...)
Kategóriák  Kategóriák kiválasztása oldal  Üzlet, Család vagy
Barátok. Bezárás  Hely adatok/ útvonal tervezés és beállítások
oldal.
Megjegyzés: Több kategóriát is kiválaszthat, egyet vagy egyet
sem.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak azután jelenik meg, miután egy
helyet kedvencként mentett el.
Név hozzáadása / Átnevezés: Név hozzáadása vagy átnevezés és
név mentése a kiválasztott helyre. Név hozzáadása vagy Átnevezés
 Billentyűzet bemenet Új név beírása  Mentés  Hely
adatok/ útvonal tervezés és beállítások oldal.
Az új név félkövér betűvel jelenik meg a felső sávban a
kedvencek helyen.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak azután jelenik meg, miután egy
helyet kedvencként mentett el.
Kedvencek hozzáadása: Hozzáad egy kiválasztott helyet a
kedvencek listájához.
Kedvencek eltávolítása: Eltávolít egy kiválasztott helyet a
kedvencek listájából.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak azután jelenik meg, miután egy
helyet kedvencként mentett el.
Beállítás otthonként: A kiválasztott helyet otthonként állítja be.
Otthoni cím eltávolítása: Az otthoni beállítást eltávolítja egy
kiválasztott helyről.
NOTE: Ez a lehetőség csak azután jelenik meg, miután egy
helyet otthonként mentett el.

Az útvonal lehetőségek felület használata:

Hely adatok/ útvonal tervezés és beállítások oldal.
 Bezárás  Utazás oldal. Tekerjen le az útvonal lehetősgek
felülethez  Gépelés és elkerülés  Útvonal típus oldal.
Kiválaszthatja a leggyorsabb vagy legrövidebb útvonalat.
Az elkerülés felület lehetőséget nyújt hogy válasszon egy,
számos, vagy minden elkerülési opciót: Felüljárok, Fizetős
utak, burkolat nélküli utak és átszállások.
Megjegyzés: Engedélyezés esetén egy ország vagy város
specifikus elkerülési felület jelenik meg az elkerülés rész
alatt.
Bezárás  Útvonal lehetőségek  Útvonal visszajátszása , ezzel
a lehetőséggel visszajöhet ugyanazon az útvonalon, ahol jött. Az
úti célja a kezdőpontjává válik és a kezdőpontja pedig az úti
céljává.
Az Útvonal elmentése, lehetőséget nyújt a megtett útvonal
elmentésére a kedvenc útvonalak között. Tekerjen lejjebb
az utazás oldal aljára
A kezdő bolti demo egy szimulált navigációt visz végbe térkép
nézetben.
A térkép nézet irányító felületről nyomja meg a legutolsó
betöltött terepet ahhoz, hogy visszatérjen az utazás
oldalra.
Állítsa meg a bolti demo verziót annak érdkeében, hogy a
szimulált navigáció megálljon a térkép nézetben.
A térkép nézet irányítási felületről nyomja meg az útvonalat az utolsóként betöltött
területen az utazási oldalhoz való visszatéréshez.

Törölje ezt az útvonalat Igen , ez a lehetőség törli a
jelenlegi útvonalat, mivel Ön aktív navigációs útvonalon
van, viszont nem távolítja el a kedvencek közül az
útvonalat.

A műszerfal leolvasása:

Útvonal  Utazás oldal  Baloldali gomb  Műszerfal oldal
A műszerfalnak nincsenek érinthető gombjai, viszont sok
hasznos információt árul el. Egy kilóméterórát, iránytűt,
magasságmérőt és egy GPS jelerősség mérőt tartalmaz ami az
Ön jelenlegi GPS koordinátáit jelzi.

Az irányok használata:

Útvonal  Utazás oldal  Jobboldali gomb  Irányok oldal
Itt megtekintheti az útvonal irányokat egy szöveges
dokumentumban a megfelelő leírt ikonokkal és adatokkal, ami
összhangban van a térkép nézettel. Használja a Térkép felfedező
gombot a következőkben:
Egyéni irány leírása  Az egyéni irány leírással kapcsolatos adatok,
amelyek egy leíró ikont, szöveges üzenetet, becsült időt és távolságot
tartalmaznak az instrukciókhoz:
Térkép felderítő  Térkép nézet, ahol a kiválasztott irány
leírását láthatja vagy Következő vagy az Előző funkciót
alkalmazhatja a következő vagy az előző leírásokhoz. Az
egyéni irányok leírás bezárásához nyomja meg a
Bezárás gombot.

TIPP: Mialatt az útvonal oldalakat böngészi, megnyomhatja a
Térkép nézet gombot az irányító felületen bármikor ahhoz, hogy
vissaztérjen a térkép nézethez. Nyomja meg a Keresés gombot
az irányító felületen bármikor a keresési oldal megnyitásához.
Nyomja meg a Főmenü gombot az irányító felületen bármikor a
főmenübe való visszatéréshez.

A kedvencek használata:
Egy kedvenc hely létrehozása:

Keresésből:
Nyomjon meg bármilyen Keresési eredményt vagy térkép nézet
hely adatot/ útvonal tervezést és beállítások oldalt. Tekerjen le
a hely felülethez és nyomja meg a Hozzáadás a kedvencekhez
gombot.
Térkép nézet  Elhelyezkedés ikon  Elhelyezkedés neve gomb
 Hely adatok/ útvonal tervezés és beállítások oldal. Tekerjen
le a hely felülethez és nyomja meg a Hozzáadás a kedvencekhez
gombot.

Új kedvenc útvonal létrehozása:
Miután létrehozott egy útvonalat, elmentheti azt kedvenc
útvonalként: Főmenü  Útvonal  Útvonal elmentése

A kedvenc helyekhez való eljutás és a kedvenc
útvonalak oldal:

Menjen a Főmenü  Kedvencek  Helyek
Menjen a Főmenü  Kedvencek  Helyek  Jobboldali gomb 
Útvonalak

A kedvenc helyek használata:
Itt megtekintheti a kedvenc helyeit annak érdekében, hogy
elmentse azokat. Előrehozhat a lista elejére egy kedvenc
helyet a kék körvonalas csillaggal jelzett Kedvenc gombbal,
vagy átalakíthatja egy elsőszámú kedvenc hellyé a sárga
csillaggal jelzett Elsőszámú kedvenc gombbal. Válthat a
Kedvenc és Elszőszámú kedvenc gombok között azáltal, hogy
szimplán csak megérinti őket.
Nyomja meg a Kategória kiválasztása gombot a kategóriák
közötti választáshoz, ahol szűkítheti a kedvenc helyek listáját a
következők szerint: Üzlet, Család vagy Barátok. Nyomja meg a
Bezárás gombot a helyek oldalhoz való visszatéréshez. A
Kategória kiválasztása gomb a következőket jelöli: Minden,
Üzlet, Család vagy Barátok. Ezen szavak attól függően jelennek
meg, hogy Ön milyen kategóriát választott megjelenítési
kritériumnak.
Nyomja meg az Elhelyezkedés gombot a hely adatok/
útvonal terv és beállítások oldal megnyitásához.
A Térkép felderítő a kedvenc helyek között a kedvenc
helyeket fogja mutatni a térkép nézetben.
A Kedvenc útvonalak használata:
Nyomja meg a Kedvenc útvonal gombot az útvonalak oldal
megtekintéséhez, ahol szintén láthatja az útvonal adatokat,
amelyek jelölik az Ön kezdőpontját, a köztes pontjait és az úti
célját. Ezen funkció szintén mutatja a becsült utazási időt és az
útvonal távolságot minden megállót figyelembe véve. A
navigációs mutate jelzi, hogy az útvonal jelenleg inaktív
(fehér).

A Térkép felderítő gomg megnyomását követően a
következő hely azonnal megtekinti a kiválasztott helyet a
térkép nézetben.
A térkép nézetben nyomja meg a Kedvencek gombot az irányító
felületen az útvonal adatok megjelenítéséhez való
visszatéréséhez.
A Térkép felderítő gomb megnyomását követően mejelenik egy
Inaktív navigációs kijelző, ami mutatja a becsült távolságot,
időt, az Ön útvonala 2-dimenziós nézetben fog megjelenni.
A térkép nézetben nyomja meg a Kedvencek gombot az irányító
felületen ahhoz, hogy visszamenjen az útvonal adatok
kijelzőhöz az útvonal oldalon.
Tekerjen le az útvonal oldalon a beállítások felületre, ahol a
kedvenc útvonalakat a saját jelenlegi útvonalaként állíthat
be a Beállítás jelenlegi útvonalként segítségével.
Eltávolíthatja a kijelzőn szereplő útvonalat a kedvencei
között, azáltal hogy megnyomja az Eltávolítás gombot a
beállítások felületen.
Nyomjon meg bármilyen elhelyezkedés gombot az útvonal
oldal a helyadatok/ útvonal tervezés éa beállítások oldal
eléréséhez.

Az előzmények használata:
Az úti célhoz való eljutás használata:

Menjen a Főmenü  Főmenü  Úti célok
Menjen a Main Menu  History  Úti célok  Jobboldali gomb
Utazás log

Az úti célok használata:

Tekintse meg az elmúlt harminc napban készült összes úti
céljáról készült listát. Nyomjon meg bármilyen
úti cél Elhelyezkedést a hely adatok/ útvonaltervezés vagy
beállítások oldal eléréséhez.

Az utazás log használata:

A jelenlegi utazási felület megmutatja Önnek, hogy milyen
messzire, mekkora távolságban és milyen átlag sebességgel
utazott a jelenlegi úti céljához.
Az utazáci listázza (az előző 30 napig) az Ön utazásainak
dátumait. Nyomja meg az utazás datum gombot, amely elviszi
Önt automatikusan a specifikus utazási datum adatok oldalra. Az
Ön által megtett utazási távolság és sebesség megjelenik a
felületen.
Nyomjon meg bármilyen Utazás dátum gombot, hogy eljusson az
utazás datum adatainak oldalára, ahol megtekintheti az egyéni
utazási idő felületet. Ezt bármikor lezárhatja a Lezárás gomb
segítségével. Ez a funkció megtartja az adott utazást az Ön
utazásai között, míg a lezáratlan elemek 30 napon belül törlésre
kerülnek. Nyomjon meg bármilyen Elhelyezkedés vagy Útvonal
gombot a helyadatok/ útvonaltervezés és beállítások oldal
megnyitásához.
Exportáljon bármilyen utazást KML fájlként. Nyomja meg
a Minden KML gomb exportálása gombot.
Lehetősége van töröli az utazási Log-okat azok kivételével,

amelyeket már előzőleg lezárt. Nyomja meg a Minden Log
törlése gombot.

Beállítások létrehozása:
Belépés a beállításokba és a további információ oldalra:

Menjen a Főmenübe  Beállítások  Beállítások
Menjen a Főmenübe  Beállítások  Beállítások Jobboldali
gomb  További információk

A beállítások oldal
használata
A nyelv kiválasztása:

Nyelv kiválasztása  Nyelv kiválasztása oldal  Nyelv

A hang kiválasztása:

Hang kiválasztása  Hang kiválasztása oldal  Hang

A távolság és a sebesség egységek kiválasztása:

Egységek kiválasztása  Egységek kiválasztása oldal  Egységek

További billentyűzetek kiválasztása:

Billentyűzeket  További billentyűzetek oldal  Billentyűzetek
A gyári beállítások visszaállítása:

Alapértelmezett adatok visszaállítása Igen

A további információk oldal használata:

További információk:
A további információk oldal a verziót, , terjesztés
jogát,(Copyright), Biztonsági megegyezéseket,(Safety
Agreement) és a telepített tartalmakat (Installed Content (Alap
térkép,Felhasználói felület és nyelvi csomagok stb…) foglalja
magában.

