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Kezdeti beállítások
1.

Válassza ki a kívánt nyelvet, majd a kiválasztás megerősítéséhez érintse meg a(z)

módosíthatja.

2.

gombot. A nyelvet a későbbiekben a területi beállításoknál

Olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést, és ha elfogadja a felhasználási
feltételeket, érintse meg a(z)

3.

gombot.

A program megkérdezi, hogy engedélyezi-e olyan felhasználási és GPS-naplózási
adatok gyűjtését, amelyek az alkalmazás működésének, valamint a térképek
minőségének és lefedettségének javítására szolgálnak. A névtelen statisztikai adatok
engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a(z)

4.

gombot.

Ekkor megjelenik a Konfigurációs varázsló. A folytatáshoz érintse meg a(z)
gombot.

5.

Válassza ki a hangnavigáció nyelvét és hangját, majd érintse meg a(z)
gombot. A kiválasztott nyelvet és hangot a későbbiekben a
területi beállításoknál módosíthatja. A lista elemeinek megérintésével rövid hangmintát
hallhat. A kiválasztás megerősítéséhez érintse meg a(z)

6.

gombot.

Adja meg a kívánt mértékegységeket és időformátumokat, majd érintse meg a(z)
gombot.

7.

Adja meg a kívánt útvonal-beállításokat, majd érintse meg a(z)
gombot.

8.

A kezdeti beállítások meghatározása ezzel véget ért. A térképnézet megnyitásához
érintse meg a(z)

gombot.
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Térképnézet képernyő

A térképnézet a szoftver legfontosabb és a leggyakrabban használt képernyője. Navigálás
közben a képernyő az útvonaladatokról ad tájékoztatást.
A térkép a pillanatnyi pozíciót (alapértelmezés szerint blue arrow), az ajánlott útvonalat
(orange line), valamint a környező területet mutatja.
Ha nincsen pillanatnyi GPS-pozíció, a pillanatnyi pozíciót jelző nyíl átlátszóvá válik, és az
utolsó ismert pozíció helyét mutatja. Ha van GPS-pozíció, azt jelző, jól kivehető, színes nyíl a
pillanatnyi pozíció helyét mutatja.
Kiválasztott úti cél hiányában a térképnézet az Ön aktuális haladási irányát, valamint azt az
utcát mutatja, amelyben éppen autózik. Ha van kiválasztott úti cél, a bal alsó sarokban a
következő három adatmező látható:
•

Az úti cél elérésének várható időpontja.

•

Az utazás hátralévő ideje.

•

Az úti cél eléréséig hátralévő távolság.

Az

alapértelmezett

értékeket

,

a(z)

,

gomb segítségével vagy az adatmező területének megérintésével és
nyomva tartásával módosíthatja.
Az adatmező területén a képernyő egyszeri megérintésével megnyílik az Útvonalösszegző
képernyő.
Az útvonal úti céljának közelében további gombok is láthatóvá válnak:
•

: A gomb megérintésével megtekintheti az úti cél közelében található parkolókat.

•

: A gomb megérintésével további funkciók közül választhat: megtekintheti az
útvonalösszegzést, hasznos helyeket kereshet a végső úti cél környékén, elmentheti a
pillanatnyi helyet, átválthat gyalogos üzemmódra, vagy felfüggesztheti a navigálást.

•

: Ha a TTS- hang nyelve megegyezik a(z) iGO Navigation SzülinApp nyelvével,
a képernyőn egy kis mikrofonikon válik láthatóvá. A hangfelismerés funkció révén
hangutasításokkal is vezérelheti a(z) iGO Navigation SzülinApp alkalmazást.
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A térkép alján látható utcanév megérintésével megnyithatja a Hol vagyok? képernyőt. A(z)
gomb megérintésével a Navigációs menüt nyithatja meg.
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A Navigációs menü
A Navigációs menüt a Térképnézet képernyő
meg.

gombjának a megérintésével nyithatja

Ha tervezett útvonal nélkül navigál, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Gomb

Leírás
Úti cél megadása cím vagy GPS-koordináták beírásával, vagy egy
hasznos hely, mentett hely vagy mentett útvonal kiválasztásával.
Emellett kiválaszthatja az előzmények listájában szereplő, korábbi úti
célok egyikét is.
Egy vagy több útvonalpontból álló útvonal összeállítása.
Útvonaltervezésre az aktuális GPS-pozíciótól függetlenül, új kiindulási
pont meghatározásával is lehetőség van.
További lehetőségek megnyitása és hasznos információk, pl.
közlekedési információk, üzemanyagárak stb. megtekintése.
A navigációs szoftver működésének személyre szabása.
A navigációs szoftverrel kapcsolatos információk megtekintése.
A navigáció leállítása és kilépés az alkalmazásból.

Tervezett útvonal követésekor az alábbi lehetőségek közül választhat:

Gomb

Leírás
Köztespont hozzáadása az útvonalhoz.
Alternatív útvonalak megtekintése az útvonal egyes részeinek vagy a
tervezett útvonalon szereplő bizonyos utak elkerülésére.
Az útvonal teljes egészének megtekintése, továbbá az útvonalparaméterek és az alternatív útvonalak megjelenítése. A(z)
gomb
megérintésével további választási lehetőségek válnak láthatóvá, mint
például a szimuláció vagy az útvonal-beállítások.
Az útvonal törlése.
A következő köztespont vagy az útvonal egészének a törlése.
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A Navigációs menü további lehetőségeket kínál:

Gomb

Leírás
A Mentett helyek képernyő megnyitása. Itt a kiválasztott helyet elmentheti a kedvenc
úti célok közé, vagy lehetősége nyílik a mentett helyek szerkesztésére.
A hangerő beállítása vagy a navigáció elnémítása.
Váltás 3D-s üzemmódra.
Váltás 2D-s üzemmódra.
Váltás 2D-s, észak fent nézetre.
A navigáció felfüggesztése.
A navigáció folytatása.

Gomb

Leírás
Azon értesítések megtekintése, amelyek fontos információt tartalmaznak, de nem
igényelnek azonnali intézkedést.
Bizonyos képernyőkön újabb lehetőségek megnyitása a választható menüpontok
segítségével.
Bármely menüből visszatérés a Térképnézet képernyőhöz.
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Új útvonal menü

A Navigációs menü
címét.

gombjának megérintésével megadhatja az úti cél

Az Új útvonal ide: menü az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

Gomb

Leírás
Úti cél keresése az összetett keresés által megjelenített típustól
függetlenül.
Az úti cél címének meghatározása.
Úti cél megadása a hasznos helyek egyikének kiválasztásával.
Választás a mentett helyek listájából.
A korábbi úti célok teljes listájának megnyitása.
A mentett útvonalak egyikének kiválasztása végső úti célként vagy
köztes állomásként.
Úti cél meghatározása földrajzi koordináták alapján.

A folyamat megkönnyítése érdekében az Új útvonal ide: menü két korábbi úti célt is
megjelenít. Az úti célt az intelligens előzmények kívánt elemének megérintésével választhatja
ki.
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Navigálás megadott címhez

A Navigációs menü megnyitásához érintse meg a Navigációs nézet

gombját.

Érintse meg a Navigációs menü
, majd pedig a(z)
gombját. A program alapértelmezés szerint azt a települést kínálja fel, amelyben Ön éppen
tartózkodik.
Másik ország kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

gombot.

1.

Érintse meg a(z)

2.

Az ország nevét a billentyűzet segítségével adhatja meg.

3.

A találati listában már néhány karakter megadása után is megjelennek azok az
országnevek, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.

4.

A találati lista megnyitásához és a kívánt ország kiválasztásához érintse meg a(z)
gombot.

Másik település kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1.

gomb megérintése után a billentyűzet segítségével adja
A(z)
meg a keresett név legalább egy részét.

2.

A találati listában már írás közben megjelennek azok a találatok, amelyek megfelelnek
a keresési feltételeknek. A találati lista megnyitásához érintse meg a(z)
gombot.

3.

Válassza ki a listából a kívánt települést.
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Összetett keresés
A címek, hasznos helyek, mentett helyek vagy korábbi úti célok keresését végezheti különkülön is, de mindezeket leggyorsabban az összetett keresés segítségével találhatja meg.

1.

A Navigációs menü megnyitásához érintse meg a térképnézet
pedig a(z)

2.

gombját, majd

gombot.

gomb megérintése után megjelenik az összetett keresés
A(z)
képernyője. A beviteli mező mellett található a keresési terület, vagyis az a település,
amelynek a közelében a keresést végzi. Alapértelmezés szerint a keresési terület
megegyezik az Ön aktuális tartózkodási területével. Szükség esetén módosítsa a
keresési területet.

3.
4.

A kívánt keresési terület megjelenítése után írja be a keresett úti cél nevét, címét vagy
kategóriáját.

5.

gomb
A keresési feltételeknek megfelelő találatokat a(z)
megérintésével tekintheti meg. A listában valamennyi találat megjelenik, azok típusától
függetlenül: az elemek között címek, hasznos helyek, a hasznos helyek kategóriái, a
kedvenc és a legutóbbi úti célok egyaránt szerepelnek.

6.

Szükség esetén a megfelelő gomb megérintésével típus szerint szűkítheti a listát (az
ikonon látható szám a feltételeknek megfelelő találatok számát jelzi):
•

gombot, ha a megadott névnek és címnek megfelelő
Érintse meg a(z)
legutóbbi úti célokat szeretné megjeleníteni.

•

gomb megérintésével a megadott névnek megfelelő mentett
A(z)
helyeket, (kedvenc) úti célokat jelenítheti meg.

•

A keresési feltételeknek megfelelő címek megtekintéséhez érintse meg a(z)
gombot.
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•

A hasznos helyek kategóriáit a(z)
megérintésével jelenítheti meg.
Görgessen lejjebb a listában, és válassza ki a kívánt kategóriát. A lista az adott
kategóriába tartozó hasznos helyeket a pillanatnyi pozíciótól mért távolságuk
szerinti sorrendben mutatja.

•

A keresési feltételeknek megfelelő, az úti céltól mért távolságuk alapján sorba
rendezett hasznos helyek megjelenítéséhez érintse meg a(z)

gombot.

•

(választható) Ha az Ön által használt termék más adatszolgáltatóktól származó
hasznos helyeket is tartalmaz, a listát úgy is szűkítheti, hogy az csak a
szolgáltatók egyike által kínált hasznos helyeket jelenítse meg. Ezt a
szolgáltatók logójának a segítségével teheti meg. A kiválasztott szolgáltatótól
származó hasznos helyek megtekintéséhez érintse meg az adott szolgáltató
logóját.

•

A keresési feltételeknek megfelelő helyek megtekintéséhez érintse meg a(z)
gombot. A keresés funkció online keresést folytat.

7.

Ekkor megjelenik a térképnézet a kiválasztott úti céllal a középén. Ha szükséges, az
úti cél módosításához érintse meg a térkép egy másik, tetszés szerinti pontját. Ekkor a
kurzor (

) az újonnan kijelölt térképponton jelenik meg.

8.

(választható) Szükség esetén módosítsa az útvonal-beállítási paramétereket.

9.

Az úti cél megerősítéséhez érintse meg a(z)
úti célt a(z)

10.

gombot, míg másik

gomb megérintésével jelölhet ki.

Az útvonal-paraméterek rövid összefoglalása után megjelenik a teljes útvonalat
tartalmazó térképnézet. Várjon pár másodpercet, vagy érintse meg a(z)
gombot.
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Navigálás hasznos helyekhez

1.

A Navigációs menü megnyitásához érintse meg a térképnézet
Navigációs menüben érintse meg a(z)

választhat:

2.

gombját. A

, majd pedig a(z)

gombot. Az alábbi előre beállított keresési kategóriák közül

•

gomb megérintésével az útvonal menti, vagy ha az
A(z)
nem áll rendelkezésre, akkor a pillanatnyi pozíció vagy az utolsó ismert pozíció
körüli benzinkutak listáját tekintheti meg.

•

gomb megérintésével az úti cél közeli, vagy a
A(z)
pillanatnyi pozíció vagy az utolsó ismert pozíció körüli szálláshelyek listáját
jelenítheti meg.

•

gomb megérintésével az útvonal menti, a pillanatnyi
A(z)
pozíció vagy az utolsó ismert pozíció körüli éttermek listáját jelenítheti meg.

•

gomb megérintésével az úti cél közeli, vagy ha az
A(z)
nem áll rendelkezésre, akkor a pillanatnyi pozíció vagy az utolsó ismert pozíció
körüli parkolók listáját tekintheti meg.

gomb megérintésével
A kategória szerinti keresés ablakát a(z)
nyithatja meg. Ebben az ablakban a hasznos helyek név, kategória és alkategória
szerint is kereshetők.
•

gomb megérintésével a pillanatnyi pozíció, vagy ha az
A(z)
nem áll rendelkezésre, akkor az utolsó ismert pozíció körül kereshet.
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•

Egy adott településen történő kereséshez érintse meg a(z)
gombot.

•

A(z)
kereshet.

•

Amennyiben nem egy adott pont körül, hanem az aktív útvonal mentén kíván

gomb megérintésével az aktív útvonal úti célja körül

keresni, érintse meg a(z)
gombot. Ez a funkció akkor lehet
hasznos, ha olyan megállót keres, amely a lehető legkisebb kitérővel jár,
például ha közeli benzinkutakra vagy éttermekre van szüksége.
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Példa hasznos helyhez történő navigálásra
Például az úti cél körüli parkok megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1.

A Navigációs menü megnyitásához érintse meg a térképnézet
Navigációs menüben érintse meg a(z)

gombját. A

, majd pedig a(z)

gombot.
gomb megérintésével

2.

A kategória szerinti keresés ablakát a(z)
nyithatja meg.

3.

Válassza ki azt a területet, amelynek a környékén az adott hasznos helyet keresési:
Érintse meg a(z)
gombot.

, majd válassza ki a(z)

4.
5.

Tallózzon a hasznos helyek kategóriáit tartalmazó listában, majd érintse meg a kívánt
helyet jelző gombot.

6.

gomb megérintésével nyílik
A teljes lista megtekintésére a(z)
lehetőség, vagy a keresés szűkítéséhez érintse meg az alkategóriák egyikét.

7.

Érintse meg a lista kívánt elemét.

8.

(választható) Szükség esetén módosítsa az útvonal-beállítási paramétereket.

9.

Az úti cél megerősítéséhez érintse meg a(z)
úti célt a(z)

10.

gombot, míg másik

gomb megérintésével jelölhet ki.

Az útvonal-paraméterek rövid összefoglalása után megjelenik a teljes útvonalat
tartalmazó térképnézet. Várjon pár másodpercet, vagy érintse meg a(z)
gombot.
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Hasznos tudnivalók menü

A Hasznos tudnivalók menü számos további lehetőséget kínál. Érintse meg a Navigációs
menü
gombját. Az online szolgáltatások (pl. parkolási és időjárási
információk) használatához mobiltelefonos internetkapcsolatra van szükség.

Gomb

Leírás
A pillanatnyi pozícióval, vagy GPS-vétel hiányában az utolsó ismert
pozícióval kapcsolatos információk (hosszúsági és szélességi adatok,
legközelebbi település, következő keresztutca stb.) megtekintése.
Igénybe vehető segítség a pillanatnyi pozíció környékén.

Az országok listájának, valamint a kiválasztott országra érvényes
hasznos információk (pl. sebességhatárok, a véralkoholszint
megengedett mértéke) megjelenítése.
Az útvonalak statisztikai adatainak, például az indulási és az érkezési
időnek és az átlagsebességnek a megjelenítése.
Egy, a napsütéses és a sötét területeket jelző világtérkép
megjelenítése. A(z)
gomb megérintésével megtekintheti a
napkelte és a napnyugta pontos idejét az egyes útvonalpontokon.
A műholdak pozíciójáról és a jel erősségéről tájékoztató GPS-adatok
képernyőjének megnyitása.
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A Beállítások menü
Itt módosíthatja a program beállításait, és szabályozhatja a(z) iGO Navigation SzülinApp
működését. Érintse meg a(z)

, majd pedig a(z)

gombot.

Az egyéb lehetőségek megtekintéséhez görgessen lejjebb.

A Beállítások menü az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

Gomb

Leírás
A járműtípus kiválasztása, az útvonaltervezéskor figyelembe vett
úttípusok meghatározása és az útvonal-tervezési mód beállítása.

A különböző hangok erejének beállítása.

A sebességhatárra, a riasztási pontokra (pl. sebességmérő kamerákra),
valamint a jelzőtáblákra való figyelmeztetés engedélyezése és
beállítása.
A térképnézet megjelenésének a finomhangolása, valamint annak
beállítása, hogy a szoftver a Térképnézet képernyőn hogyan jelenítse
meg az útvonallal kapcsolatos információkat.
A
hangnavigáció
nyelvének
módosítása,
az
időzóna,
a
mértékegységek, valamint az idő- és dátumbeállítások meghatározása,
továbbá az alkalmazás által használt helyi nyelv személyre szabása.
Menüanimációk engedélyezése vagy letiltása.

Az útvonal automatikus mentésének be- és kikapcsolása, az útvonaladatbázis aktuális méretének megtekintése.

14

Az internetkapcsolatot igénylő szolgáltatások engedélyezése vagy
letiltása.
Olyan felhasználási és GPS-naplózási adatok gyűjtése, amelyek segítik
az alkalmazás működésének, valamint a térképek minőségének és
lefedettségének a javítását. A naplózási adatok gyűjtését ennek a
gombnak a megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le.
A kezdeti beállításoknál megadott szoftverparaméterek módosítása.
Lásd: Page 1
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