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Başlarken

Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak
başlar. Aşağıdaki adımları takip edin:
Program dilini seçin. Eğer tercih ettiğiniz dil ekranda görünmezse,
/
üzerine
dokunun veya mevcut tüm dilleri görmek için listeyi parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.
Tercih ettiğiniz dili seçmek için
için

üzerine dokunun. Seçiminizi doğrulamak

üzerine dokunun ve sonraki sayfaya geçin.
Yazılım ve Veri Tabanı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun ve kullanım şartlarını

kabul ediyorsanız

üzerine dokunun.

Yapılandırma sihirbazı seçilen dilde başlar. Devam etmek için
üzerine dokunun.
Sesli yönlendirme dil profilini seçin. Tercih ettiğiniz dil ekranda görünmezse, diğer mevcut
profiller için listeyi kaydırın. Kısa bir ses örneği için listedeki herhangi bir öğeye dokunun.
Seçiminizi doğrulamak için

üzerine dokunun ve sonraki sayfaya geçin.
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Başlarken

Tercih ettiğiniz saat biçimini ve birimleri ayarlayın. Tercihlerinizi doğrulamak için
üzerine dokunun.
Tercih ettiğiniz rota planlama seçeneklerini ayarlayın. Tercihlerinizi doğrulamak için
üzerine dokunun.
Başlangıç ayarı artık tamamlanmıştır.

düğmesine dokunun.

Şimdi size, uygulamayı ve haritaların kalitesini ve kapsamını geliştirmek için
yararlanılabilecek kullanım bilgileri ile GPS günlüklerinin yazılım tarafından toplanmasını
kabul edip etmediğiniz sorulur. Kimlik bilgileri içermeyen verilerin toplanmasına izin vermek
veya bu işlevi devre dışı bırakmak için
Uygulama başlar.
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üzerine dokunun.

Harita ekranı

Harita ekranı yazılımın en önemli ve sık kullanılan ekranıdır. Vehimarker (varsayılan durumda
mavi bir oktur) geçerli konumunuzu temsil eder, turuncu çizgi ise önerilen rotayı gösterir.
Navigasyon sırasında size yardımcı olmak için ekranda veri alanları ve ekran düğmeleri
bulunur. Navigasyon sırasında ekranda rota bilgileri gösterilir.
•

Eğer bir rota hedefi seçmediyseniz, ekranın tepesinde gitmekte olduğunuz yön ile
soldaki ve sağdaki bina numaraları gösterilir. Bir rotada ilerlerken, rotanızın üzerindeki
sonraki manevrayı ve sonraki caddeyi/sokağı görürsünüz. Rota programını açmak için
bunlardan birine dokunun.

•

Hızlı menüyü navigasyon sırasında faydalı işlevler seçimiyle açmak için
dokunun.

•

Mevcut konumunuzun etrafında haritayı incelemek için haritanın herhangi bir yerine
dokunun. İlave harita kontrol düğmeleri görünür.

•

Haritada üç veri alanı açmak için
üzerine dokunun. Diğerlerini
kapatmak için herhangi birine dokunun. Navigasyon için varsayılan değerler şunlardır
(bunları Harita ayarlarında değiştirebilirsiniz):

•

•

hedefe ulaşmak için kalan mesafe,

•

hedefe tahmini varış süresi ve

•

gezi için kalan süre.

Navigasyon menüsüne dönmek için

üzerine

üzerine dokunun.
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Başlangıç ekranı: Navigasyon menüsü

Navigasyon menüsünü açmak için Harita ekranında

üzerine dokunun.

Başlangıç ayarından sonra, yazılımı her başlattığınızda Navigasyon menüsü görünür.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
•

Bir adres girerek ya da bir önemli nokta, haritadaki bir konum veya Favori yerlerinizden
birini seçerek bir hedef belirlemek için
üzerine dokunun. Ayrıca
Akıllı Geçmiş'ten en son hedeflerinize bakabilir veya bunların koordinatlarını
girebilirsiniz.

•

Rota parametrelerini görüntülemek için
üzerine dokunun. Haritada
rotayı tam uzunluğuyla görebilirsiniz. Ayrıca rotayla ilgili işlemler de
gerçekleştirebilirsiniz: Rotanızı düzenlemek veya iptal etmek, rotanız için bir başlangıç
noktası seçmek, rota alternatifleri belirlemek, rotanın bazı bölümlerinden kaçınmak,
navigasyon benzetimi yapmak veya hedefi Favorilerinize eklemek gibi.

•

Navigasyon yazılımının çalıştığı şekli kişiselleştirmek, tanıtım rotalarının benzetimi
yapmak veya bazı ilave uygulamalar çalıştırmak için
dokunun.

•
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Haritada navigasyona başlamak için

üzerine

üzerine dokunun.

Bul menüsü

Navigasyon menüsünde,
seçenekleri içerir:

düğmesine dokunun. Bul menüsü aşağıdaki

•

Bir adresi hedefiniz olarak belirlemek için

•

Bir önemli noktayı hedefiniz olarak seçmek için

•

Haritada seçilen bir konuma gitmek için

•

Favori hedeflerinizin listesinden seçim yapmak için

•

Düğmede gösterilen son hedefe gitmek için 1. veya 2. üzerine dokunun.

•

Tüm son hedeflerinizin listesinden seçim yapmak için

•

Bir koordinata veya bir resimde kaydedilen bir konuma gitmek için
üzerine dokunun.

•

Bir koordinata gitmek için

düğmesine dokunun.
üzerine dokunun.

üzerine dokunun.
üzerine dokunun.

üzerine dokunun.

üzerine dokunun.
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Bir adrese gitme

üzerine dokunun, sonra da
Navigasyon menüsünde
dokunun. Ekranda varsayılan olarak bulunduğunuz ülke ve şehir önerilir.

üzerine

Gerekirse ülkeyi değiştirin. Ülkenin adını gösteren düğmeye dokunun.
1.

Ülkenin adını girmek için klavyeyi kullanın.

2.

Birkaç karakter girdikten sonra girilen dizeyle eşleşen ülkelerin listesi görünür.
İstediğiniz ülkeyi seçin.

Gerekirse şehri değiştirin. Şehrin adını gösteren düğmeye dokunun ve ismin bir bölümünü
girmek için klavyeyi kullanın. Siz harfleri girdikçe, en olası şehir adı daima giriş alanında
gösterilir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
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•

Giriş alanında önerilen şehri seçmek için

•

Girişinizi düzeltmek için

•

Girişinizle eşleşen şehir adları listesinde gezinmek için
dokunun. Listeden bir şehri seçin.

üzerine dokunun.

üzerine dokunun.
üzerine

Bir adrese gitme

Cadde adını girin:
1.

düğmesine dokunun.

2.

Sokak adının bir kısmını girmek için klavyeyi kullanın.

3.

Giriş alanında önerilen sokağı seçmek için

üzerine dokunun veya girişinizle

eşleşen tüm sokakların listesine göz atmak için
Listeden bir sokak seçin.

üzerine dokunun.

Kapı numarasını girin:
1.

düğmesine dokunun.

2.

Bina numarasını girmek için klavyeyi kullanın.

3.

Adres girmeyi sonlandırmak için

düğmesine dokunun.

Harita, seçilen hedef ortada olarak belirir. Gerekiyorsa başka bir harita konumuna
dokunun, sonra hedefi doğrulamak için

üzerine dokunun.

Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita görüntülenir.
Birkaç saniye bekleyin veya

üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.
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Bir önemli noktaya gitme

düğmesine

Harita ekranında, Navigasyon menüsüne dönmek için

dokunun. Navigasyon menüsünde
üzerine dokunun, sonra da
üzerine dokunun. Size aşağıdaki arama ön ayarı kategorileri sunulur:
•

Rotanız üzerinde yer alan veya rota mevcut değilse, geçerli konumunuz veya son
bilinen konumunuz etrafında yer alan benzin istasyonlarının listesini almak için
üzerine dokunun.

•

Hedefinize yakın olan veya hedef mevcut değilse, geçerli konumunuz veya son bilinen
konumunuz etrafında yer alan park alanlarının listesini almak için
üzerine dokunun.

•

Rotanız üzerinde, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan
restoranların listesini almak için

•

üzerine dokunun.

Hedefinize yakın olan, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer
alan konaklama alanlarının listesini almak için

Ayrıca

üzerine dokunun.

üzerine dokunabilir ve adını girerek bir yeri arayabilirsiniz.

Eğer yukarıdakilerden hiçbiri uygun değilse, aşağıdaki konumlarda bir önemli nokta bulmak
için
•

üzerine dokunun:
Geçerli konum civarında aramak veya bu mevcut değilse son bilinen konum civarında
aramak için

üzerine dokunun.

•

Seçilen bir şehirde arama yapmak için

•

Aktif rotanın hedefi civarında bir yer aramak için

•

Verili bir nokta etrafında arama yapmayıp, aktif rota boyunca arama yapmak için

üzerine dokunun.
üzerine dokunun.

üzerine dokunun. Sadece küçük bir sapmaya neden olan sonraki
bir durağı (örneğin yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları) aradığınızda bu
işlev kullanışlı olabilir.
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Bir önemli noktaya gitme örneği

Örnek: Hedefinizin etrafında bir park bulmak için şu adımları atın (Navigasyon menüsünden
başlayarak):
düğmesine dokunun.
düğmesine dokunun.
düğmesine dokunun.
düğmesine dokunun.
Yer kategorilerinin listesi görünür.
yaparak listede gezinin ve

üzerine dokunun veya parmağınızla kaydırma
üzerine dokunun.

Tüm kategoride gezinmek için
daraltmak için

üzerine dokunun veya aramanızı

üzerine dokunun.

Liste öğelerinden herhangi birine dokunun.
Yerin ayrıntılarını ve konumunu kontrol edin, sonra

üzerine dokunun.

Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita görüntülenir.
Birkaç saniye bekleyin veya

üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.
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'Diğer' menüsü
'Diğer' menüsü size çeşitli seçenekler ve ilave uygulamalar sağlar. Navigasyon menüsünde,
düğmesine dokunun.
•

: Rota planlama seçeneklerinde ince ayar yapın, Harita ekranının görünümünü
değiştirin, uyarıları açın veya kapatın ya da Yapılandırma sihirbazını yeniden başlatın,
vs.

•

: Yeni haritalar veya 3B işaretler ve faydalı uygulamalar gibi ilave içeriğe erişmek
için www.naviextras.com web sitesini ziyaret edin.

•

: Diğer faydalı uygulamalara erişin: Hesap makinesi, yakıt ve bakım monitörü
veya gezi raporları monitörü.
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Ayarlar menüsü

üzerine dokunun, sonra da
üzerine
Navigasyon menüsünde
dokunun. Ayarlar menüsü size aşağıdaki seçenekleri sunar (hepsini görmek için listeyi
kaydırın):
•

: Sesli yönlendirme profilini değiştirin veya uyarıları etkinleştirin ve
ayarlayın.

•

: Harita ekranının Hızlı menüsündeki işlev düğmelerini değiştirin.

•

: Önceden yüklenmiş veya çevrimiçi trafik bilgileri gibi trafikle ilgili
ayarları yapabilir veya rota hesaplaması sırasında trafik olaylarının dikkate alınıp
alınmayacağını seçebilirsiniz.

•

: Kullandığınız araç türünü, rota planlamada kullanılan yol türlerini
ve rota planlama yöntemini seçin.

•

: Bu ayarlar Yeşil rotaların nasıl hesaplanacağını belirler. Bunlar
ayrıca rotaların maliyetini ve CO2 emisyonunu görüntülemek için kullanılır.

•

: Haritayla ilgili ayarları yapın: gündüz ve gece renk şemalarını
değiştirin, varsayılan yakınlaştırma seviyesini değiştirin, 2B ve 3B harita arasında geçiş
yapın, binaları gizleyin veya Vehimarker'ı değiştirin.

•

: Yazılımın Harita ekranında farklı rota bilgileriyle
navigasyonunuza nasıl yardımcı olacağını ayarlayın.

•

: Menü animasyonlarını açın veya kapatın, uygulama için farklı bir
görünüm seçin, arka plan ışığını ayarlayın.

•

: Menü animasyonlarını açın veya kapatın ya da uygulama için
farklı bir görünüm seçin.

•

: Program dilini, saat biçimiyle, birimleri veya saat dilimini
değiştirin.

•

: Program dilini ve saat biçimini veya birimleri değiştirin.
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•

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

•

: Uygulama, kendi çalışmasının ve haritaların kalitesiyle kapsamını
geliştirmek için yararlanılabilecek kullanım bilgileri ile GPS günlükleri toplar. Burada bu
günlüklerin toplanmasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

•

: Başlangıç ayarı sürecinde ayarlanan temel yazılım
parametrelerini değiştirin.

•

: Tüm kayıtlı verileri silin ve tüm ayarları fabrika varsayılanlarına
döndürün.
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