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Wstęp 

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za wybór naszego produktu TravelMapa.  Jesteśmy przekonani, że to profesjonalne oprogramo-
wanie do nawigacji GPS okaże się pomocnym rozwiązaniem podczas każdej podróży.

WAŻNE

Należy pamiętać, że nawigacja satelitarna jest tylko pomocą w trakcie podróży do wyznaczonego celu. Kie-
rowca nie jest zwolniony z zachowania ostrożności podczas prowadzenia samochodu. Jest on zobowiązany do 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym się znajduje.
Dodatkowo pragniemy przypomnieć, że obsługa urządzenia GPS przez kierowcę podczas prowadzenia samo-
chodu stwarza zagrożenia na drodze i może być w niektórych krajach karalne. Zalecamy wprowadzanie wszelk-
iego rodzaju ustawień do systemu nawigacji TravelMapa podczas bezpiecznego postoju.

Podstawowe funkcje oprogramowania TravelMapa:

- automatyczne wyznaczanie optymalnych tras dotarcia do wyznaczonego celu;
- nawigacja po wyznaczonej trasie przy pomocy komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na 
   ekranie urządzenia;
- stałe śledzenie bieżącej lokalizacji;
- automatyczne przeliczanie trasy po zjechaniu z niej;
- automatyczne przybliżanie trasy – AutoZoom;
- wskazywanie dokładnej lokalizacji szukanych adresów;
- wyszukiwanie obiektów użyteczności publicznej (POI)

Wszystkie pozostałe funkcje, jakie oferuje system nawigacyjny TravelMapa, opisuje niniejszy podręcznik 
użytkownika.

      

W przypadku uwag lub ewentualnych pytań
 zachęcamy do kontaktu z nami:
e-mail : help@TravelMapa.com;

Tel: +48 ( 022 ) 665 - 33 – 33  

Copyright © 2009 IMAGIS S.A. wszelkie prawa zastrzeżone
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1. Uruchomienie programu

Początkowa faza uruchamiania produktu TravelMapa zależy od rodzaju urządzenia GPS. Na typowym 
urządzeniu uruchamianie aplikacji nawigacyjnej odbywa się poprzez wybranie na ekranie urządzenia 
przycisku „Nawigacja”.

Przy pierwszym uruchomieniu systemu nawigacji może pojawić się okno z treścią Umowy Licencyjnej z 
końcowym użytkownikiem. Aby przejść dalej, konieczne jest zaakceptowanie tej licencji. W przypadku 
braku akceptacji, aplikacja TravelMapa wyłączy się.
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2. Menu główne

TravelMapa domyślnie uruchamia się w trybie „Menu zaawansowanego”, istnieje możliwość przełączenia 
na „Menu proste”. Aby zmienić tryb pracy pomiędzy Menu zaawansowanym a uproszczonym, należy 
postępować według poniższego schematu:

wybierz przycisk                                                                  ,    potem kliknij                                                                  ,

następnie wybierz interesujące Cię Menu:

 

USTAWIENIA

MENU PROSTE MENU ZAAWANSOWANE
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2.1. Menu zaawansowane

2.2. Menu proste

W trybie „Menu proste” użytkownik ma do dyspozycji uproszczony panel obsługi TravelMapa. Menu jest 
pozbawione funkcji  „Dzienniki”(zapis/archiwum tras) oraz  „Cała mapa”.

Klikając ten przycisk otwieramy Menu  
kontekstowe „Znajdź i jedź” , w którym  
można  określić cel swojej podróży. Tym 
celem może być: 
- dokładny adres
- współrzędne geograficzne
- obiekty POI
- ostatnio wybrane cele
- ulubione cele

Klikając ten przycisk otwieramy Menu 
kontekstowe,  w którym można prowadzić 
statystyki przejechanych tras

Klikając ten przycisk zawsze można przenieść 
się do okna z mapą 

Klikając to okno otwieramy Menu 
kontekstowe, w którym użytkownik może 
dostosować TravelMape do swoich indywidu-
alnych wymagań

Kliknij to okno, aby zakończyć pracę  z 
programem TravelMapa

Klikając ten przycisk możemy wyświetlić 
całą mapę
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Klikając ten przycisk otwieramy
 Menu kontekstowe „TRASA” , za 
pomocą którego można miedzy 
innymi zaplanować skomplikowaną 
trasę z wieloma punktami przelo-
towymi (VIA)



3. Widok mapy oraz funkcje podstawowych przycisków

3.1. Mapa bez wyznaczonej trasy

Najprostszym trybem pracy TravelMapy jest przeglądanie mapy. Nie wymaga on podłączenia / włączenia 
odbiornika GPS. Na ekranie można prześledzić zaplanowaną trasę, odnaleźć punkt POI lub interesujący nas 
adres. Aktualnie wyświetlany fragment mapy  można zmienić - przesuwając mapę. Ruch rysika/palca po 
ekranie powoduje przesunięcie mapy we wskazanym kierunku. Można również  wskazać (naciskając ekran) 
miejsce do którego mapa przesunie  się automatycznie

Wyświetl / ukryj dodatkowe funkcje na mapie.

Wyświetl Menu podręczne

Komunikaty głosowe włącz / wyłącz

Obróć mapęWidok mapy 2D/3D

Zmiana kąta nachylenia mapy.Kompas / wskaźnik kierunku północnego

Przycisk MenuZapisz punkt podróży

Zmiana skali mapy / zoom Wskaźnik baterii oraz sygnału GPS

Powrót do pozycji startowej /  GPS.
Przycisk bieżącej pozycji -  jest dostępny tylko w przy-
padku włączonej nawigacji lub symulacji.                                                                           
Wybranie tego przycisku powoduje wskazanie na mapie 
aktualnej pozycji.
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Landmarki – czyli trójwymiarowe bryły 
budynków z foto teksturami
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V

Strzałka prezentująca kierunek 
najbliższego manewru 

Odległość do najbliższego manewru 

Wiersz informacyjny – pole, w którym 
możemy wyświetlać następujące infor-
macje: prędkość, czas dotarcia do celu, 
nazwa ulicy, po której się poruszamy, 
jakość sygnału GPS. Użytkownik może 
sam decydować, które z informacji mają 
byś wyświetlane.

Wyznaczona trasa

Twoja aktualna pozycja

3.2. Mapa podczas symulacji / nawigacji
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3.3. Menu podręczne

Menu podręczne umożliwia szybkie zarządzanie trasą podczas przeglądania mapy. Możesz m.in. dodać 
swój punkt POI, ulubione miejsce, zablokować odcinek trasy lub zmienić miejsce startu. W przypadku braku 
wyznaczonej trasy, niektóre przyciski mogą nie być aktywne.
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Wybierz, aby wyświetlić informacje o POI, w 
pobliżu miejsca, w którym się znajdujesz.

Wybierz, aby dodać wybrane miejsce na mapie, 
jako „Twój punkt POI”

Wybierz, aby rozpocząć nawigację do ustalonego 
wcześniej celu. 

Wybierz, aby wzkazane miejsce na mapie ustawić 
jako początek trasy

Wybierz aby dodać wybrane miejsce na mapie, 
jako „Ulubione” .

Wybierz, jeśli chcesz być informowany o wyda-
rzeniach na drodze, np. „korki”, remonty dróg itp. 
UWAGA: funkcja dostępna tylko dla urządzeń 
współpracujących z systemem TMC. 

Wybierz, aby dodać dowolne miejsce na mapie jako 
punkt pośredni w planowanej trasie.

Wybierz, aby zablokować wybrany odcinek drogi
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Charakterystyka

bieżąca pozycja nie została ustalona (do urządzenia nie jest podłączony odbiornik 
GPS lub GPS nie zlokalizował odpowiedniej ilości satelitów)

3.4. Kolorystyka i funkcje Przycisku pozycji oraz znaczenie kolorów Symbolu pozycji

Postać Symbolu pozycji

bieżąca pozycja jest ustalona lub włączona jest symulacja nawigacji

4. Ustalanie celu podróży

TravelMapa została zaprojektowana tak, aby umożliwić szybkie wyznaczanie trasy do dowolnego celu. Celem 
podróży może być adres, punkt POI, ulubiony punkt użytkownika lub też współrzędne geograficzne. 
Podstawowe funkcje pozwalające na szybkie określenie celu podóży zawarte  są w Menu kontekstowym 
„ Znajdź i jedź” znajdującym się w „Menu Głównym”



4.1. Znajdź adres

TravelMapa wskazuje lokalizację miejsc na podstawie adresu. Program może szczegółowo określić 
lokalizację (z dokładnością do numeru budynku) dla wybranych miejscowości, pod warunkiem, 
że  podano nazwę miejscowości, nazwę ulicy i numer domu. W sytuacji, gdy nie podano nazwy ulicy (lub 
wybrana  miejscowość nie posiada adresowego planu miasta), TravelMapa wskazuje przybliżoną lokalizację - 
umowny środek miejscowości .

-  Jeżeli nie  zostanie podana nazwa miejscowości, wskazanie lokalizacji adresu nie będzie możliwe. 
-  Niewypełnienie  lub wpisanie  „0” (zera) w miejsce numeracji budynku  oznacza, że pokazana zostanie  
    lokalizacja bu dynku  o najmniejszym istniejącym numerze przy danej ulicy.
-  Jeżeli nie zostanie podana nazwa ulicy, program odnajdzie umowny środek danej miejscowości.

Użytkownik ma do dyspozycji specjalnie zaprojektowaną klawiaturę, z której bez trudu można korzystać bez  
użycia rysika. 

Klawiatura daje również  możliwość wprowadzania adresów w innych Państwach. Stworzone zostały klawia-
tury ze znakami występującymi w innych krajach.
Aplikacja obsługuje znaki alfanumeryczne (nie uwzględnia polskich znaków). Polskie znaki dopasowywane 
są domyślnie do nazw . Dla przykładu wpisując „Lodz”, Travel Mapa dopasuje znaki do nazwy miejscowości 
„Łódź”.
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Wybór z listy Państw

Powrót do wcześniejszego ekranu, bez 
zapamiętania w prowadzonych danych.

Lista ostatnio wybranych adresów.

Włączanie / wyłączanie wielkich liter.

Szybkie przełączenie do alternatywnej 
klawiatury.

Przełączanie  klawiatury numeryczna / literowa

Akceptacja wprowadzonej nazwy.

Klawiatura. Umożliwia wprowadzenie nazw 
miejscowości oraz ulic.

Przejście do okna, w którym można ustawić 
rodzaj klawiatury oraz klawiatury alternatywnej, 
tak, aby łatwo można by przełączać je miedzy 
sobą.

Wciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do 
widoku mapy, z wybranym adresem, oraz menu 
podręcznym, przy pomocy którego możesz 
podjąć dalsze czynności. 
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Jeśli wprowadzona lokalizacja nie zostanie odnaleziona, wyświetlony zostanie komunikat z informacją
o braku rezultatów wyszukiwania. Należy sprawdzić poprawność wpisów – być może
w danym mieście brak jest szczegółowego planu ulic, brak numeracji ulic lub błędnie została wprowadzona
nazwa miasta/ulicy.

Jeśli podany adres występuje w kilku  
miejscowościach  lub  różnych dzielnicach 
określonej miejscowości,  TravelMapa wyświetli 
wszystkie możliwości.
Oprócz nazwy miejscowości podawane są:  
powiat / dzielnica  oraz Państwo, na terenie 
których jest ona położona. Należy zaznaczyć 
właściwą miejscowość i potwierdzić wybór.
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4.1.1. Wynik wyszukiwania - znaleziono dokładny adres

Wybór określonego adresu oraz jego akceptacja powoduje przejście do widoku mapy, wraz z menu 
podręcznym, na którym można podjąć odpowiednio dalsze kroki. Funkcje poszczególnych klawiszy zostały 
opisane w punkcie menu podręczne.
W przypadku wyboru „Nawiguj”  punktem startowym będzie aktualna pozycja GPS, pod warunkiem, że 
użytkownik będzie w zasięgu satelit GPS. W przypadku braku zasięgu satelit, pojawi się informujący o tym 
komunikat.

4.2. Obiekty użyteczności publicznej (POI)

TravelMapa zawiera bogatą bazę obiektów użyteczności publicznej – tak zwanych POI (z angielskiego Point 
of Interest). Podzieliliśmy je na kategorie ułatwiające identyfikację obiektu. Wśród obiektów użyteczności 
publicznej są takie, których odwiedzenie jest niezbędne w podróży (np. stacje paliw), takie, które mogą 
okazać się niezbędne (np. warsztaty samochodowe, szpitale, komendy policji) oraz wiele innych przydat-
nych  w różnych sytuacjach (m.in.: bankomaty, urzędy, sklepy, restauracje, kina). Wiele obiektów związanych 
jest z turystyką  i rekreacją – na mapę nanieśliśmy między innymi zabytki, parki narodowe, jeziora, szczyty, 
hotele, schroniska, campingi oraz wiele obiektów sportowych. 

Program umożliwia odnalezienie punktów POI w pobliżu określonego przez użytkownika miejscu lub 
wybranych POI wzdłuż trasy. Użytkownik może również dodać swój własny Punkt POI, np. ulubioną 
restaurację.



4.2.2. Wynik wyszukiwania POI

Wybór określonego POI oraz jego akceptacja powoduje przejście do widoku mapy, wraz z menu podręcznym, 
na którym możesz podjąć odpowiednio dalsze kroki. Funkcje poszczególnych klawiszy zostały opisane w 
punkcie „menu podręczne”.

W przypadku wyboru „Nawiguj”  punktem startowym będzie aktualna pozycja GPS, jeżeli użytkownik będzie w 
zasięgu satelitów GPS. W przypadku braku zasięgu, pojawi się informujący o tym komunikat.

Użytkownik ma możliwość zawężenia wyszukiwa-
nych punktów POI do wybranej z listy kategorii. W 
przypadku, gdy nie znamy pełnej nazwy szukanego 
obiektu, np. hotelu w danym mieście, wystarczy w 
kryteriach wybrać Hotel i podać miasto w jakim ma 
zostać odszukany.

Wpisz nazwę miasta  w którym TravelMapa odszuka 
wybrany przez Ciebie punkt POI. W przypadku 
niepodania miasta, aplikacja wyszuka wszystkie 
możliwe POI, o podanej nazwie lub tylko kategorii. 
Może się zdarzyć, iż ze względu na zbyt dużą ilość 
POI TravelMapa poprosi Cię o zmianę/ sprecyzow-
anie zapytania.
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4.2.1. Wyszukiwanie obiektów użyteczności publicznej (POI)

1

2

3

Możesz podać nazwę POI, którego poszukujesz.

1

2

3



Dodawanie punktów POI polega na wskazaniu 
(zaznaczeniu)  na  mapie interesującego miejsca, lub 
obiektu.  Następnie wybranie w menu  podręcznym 
przycisku  „Dodaj do własnych POI” .                           

Konieczne będzie podanie krótkiego opisu obiektu, podanie nazwy, określenie typu kategorii, do jakiej ma 
należeć POI.
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“Więcej” – otwiera okno, gdzie można 
wprowadzić szczegółowe informacje o POI.

4.2.3. Własne punkty POI

  TravelMapa umożliwia dodawanie własnych punktów użyteczności publicznej. Użytkownik może dodać np. 
własną restaurację, która nie została uwzględniona w podstawowych danych mapy. 
Obiekty te można szczegółowo opisać podając dokładny adres, numer kontaktowy, czy też określając 
kategorię do jakich danych obiekt należy. Dane można importować do PC, oraz udostępnić swoje POI innym 
użytkownikom TravelMapy.

4.2.4. Dodawanie własnych punktów POI



4.2.5. Punkty POI w pobliżu pozycji

Umożliwia  wyszukiwanie / wyświetlanie obiektów POI w pobliżu aktualnej pozycji . 
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4.2.6. Punkty POI w pobliżu celu trasy

Umożliwia  wyszukiwanie / wyświetlanie obiektów POI w pobliżu celu trasy. 

4.2.7. Zarządzanie własnymi punktami

Okno „Własne punkty POI” umożliwia edycję opisu dodanych POI, jak również swobodny import lub eksport 
listy POI.

4.2.8. Import / eksport własnych punktów POI

Użytkownik może importować / eksportować listę własnych POI, do pliku w formacie „*.csv”.
 Eksportowany plik znajdziesz w „\pois\export\nazwa_użytkownika.csv”, na nośniku TravelMapa. Aby włączyć 
okno umożliwiające import / eksport własnych POI, należy wybrać odpowiednio
W menu „Jedź do” wybrać                      i dalej w oknie „własne punkty POI”.

Wybranie funkcji „Opcje” powoduje przejście 
do okna z możliwością importu / eksportu listy 
własnych punktów POI.

Import (wczytanie) pliku .csv, do aplikacji 
TravelMapa

Wybór listy obiektów POI, którą chcesz usunąć.

1

1

3

2

2

4

Edycja opisu wybranego obiektu.

Na podstawie podanej nazwy użytkownika, 
zostanie utworzony plik o tej samej nazwie z 
rozszerzeniem .csv

Eksport – wysłanie listy obiektów do pliku csv.

1

1

2 3

4

2

           



4.3. Ulubione

„Ulubione” to przede wszystkim możliwość łatwego wyznaczenia trasy do  często odwiedzanych miejsc. 
Użytkownik może łatwo i szybko  dodać swoje ulubione punkty, np. adresy rodziny, znajomych, biura, 
centrum handlowego itp.
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4.3.1. Dodawanie Ulubionych

Dodawanie punktów Ulubione polega na wskazaniu na mapie interesującego użytkownika miejsca, lub 
obiektu, a następnie wybranie w menu podręcznym przycisku                                         

4.3.2. Zarządzanie Ulubionymi. Dodawanie ulubionych jako punkt trasy

W oknie „Ulubione” użytkownik może zmienić nazwę Ulubionych, dodać jeden z Ulubionych jako punkt 
trasy, lub usunąć punkt  z listy.

Edycja opisu wybranego Ulubionego.

1

3

2

Lista punktów dodanych jako ulubione

Zaznaczony punkt zostanie „dodany” jako punkt 
Trasy.
Przycisk będzie nieaktywny w przypadku, gdy 
nie został wyznaczony cel Trasy ( trasa musi być 
wyznaczona).

1
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4.4. Historia ostatnio wybranych

W celu uproszczenia wyznaczania trasy do określonego celu, który wcześniej został wyznaczony, TravelMapa 
posiada funkcję zapamiętywania celów. Okno HISTORIA daje możliwość zarządzania celami.

4.5. Współrzędne geograficzne

Wprowadź długość i szerokość geograficzną punktu, do którego chcesz dotrzeć.
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5. Zarządzanie wyznaczoną trasą

Menu Trasa dostępne jest po wybraniu przycisku                                                          na panelu Menu Głównego. 

Funkcje w Menu umożliwiają przeglądanie oraz planowanie trasy, zarządzanie zablokowanymi odcinkami 
dróg, dodawanie POI do Trasy, przełączanie między trybami pracy programu - symulacji / nawigacji. W 
przypadku, gdy trasa  nie została wyznaczona, niektóre funkcje mogą być niedostępne / nieaktywne.

2 3 4

1

Wcześniej wybrany cel można ustawić jako 
Ulubiony.

1

3

2

4

Lista ostatnio wybranych celów.
Na liście znajdziesz wszystkie wcześniejsze cele 
swoich podróży mogą to być punkty POI, ulubione, 
jak i adresy.

Wcześniej wybrany cel można ustawić jako punkt 
nowej trasy.

Aby usunąć z „Historii” zapamiętanych celów 
pozycję, należy zaznaczyć wybrany cel i wybrać 
„Usuń”

Trasa
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5.1. Przeliczanie trasy – odcinek zablokowany

Skorzystanie z tej funkcji umożliwia wyznaczenie trasy alternatywnej do wyznaczonej przez system 
i różniącej się od niej odpowiednio o : 2, 5, 10, 20 km.

5.2. Pokaż całą trasę

Wybranie tej funkcji powoduje przełączenie do widoku mapy oraz przeskalowanie mapy tak, aby widoczna 
była cała wyznaczona trasa. Użytkownik może przesuwać mapę, zmieniać skale lub zarządzać trasą poprzez 
panel Menu podręcznego (dodawanie własnych punktów POI, Ulubionych, punktów na trasie, blokowanie 
odcinków dróg). 

5.3. Planowanie trasy

Dzięki funkcji Planowanie Trasy, możliwe jest planowanie i zarządzanie trasą złożoną z wielu punktów 
pośrednich. Punktami pośrednimi mogą być konkretne adresy, obiekty POI, dowolny punkt z mapy lub 
zapisane „Ulubione” miejsca.

Planowanie trasy możliwe jest dzięki „Menedżerowi punktów trasy”, który uruchamia się po włączeniu funkcji 
Planowania trasy. Menedżer punktów trasy jest intuicyjnym narzędziem pozwalającym ustawić w odpowied-
niej kolejności miejsca, przez które chcemy przejechać. 
Do Menedżera punktów trasy, możemy dodawać poszczególne punkty poprzez:
- Funkcję „Dodaj” dostępną w Menedżerze (dodajemy konkretne adresy)
- Menu podręczne, otwierane z okna mapy (dodajemy dowolny punkt z mapy)
- Funkcję „Dodaj do punktów trasy” w zakładce „Ulubione”
- Zakładkę „Znajdź POI”
Zaplanowaną w Menedżerze trasę można zapisać lub też bezpośrednio rozpocząć nawigację wykorzystując 
funkcję „Nawiguj”

tówówówóó  



5.4. Pomijanie punktów wyznaczonej trasy

Jeżeli została wytyczona  trasa z wieloma punktami pośrednimi, użytkownik może pominąć punkty 
pośrednie nie usuwając ich jednocześnie z wyznaczonej trasy. 
Punkty będą pomijane według kolejności na liście w oknie „Menedżer punktów trasy.”
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5.5. POI na Trasie

Funkcja POI na Trasie umożliwia użytkownikowi odnalezienie na zaplanowanej trasie wybranych obiektów 
POI.

5.6. Informacje TMC

Informacje TMC – klikając ten przycisk użytkownik otrzymuje dostęp do okna informacji, w którym 
wyświetlane są komunikaty o utrudnieniach w ruchu.

UWAGA:

   Funkcja ta działa tylko w urządzeniach GPS połączonych ze specjalnym modułem TMC.
   Funkcja ta działy tylko w krajach, w których system TMC jest wdrożony. 

5.7. Objazdy

TravelMapa daje możliwość blokady odcinków dróg, tak aby były pomijane podczas wyznaczania trasy. Travel-
Mapa podczas wyznaczania trasy pominie zaznaczone odcinki, uznając je za nieprzejezdne. 

5.7.1. Zarządzanie zablokowanymi odcinakami

Użytkownik może zarządzać zablokowanymi odcinkami  dróg, mając do wyboru: zmianę opisu odcinka drogi, 
usunięcie odcinka lub zdefiniowanie danego odcinka jako stale zablokowany. Takie odcinki można zobaczyć 
na mapie oraz usunąć w sytuacji, gdy nie są już potrzebne.. 
Odcinki można przypisać do konkretnej kategorii : chwilowe / stale zablokowane.

ty
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5.7.2. Blokownie odcinków dróg

Blokady odcinków dróg dokonuje się podczas  przeglądania wyznaczonej trasy lub  podczas nawigowania, w 
sytuacji, gdy np. zostanie zauważony remont na drodze. Aby zablokować  odcinek trasy, należy wskazać go, 
następnie  użyć przycisku  „Zablokuj drogę”.  Uwaga! Funkcja ta nie jest dostępna w trybie „Menu proste”.
Odcinek drogi jest blokowany pomiędzy dwoma skrzyżowaniami.  
    
   Domyślnie definiowany odcinek jest wybierany jednorazowo  dla danej trasy. Jeżeli użytkownik zmieni 
trasę, wyznaczy ją od  nowa odcinek ten nie będzie już zablokowany. 
Funkcję tą można zmienić w oknie „zablokuj drogę”

5.8. Zatrzymanie nawigacji / symulacji

Przycisk „Skasuj nawigację” powoduje skasowanie wyznaczonej trasy. Po „Skasowaniu nawigacji” TravelMapa 
przełącza się do widoku mapy i jest gotowa do wyznaczenia nowej trasy lub przeglądania mapy.

5.9. Włącz / wyłącz symulację

Symulacja umożliwia przetestowanie funkcji nawigacyjnych w pomieszczeniu, czyli w warunkach gdzie 
satelity nie są widoczne dla anteny GPS.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb pracy pomiędzy symulacją a nawigacją należy użyć przycisków .

W trybie symulacji TravelMapa po wyznaczeniu trasy umożliwi prześledzenie jej. 
TravelMapa przejedzie całą zaplanowaną trasę generując sztucznie pozycję, oraz podając komunikaty 
głosowe.

gowwaawaaa iianniia



6. Ustawienia

Aby skonfigurować TravelMapę według własnych indywidualnych preferencji (wybrać tryb pracy, zmienić 
kolorystykę mapy, „pojazd wskaźnik” jakim chcemy się poruszać oraz wiele innych funkcji) należy  wybrać 
przycisk „Ustawienia“ w „Menu Głównym” TravelMapy.
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5.10. Pokaż cel

Funkcja umożliwia szybkie przejście do widoku mapy, pokazując jednocześnie punkt docelowy. 

6.1. Zmiana kolorystyki:  dzienna / nocna

Pozwala przełączać tryb pracy TravelMapy na dzienny lub nocny. Kolorystkę mapy dla poszczególnych 
trybów można ustawiać według własnych preferencji. Szczegóły w punkcie „Interfejs użytkownika”



6.2. Ustawienia głośności

Podczas nawigacji głos lektora podaje kierowcy informacje o rodzaju manewru oraz odległości do niego.
Po wybraniu przycisku                                                                  można dostosować ustawienia głośności do 
własnych preferencji.

6.3. Interfejs użytkownika (Skórki)

W menu kontekstowym „Interfejs  użytkownika ” można dokonać konfiguracji ekranu wybierając np. rodzaj 
pojazdu jakim chcemy się poruszać, zmienić kolorystykę mapy tapety.
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TravelMapa może automatycznie określić tryb pracy  dzień / noc korzystając ze strefy czasowej oraz miejsca 
położenia w jakiej się znajduje. Dokładną godzinę, oraz strefę czasową można ustawić w menu kontek-
stowym  „ Ustawienia czasu”.

Głośność dźwięku

1

2

5

3

6

4

Wybierając  „wygląd ekranu”, przechodzimy do listy z 
której można wybrać kolor interfejsu (okien aplikacji) 
TravelMapy. 

Wybierając  ten przycisk, przechodzimy  do listy z 
której można wybrać kolorystykę mapy w trybie 
nocnym

Umożliwia przejście do okna wyboru wskaźnika  
(pojazdu) obrazującego Twoją aktualną pozycję.

Wybierając  ten przycisk, przechodzimy do listy na 
której można wybrać kolorystykę mapy w trybie 
nocnym

Powrót do wcześniejszego ekranu

Wybierając ten przycisk  można wybrać tło inter-
fejsu aplikacji. TravelMapa umożliwia dodawanie 
własnego tła,  którym może być np. zdjęcie. Należy 
pamiętać aby  tło było w  formacie „ x.jpg ” Pliki 
należy wkleić  do odpowiednich katalogów na 
nośniku TravelMapa.

1

1 2

4

6

3

5

2

3 4
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1

2

3

4

5

6

Głośność podczas symulacji nawigacji

Głośność podczas nawigacji.

Włącza oraz wyłącza dźwięk klawiszy

Automatyczna zmiana natężenia głośności 
uzależniona od prędkości, z jaką się poruszamy

Powrót do wcześniejszego ekranu, bez zapisy-
wania zmian.

Akceptacja wprowadzonych zmian oraz powrót do 
wcześniejszego okna,



 
6.4. Ustawienia Użytkownika (Pozostałe)

Wybierając przycisk                                                                   wywołujemy menu kontekstowe „Pozostałe ustawienia”. 

Poniżej opis funkcji.

6.5. Wybór języka

Produkt TravelMapa, pozwala na obsługę nawigacji  w wielu językach. Dostępność języków uzależniona jest 
od wersji oprogramowania zainstalowanej na urządzeniu nawigacyjnym.
 Aby zmienić język komunikatów głosowych, należy po kliknięciu w klawisz      „Wybór języka”
wybrać go z dostępnej listy a następnie zaakceptować
 klawiszem      OK. 

6.6. Dodatkowe informacje podczas nawigacji

Wybranie przycisku „ Informuj”, powoduje przejście do okna, w którym można dokonać wyboru dodatkow-
ych informacji, jakie mają być wyświetlane podczas nawigacji (np. wysokość nad poziomem morza)

Informacje na panelu nawigacyjnym będą wyświetlane według kolejności jaka zostanie ustawiona w oknie
 „Listy wierszy informacyjnych”.
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Wiersz z rodzajem informacji, jaka będzie wyświetlana na 
panelu nawigacyjnym.

Przycisk „Dodaj” powoduje przejście do ekranu z listą 
informacji jakie mogą być wyświetlane na panelu 
nawigacyjnym. 

Włącza oraz wyłącza przybliżanie widoku mapy. 
Przybliżanie  (ZOOM) uzależnione jest od prędkości z jaką 
się poruszamy

Włącza oraz wyłącza widok budynków podczas 
nawigacji.  Oprogramowanie TravelMapa, umożliwia 
wyświetlanie charakterystycznych budynków dla 
poszczególnych miast. Funkcja ta jest dostępna w 
zależności od zainstalowanej wersji mapy.

Powoduje usunięcie wybranego wiersza z  listy dodat-
kowych informacji.

Włącza oraz wyłącza automatyczne przełączanie 
trybu dzień/noc. Włączenie tej funkcji, powoduje 
automatyczne przełączenie trybu pracy według czasu 
określonego w GMT. Odczyt czasu możliwy jest tylko 
podczas znajdowania się w zasięgu satelit GPS.

Powoduje przesunięcie wcześniej wybranego wiersza 
do góry.

Włącza oraz wyłącza ostrzeganie głosowe o punktach 
pomiaru prędkości.
Uwaga! 
W niektórych państwach  używanie funkcji ostrzegania 
może być nie zgodna z prawem. 

Pozwala zmienić wielkość czcionki w nazwie ulic.

Powoduje przesunięcie wcześniej wybranego wiersza 
w dół.

Pozostałe

Język

OK

eżnioo jnna ja jjeest

  

1

1 2

3 4
5

2

4

3

5



6.7. Ustawienia GPS

Okno to pozwala na ustawianie podstawowych parametrów GPS, umożliwiających korzystanie z odbiornika 
GPS, podczas nawigacji. Włączenie odbiornika GPS, jest konieczne  aby TravelMapa mogła określić aktualną 
pozycję i doprowadzić do wyznaczonego celu.

PortGPS – umożliwia wybór portu GPS na jakim pracuje w danym urządzeniu. Zalecane jest ustawienie 
„auto”, tak aby TravelMapa mogła sama wybrać określony port.

Włącz Bluetooth przy starcie – zaznaczenie tej opcji, powoduje włączenie funkcji Bluetooth (wymagane jest 
posiadanie tej funkcji przez urządzenie). Pozwala synchronizować inne urządzenia zewnętrzne z Nawigacją.

Instrukcja głosowa przy stracie/znalezieniu sygnału – włączenie tej funkcji powoduje informowanie głosowe 
o znalezieniu sygnału GPS.

6.8. Rodzaje dróg

Okno to umożliwia zdefiniowanie, z jakich dróg TravelMapa ma korzystać podczas wyznaczania trasy.

   Krótka – domyślne ustawienia powodują, że wyznaczona trasa będzie możliwie najkrótsza, prowadząc po 
drogach wszelkiej kategorii
   Szybka –  domyślne ustawienia powodują , że TravelMapa, korzysta z dróg wyższych kategorii. 
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6.9. Widok POI

Opcja ta pozwala na wybór kategorii POI, które mają być wyświetlane na mapie.
Zalecamy rozważny wybór widocznych POI tak, aby zbyt duża ich ilość nie zakłócała podstawowej funkcji 
systemu TravelMapy. 

6.10. Ustawiania TMC

TMC - Traffic Message Channel. Jest to technologia służąca dostarczaniu informacji  o aktualnej sytuacji na 
drodze. Pozwala, na podstawie otrzymanych informacji, omijać „korki” oraz utrudnienia  na drogach.
Upewnij się, czy posiadane urządzenie ma możliwość korzystania z funkcji TMC oraz czy usługa TMC jest 
dostępna w kraju w którym aktualnie przebywasz.

Wykorzystaj TMC – oznacza wybór 
włączenia lub wyłączenia  TMC

Pokaż zdarzenia TMC na mapie – 
zaznaczenie tej opcji powoduje pokazanie 
aktualnych zdarzeń (wypadki, korki).

Wykorzystaj TMC info przy wyszukiwaniu 

tras – umożliwia wykorzystanie przesłanych 
informacji TMC, podczas wyznaczania trasy. 
Trasa zostanie wyznaczona tak aby uniknąć 
aktualnie nie przejezdnych (zakorkowanych) 
ulic.

Automatyczne przeliczanie trasy – powoduje przeliczenie wyznaczonej wcześniej trasy, umożliwiając 
objazd odcinków dróg na którym wystąpiło zdarzenie drogowe utrudniające przejazd tym odcinkiem trasy.
Instrukcje głosowe przy zdarzeniu TMC na trasie – na bieżąco informuje kierowcę o aktualnych wydarzeniach 
na trasie.

Ustawiania urządzenia TMC – wybranie tego przycisku powoduje przejście do okna w którym możesz 
zdefiniować port urządzenia do obsługi TMC. Zalecane jest ustawienie „auto”.
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6.11.  Ustawienia czasu

Okno ustawiania czasu i daty  pozwala na ręczne wprowadzenie danych. 
Czas:  h - godzina, t - minuta, s - sekunda.   Data:  d – dzień miesiąca, m -miesiąc, r – rok.
 

Zaznaczenie tej opcji powoduje automatycznie pobranie ustawień czasu i daty z satelit GPS.

6.12.  Wybór mapy

TravelMapa umożliwia wybór mapy, z jakiej chcesz korzystać. Wybór mapy możliwy jest w przypadku, gdy 
posiadasz więcej niż jedną zainstalowaną wersję mapy.

6.13.  Okno informacji “O programie“

W oknie tym dostępna  jest treść Umowy Licencyjnej oraz informacje o produkcie.
Zaznaczenie „Pokaż później” na stronie Umowy Licencyjnej  powoduje wyświetlanie treści Umowy Licen-
cyjnej każdorazowo przy włączeniu systemu nawigacyjnego TravelMapa.
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Szanowny użytkowniku

ZAREJESTRUJ PRODUKT na stronie: 
      

Po przeprowadzeniu rejestracji tworzysz i masz 
dostęp do własnej kopii zapasowej oprogramowania           
nawigacyjnego

Szanowny użytkowniku

Więcej informacji o produkcie TravelMapa 
znajdziesz na stronie: 

www.travelmapa.com/pl


