Ilustracje przedstawione w PRZEWODNIKU UŻYTKOWNIKA są przykładami i mogą
różnić się od rzeczywistego obrazu na Twoim urządzeniu

MapaMap
Dokładność i szczegółowość map!
Dzięki największemu doświadczeniu w produkcji map oraz ich stałej aktualizacji,
wykorzystaniu zdjęć lotniczych, a przede wszystkim stosowaniu własnych pomiarów terenowych, mapy firmy IMAGIS stosowane są w systemach nawigacyjnych
MapaMap cechują się najwyższą wiernością i dokładnością odwzorowania przestrzeni.
Aktualność map zawartych w tym zestawie do nawigacji datowana jest na grudzień 2007. Mapy te charakteryzują się następującymi liczbami:
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UWAGA!
Jeżeli w zestawie znajdują się Mapy Europy, wtedy MapaMap dodatkowo
korzysta z map dostarczonych przez firmę NAVTEQ. Szczegóły dotyczące dokładności tych map możesz znaleźć na stronie www.navteq.com

Rejesrtacja produktu
Szanowny użytkowniku;
MapaMap jest zainstalowana
na Twoim urządzeniu i jest
gotowa do nawigacji.
Produkt nie jest zarejestrowany.

REJESTRACJA PRODUKTU UMOŻLIWIA:
- dostęp do aktualizacji oprogramowania i map.
- dostęp do kopii zapasowej oprogramowania nawigacyjnego MapaMap.

ZAREJESTRUJ PRODUKT TERAZ!

Aby zarejestrować produkt wykonaj następujące czynności:

1

Otwórz stronę internetową o adresie:
www.mojemapy.imagis.pl. Zarejestruj się w serwisie użytkowników
MapaMap.

2

Po zakończeniu rejestracji przejdź do strony www.mojemapy.imagis.pl,
zaloguj sie w serwisie a następnie kliknij znajdujący się na dole strony
odnośnik: ”Przejdź do rejestracji produktu”

3

Podaj numer seryjny użytkowanej MapyMap. Numer ten znajdziesz po
wciśnięciu przycisku
w MENU aplikacji MapaMap, lub na naklejce
znajdującej sie na karcie SD

Numer seryjny
MapaMap

Uwaga: Zalecamy niezwłoczną rejestrację produktu od razu po dokonaniu zakupu.

4

Przejdź do zakładki „Moje produkty”. Jeżeli jest dostępna aktualizacja dla
twojego produktu, pojawi się napis „Dostępny Upgrade” wybierz „pokaż”
aby zobaczyć szczegóły.

W oknie „Dostępne upgrade’y dla produktu” wybierz „zamów” przy wybranej
przez Ciebie aktualizacji.

Możesz wybrać :
• Płatną jednorazową aktualizację Aplikacji wraz z Mapą;
• Płatną Prenumeratę Roczną, po jej zamówieniu będziesz mógł przez o kres 13
miesięcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pobierać najnowsze Mapy wraz
z Aplikacją.

Gwarantujemy cztery aktualizacje w przeciągu tego okresu.

MapaMap to najnowsze systemy nawigacyjne
zaprojektowane w technologii FINGER FRIENDLY umożliwiające obsługę systemu palcem bez
użycia rysika.

MapaMap to najnowsze systemy nawigacyjne zaprojekMapy
wykorzystywane w systemach nawigatowane w technologii FINGER FRIENDLY umożliwiające
cyjnych
MapaMap
można
przetestować
w interobsługę
systemu palcem
bez użycia
rysika.
necie pod adresem http://www.mapgo.pl
Mapy wykorzystywane w systemach nawigacyjnych
MapaMap można przetestować w internecie pod adresem
http://www.mapgo.pl
© IMAGIS 2006 All rights reserved.
http://www.imagis.pl

© IMAGIS 2006 All rights reserved.
http://www.imagis.pl

Licencja na u ytkowanie MapyMap
1. Okre lenia: Dane – mapy cyfrowe IMAGIS S.A. i/lub innych podmiotów mog ce by przedmiotem odr bnych licencji. Oprogramowanie – oprogramowanie dzia aj ce na Danych i realizuj ce funkcje nawigacyjne. Produkt – cznie Oprogramowanie, Dane i materia y
towarzysz ce. Urz dzenie – mobilne lub inne urz dzenie nawigacyjne. Licencjodawca – IMAGIS S.A. i/lub inny podmiot posiadaj cy
prawa licencyjne do Produktu lub jego cz ci. Nabywca – osoba, która naby a Produkt. Licencjobiorca – Nabywca u ytkuj cy Produkt
na podstawie licencji. Licencja na urz dzenie – prawo do wykorzystywania Produktu na jednym Urz dzeniu. Upgrade – wersja Produktu
zast puj ca wcze niejsz i u ytkowana wy cznie w jej miejsce.
2. Postanowienia ogólne: Nabywaj c Produkt, Licencjobiorca uzyskuje jedynie prawo u ytkowania go na warunkach okre lonych w niniejszej i do czonych licencjach, bez jakichkolwiek praw w asno ci (z wyj tkiem no nika). Wszelkie prawa, których wprost nie udzielono
w licencjach, pozostaj przy Licencjodawcy. Licencjobiorca nie mo e: zmienia , kopiowa (z zastrze eniem pkt. 3), tworzy pochodnych,
ani ingerowa w wewn trzn struktur Produktu i/lub jego sk adowych. Poza zakresem dozwolonym przez prawo, Oprogramowanie nie
mo e by dekompilowane, dezasemblowane lub w inny sposób dezintegrowane. Dane mog by wykorzystywane wy cznie w ramach
Produktu, w sk adzie którego zosta y dostarczone.
3. Kopia bezpiecze stwa: Licencjobiorca mo e sporz dzi jedn kopi no nika, na którym Produkt zosta dostarczony pod warunkiem, e
kopia ta b dzie wykorzystywana wy cznie jako kopia bezpiecze stwa i zawiera wszystkie informacje zawarte na oryginalnym no niku,
w cznie z informacj o copyright.
4. Zabezpieczenie: Produkt jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym u yciem. Ka dy egzemplarz Produktu posiada przypisany unikalny
numer seryjny, który Licencjobiorca jest zobowi zany zachowa w poufno ci. Po zainstalowaniu Produktu na danym Urz dzeniu, wymagane jest podanie klucza odblokowuj cego (to ostatnie nie dotyczy Produktów przeinstalowanych, tzn. dostarczanych jako zainstalowane
na Urz dzeniu). Do jednego Produktu wydawany jest jeden klucz odblokowuj cy.
5. Udzielona licencja: W wietle powy szych postanowie oraz wyszczególnionych poni ej ogranicze i wy cze , nabywaj c Produkt
Nabywca uzyskuje ograniczon , niewy czn i nie transferowaln licencj na u ytkowanie Produktu na jednym oznaczonym Urz dzeniu,
wa n pod warunkiem wniesienia wymaganej op aty.
6. Ograniczona gwarancja: Licencjodawca udziela gwarancji, e Produkt b dzie funkcjonowa zasadniczo zgodnie z jego opisem, gdy
b dzie u ytkowany zgodnie z przeznaczeniem i w zamierzony sposób.
7. Wy czenie odpowiedzialno ci: Licencjodawca w adnym przypadku nie gwarantuje, ani w aden sposób nie ponosi odpowiedzialno ci,
bezpo redniej lub po redniej, za niemo no u ytkowania Produktu, ewentualn niedok adno lub niezgodno Produktu ze stanem faktycznym, w tym dok adno Danych i dzia anie Oprogramowania, a tak e za jego przydatno do konkretnych celów oraz jakiekolwiek
bezpo rednie lub po rednie szkody i skutki wynik e z wad, wyboru oraz nabycia i stosowania go przez Licencjobiorc oraz strony trzecie.
Odpowiedzialno Licencjodawcy w adnym przypadku nie przekroczy kwoty zap aconej za uzyskanie licencji.
8. Czas trwania licencji: Licencja na Produkt jest bezterminowa. Jednak e, je li Licencjobiorca w jakikolwiek sposób z amie postanowienia
licencji, zostaje ona automatycznie cofni ta, a Licencjobiorca traci prawo do dalszego u ytkowania Produktu i podlega odpowiedzialno ci
zgodnie z obowi zuj cym prawem.
9. Potwierdzenie: Podejmuj c dzia ania z Produktem, w szczególno ci usuwaj c (je li wyst puje) zabezpieczenie na jego opakowaniu i instaluj c go, Nabywca potwierdza, e zapozna si z warunkami do czonych licencji i zgadza si by nimi zwi zanym oraz przyjmuje do
wiadomo ci, e adne inne zapewnienia udzielane przez jakiekolwiek podmioty, nie zmieniaj zakresu licencji. W przypadku nie zaakceptowania warunków licencji, Nabywca obowi zany jest zaniecha dalszych dzia a z Produktem i bezzw ocznie zwróci go, w stanie
w jakim zosta nabyty, Sprzedawcy.
IMAGIS S.A.
ul. Górczewska 212/226
01-460 Warszawa

Umowa licencyjna u ytkownika ko cowego NAVTEQ *
Dane (“Dane”) dostarczane s wy cznie dla Twojego osobistego u ytku, a nie do odsprzeda y. S one chronione prawem autorskim i podlegaj
nast puj cym ogólnym warunkom uzgodnionym z Tob z jednej strony oraz z IMAGIS Sp. z o.o. (“IMAGIS”) i jej licencjodawcami (w cznie
z ich licencjodawcami i dostawcami) z drugiej strony.
© 2007 NAVTEQ. Wszystkie prawa zastrze one.
Dane dla obszaru Kanady obejmuj informacje uzyskane za zgod w adz kanadyjskich, w cznie z: © Jej Królewskiej Mo ci Królowej Kanady,
© Queen’s Printer Ontario, © Canada Post Corporation, G B
NAVTEQ posiada niewy czn licencj United States Postal Service® na publikowanie i sprzeda informacji ZIP+4®.
©United States Postal Service® 2005. Ceny nie s ustalone, kontrolowane, ani zatwierdzone przez United States Postal Service®. Nast puj ce
znaki handlowe i rejestracje nale do USPS: United States Postal Service, USPS oraz ZIP+4.

OGÓLNE WARUNKI
Wy cznie prywatny u ytek. Zgadzasz si na u ytkowanie Danych wraz z Map Map wy cznie dla celów prywatnych, dla których otrzyma e licencj , nie
handlowych, ,nie na potrzeby biura us ugowego, wspó u ytkowania, ani dla jakichkolwiek innych podobnych celów. St d, lecz przestrzegaj c zastrze e
okre lonych w poni szych paragrafach, mo esz kopiowa Dane wy cznie w miar potrzeb i do u ytku prywatnego, aby (i) przejrze je oraz (i) zapisa je
pod warunkiem, e nie usuniesz adnych adnotacji o prawach autorskich, jakie si tam znajduj , oraz e nie zmody kujesz Danych w jakikolwiek sposób.
Zgadzasz si , e nie b dziesz w aden inny sposób reprodukowa , kopiowa , mody kowa , dekompilowa , wy cza , lub ponownie do cza adnej cz ci
Danych, a tak e e nie mo esz przekazywa ani ich rozprowadza w adnej formie, dla jakichkolwiek celów, z wyj tkiem zakresu dozwolonego przez
obowi zuj ce przepisy prawne. Zestawy sk adaj ce si z kilku p yt mog by wy cznie przekazywane lub sprzedawane w komplecie tak, jak zosta y one
dostarczone przez IMAGIS, a nie jako jakikolwiek element ca ego zestawu.
Ograniczenia. Z wyj tkiem przypadku, gdy otrzyma e konkretn , zezwalaj c na to licencj od IMAGIS, a tak e bez ograniczania poprzedniego paragrafu, nie mo esz: (a) wykorzystywa Danych z dowolnymi produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub inaczej pod czonymi, b d
komunikuj cymi si z pojazdami, umo liwiaj cymi nawigacj pojazdem, pozycjonowanie, wyjazd, ledzenie trasy w czasie rzeczywistym, zarz dzanie
ot lub podobnymi aplikacjami; lub (b) przy pomocy lub w po czeniu z innymi urz dzeniami nawigacyjnymi, ruchomymi lub bezprzewodowymi urz dzeniami elektronicznymi lub komputerowymi, w cznie mi dzy innymi z telefonami komórkowymi, palmtopami oraz laptopami, pagerami, osobistymi
asystentami cyfrowymi, b d PDA.
Ostrze enie. Dane mog zawiera niedok adne lub niekompletne informacje z powodu up ywu czasu, zmieniaj cych si okoliczno ci, wykorzystanych
róde oraz sposobu zbierania ogólnych danych geogra cznych, przy czym ka da z tych okoliczno ci mo e prowadzi do nieprawid owych wyników.
Brak gwarancji. Niniejsze Dane dostarczone s do Ciebie “w stanie takim, w jakim s ”, a Ty zgadzasz si z nich korzysta na w asne ryzyko. IMAGIS
i jej licencjodawcy (oraz ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielaj adnych gwarancji ani o wiadcze jakiegokolwiek charakteru, wyra nych lub domniemanych, wynikaj cych z prawa lub inaczej, zwi zanych mi dzy innymi z ich zawarto ci , jako ci , dok adno ci , kompletno ci , skuteczno ci ,
niezawodno ci , przydatno ci do danego celu, u yteczno ci , wykorzystaniem wyników uzyskanych przy pomocy tych Danych, b d te e Dane te b d
funkcjonowa y bez przerw oraz awarii.
Wy czenie gwarancji: IMAGIS ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W CZNIE Z ICH LICENCJODAWCAMI I DOSTAWCAMI) WYKLUCZAJ
WSZELKIE GWARANCJE, CZY TO WYRA NE, CZY DOMNIEMANE, W ZAKRESIE JAKO CI, FUNKCJONOWANIA, PRZYDATNO CI
RYNKOWEJ, PRZYDATNO CI DLA WYZNACZONYCH CELÓW, A TAK E BRAKU NARUSZANIA PRAW. Jednak e niektóre Stany, Terytoria
i Kraje nie zezwalaj na pewne wy czenia gwarancji, wi c w takim zakresie niniejsze wy czenie mo e nie dotyczy Ciebie.
Wy czenie odpowiedzialno ci: IMAGIS ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W CZNIE Z ICH LICENCJODAWCAMI I DOSTAWCAMI) NIE
PONOSZ ODPOWIEDZIALNO CI WZGL DEM Ciebie: W ZAKRESIE JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA, DANIA LUB DZIA ANIA,
NIEZALE NIE OD CHARAKTERU LUB PRZYCZYNYTAKIEGO ROSZCZENIA, DANIA, LUB DZIA ANIAIMPUTUJ CYCH DOWOLN STRAT , USZCZERBEK NA ZDROWIU, SZKOD , BEZPO REDNI LUB PO REDNI , JAKA MO E POWSTA Z WYNIKU WYKORZYSTANIA LUB POSIADANIA DANYCH, WSZELKICH WAD DANYCH; ANI TE ZA JAKIEKOLWIEK STRATY W DOCHODACH, ZYSKACH, KONTRAKTACH LUB OSZCZ DNO CIACH, B D JAKIEKOLWIEK INNE BEZPO REDNIE, PO REDNIE, PRZYPADKOWE,
SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE STRATY WYNIKAJ CEGO Z U YTKOWANIA PRZEZ CIEBIE LUB NIEMO NO CI WYKORZYSTANIA
TYCH DANYCH, JAKIEKOLWIEK WADY W DANYCH, B D NARUSZENIE NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW, NIEZALE NIE
OD TEGO CZY MA TO MIEJSCE ZGODNIE Z UMOW , CZY W SPOSÓB NARUSZAJ CY J , B D W OPARCIU O GWARANCJ , NAWET JE ELI IMAGIS LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI UPRZEDZENI O MO LIWO CI TAKICH ROSZCZE . Jednak e niektóre Stany,
Terytoria i Kraje nie zezwalaj na pewne wy czenia odpowiedzialno ci, wi c w takim zakresie niniejsze wy czenie mo e nie dotyczy Ciebie.
Kontrola eksportu. Zgadzasz si , e nie b dziesz eksportowa jakiejkolwiek cz ci Danych dostarczonych do Ciebie, ani te adnego bezpo redniego
produktu z nimi, chyba e zgodnie z wszelkimi licencjami i aprobatami wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa eksportowego, zasady i inne
regulacje prawne.
Ca o Umowy. Niniejsze ogólne warunki stanowi ca o umowy pomi dzy IMAGIS (oraz jej licencjodawcami, w cznie z ich licencjodawcami i dostawcami) i Tob w zakresie jej przedmiotu, a tak e zast puj w ca o ci wszelkie pisemne lub ustne porozumienia uprzednio istniej ce pomi dzy nami
w zakresie takiego przedmiotu.
Obowi zuj ce Prawo. Niniejsze ogólne warunki podlegaj prawu [wpisa ] bez uwzgl dniania (i) ich kon iktu z postanowieniami prawnymi lub (i) Konwencji ONZ w Sprawie Kontraktów Dotycz cych Mi dzynarodowej Sprzeda y Towarów, które to s niniejszym wyra nie wykluczone. Zgadza si podlega jurysdykcji [wpisa ] w zakresie wszelkich sporów, roszcze i dzia a wynikaj cych z lub zwi zanych z Danymi dostarczonymi do Ciebie na mocy
niniejszych warunków.
Rz dowi u ytkownicy ko cowi. Je eli Dane zostaj nabyte przez lub w imieniu rz du USA lub dowolnej innej jednostki wdra aj cej prawa
podobne do tych, które s zwyczajowo uznane za nale ce do rz du Stanów Zjednoczonych, Dane te stanowi “pozycj handlow ” okre lon
w 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, podlegaj licencji zgodnie z Warunkami dla u ytkownika ko cowego, na jakich te Dane zosta y dostarczone,
a ka da kopia dostarczonych Danych zostaje oznakowana i opisana – w miar potrzeby - nast puj c “Uwag o u ytkowaniu” i powinna by
wykorzystywana zgodnie z t uwag :
UWAGA O U YTKOWANIU
KONTRAHENT (PRODUCENT / DOSTAWCA) NAZWA: NAVTEQ
KONTRAHENT (PRODUCENT / DOSTAWCA) ADRES: 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654
Te Dane stanowi pozycj handlow okre lon w FAR 2.101 i podlegaj Warunkom U ytkownika Ko cowego, na podstawie których zosta y
dostarczone.
© 2007 NAVTEQ – Wszystkie prawa zastrze one.
Je eli urz dnik zawieraj cy kontrakt, agencja rz du federalnego, lub dowolny urz dnik federalny odmówi stosowania uwagi podanej powy ej,
taki urz dnik zawieraj cy kontrakt, agencja rz du federalnego, lub urz dnik federalny musi powiadomi NAVTEQ przed przyst pieniem do
poszukiwania dodatkowych lub zast pczych praw do Danych.
*Dotyczy edycji MapyMap z G ównymi Drogami Europy.
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1. Wstęp
Drogi Użytkowniku!
Dziękujemy za wybór naszego produktu! MapaMap to rozbudowany funkcjonalnie, łatwy i
wygodny w obsłudze, wyposażony w bogatą bazę szczegółowych i dokładnych map, kompletny
przenośny system nawigacyjny.

MapaMap umożliwia między innymi:
- wskazywanie lokalizacji adresów,
- wyszukiwanie obiektów użyteczności publicznej (POI), - automatyczne wyznaczanie tras
przejazdu,
- umieszczanie na trasie punktów pośrednich (VIA), - wskazywanie tras preferowanych,
- stałe śledzenie bieżącej lokalizacji,
- nawigację po wyznaczonej trasie przy pomocy komunikatów głosowych i informacji
wyświetlanych na ekranie,
- automatyczne przeliczanie trasy po zjechaniu z niej;
- nawigacja w trybie REAL 3D - z trójwymiarowymi bryłami budynków;
- Automatyczne przybliżanie trasy przed manewrem – Auto ZOOM;
- Automatyczny wybór trybu pracy mapy: dzienny / nocny.
- Informowanie dźwiękowe o wybranych POI

Interfejs MapyMap zaprojektowaliśmy w ten sposób, by użytkownik mógł z łatwością
korzystać z produktu bez konieczności użycia rysika.

Przygotowaliśmy również specjalną klawiaturę, której bez trudu można używać wstukując
litery palcem.

Wiemy, jak uciążliwe jest przechodzenie przez kolejne okna dialogowe, dlatego w MapieMap
wiele funkcji można zautomatyzować redukując do minimum okna dialogowe i pola, które trzeba
wypełnić.
* Widok Real 3D dostępny jest dla wybranych produktów rodziny MapaMap oraz
dotyczy wybranych miast na terenie Polski.
* szczegóły sprawdź w dołączonej ulotce „Dokładność Mapy”

Zespół ﬁrmy IMAGIS

Dziękujemy za wybór MapyMap. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa
oczekiwania.
Życzymy satysfakcji z jej użytkowania.
W przypadku uwag lub pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
e-mail : pomoc@mapamap.pl
Tel; 022 353 80 88

Copyright © 2007 IMAGIS S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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2. Menu główne MapyMap

- Wciśnij

*%$j$/

0,!./7!.)%02!39

-Wciśnij
aktywną trasę.

-Wciśnij

534!7)%.)!

, by wyznaczyć cel trasy.

, jeśli chcesz stworzyć nową, albo przejrzeć lub zmodyﬁkować aktualnie

, by skonﬁgurować MapęMap według własnych preferencji.

Wciśnij
by wejść do widoku mapy. To jest uniwersalny przycisk, który napotkasz na wielu
ekranach MapyMap.

Wciskając ten przycisk przejdziesz do ekranu GPS, na którym możesz sprawdzić wskazania
odbiornika GPS.

Wciśnięcie tego przycisku zakończy działanie programu MapaMap
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3. Układ i znaczenie podstawowych przycisków
3.1. Mapa bez wyznaczonej trasy.

Wcœnij

, by zobaczyć mapę.

Jeśli nie wyznaczono żadnej trasy, to ekran główny MapyMap wygląda tak, jak pokazano na

Przycisk pozycji (bieżącej
lub ostatnio zapamiętanej).
Służy do takiego ustawiania
mapy, by ta pozycja była
na niej widoczna. Przycisk
zmienia kolor zależnie
od statusu GPS – zobacz
poniżej.

Narzędzie
Lupka

Narzędzie
Łapka

Narzędzie
Informacja

Narzędzie
Celownik

Przycisk zmiany widoku
Mapy
Przycisk włączenia / wyłączenia komunikatów
głosowych

Suwak do zmiany skali mapy

Przycisk Menu

Podziałka

Symbol pozycji – pokazuje bieżącą

- Wciśnij
, by zobaczyć na mapie swoją aktualną lokalizację lub lokalizację ostatnio
odczytaną z GPS

- Wciśnij
, by włączyć narzędzie Lupka, a następnie kliknij i przeciągnij po mapie, by
zaznaczyć obszar, który ma zostać wyświetlony w powiększonej skali.
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- Wciśnij

- Wciśnij

, a następnie złap i przesuń mapę w dowolnym kierunku.

, a następnie kliknij na obiekt mapy, aby uzyskać informacje o nim

- Wciśnij
, a następnie wskaż miejsce, które:
- będzie celem Twojej podróży,
- chcesz dodać do miejsc Ulubionych,
- przez które objedziesz korek.

- Wciśnij
- Wciśnij

, by wejść do Menu głównego MapyMap.
, by ukryć/pokazać suwak.

- Wciśnij
, by zmienić widok mapy możesz wybrać
- widok 2D;
- widok 3D;
- widok Real 3D.

- Wciśnij

, by szybko włączyć / wyłączyć komunikaty głosowe podczas nawigacji

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

bieżąca pozycja jest
ustalona

bieżąca pozycja nie została
ustalona (do urządzenia
nie jest podłączony odbiornik GPS, lub GPS nie
zlokalizował odpowiedniej

postać Przycisku pozycji
akcja po wciśnięciu
Przycisku pozycji

takie przerysowanie mapy, by wi- takie przerysowanie mapy, by widoczny był na niej Symbol pozycji doczny był na niej Symbol pozycji
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3.1.2. Okno informacji
Okno informacji pojawia się po kliknięciu na mapie narzędziem
Prezentowane są w nim informacje o obiektach znajdujących się w wybranym miejscu. Są to:

- nazwy miejscowości, ulic, parków, jezior, rzek;
- numery dróg;
- szczegółowe informacje o obiektach użyteczności
publicznej (POI).
- współrzędne geogra-ﬁczne punktu wskazanego na mapie.

Zwróć uwagę, że w oknie informacji, na ikonach niektórych
obiektów, znajdują się małe znaki plus. Klikając taką ikonę lub
nazwę takiego obiektu uzyskasz szczegółowe informacje o nim.

3.1.3. Zmiana skali mapy
Z prawejj strony ekranu wyświetlany jest suwak do zmiany skali mapy. Skalę można dowolnie zmieniać przesuwając

w górę lub w dół. Możesz również zwiększać skalę klikając

oraz zmniejszać ją, klikając

Kliknięcie Podziałki spowoduje schowanie suwaka. Kliknij Podziałkę kolejny raz, by przywrócić suwak.
Zwiększanie skali mapy możliwe jest również poprzez zastosowanie „narzędzia Lupka”.

3.2. Mapa w czasie nawigacji i podczas planowania trasy.
Jeśli wyznaczona jest jakaś trasa, to na pasku narzędzi pojawia się dodatkowy przycisk

.

Wciśnięcie go powoduje wymazanie trasy i przerwanie nawigacji.
W czasie nawigacji oraz w trybie trasy planowanej pasek przycisków narzędzi jest automatycznie ukrywany.
Jeśli chcesz
skorzystać z narzędzi lub skasować trasę, to kliknij w dowolnym miejscu mapy. Przyciski narzędzi zostaną

ponownie schowane po wciśnięciu
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3.3. Opcje Mapy
Preferencje dotyczące szczegółowości, orientacji i kolorystyki mapy oraz sposobu zmiany jej skali ustawić
można w Opcjach mapy.

Wciśnij

534!7)%.)!

, w MENU GŁÓWNYM MapaMap i dalej

534!7)%.)!-!09

, aby wejść do Opcji mapy, a następnie:
Wybierz widok mapy Możesz wybrać:
- klasyczny widok mapy (2D)
- widok (3D) który imituje widok drogi którą
widzisz przed swoim samochodem.
- Real 3D, podczas nawigacji będziesz widzieć
trójwymiarowe bryły budynków które mijasz.
( Widok Real 3D występuje w wybranych
miastach )

Ustaw preferowaną orientację mapy. Jeśli
ustawisz „automatycznie wybierany kierunek”,
to MapaMap u góry ekranu pokaże kierunek
jazdy ilekroć będziesz korzystał z nawigacji i
północ geograﬁczną, gdy żadna trasa nie będzie
wyznaczona.

Włącz lub wyłącz wyswietlanie na mapie Twoich
miejsc Ulubionych
Włącz lub Wyłącz automatyczne przybliżanie
przed manewrem (autozoom).
Jeżeli ustawisz „automatycznie powiększ skalę”,
MapaMap przed każdym manewrem powiększy
- przybliży Mapę, tak abyś lepiej widział najbliższy
manewr.
Włącz lub wyłącz wskaźnik kierunku północnego

Włącz lub wyłącz, wyświetlanie nazwy ulicy
podczas nawigowania.

10

4. Ustawienia ekranu
Możesz dowolnie skonﬁgurować ekran , jego kolorystykę , jasność, oraz tryb wyświetlania .

Aby wejść do Ustawień Ekranu wciśnij

i dalej

5STAWIENIAEKRANU

5STAWIENIA

w Menu Głównym

.

Wybierz tryb wyświetlania, możesz
wybrać:
- zmieniany automatycznie
- dzienny
- nocny
Ustaw wygląd ekranu podczas
nawigacji w nocy
Wybierz kolorystykę Mapy.
Wciśnij aby wejść do ustawień
systemowych urządzenia, bez
konieczności zamknięcia MapaMap.
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5.Znajdowanie adresów
MapaMap wskazuje lokalizację miejsc na podstawie adresu. Program może szczegółowo określić lokalizację
(z dokładnością do numeru budynku), dla wybranych miejscowości, jeśli podano nazwę miejscowości, nazwę
ulicy i numer domu. We wszystkich pozostałych miejscowościach oraz w sytuacji, gdy nie podano nazwy
ulicy, MapaMap wskazuje przybliżoną lokalizację adresu – jest nią miejsce położone w umownym środku
miejscowości .
Aplikacja obsługuje znaki alfanumeryczne (nie uwzględnia polskich znaków).

5.1. Kryteria i etapy wyszukiwania
Aby wprowadzić dokładny adres Twojego celu podróży naciśnij
GŁÓWNYM MapaMap, następnie

!DRES

*%$j$/

i wprowadź dane adresowe.

Wciśnij, by wpisać
nazwę ulicy. Jeśli jej
nie podasz, to zostanie wskazany umowny
środek miejscowości.
Wpisanie nazwy ulicy
możliwe jest tylko w
wypadku miejscowości,
dla których mapa zawiera
szczegółowy plan
adresowy.

Wciśnij, by zobaczyć
lokalizację znalezionego
adresu na mapie;

w MENU

Wciśnij, by wpisać
nazwę miejscowości.
Jeśli nie podasz
nazwy miejscowości, to
wskazanie lokalizacji adresu nie będzie możliwe.

Wciśnij, aby
sprawdzić lub
odnaleźć wcześniej
wprowadzone adresy

Wciśnij, by ustawić
znaleziony adres
jako cel podróży i
rozpocząć nawigację;
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Wciśnij, by podać numer domu. Jeśli pole pozostawisz niewypełnione
lub wpiszesz 0, to pokazana zostanie lokalizacja
budynku o najmniejszym
istniejącym przy danej ulicy numerze. Jeśli podasz
numer domu, który przy
ulicy o podanej nazwie
nie istnieje, to wskazana
zostanie lokalizacja adresu
o najbliższym istniejącym
numerze.

Przy wpisywaniu nazw miejscowości i ulicy użytkownik ma do dyspozycji specjalnie zaprojektowaną
klawiaturę, z której bez trudu można korzystać bez użycia rysika:

• użytkownik może podać pełną nazwę lub wpisać tylko jej początek (co najmniej dwa znaki);
• wpisywane nazwy są podpowiadane z listy historii ostatnio wpisanych;

Jeśli podaną nazwę nosi kilka miejscowości lub nazwy
kilku miejscowości rozpoczynają się od wpisanych
liter, to po wciśnięciu w wskazanym miejscu na
prezentowanym obok screenie prezentowana jest lista
znalezionych miejscowości

Oprócz nazwy miejscowości – podawany jest powiat
i województwo, na terenie których jest ona położona.
Zaznacz właściwą miejscowość i potwierdź wybór
przyciskiem OK

Jeśli we wskazanej miejscowości jest kilka ulic o
nazwach rozpoczynających się podanym fragmentem,
to MapaMap wyświetli listę, na której można będzie
wskazać właściwą ulicę.
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5.2. Wynik wyszukiwania - znaleziono dokładny adres
Jeśli podałeś pełną informację (nazwę miejscowości i ulicy oraz numer domu), to po znalezieniu adresu
możesz:

zobaczyć lokalizację znalezionego adresu
na mapie;

ustawić znaleziony adres jako cel podróży i
rozpocząć nawigację;

Po wybraniu Zobacz na mapie możesz:

- rozpocząć nawigację do pokazanego adresu wciskając
- zmienić skalę mapy po naciśnięciu
- Przesunąć mapę w dowolnym kierunku
- uzyskać informacje o interesującym cię obiekcie
- wskazać nowe miejsce używając
- ustawić pokazaną lokalizację jako miejsce odwiedzane po drodze
- dodać znaleziony adres do Twojej listy miejsc Ulubionych
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6. Znajdowanie najbliższych obiektów użyteczności publicznej (POI)
MapaMap zawiera bogatą bazę obiektów użyteczności publicznej – tak zwanych POI (od angielskiego Points
of Interest). Podzieliliśmy je na 18 kategorii, a każdą z kategorii na podkategorie 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 przydatnych 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.
6.1. Kryteria wyszukiwania

W Menu Głównym wciśnij

i dalej

0/)

*%$j$/

,

- aby wejść do POI, a następnie określ czego szukasz:

Kliknij, aby określić kategorię, do której
należy poszukiwany przez Ciebie obiekt.

Kliknij, aby określić podkategorię, do której
należy obiekt, którego szukasz. Możesz
wybrać wszystkie, by przeszukać wszystkie
obiekty wskazanej wyżej kategorii.

MapaMap wyszukuje najbliższe obiekty POI. Kliknij,
by zmienić tę opcję.
W oknie szukaj POI możesz wybrać:
- wokół bieżącej pozycji, wyszuka punkty POI wokół
twojej aktualnej pozycji (jeśli jesteś w zasięgu satelit)
- „w pobliżu adresu” by muc wpisać adres w pobliżu
którego chcesz odnaleźć POI.
- blisko współrzędnych – możesz wprowadzić
współrzędne geograﬁczne wokół których chcesz
wyszukać POI
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Klikając ten przycisk, możesz podać dowolny
fragment nazwy poszukiwanego obiektu.
Podaj fragment nazwy własnej, by znaleźć
konkretny obiekt, lub nazwę sieci ﬁrmowej
(np.: Renault, Orlen), by znaleźć najbliższy
markowy warsztat dla Twojego samochodu,
ulubioną stację paliw, bankomat Twojego
banku, itp.

6.2. Wynik wyszukiwania POI
Wciśnij by zobaczyć szczegółowe informacje o
obiekcie

Wciśni by zaznaczyć obiekt;

Wciśnij by zobaczyć wybrany POI na Mapie

Wciśnij by wyznaczyć trasę do wybranego punktu
6.3. Szczegółowe informacje o znalezionym POI

Nazwa podkategorii POI, do której należy wybrany
obiekt.
Adres obiektu.

Dodatkowa informacja o wybranym POI. Zależnie od kategorii obiektu, znajdziesz tu informacje o godzinach
otwarcia obiektu, o tym, czy stacja paliw oferuje gaz, o rodzaju kuchni, w której specjalizuje się restauracja, itp.

Numer telefonu.

Uwaga! Nie zawsze wszystkie omówione dane będą widoczne. Wyświetlone zostaną tylko informacje
dotyczące wskazanego POI.
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7 . Ulubione – często odwiedzane, ważne miejsca
MapaMap umożliwia zapisywanie ważnych dla użytkownika miejsc jako tak zwane miejsca Ulubione.
Każdemu Ulubionemu możesz nadać własną, indywidualną nazwę.
Dla Twojej wygody, przygotowaliśmy wiele sposobów na dodawanie nowych Ulubionych:

-Włącz

wskaż miejsce na mapie, a następnie wciśnij

$OULUBIONYCH

MapaMap zaproponuje Ci nazwę nowego miejsca – oczywiście możesz ją zmienić na dowolną.

- Znajdź adres zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 5, a następnie wciśnij
.
Zaakceptuj proponowaną nazwę, lub wpisz inną.

$OULUBIONYCH

- Podaj kryteria wyszukiwania obiektów użyteczności publicznej (POI) zgodnie ze wskazówkami punktu 6. Na
ekranie
5,5")/.%
znalezionych obiektów wybierz interesujący Cię obiekt, a następnie wybierz

Kliknij, by zaznaczyć Ulubiony;

Wciśnij i przytrzymaj, by zmienić nazwę zaznaczonego obiektu;

Wciśnij, by usunąć zaznaczony obiekt;

Wciśnij, by zatwierdzić wybór i przejść dalej.

17

Na pokazanym
y powyżej ekranie możesz również dodawać nowe Ulubione miejsca.
Wciśnij

, a następnie określ sposób dodawania nowego miejsca:
Gdy tu klikniesz, to jako nowy Ulubiony
zostanie zapisana Twoja aktualna lokalizacja.
Przycisk ten nie będzie aktywny jeśli aktualna
pozycja nie zostanie ustalona
Kliknij tu, a następnie wpisz adres Twojego
nowego Ulubionego miejsca.
Kliknij tu, a następnie podaj kryteria
wyszukiwania POI. Zaznacz na liście jeden
ze znalezionych obiektów i potwierdź wybór.
Wciśnij, a następnie wskaż na mapie lokalizację Twojego nowego Ulubionego miejsca.

Po zaznaczeniu jednego z ulubionych POI i wciśnięciu
zanego poniżej

przejdziesz do ekranu podobnego do poka-

Wciśnij, by ustawić zaznaczony Ulubiony
jako cel, wyznaczyć trasę i rozpocząć
nawigację;

Wciśnij, by ustawić wybrany Ulubiony jako
punkt odwiedzany po drodze do celu (VIA).

Wciśnij, by zobaczyć na mapie lokalizację
wybranego Ulubionego.

Po wybraniu Zobacz na mapie możesz:

- rozpocząć nawigację do pokazanego Ulubionego miejsca wciskając

- wskazać nowe miejsce używając

,

- ustawić pokazany Ulubiony jako miejsce odwiedzane po drodze
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,

8. Trasa – cel, miejsca odwiedzane po drodze(VIA), preferencje wyboru drogi, objazdy
MapaMap wyznacza automatycznie – w oparciu o siatkę drogową – trasy przejazdu, optymalne ze względu na
wybrane kryterium. Mogą to być proste trasy typu start - meta, ale mogą to być również trasy bardziej złożone.
MapaMap nie tylko doprowadzi Cię do wskazanego celu, ale również przeprowadzi przez miejsca, które
chcesz odwiedzić po drodze (VIA), uwzględni Twoje preferencje dotyczące wyboru drogi (przejedź w pobliżu
miejscowości), znajdzie alternatywną drogę przez okolicę wskazanego na mapie miejsca (Objedź tędy).
8.1. Cel trasy

Dla Twojej wygody MapęMap zaprojektowaliśmy w ten sposób, by udostępniała wiele możliwości określenia
celu podróży.
Celem podróży może być:
- miejsce wskazane na mapie:
wciśnij

kliknij

, - wskaż na mapie miejsce, do którego chcesz dojechać,
*%$j$/

- adres:
:ANJDxADRES
wciśnij
, а następnie ,
wpisz adres miejsca, do którego
g chcesz dojechać,
j
a po
jego znalezieniu kliknij

*%$j$/

- wybrany obiekt użyteczności publicznej (POI):
:ANJDx0/)
Wciśnij
, a następnie ,
podaj – zgodnie z instrukcjami ppunktu 6 – kryteria
y
wyszukiwania
y
POI, zaznacz jeden ze znalezionych
obiektów, a następnie wciśnij

*%$j$/

- jedno z miejsc ulubionych:

Wciśnij

, a następnie

5LUBIONEMIEJSCA

wybierz jeden z Ulubionych, a następnie wciśnij

,
*%$j$/
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8.2. Miejsca odwiedzane po drodze (VIA)
VIA, to miejsce, przez które przejedziesz jadąc do celu. Punktem VIA może być adres, wybrane miejsce szczególne – POI, Twoje ulubione miejsce zapisane w Ulubionych, miejsce wskazane na mapie. MapaMap zawsze
doprowadzi Cię dokładnie do punktu VIA, a dopiero później poprowadzi dalej – do celu.
– Co zrobić, byy po drodze do celu odwiedzić miejsce
o znanym adresie ?
j
Wciśnij

, a następnie ,

:NAJDxADRES

*%$j
wpisz adres miejsca,do którego chcesz dojechać jego znalezieniu kliknij
– Co zrobić, by po drodze do celu przejechać przez wybrany POI (stację paliw, bank, warsztat, itp.)?
:NAJDx0/)
Wciśnij
, a następnie
,
Podaj kryteria wyszukiwania. Wybierz jeden, ze znalezionych POI, a potem wciśnij Jedź przez. MapaMap
poprowadzi Cię do wybranego miejsca, a następnie do celu.
– Co zrobić, by po drodze do celu odwiedzić jedno z ulubionych miejsc (podjechać pod szkołę, by odebrać
dzieci, wstąpić do rodziny, itp.)?
Jeśli masz już jakieś swoje ulubione miejsca, to możesz je użyć planując trasę. Przejdź do listy Ulubionych (tak
jak opisano to w punkcie 7), zaznacz ulubione miejsce, które chcesz odwiedzić po drodze i wciśnij Jedź przez.
MapaMap poprowadzi Cię do wskazanego ulubionego miejsca, a następnie do celu.
8.3. Preferencje wyboru drogi (modyﬁkacja wyznaczonej trasy)
Zdarza się, że trasa wybrana przez MapęMap prowadzi drogą, którą nie chcemy jechać.
Wolelibyśmy jechać inną, prowadzącą przez jakąś. W takim wypadku nie zależy nam na przejechaniu przez
żaden konkretny adres w tej miejscowości; zwykle wolelibyśmy nawet nie wjeżdżać do tej miejscowości, a
pojechać jej obwodnicą. Ta miejscowość określa jedynie naszą preferencję, co do wyboru drogi.
Aby ustawić taką preferencję, przejdź z Menu głównego do PLANOWANIE TRASY. Wciśnij
podaj
nazwę miejscowości, która leży w pobliżu preferowanej przez Ciebie drogi. Nie wpisuj żadnej nazwy ulicy. Po
znalezieniu
miejscowości wciśnij

0RZEJEDxWPOBLIU

8.4. Objazdy
Czasami część wyznaczonej przez MapęMap trasy jest nieprzejezdna. Jakiś odcinek drogi jest w remoncie, albo
po prostu jest zakorkowany. Z MapąMap objedziesz utrudnienia drogowe nawet w nieznanej okolicy.

Użyj narzędzia
którą

, wskaż na mapie miejsce na prawo lub na lewo od wyznaczonej trasy określając okolicę,

chciałbyś objechać utrudnienie w ruchu, a następnie kliknij

/BJEDxTÃDY

.MapaMap poprowadzi Cię do celu wybierając drogę w pobliżu wskazanego miejsca
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8.5. Menu PLANOWANIE TRASY
Menu TRASA służy do zarządzania Twoją trasą. Możesz tu podejrzeć i zmodyﬁkować jej poszczególne
elementy.
Początek trasy (start). Kliknij by ustalić start.
Możesz ustawić GPS, jeśli chcesz wyznaczyć
trasę z bieżącej lokalizacji, lub wybrać inny
start i dzięki temu sprawdzić połączenie
drogowe między dowolnymi miejscami.
Lista dodanych punktów VIA
Cel trasy (meta). Kliknij, by zmienić lub
ustalić cel trasy. Przeczytaj rozdział
Кliknij, by zmienić kolejność odwiedzanych
miejsc.
Kliknij, by dodać
odwiedzane miejsce
lub miejsce określające
preferowaną drogę.

Kliknij, by usunąć
zaznaczony element
trasy.

8.5.1. Zmień początek trasy
Twoim startem – początkiem Twojej trasy – będzie zwykle aktualna pozycja ustalona przez GPS. Jeśli chcesz
sprawdzić
przebieg trasy z innej, dowolnej lokalizacji, to przyciśnij

3TART'03

,

a następnie wciśnij:
'03

!DRES
:ULUBIONYCH

0/)

,by aplikacja wykorzystywała aktualny pomiar z GPS do określania początku trasy

ppotem wpisz adres, z którego ma być obliczona trasa;
wskaż jeden z Ulubionych;

, określ kryteria wyszukiwania obiektu użyteczności publicznej i wybierz jedno ze

znalezionych miejsc;
0UNKTZMAPY

, i oznacz początek trasy na mapie;

7SPÌÃDNE
,podaj współrzędne geograﬁczne początku trasy.
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8.5.2. Zmień cel
-ETA&)4.%3

Jeśli cel trasy nie został jeszcze określony albo chcesz go zmodyﬁkować, to przyciśnij
a następnie
p wciśnij:
j
!DRES

,i wpisz adres celu;

:ULUBIONYCH
0/)

, a potem wskaż Ulubiony, do którego chcesz dojechać;
, znajdź obiekty POI spełniające odpowiednie kryteria i wybierz jeden z nich;

0UNKTZMAPY
7SPÌÃDNE

i wskaż na mapie cel trasy.
podaj współrzędne geograﬁczne celu twojej trasy

8.5.3. Dodawanie elementów trasy
Wciskając

, możesz dodać nowe elementy trasy. Do dyspozycji masz następujące możliwości:

!DRES
Jeśli podasz dokładny adres, to zostanie on dopisany jako nowe miejsce, które odwiedzisz po drodze do
celu (nowy punkt VIA). Jeśli podasz tylko nazwę miejscowości, to konieczne będzie sprecyzowanie czy
nowe miejsce ma się znaleźć dokładnie na trasie (opcja Przejedź przez miejscowość), czy ma tylko określać
preferowaną trasę (opcja Przejedź w pobliżu miejscowości). W opcji Przejedź przez miejscowość MapaMap
wyznaczy trasę do miejscowości (w przypadku miasta – do jego centrum), a następnie do celu. W opcji
Przejedź w pobliżu miejscowości aplikacja wyznaczy trasę do celu wybierając drogę przebiegającą w pobliżu
znalezionej miejscowości
0/)
Jeśli dodasz do trasy znaleziony obiekt użyteczności publicznej (POI), to MapaMap przeprowadzi Cię
dokładnie przez jego lokalizację, a następnie do celu.
:ULUBIONYCH
Podobnie jak w przypadku POI, jeśli dodasz do trasy jedno z ulubionych miejsc, to MapaMap wyznaczy trasę
dokładnie do tego miejsca, a następnie do celu.
0UNKTZMAPY
Ten przycisk umożliwia wskazanie na mapie nowego elementu trasy. W tym wypadku, podobnie jak przy
dodawaniu miejscowości, konieczne jest sprecyzowanie, czy wskazane miejsce ma się znaleźć dokładnie na
trasie (opcja Przejedź przez wskazane miejsce), czy ma określać okolicę, przez którą ma być poprowadzona
trasa (opcja Przejedź w pobliżu wskazanego miejsca). W pierwszym przypadku MapaMap wyznaczy trasę do
wskazanego miejsca, a następnie dalej, do celu. W drugim, aplikacja wyznaczy trasę do celu wybierając drogę
przebiegającą w pobliżu wskazanego miejsca.
7SPÌÃDNE
Ten przycisk umożliwia wprowadzenie współrzędnych geograﬁcznych nowego elementu trasy, jeśli dodasz
element do trasy to MapaMap wyznaczy trasę dokładnie do tego miejsca, a następnie do celu.
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8.5.4. Przycisk OK. Menu TRASA
Przycisk

nie będzie aktywny, jeśli nie określisz mety

8.5.5 Zapisywanie i odczytywanie preferowanej trasy.
Wiemy, jak uciążliwe jest przechodzenie przez kolejne okna dialogowe, dlatego w MapieMap wiele funkcji
można zautomatyzować redukując do minimum okna dialogowe i pola, które trzeba wypełnić.
MapaMap została tak zaprojektowana aby użytkownika jak najszybciej, mógł wyznaczyć swoją trasę.
Jeżeli wyznaczyłeś swoją trasę korzystając z Menu PLANOWANIE TRASY, możesz ją zapisać. Jeśli zapiszesz
swoją trasę, następnym razem w prosty i szybki sposób będziesz mógł wrócić do ustawień elementów tej trasy.
Jeżeli wcześniej zapisałeś wyznaczoną trasę,
możesz ją bez konieczności wprowadzania
wszystkich danych przywrócić.
W tym celu wciśnij wskazany przycisk,
wybierz interesującą cię wcześniej zapisaną
trasę i zaakceptuj przyciskiem OK.

Wciśnij, a następnie podaj dowolną nazwę
i zaakceptuj przyciskiem OK., aby za pisać
swoją trasę.

8.6. Kalkulacja trasy
Wciśnij w Menu głównym

5STAWIENIA

, a następnie

+ALKULACJATRASY

Kliknij, by wybrać sposób obliczania trasy.
MapaMap może wyznaczyć trasę: - najkrótszą
– obliczoną w taki sposób, by dystans był jak
najkrótszy; - najszybszą – obliczoną w taki
sposób, by czas przejazdu był możliwie krótki.
Klikając tu możesz zdecydować, czy trasa ma
być obliczana dla samochodu, czy dla pieszego.
W pierwszej opcji, podczas obliczania trasy
uwzględnione zostaną wszelkie ograniczenia w
ruchu – kierunkowość ulic, zakazy ruchu, zakazy
skrętu, itd. Przy obliczaniu trasy dla pieszego
żadne restrykcje nie będą uwzględnione..
Kliknij, by określić
ja-kimi drogami
chcesz się poruszać.
MapaMap, obliczając
trasę, może korzystać:
ze wszystkich dróg;
tylko z dróg krajowych

MapaMap przelicza
wyznaczoną trasę, jeśli
z niej zjedziesz. W tym
miejscu możesz wyłączyć
tę funkcję. Możesz tu
też określić minimalną
odległość od wyznaczonej
trasy, przy której system
wyznaczy nową.

Uwaga! Jeśli wyznaczona trasa prowadzi
przez drogi z zakazem ruchu, sugeruje wjazd
w ulice z zakazem wjazdu lub nie uwzględnia
innych ograniczeń w ruchu, to upewnij się,
że trasa została wyznaczona dla samochodu a
nie dla pieszego.
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9. Nawigacja
MapaMap zastosowana w urządzeniu podłączonym do odbiornika GPS stanowi kompletny system nawigacyjny
prowadzący kierowcę po wytyczonej trasie, od jej początku do celu. W czasie nawigacji podaje kierowcy komunikaty o najbliższych manewrach, a w razie zboczenia z trasy przelicza ją automatycznie. Jeśli do Twojego
urządzenia podłączony jest GPS, to aby rozpocząć nawigację, po prostu określ cel, uruchom obliczanie trasy i
jedź!
9.1.Komunikaty głosowe
Podczas nawigacji, przed każdym manewrem, głos lektora podaje kierowcy informacje o rodzaju manewru i
odległości do niego.
Aby zmienić ustawienia dźwięku - wybrać głos lektora , zmienić głośność komunikatów wciśnij w

MENU GŁÓWNYM MapaMap
, dalej

534!7)%.)!

5STAWIENIAGOSOWE
Kliknij tu, by ustawić preferowany głos lektora wygłaszającego komunikaty nawigacyjne.
Zmień natężenie wypowiadanych komunikatów

9.2. Informacje wyświetlane na mapie
W czasie nawigacji na mapie prezentowane są następujące informacje:
Nazwa ulicy, po której
się poruszasz.Gdy masz
włączone opcje informowania dźwiękowego o
punktach POI, w miejscu
tym pojawiać się będzie
Nazwa punktu POI oraz
odległość do niego.
Aktualna prędkość

Wyznaczona trasa
Twoja lokalizacja
Strzałka najbliższego
manewru
Odległość oraz szacunkowy czas pokonania
trasyZmień natężenie
wypowiadanych komunikatów

W czasie nawigacji pasek narzędzi chowa się automatycznie. Aby go wywołać należy kliknąć w dowolnym
miejscu mapy.
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9.3. Panel nawigacyjny
Panel nawigacyjny prezentuje wyłącznie informacje nawigacyjne :
- informację o rodzaju najbliższego manewru i odległości do niego
- nazwę ulicy, po której się poruszasz
- dystans do najbliższego VIA i do celu oraz szacunkowy czas jego pokonania•
- aktualną prędkość jazdy

9.4 Widok POI

Aby zmienić widoki POI , dodać lub ukryć punkty POI wciśnij w MENU GŁÓWNYM,
i dalej

534!7)%.)!

5STAWIENIA0/)

Wyświetlanie wybranych POI na Mapie
Brak wyświetlanie wybranych POI na Mapie

Wyświetlanie wybranych POI na Mapie oraz
informowanie komunikatami głosowymi
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10. GPS

Wciśnij

w Menu głównym, by wyświetlić Ekran GPS. Prezentowane są na nim następujące informacje:

Wciśnij GPS aby wyłączyć
lub włączyć GPS. Wyłącz
GPS jeśli znajdujesz się
w pomieszczeniu.Pozycja na mapie nie będzie odświeżana. Przy wyłączonym GPS dostępna jest
symulacja nawigacji.

Aktualna data i czas.

Określ swoją strefę

Współrzędne geograﬁczne
aktualnej lokalizacji Twojego
odbiornika GPS.
- wysokość nad poziomem
morza aktualnej lokali-zacji;
- Azymut, czyli kąt pomię- dzy kierunkiem północnym, a bieżącym kierunkiem ruchu;
- dokładność określenia lokalizacji przez GPS (zależna od ilości namierzonych satelitów),
- Twoja aktualna prędkość poruszania się.

Schemat siły sygnału odbieranego z poszczególnych
satelitów.Dane pobierane
z GPS.
Schemat sklepienia niebieskiego nad bieżącą pozycją, z oznaczoną
aktualną lokalizacją
satelitów GPS.czasową
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Na ekranie tym są zawarte informacje dotyczące długości dnia , oraz nocy, godziny wschodu słońca oraz
zachodu.

11. Symulacja
Symulacja umożliwia przetestowanie funkcji nawigacyjnych w pomieszczeniu. Aby uruchomić symulację
należy wyłączyć GPS, a następnie wyznaczyć jakąś trasę. Po każdym wyznaczeniu trasy MapaMap umożliwi
uruchomienie symlacji. Podczas symulacji na mapie będzie pokazywana sztucznie generowana pozycja,
podawane będą komunikaty głosowe.
MapaMap automatycznie rozpoznaje utratę komunikacji z odbiornikiem GPS i wyświetla komunikat: „Brak
komunikacji z GPS. Czy chcesz teraz zmienić ustawienia połączenia z odbiornikiem GPS?”. Taki komunikat
może się pojawić jeśli znajdujesz się poza zasięgiem satelitów. Jeśli znajdujesz się w budynku, to wybierz
“Tak” i wyłącz GPS. Pamiętaj, że w takiej sytuacji, przed rozpoczęciem nawigacji należy ponownie włączyć
GPS .

12. Ustawiania
Z Menu głównego wejdź do Ustawiania następnie wciśnij:
+OMUNIKATYGOSOWE
+ALKULACJATRASY
5STAWIENIAMAPY
5STAWIENIAEKRANU
*ÃZYK
!KTYWNEMAPY

, by zmienić ustawienia dźwięku

, by ustawić preferencje sposobu kalkulacji trasy
aby skonﬁgurować preferencje dotyczące mapy
aby określić ustawienia ekranu, wybrać kolor Mapy,zmienić jasność ekranu.
by wybrać język programu i komunikatów.
by wybrać Mapę, wybór Mapy będzie możliwy w przypadku gdy MapaMap z większej

liczby Map.
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5STAWDOMYuLNE

5STAWIENIA0/)

, by przwrucić ustawiania domyślne.

, by wybrać wyświetlane punkty POI na twoim urządzeniu podczas nawigowania

13. Aktualizacja oprogramowania i map
Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją produktu zapraszamy na stronę www.MapaMap.pl
Aby zamówić i pobrać najnowszą Mapę, wejdź na stronę www.MapaMap.pl , przejdź do zakładki „logowanie”,
następnie załóż swoje konto, podając swój adres e-mail , oraz dowolne hasło.
W przypadku gdy posiadasz już swoje konto w naszym serwisie, zaloguj się a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami od punktu 13.1. d.
13.1. Rejestracja produktu MapaMap.
W celu zarejestrowania wykonaj następujące kroki:
a) Zaloguj się podając swój login, oraz hasło;
b) Przejdź do sekcji „Moje produkty” , wybierz „Rejestruję posiadany produkt”;
c) Zarejestruj swój produkt podając numer seryjny produktu MapaMap, znajdziesz go po wciśnięciu przycisku
Ustawienia w MENU i dalej
, w aplikacji MapaMap. ( Numer seryjny MapaMap może być w zależności od wersji produktu umieszczony
również na dołączonej karcie SD, lub hologramie umieszczonym na urządzeniu)
d) Przejdź do zakładki „Moje produkty”. Jeżeli jest dostępna aktualizacja oprogramowania lub Map, pojawi się
napis „Dostępny Upgrade” wybierz „pokaż” aby zobaczyć szczegóły.
e) W oknie „Dostępne upgrade’y dla produktu” wybierz „zamów” przy wybranej przez Ciebie aktualizacji.
Możesz wybrać :
Dla wersji produktowych LITE, oraz Easy.
- Płatne rozszerzenie aplikacji wraz z najnowszą mapą .
Rozszerzenie zawiera Upgrade do najnowszej dostępnej mapy wraz z aplikacją MapaMap.
Po wykupieniu rozszerzenia do pełnego produktu będziesz mógł zamówić :
• Bezpłatną aktualizację Aplikacji;
• Płatną jednorazową aktualizację Aplikacji wraz z Mapą;
• Płatną Prenumeratę Roczną, po jej zamówieniu będziesz mógł przez okres 12 miesięcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pobierać najnowsze Mapy wraz z Aplikacją. Gwarantujemy cztery aktualizacje w przeciągu
tego okresu.
Jeżeli jest to upgarde płatny, będzie on możliwy do pobrania po zaksięgowaniu wpływu.
Dla pozostałych wersji produktowych MapaMap możesz zamówić:
• Bezpłatną aktualizację Aplikacji;
• Płatną jednorazową aktualizację Aplikacji wraz z Mapą;
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• Płatną Prenumeratę Roczną, po jej zamówieniu będziesz mógł przez okres 12 miesięcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pobierać najnowsze Mapy wraz z Aplikacją. Gwarantujemy cztery aktualizacje w przeciągu
tego okresu.
Jeżeli jest to upgarde płatny, będzie on możliwy do pobrania po zaksięgowaniu wpływu.

Zalecamy, by zawsze korzystać z najnowszej wersji oprogramowania i map.
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W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

e-mail : pomoc@mapamap.pl
Tel: 022 353 80 88

