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Pemberitahuan
Terima kasih telah memilih primo IGO sebagai navigator anda.
Mulai menggunakan perangkat anda segera. Dokumen ini adalah
penjelasan rinci tentang perangkat lunak navigasi. Anda dapat
dengan mudah memahami perangkat lunak saat Anda
menggunakannya, namun, kami masih menyarankan Anda
membaca manual ini untuk memahami layar dan fitur.

Mudah update peta navigasi
Sangat mudah untuk menjaga sistem navigasi up to date.
Cukup
menjalankan aplikasi Toolbox dengan produk Anda
terhubung dan mendownload data peta baru.

Table of contents
1 Peringatan dan Informasi Keselamatan............................................................

6

2 Persiapan ..............................................................................................................

7

2.1 Menu Navigasi ............................................................................................................

8

2.2 Tombol Perangkat Keras.............................................................................................

9

2.2.1 Tombol Menu Utama.......................................................................................................

9

2.3 Tombol dan kontrol lain pada layar.............................................................................

9

2.3.1 Penggunaan Keyboard......................................................................................................

10

2.3.2 Beyond single screen tap ..................................................................................................

11

2.4 Tampilan Peta.............................................................................................................. 12
2.4.1 Menjelajahi Peta ...............................................................................................................

12

2.4.2 Posisi Penanda .................................................................................................................

14

2.4.2.1 Vehimarker and Lock-on-Road ..............................................................................................

14

2.4.2.2 Memilih peta lokasi (kursor) dan objek peta yang dipilih.......................................................

14

2.4.3 Objek dalam Peta .............................................................................................................

15

2.4.3.1 Jalan ……….. ..........................................................................................................................

15

2.4.3.2 Tampilan Jalan Memutar dan Jalan berikutnya........................................................................

15

2.4.3.3 Lane informasi dan Tiang Rambu.............................................................................................

16

2.4.3.4 Junction view ..........................................................................................................................

17

2.4.3.5 Motorway exit services ...........................................................................................................

17

2.4.3.6 Type Objek 3D......................................................................................................................

17

2.4.3.7 Elemen dari rute aktif..............................................................................................................

18

2.4.3.8 Lalulintas................................................................................................................................

19

2.4.4 Memanipulasi Peta...........................................................................................................

20

2.4.5 Menu Cepat......................................................................................................................

21

2.4.6 Memeriksa rincian posisi saat ini (Where Am I?) ............................................................

24

3 On-road navigasi .................................................................................................

26

3.1 Memilih tujuan dari rute………….. .............................................................................

26

3.1.1 Memasukan Alamat atau sebagian alamat…...................................................................

26

3.1.1.1 Masukkan alamat ....................................................................................................................

27

3.1.1.2 Memasuki titik tengah jalan sebagai tujuan…………................................................................

29

3.1.1.3 Memilih persimpangan sebagai tujuan..................................................................................

30

3.1.1.4 Memilih pusat kota / kota sebagai tujuan..............................................................................

32

3.1.1.5 Memasukkan alamat dengan kode pos.....................................................................................

33

3.1.1.6 Tips memasukkan alamat cepat.............................................................................................

35

3.1.2 Memilih tujuan dari Tempat Menarik…………….....................................................….

36

3.1.2.1 Pencarian cepat untuk Tempat Wisata...................................................................................

36

3.1.2.2 Mencari Tempat menarik menggunakan kategori standar....................................................

37

3.1.2.3 Mencari Tempat menarik berdasarkan kategori...................................................................

39

3.1.2.4 Mencari Tempat menarikberdasarkan nama ........................................................................

42

3.1.2.5 Memilih bantuan terdekat dari 'Where Am I?'.......................................................................

45

3

3.1.3 Memilih lokasi peta sebagai tujuan………..........................................................................

46

3.1.4 Memilih tujuan dari Favorit Anda …………....................................................................

47

3.1.5 Memilih salah satu tujuan paling mungkin (Smart History)..................................................

48

3.1.6 Memilih tujuan terakhir dari History …………...................................................................

49

3.1.7 Memasuki koordinat tujuan ……………............................................................................

50

3.1.8 Arahkan ke lokasi yang tersimpan dalam foto....................................................................

51

3.1.9 Membangun rute dari daftar tujuan (Membuat Rute) ……….............................................

52

3.2 Melihat seluruh rute di peta………..................................................................................

53

3.3 Memeriksa parameter rute dan rute mengakses fungsi terkait..................................

53

3.4 Memodifikasi Rute .........................................................................................................

54

3.4.1 Memilih tujuan baru ketika sudah memiliki rute: Route Baru, Waypoint atau
Akhir.....................................................................................................................................

54

3.4.2 Mengatur posisi awal baru untuk rute.................................................................................

55

3.4.3 Mengedit daftar tujuan (Edit Route) ...................................................................................

56

3.4.4 Berhenti rute aktif...............................................................................................................

57

3.4.5 Membatalkan aktif...............................................................................................................

57

3.4.6 Memeriksa alternatif rute ketika merencanakan rute............................................................

58

3.4.7 Memeriksa alternatif rute untuk rute yang sudah ada...........................................................

59

3.4.8 Changing the vehicle used in route planning ......................................................................

60

3.4.9 Mengubah jenis jalan yang digunakan dalam perencanaan rute...........................................

61

3.5 Menyimpan lokasi sebagai tujuan Favorit.....................................................................

62

3.6 Menyimpan lokasi sebagai titik waspada.......................................................................

62

3.7 Mengedit titik waspada..................................................................................................

63

3.8 Melihat simulasi rute………………… ..............................................................................

64

4 Off-road navigasi....................................................................................................

65

4.1 Memilih tujuan rute…………………. .............................................................................

65

4.2 Sistem navigasi modus off-road.....................................................................................

65

5 Lorry navigation.....................................................................................................

66

5.1 Menyiapkan parameter kendaraan................................................................................

66

5.2 Menyiapkan waktu menunggu di titik arah...................................................................

68

5.3 Menyiapkan alert waktu mengemudi.............................................................................

69

6 Panduan Referensi.................................................................................................

70

6.1 Konsep...........................................................................................................................

70

6.1.1 Smart Zoom ........................................................................................................................

70

6.1.2 Warna Tema Siang dan Malam .........................................................................................

70

6.1.3 Rute perhitungan dan perhitungan kembali........................................................................

70

6.1.4 Kamera keselamatan jalan dan titik kedekatan lain waspada..............................................

72

6.1.5 Peringatan batas kecepatan................................................................................................

73

6.1.6 Posisi GPS Indikator kualitas dan waktu saat ini..................................................................

73

6.1.7 informasi lalu lintas dalam perencanaan rute .....................................................................

74

4

6.1.7.1 Histori lalulintas .......................................................................................................................

75

6.1.7.2 Real-time traffic information (TMC) ............................................................................................

75

6.1.7.3 Online traffic information ...........................................................................................................

76

6.2 Menu 'More'.................................... ................................................................................

78

6.3 Pengaturan Menu................................ ...........................................................................

79

6.3.1 Suara dan Peringatan ...........................................................................................................

80
....

6.3.2 Kostumisasi Menu Cepat ....................................................................................................

82

6.3.3 Pengaturan Lorry...........................................................................................................................

82

6.3.4 Pengaturan Waktu Mengemudi............................................................................................

83

6.3.5 Pengaturan Lalu Lintas........................................................................................................

83
.

6.3.6 Pengaturan Rute...................................................................................................................

84

6.3.7 Pengaturan Peta...................................................................................................................

88

6.3.8 Visual Bimbingan Pengaturan.............................................................................................

89

6.3.9 Pengaturan Tampilan ..........................................................................................................

90
...

6.3.10 Pengaturan Regional..........................................................................................................

90
...

6.3.11 Pengaturan Monitor Perjalanan........................................................................................

91

6.3.12 Pengaturan Koleksi Log.....................................................................................................

91

7 Glosarium................................................................................................................

92

8 Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir .....................................................................

94

9 Copyright note ........................................................................................................

98

5

1 Peringatan dan Informasi Keselamatan
Sistem navigasi membantu Anda menemukan jalan ke tujuan anda dengan penerima
GPS yang dibuat. Software tidak mengirimkan posisi GPS anda, sehingga yang lain
tidak dapat melacak anda.
Jika anda menerimanya ketika pertama kali menggunakan aplikasi, perangkat
lunak mengumpulkan informasi penggunaan dan
log
GPS
yang dapat
digunakan untuk meningkatkan aplikasi dan kualitas dan cakupan peta. Data diolah
secara anonim; tidak ada yang akan dapat melacak informasi pribadi apapun. Jika
Anda berubah pikiran nanti, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan
pengumpulan log dalam Pengaturan (halaman 92)
Sangat penting agar anda melihat layar ketika waktu yang aman. Jika Anda
adalah pengemudi kendaraan, kami sarankan Anda menjalankan perangkat lunak
Anda sebelum Anda memulai perjalanan Anda. Rencanakan rute sebelum Anda
berangkat dan berhenti jika Anda perlu mengubah rute.
Anda harus mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti geometri jalan. Jika anda
menyimpang dari rute yang direkomendasikan, perangkat lunak anda akan mengubah
instruksi yang sesuai.
Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan Pengguna Akhir Perjanjian Lisensi
(halaman 95).
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2 Persiapan awal
Perangkat lunak ini dioptimalkan untuk penggunaan dalam mobil. Anda dapat
menggunakannya dengan mudah dengan menekan tombol layar dan peta dengan ujung jari
anda.
Bila menggunakan perangkat lunak navigasi untuk pertama kalinya, sebuah proses setup awal
dimulai secara otomatis. Lakukan sebagai berikut:
1.

Pilih bahasa tertulis dari antarmuka aplikasi. Kemudian Anda dapat mengubahnya
dalam Pengaturan Daerah (halaman 91).

2. Baca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir. Tekan

untuk melanjutkan.

3.

Pemandu Konfigurasi dimulai. Tekan

4.

Pilih bahasa dan speaker yang digunakan untuk pesan panduan suara. Kemudian
Anda dapat mengubahnya dalam pengaturan Sound dan Peringatan (halaman 91).

untuk melanjutkan

5.

Jika diperlukan, memodifikasi format waktu dan pengaturan unit. Kemudian
anda dapat mengubahnya dalam Pengaturan Daerah (halaman 91).

6.

Jika diperlukan, memodifikasi pilihan perencanaan rute standar. Kemudian Anda
dapat mengubahnya dalam pengaturan Rute (halaman 85).
7

7.

Pengaturan awal sekarang lengkap. Wizard Konfigurasi dapat dimulai kembali nantinya
dari menu Pengaturan (halaman 80).

8.

Anda sekarang ditanya apakah anda izinkan perangkat lunak untuk mengumpulkan
informasi penggunaan dan log GPS yang dapat digunakan untuk meningkatkan
aplikasi dan kualitas dan cakupan dalam peta.
untuk mengizinkan statistik anonim atau menonaktifkan fungsi
Tekan
ini. Kemudian anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mereka secara individual
dalam pengaturan koleksi Login (halaman 92).

Setelah setup, menu Navigasi muncul dan Anda dapat mulai menggunakan perangkat lunak.

2.1 Menu Navigasi
Anda dapat mencapai seluruh bagian dari perangkat lunak dari menu Navigasi.

Anda memiliki pilihan berikut :
•

untuk memilih tujuan Anda dengan memasukkan alamat
Tekan
atau memilih tempat yang menarik, lokasi di peta atau salah satu tujuan favorit anda.
Anda juga dapat mencari tujuan terakhir Anda dari Riwayat, memasukkan koordinat,
atau menggunakan lokasi yang tersimpan dalam foto.

•

untuk menampilkan parameter rute dan rute panjang
Tekan
secara penuh pada peta. Anda juga dapat melakukan rute yang berhubungan dengan
tindakan seperti mengedit atau membatalkan rute Anda, menetapkan titik awal untuk
rute, memilih alternatif rute, menghindari bagian dari rute, simulasi navigasi atau
menambahkan tujuan ke Favorit Anda.

•

untuk menyesuaikan cara perangkat lunak navigasi
Tekan
bekerja, untuk mensimulasikan rute demo atau untuk menjalankan beberapa aplikasi
tambahan.

•

untuk memulai navigasi pada peta. Tombol itu sendiri
Tekan
adalah peta hidup miniatur yang menunjukkan posisi Anda saat ini, rute yang
direkomendasikan dan area peta sekitarnya. Tekan tombol untuk memperbesar peta ke
layar penuh.

•

Tekan

untuk membuka layar Ringkasan Lalu Lintas.
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• Tekan

untuk berhenti navigasi dan keluar dari software.

2.2 Tombol Perangkat Keras
Anda dapat menggunakan perangkat lunak kebanyakan dengan menekan layar sentuh.
Perangkat ini hanya memiliki beberapa tombol perangkat keras.
Anda dapat mengaktifkan perangkat Anda atau menonaktifkan setiap saat. Bila perangkat
ini nonaktif, maka perangkat lunak tidak menghitung posisi GPS anda dan tidak
memperbarui rute atau petunjuk mengemudi.
Bila anda mengaktifkan perangkat lagi, perangkat lunak terus menavigasi segera setelah
penerima GPS telah menentukan posisi anda.

2.2.1 Tombol Menu Utama
Tombol ini membuka menu startup perangkat.

2.3 Tombol dan kontrol lain di layar
Bila Anda menggunakan perangkat lunak, anda harus tekan tombol pada layar sentuh.
Anda hanya perlu mengkonfirmasi pilihan atau perubahan jika aplikasi harus restart, perlu
melakukan konfigurasi ulang, atau anda akan kehilangan beberapa data atau pengaturan.
Jika tidak, perangkat lunak menyimpan pilihan anda dan menerapkan pengaturan baru tanpa
konfirmasi segera setelah anda menggunakan kontrol.

Type
Tombol

Example

Description
Tekan untuk memulai fungsi,
untuk membuka layar baru,
atau untuk mengatur
parameter.

How to use it
Tekan sekali

Tombol
dengani
Nilai

Beberapa tombol
Tekan sekali
menampilkan nilai saat ini dari
bidang atau pengaturan.
Tekan tombol untuk
mengubah nilai. Setelah
perubahan, nilai baru
ditampilkan pada tombol.

Icon

ikon
juga
Menunjukkan informasi status. Beberapa
berfungsi sebagai tombol.
Tekan mereka sekali.
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Ambil daftar di mana
Bila Anda harus memilih
saja dan geser jari Anda
dari beberapa pilihan,
ke atas atau bawah.
mereka muncul dalam
Tergantung
pada
daftar.
kecepatan geser, daftar
akan gulir cepat atau
lambat, hanya sedikit
atau sampai akhir.
Atau, bergerak di antara
halaman dengan

Daftar

dan
tombol
tekan nilai yang anda
inginkan.
Radio
button

Jika hanya ada beberapa Tekan salah satu tombol
pilihan, tombol radio dapat untuk memilih nilai baru.
digunakan sebagai
pengganti daftar. Hanya
satu nilai dapat dipilih.

Switch

Jika hanya ada dua
pilihan, tanda centang
menunjukkan apakah fitur
ini diaktifkan.

Slider

Ketika fitur dapat diatur
untuk nilai yang berbeda
dalam suatu range,
perangkat lunak
menunjukkan indikator
pada alat pengukur yang
menampilkan dan
menetapkan nilai.

Virtual
keyboard

Keyboard alfabet dan
alfanumerik untuk
memasukkan teks dan
angka.

Tekan untuk mengaktifkan
switch on atau off.

•

Tarik pegangan
untuk
gerakkan
slider ke posisi baru.

•

Tekan slider di
mana anda inginkan
untuk
pegang
muncul pada posisi
ibu jari anda.

Setiap tombol adalah
tombol layar sentuh.

2.3.1 Penggunaan Keyboard
Anda hanya perlu memasukkan huruf atau angka ketika anda tidak bisa menghindarinya.
Anda dapat mengetik dengan ujung jari Anda pada layar penuh keyboard dan anda dapat
beralih antara berbagai layout keyboard, misalnya Inggris, Yunani atau numerik.

Task
Beralih ke tata letak keyboard, misalnya
dari keyboard Inggris ke keyboard Yunani.

Instruction
Tekan tombol
keyboard baru dari daftar.
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dan pilih layout

Memperbaiki entri anda pada keyboard

Memasukan ruang,
misalnya antara nama pertama
dan namakeluarga atau dalam multiword nama jalan.

Tekan
untuk menghapus karakter yang
tidak diperlukan
Tekan dan tahan tombol untuk menghapus
beberapa karakter atau masukan keseluruhan.

dibagian tengah bawah

Tekan tombol
layar.

Memasukan angka dan simbol
untuk beralih ke karakter angka
Tekan
dan simbol.
Menuntaskan entri keyboard
(menerima hasil pencarian yang
disarankan)
Menuntaskan entri keyboard
(membuka daftar hasil pencarian)
Menuntaskan entri keyboard
(menyimpaninput Anda)

Tekan

.

Tekan

.

Tekan

Membatalkan entri keyboard
(kembali ke layar sebelumnya)

.

Tekan

.

2.3.2 Selain tekan layar sekali
Anda biasanya perlu menekan layar hanya sekali. Namun, beberapa fitur yang berguna
dapat diakses dengan layar sentuhpenyadapan gabungan. Mereka adalah sebagai berikut :

Action
Menekan dan
menahan layar

Details
Tekan dan terus menekan tombol-tombol berikut untuk mencapai
fungsi tambahan::
•

Tekan dan tahan
Layar Peta akan muncul.

•

Tekan dan tahan salah satu

pada list dan menu layar

,

,

,

,

, dan

tombol
pada layar peta: anda dapat memutar, memiringkan
atau skala pada peta terus – menerus.

•

Tekan dan tahan
pada layar keyboard: anda dapat
menghapus beberapa karakter dengan cepat.

•

Tekan dan tahan
atau
dalam daftar panjang:
Anda dapat menggulir halaman terus menerus.
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Gerak – gerik
(drag&drop)

Anda perlu untuk menarik dan melepas layar hanya dalam
kasus-kasus seperti :
•
.
•

Pindah pegangan di slider

•

Memindahkan peta dalam ode peta browsing: ambil peta,
dan memindahkannya ke arah yang diinginkan.

Menggulir daftar: ambil daftar di mana saja dan geser jari anda
ke atas atau bawah. Tergantung pada kecepatan geser,
daftar akan gulir cepat atau lambat, hanya sedikit atau sampai
akhir.

2.4 Layar Peta
2.4.1 Menjelajahi Peta
Layar Peta adalah layar paling sering digunakan perangkat lunak ini.
Sebuah peta kecil nyata ditampilkan pada menu Navigasi,sebagai bagian dari
tombol

.

Untuk memperbesar peta ini dan membuka layar Peta, tekan

.

Peta ini menunjukkan posisi saat ini (Vehimarker, sebuah panah biru secara default), rute
direkomendasikan (garis oranye), dan area peta sekitarnya.
Ketika tidak ada posisi
terakhir anda berada.

GPS, Vehimarker yang

transparan. Ini

menunjukkan posisi

Anda melihat titik-titik berwarna yang mengitari simbol satelit di pojok kiri atas. Titik-titik lebih
hijau anda lihat, semakin dekat anda untuk mendapatkan posisi GPS yang valid.

Ketika posisi GPS tersedia, Vehimarker ditampilkan dalam warna penuh, sekarang
menunjukkan posisi Anda saat ini.
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Ada layar tombol dan bidang data pada layar
Selama navigasi, layar menunjukkan informasi rute.

untuk membantu

anda

menavigasi.

Secara default, hanya satu data lapangan ditampilkan di sudutkanan bawah. Tekan bidang
ini untuk melihat data rute semuabidang.

Tekan salah satu bidang data untuk menekan orang lain dan menampilkan hanya memilih
satu. Bidang
data berbeda ketika
anda menavigasi rute aktif
dan bila
anda
tidak
memiliki tujuan yang ditentukan (garis oranye tidak ditampilkan).
Data default field saat berlayar tanpa tujuan
untuk mengubah nilainya):

Field

(tekan dan

tahan

salah

satu ladang

Description
Menunjukkan kecepatan Anda saat ini diberikan oleh penerima GPS.
Menunjukkan batas kecepatan jalan saat ini jika peta berisi itu

Menunjukkan waktu
saat
ini dikoreksi
dengan zona
waktu offset.Waktu akurat berasal
dari satelit
GPS,
dan
informasi zona waktuberasal dari peta atau dapat diatur secara
manual dalam pengaturan Daerah.
(Waktu saat ini selalu ditampilkan di sudut kiri atas layar menu.)

Data default field saat navigasi rute (tekan dan tahan salah satu untuk mengubah nilainya):

Field

Description
Menunjukkan jarak Anda perlu melakukan perjalanan pada rute
sebelum mencapai tujuan akhir Anda.
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Menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir dari
rute berdasarkan informasi yang tersedia untuk segmen yang
tersisa dari rute.
Jika perangkat anda dapat menerima informasi lalu lintas hidup,
perhitungan memperhitungkan penundaan data lalu lintas yang
mempengaruhi rute
anda jika mereka
diterima. Namun,
penghitungan ini jarang akurat.
Data riwayat Lalu lintas juga dapat diperhitungkan jika data tersedia.
Menunjukkan perkiraan waktu kedatangan di tujuan akhir dari rute
berdasarkan informasi yang tersedia untuk segmen yang tersisa dari
rute.
Jika
perangkat
Anda dapat
menerima informasi lalu
lintas,
perhitungan memperhitungkan penundaan data lalu lintas yang
mempengaruhi rute
Anda jika mereka
diterima. Namun,
penghitungan ini jarang akurat.
Data riwayat Lalu lintas juga dapat diperhitungkan jika data tersedia.

2.4.2 Penanda Posisi
2.4.2.1 Vehimarker and Lock-on-Road
Ketika posisi GPS anda tersedia, perangkat lunak menandai posisi anda saat ini dengan
Vehimarker. Secara default, tanda ini adalah panah biru, tetapi anda dapat mengubah ikon
ini di Pengaturan.
Ketika di jalan navigasi dipilih, Vehimarker mungkin tidak menunjukkan posisi yang tepat pada
GPS
anda. Jika jalan
yang dekat, sejalan
dengan jalan
terdekat untuk
menekan
kesalahan posisi GPS, dan arah ikon sejalan dengan arah jalan.
Jika
Anda
memilih off-road navigasi: Vehimarker adalah pada
tepat GPS. Arah ikon menunjukkan posisi anda saat ini.

posisi

yang

2.4.2.2 Memilih peta lokasi (kursor) dan objek peta yang dipilih
Anda dapat menandai lokasi peta dengan cara berikut :
•

Tekan peta saat navigasi,

•

Tekan peta ketika Anda diminta untuk mengkonfirmasi tujuan pada akhir pencarian, atau

•

Tekan peta dalam Pencarian pada peta (page 46)

Ketika peta dipilih, kursor muncul di bagian titik yang dipilih di peta.
Kursor ditampilkan dengan titik merahmemancar (
zoom semua

)untuk membuatnya terlihat di

Lokasi kursor dapat digunakan sebagai tujuan dari rute, titik peringatan baru, Anda dapat
mencari Tempat di sekitarnya, atau Anda dapat menyimpan lokasi ini sebagai salah satu
tujuan favorit Anda.
Anda juga dapat memilih beberapa objek di peta. Jika Anda menekan peta pada ikon tempat
kepentingan atau titik waspada,objek akan dipilih (Anda melihat perbatasan mengitari merah
di sekitar objek), dan anda bisa mendapatkan informasi tentang objek ini atau
menggunakannya sebagai titik rute.
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2.4.3 Objek di Peta
2.4.3.1 Streets and roads
Perangkat lunak ini menunjukkan jalan-jalan dengan cara yang mirip dengan bagaimana
peta kertas jalan menunjukkan kepada mereka. Lebar dan warna sesuai dengan
kepentingan mereka: Anda dapat dengan mudah menceritakan sebuah jalan raya dari
sebuah jalan kecil

2.4.3.2 Turn preview and Next street
Bila menavigasi rute, bagian atas layar Peta menunjukkan informasi tentang acara rute
berikutnya (manuver) dan jalan berikutnya atau kota berikutnya / kota.

Ada sebuah lapangan di sudut kiri atas yang menampilkan manuver berikutnya. Kedua
jenis acara (berbalik, bundaran, keluar jalan raya, dll) dan jarak dari posisi saat ini
ditampilkan.
Sebuah ikon kecil akan menggambarkan jenis manuver berikutnya kedua jika waktunya
sudah dekat yang pertama. Jika tidak, hanya manuver berikutnya akan ditampilkan.

Kebanyakan ikon ini sangat intuitif. Tabel berikut berisi daftar beberapa peristiwa rute sering
ditampilkan. Simbol yang sama digunakan dalam kedua bidang :

Icon

Description
Belok kiri.
Belok kanan.
Putar balik.
Tetap di kanan.
Belok kiri tajam.
Tetap di kiri.
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Terus lurus dipersimpangan.
Ke kiri di bundaran, keluar ke-3
(manuver berikutnya).
Masuk bundaran (manuver berikutnya)

Masuk jalan raya
Keluar jalan raya
Kapal Ferry.
Tinggalkan Kapal Ferry.
Mendekati titik arah tujuan.
Mendekati tujuan/Tiba ditujuan.

2.4.3.3 Jalur informasi dan Tiang Rambu
Bila menavigasi di jalan berjalur banyak, penting untuk mengambil jalur yang tepat
untuk mengikuti rute yang direkomendasikan. Jika informasi jalur tersedia di data peta,
perangkat lunak akan menampilkan jalur dan arah mereka menggunakan panah kecil di
bagian bawah peta. Panah Disorot mewakili jalur yang perlu Anda ambil.
Dimana informasi tambahan tersedia, rambu-rambu menggantikan panah. Tiang Rambu
ditampilkan di bagian atas peta. Warna dan gaya dari rambu-rambu yang mirip dengan
yang sebenarnya dapat Anda lihat di atas jalan atau di pinggir jalan. Mereka
menunjukkan tujuan yang tersedia dan jumlah jalan jalur yang mengarah.
Semua rambu-rambu terlihat mirip saat jelajah (bila tidak ada rute yang dianjurkan). Bila
menavigasi rute, hanya plang yang menunjuk ke jalur (s) yang akan diambil akan ditampilkan
dalam warna yang hidup, semua yang lain lebih gelap.
Jika Anda ingin menyembunyikan rambu-rambu yang sedang ditampilkan, tekan salah satu
dari mereka dan layar Peta yang normal kembali sampai informasi plang baru diterima.
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2.4.3.4 Junction view
Jika Anda mendekati pintu keluar jalan raya atau persimpangan kompleks dan informasi yang
dibutuhkan ada, peta diganti dengan tampilan 3D dari junction. Jalur yang perlu Anda ambil
ditampilkan dengan panah. Rambu-rambu juga bisa hadir jika informasi tersedia.
Jika Anda ingin menyembunyikan persimpangan yang sedang ditampilkan, tekan gambar dan
kembali Peta layar.

2.4.3.5 Motorway exit services
Anda mungkin memerlukan pompa bensin atau restoran selama perjalanan Anda. Fitur ini
menampilkan tombol baru di peta ketika Anda berkendara di jalan raya.

Tekan tombol ini untuk membuka panel dengan rincian pintu keluar berikutnya atau
stasiun layanan.

Tekan salah satu dari mereka untuk menampilkannya pada peta dan menambahkannya
sebagai titik arah ke rute jika diperlukan.
Jika Anda ingin menampilkan jenis lain Tempat untuk keluar, Anda dapat mengubah ikon dalam
Visual Bimbingan pengaturan (halaman 90)

2.4.3.6 3D Tipe Objek
Perangkat lunak Anda mendukung jenis objek 3D berikut :

Type
3D terrain

Description
3D data peta medan menunjukkan perubahan medan, elevasi atau depresi
di negeri ini ketika Anda melihat peta di 2D, dan menggunakannya untuk
merencanakan peta rute dalam 3D ketika Anda menavigasi. Bukit dan
gunung yang akan ditampilkan di latar belakang dari peta 3D, dan
diilustrasikan oleh warna dan shading pada peta 2D.
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Elevated roads

3D landmarks
3D buildings

Kompleks persimpangan dan jalan terisolasi secara vertikal (seperti jalan
layang atau jembatan) yang ditampilkan dalam 3D.
Landmarks adalah representasi artistik atau blok 3D objek penting atau
terkenal.
Blok 3D representasi data bangunan kota yang penuh berisi ukuran
bangunan yang sebenarnya dan posisi pada peta.

2.4.3.7 Elemen Rute Aktif
Perangkat lunak Anda menunjukkan rute dengan cara berikut :

Symbol

Name

Description

Posisi GPS sekarang dan titik Posisi Anda saat ini ditampilkan pada peta. Jika
jalan yang dekat, sejalan dengan jalan terdekat.
mulai
Biasanya jika posisi GPS tersedia, rute dimulai
dari posisi saat ini. Jika tidak ada posisi GPS yang
valid, perangkat lunak Anda menggunakan posisi
terakhir yang diketahui sebagai titik awal.
Arah Tujuan (antara
tujuan)

Tujuan antara dari rute sebelum mencapai tujuan
akhir.

Tujuan ( titik akhir )

Tujuan akhir dari rute.

Warna Rute

Rute ini selalu menonjol dengan warna pada
peta, baik di siang hari dan dalam mode warna
malam.

Jalan-jalan dan jalan yang
dikecualikan dari navigasi

Anda dapat memilih apakah Anda ingin
menggunakan atau menghindari jenis jalan
tertentu (halaman 85). Namun, ketika perangkat
lunak Anda tidak bisa menghindari jalan tersebut,
rute akan memasukkan mereka dan akan
menunjukkan kepada mereka dalam warna yang
berbeda dari warna rute.

Jalan-jalan dan jalan yang
dipengaruhi oleh aktivitas
lalu lintas

Ruas jalan dapat dipengaruhi oleh aktivitas lalu
lintas diterima. Jalan-jalan ini dan jalan
ditampilkan dalam warna alternatif, dan simbol
kecil ditampilkan sepanjang rute menunjukkan
jenis dari peristiwa lalu lintas.
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2.4.3.8 Aktivitas Lalu Lintas
Jalan segmen dipengaruhi oleh aktivitas lalu lintas akan ditampilkan dengan warna pengganti
pada peta, dan simbol kecil di atas jalan menunjukkan sifat acara:

Tekan

Tekan

untuk membuka layar Ringkasan Lalu Lintas.

untuk membuka daftar aktivitas lalu lintas:

Sekarang tekan salah satu item daftar untuk melihat rinciannya, dan untuk menampilkan ruas
jalan yang terkena panjang penuh di peta:

Catatan! Jika ada kegiatan untuk lalu lintas rute direkomendasikan bahwa aplikasi belum
dilewati,
ikon akan membuka daftar kejadian lalu lintas yang cukup untuk
memungkinkan Anda dengan cepat memeriksa mereka.
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2.4.4 Memanipulasi Peta

Tekan peta mana saja untuk menelusuri itu selama navigasi. Peta berhenti setelah posisi
saat ini (Vehimarker, sebuah panah biru secara default, tidak terkunci dalam posisi
memperbaiki pada layar lagi) dan tombol kontrol muncul untuk membantu Anda
memodifikasi tampilan peta.

Action

Button(s)

Menggerakan
peta dengan
menyeret atau
menitikan

Tidak Ada Tombol

Perbesar dekat dan
jauh

,

Description
Anda dapat memindahkan peta segala arah: tekan dan
tahan peta, dan memindahkan jari Anda menuju arah
yang Anda ingin memindahkan peta.
Perubahan berapa banyak peta yang ditampilkan di
layar.
Perangkat lunak Anda menggunakan peta vektor
berkualitas tinggi
yang memungkinkan Anda
memeriksa peta di berbagai tingkat zoom, selalu
dengan konten dioptimalkan. Selalu menampilkan
nama jalan dan teks lainnya dengan ukuran font yang
sama, tidak pernah terbalik, dan Anda hanya melihat
jalan-jalan dan objek yang Anda butuhkan.
Skala peta memiliki batas dalam mode tampilan peta
3D. Jika Anda zoom out lebih jauh, peta beralih ke
Modus tampilan 2D.
Tekan tombol sekali untuk mengubah tampilan dalam
langkah-langkah besar, atau tekan dan tahan tombol
untuk memodifikasinya terus dan lancar.

Memiringkan atas
dan bawah

,

Mengubah sudut pandang vertikal peta pada
3D mode.
Tekan tombol sekali untuk mengubah tampilan dalam
langkah-langkah besar, atau tekan dan tahan tombol
untuk memodifikasinya terus dan lancar.

Memutar ke kiri
dan kanan

Tampilan 2D atau
3D
Kompas dalam 2D
modus tampilan
peta

,

,
,

Mengubah sudut pandang horizontal peta.
Tekan tombol sekali untuk mengubah tampilan dalam
jumlah besar langkah, atau tekan dan tahan tombol
untuk memodifikasinya terus dan lancar.
Tekan tombol ini untuk beralih antara perspektif 3D
dan mode peta 2D top down view.
Arah kompas menunjukkan Utara. Tekan tombol
untuk beralih ke Utara-up pandang, kemudian tekan
lagi untuk memutar peta ke arah sebelumnya.

20

Kompas dalam 3D
modus tampilan
peta

,

Arah kompas menunjukkan Utara. Tekan
tombol untuk beralih ke Utara-up pandang,
kemudian tekan lagi untuk memutar peta ke
arah sebelumnya.

Informasi
Lokasi

Tekan tombol ini untuk membuka layar baru
dengan informasi tentang titik peta yang
dipilih, kursor tersebut.

Kembali ke
Navigasi Normal

Tekan tombol ini untuk memindahkan peta
kembali mengikuti posisi GPS saat ini. Rotasi
peta otomatis juga diaktifkan kembali.
Tombol peta manipulasi menghilang dan
navigasi berlanjut.

Opsi Tambahan

Tekan tombol ini untuk membuka daftar fitur
tambahan seperti menyimpan kursor sebagai
tujuan favorit, atau mencari Tempat kursor di
sekitar itu.

Tentukan Tujuan

Tekan tombol ini untuk memilih kursor
sebagai tujuan baru. Rute ini secara otomatis
dihitung.

2.4.5 Menu Cepat
Menu Cepat adalah pilihan kontrol dan fungsi yang sering dibutuhkan selama navigasi. Hal
ini dapat dibuka langsung dari layar peta dengan menekan

.

Menu akan menutup setelah beberapa detik tidak aktif atau jika Anda menekan
Sebagian besar fungsi cara pintas. Mereka dapat diakses dari sistem menu.

.

Ada fungsi lebih tersedia daripada jumlah tombol dalam menu. Dalam Pengaturan, Anda dapat
memilih fungsi dari setiap tombol (halaman 83). Pilihan berikut tersedia:

Button

Description

Shortcut for

Cari / Pencarian
Fungsi ini memungkinkan Anda mencari Tempat
sepanjang rute Anda atau di sekitar lokasi Anda saat Tempat / Cari Cepat
(halaman 36)
ini jika tidak ada rute dihitung.
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Tombol ini akan membuka daftar tujuan favorit Anda.

Tombol ini akan membuka Daftar riwayat. Anda dapat
memilih salah satu tujuan sebelumnya.

Cari / Favorit (halaman
47)
Cari / Riwayat (halaman
49)

Tombol ini akan membuka fungsi mengubah rute.

Ruteku / Ubah Rute

Tombol ini akan membuka pengaturan rute terkait.

Lebih / Pengaturan
Pengaturan Rute /
(halaman 85)

Tombol ini akan membuka pengaturan peta terkait.

Lebih / Pengaturan /
Pengaturan Peta
(halaman 89)

Tekan kolom
Tombol ini akan membuka layar khusus dengan
Jalan saat ini di
informasi tentang posisi saat ini dan tombol untuk
layar
Peta
mencari darurat terdekat atau bantuan pinggir jalan.
Untuk rincian, lihat bab berikutnya.
Ruteku / Batalkan
Tombol ini membatalkan rute dan berhenti navigasi.
Rute (Halaman 57)
Tombol diganti dengan yang berikutnya jika waypoints
diberikan.
Tombol ini melompati waypoint berikutnya dari rute.

Tombol ini akan membuka peta 2D ditingkatkan dan
diposisikan untuk menunjukkan seluruh rute.

n/a

Rute Saya / Tinjauan
(Halaman 53)

Lebih /
Tombol ini akan membuka Bimbingan layar pengaturan
Pengaturan /
Visual.
Bimbingan Visual
(halaman 90)
Tombol ini akan membuka layar Ringkasan Lalu Lintas.

Tombol ini memungkinkan Anda melewati bagian dari
rute yang direkomendasikan.
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Tap the Traffic icon in
the Navigation menu
or on the Map screen.
Rute Saya /
Menghindari

Lebih / Monitor

Tombol ini akan membuka layar monitor perjalanan di
Perjalanan
mana Anda dapat mengelola log perjalanan yang telah
(halaman 79)
disimpan sebelumnya dan log jalur.
Tombol ini akan membuka daftar manuver (itinerary).

Tekan bagian atas
layar Peta selama
navigasi.

Dengan fungsi ini Anda dapat menyimpan rute aktif
untuk digunakan nanti.

Rute Saya / Lebih
/ Simpan Rute

Dengan fungsi ini Anda dapat mengganti rute aktif
dengan rute yang telah disimpan sebelumnya.

Rute Saya / Lebih
/ Memuat Rute

Dengan fungsi ini Anda dapat mencari Tempat
Menarik di berbagai cara yang berbeda.

Tombol ini akan membuka layar Peta dan mulai
simulasi rute aktif.

Cari / Cari Tempat
(Halaman 36)

Rute saya / Lebih /
Simulasikan
Navigasi (halaman
64)

Tekan bagian
Tombol ini akan membuka layar GPS Informasi dengan
atas layar Peta
posisi satelit dan informasi kekuatan sinyal.
ketika tidak ada
penerimaan GPS
Tombol ini membuka parameter dari profil Kendaraan
yang dipilih.

Tombol ini akan membuka layar pengaturan Lorry.

Tombol ini akan membuka layar konfigurasi pengatur
waktu Mengemudi.
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Lebih /
Pengaturan /
Route (halaman
85)
Lebih / Pengaturan /
Lorry
(halaman 83)
More / Settings / Lorry
/ Configure Driving
Timers (page 70)

2.4.6 Checking the details of the current position (Where Am I?)
Layar ini berisi informasi tentang posisi saat ini (atau sekitar posisi terakhir yang diketahui
jika penerimaan GPS tidak tersedia) dan tombol untuk mencari Tempat berguna di dekatnya.
.

Anda dapat mengakses layar dari peta dalam salah satu cara berikut :
•

Jika jalan saat ini ditampilkan di bawah Vehimarker (posisi saat ini pada peta),
tekan “Where Am I?” untuk layar.

•
Buka Menu Cepat dan tekan tombol
Informasi pada layar ini :
•
•

•
•

,

: Lintang dan Bujur (koordinat posisi saat ini dalam format WGS84).

: Ketinggian (elevasi informasi yang datang dari penerima GPS sering tidak akurat).
: Nomor rumah di sebelah kiri..
: Nomor rumah di sebelah kanan.

•

Di tengah layar Anda dapat melihat apakah posisi itu saat ini, atau waktu yang tersisa
sejak terakhir diperbarui.

•

Alamat rincian (bila tersedia) dari posisi saat ini juga ditampilkan di bagian bawah.

Anda juga dapat melakukan beberapa tindakan di layar ini:
Tekan

untuk menyimpan posisi saat ini sebagai daerah tujuan favorit.

Anda juga dapat mencari bantuan di dekat posisi Anda saat ini. Tekan
untuk membuka layar baru untuk Pencarian cepat :
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Layanan berikut dapat dicari di sekitar posisi saat ini atau posisi terakhir yang diketahui:
•

: Jasa perbaikan mobil dan bantuan pinggir jalan

•

: Medis dan Pelayanan Darurat

•

: Kantor Polisi

•

: Pom Bensin / SPBU

Tekan salah satu tombol, pilih Tempat dari daftar, dan arahkan ke sana.
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3. On-road Navigasi
Ketika pertama kali dimulai, perangkat lunak menghitung rute menggunakan jaringan
jalan dari peta vektor kualitas tinggi yang disediakan oleh produk.
Anda dapat mengatur rute Anda dalam berbagai cara:
•

Jika Anda perlu untuk navigasi rute langsung, Anda dapat memilih tujuan dan
memulai navigasi untuk dengan segera (navigasi normal).

•

Anda juga dapat merencanakan rute secara independen dari posisi GPS Anda atau
bahkan tanpa penerimaan GPS (untuk mencapai ini, Anda perlu mematikan penerima
GPS dan set titik awal baru di Route Saya / Edit Route dengan menekan ikon bendera
pada saat ini posisi).

Anda dapat merencanakan rute dengan beberapa tujuan. Pilih tujuan yang pertama. Kemudian
pilih tujuan kedua dan menambahkannya ke rute Anda untuk membuat rute multi-point. Anda
dapat menambahkan tujuan sebanyak untuk rute Anda yang Anda inginkan.
Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak untuk off-road navigasi. Untuk rincian, lihat
halaman 66.

3.1 Memilih Tujuan Rute
Perangkat lunak ini menawarkan beberapa cara untuk memilih tujuan Anda:
• Masukkan alamat lengkap atau sebagian alamat, misalnya nama jalan tanpa nomor
rumah atau nama dua jalan berpotongan (halaman 26).
• Masukkan alamat dengan kode pos (halaman 33). Dengan cara ini Anda tidak perlu
memilih nama kota / kota dan pencarian nama jalan mungkin akan lebih cepat juga.
• Gunakan Tempat built-in dari bunga sebagai tujuan Anda (halaman 36).
• Pilih lokasi pada peta dengan fitur Find pada Peta (halaman 46).
• Gunakan tujuan favorit yang telah disimpan sebelumnya (halaman 47).
• Pilih lokasi dari Sejarah tujuan sebelumnya digunakan (halaman 49).
• Masukkan koordinat tujuan (halaman 50).
• Gunakan lokasi di mana foto tersebut diambil (halaman 51).

3.1.1 Masukan Alamat atau sebagian dari alamat
Jika Anda tahu setidaknya bagian dari alamat, itu adalah cara tercepat untuk pilih tujuan rute.
Menggunakan layar yang sama, Anda dapat menemukan alamat dengan memasukkan:
•

Alamat yang tepat termasuk nomor rumah

•

Pusat Kota / kota

•

Sebuah Persimpangan

•

Titik Tengah Jalan

•

Apapun di atas, mulai pencarian dengan kode pos (halaman 33)
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3.1.1.1 Memasukan alamat
Untuk memasukkan alamat sebagai tujuan, lakukan sebagai berikut:
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
Menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut:

3.

Secara default, perangkat lunak mengusulkan negara dan kota / kota mana Anda

untuk kembali ke
,.

, masukkan beberapa huruf
berada. Jika diperlukan, tekan
pertama dari nama negara pada keyboard, dan memilih satu negara dari daftar hasil.

4.

Jika diperlukan, memilih kota baru / kota :
a.
b.
c.

.
Tekan
Mulai masukkan nama kota / kota pada keyboard.
Cari Kota / Kota yang anda butuhkan
•
Nama kota / kota kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam kolom

•

input. Untuk menerimanya, tekan
.
Jika nama yang diinginkan tidak muncul, nama-nama yang cocok dengan
string muncul dalam daftar setelah memasukkan beberapa karakter (untuk
membuka daftar hasil sebelum muncul secara otomatis, tekan
). Pilih kota dari daftar.

5.

Masukkan Nama Jalan :
.

a.

Tekan

b.

Mulai masukkan nama jalan pada keyboard.

c.

Temukan jalan yang anda butuhkan :
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•

Nama jalan kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam kolom input.

•

Untuk menerimanya, tekan
.
Jika nama yang diinginkan tidak muncul, nama-nama yang cocok dengan
string muncul dalam daftar setelah memasukkan beberapa karakter (untuk
membuka daftar hasil sebelum muncul secara otomatis, tekan
). Pilih jalan dari daftar.

6.

7.

Masukkan Nomor rumah ;
.

a.

Tekan

b.

Masukkan nomor rumah pada keyboard. (Untuk memasukkan huruf, tekan

c.

untuk menyelesaikan memasukkan alamat. (Jika
Tekan
nomor rumah masukkan tidak dapat ditemukan, titik tengah jalan dipilih sebagai
tujuan.)

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
baru. Tekan

)muncul di lokasi yang

untuk mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.

8.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan memulai perjalanan Anda.
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).

Tip!

Jika Anda tahu bahwa Anda akan menggunakan tujuan ini sering, sebelum menekan

untuk mengkonfirmasi tujuan, meletakkannya didaftar
your Favourites first: tap

lalu

berikan nama untuk Favorit baru, dan tekan
untuk
menyimpan lokasi. Peta dengan tujuan kembali secara otomatis. Sekarang
Anda dapat memulai perjalanan Anda.

3.1.1.2 Memasuki titik tengah jalan sebagai tujuan
Anda dapat menavigasi ke titik tengah jalan jika nomor rumah tidak tersedia :
1.

untuk kembali ke

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

,

.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :

3.

Jika perlu, memodifikasi negara dan kota seperti yang dijelaskan sebelumnya (halaman
27).

4.

Masukkan nama jalan :
.

a.

Tekan

b.

Mulai masukkan nama jalan pada keyboard..

c.

Temukan jalan yang anda butuhkan :
•

Nama jalan kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam kolom input.
Untuk menerimanya, tekan

•

.

Jika nama yang diinginkan tidak muncul, nama-nama yang cocok dengan
string muncul dalam daftar setelah memasukkan beberapa karakter (untuk
membuka daftar hasil sebelum muncul secara otomatis, tekan
). Pilih jalan dari daftar.
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5.

Ketimbang harus memasukkan nomor rumah, tekan
tengah jalan dipilih sebagai tujuan.

6.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
yang baru. tekan

7.

. Titik

)akan muncul di lokasi

untuk mengkonfirmasi tujuan, atau tekan

untuk memilih tujuan yang berbeda.
Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan memulai perjalanan anda.

3.1.1.3 Memilih persimpangan sebagai tujuan
Untuk memasukkan alamat sebagai tujuan, lakukan sebagai berikut :
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

untuk kembali ke

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :

3.

Jika perlu, memodifikasi negara dan kota / kota seperti yang dijelaskan sebelumnya
(halaman 27).

4.

Masukkan nama jalan :
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,

.

2.

a.
b.
c.

Tekan
.
Mulai masukkan nama jalan pada keyboard.
Cari jalan yang anda butuhkan :
•
Nama jalan kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam kolom input.

•

Untuk menerimanya, tekan
.
Jika nama yang diinginkan tidak muncul, nama-nama yang cocok dengan
string muncul dalam daftar setelah memasukkan beberapa karakter (untuk
membuka daftar hasil sebelum muncul secara otomatis, tekan
). Pilih jalan dari daftar.

5.

Masukkan nama jalan persimpangan :
1.

6.

Tekan
.
•
Jika hanya beberapa jalan berpotongan ada, daftar mereka akan muncul
segera.
•
Dalam kasus jalan lagi, layar keyboard yang muncul. Mulai masukkan
nama jalan berpotongan pada keyboard. Segera setelah nama-nama
jalan yang sesuai dengan string yang dimasukkan, dapat ditampilkan
pada satu layar, daftar mereka muncul secara otomatis. Pilih dari daftar.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
yang baru. Tekan

)akan muncul di lokasi

untuk mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda .

7.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan memulai perjalanan Anda.
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3.1.1.4 Memilih pusat kota / kota sebagai tujuan
Pusat kota / kota bukanlah pusat geometris dari kota / kota, tapi sebuah titik sembarang
pencipta peta pilih. Di kota-kota dan desa-desa, biasanya persimpangan yang paling
penting, di kota-kota besar, adalah salah satu persimpangan penting.
1.

untuk kembali ke

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.
Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :

Jika perlu, memodifikasi negara seperti yang dijelaskan sebelumnya (halaman 27).

4.

Pilih kota tujuan / kota:
.

a.

Tekan

b.

Mulai masukkan nama kota / kota pada keyboard.

c.

Cari Kota / Pusat Kota yang anda butuhkan :
•

Nama kota / pusat kota kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam
kolom input. Untuk menerimanya, tekan

•

,

.

2.
3.

.

Jika nama yang diinginkan tidak muncul, nama-nama yang cocok dengan
string muncul dalam daftar setelah memasukkan beberapa karakter (untuk
membuka daftar hasil sebelum muncul secara otomatis, tekan
). Pilih kota / pusat kota dari daftar.

5.

Ketimbang harus memasukkan nama jalan, tekan
cara ini pusat kota ditampilkan / kota menjadi tujuan rute.
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. Dengan

6.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
Yang baru. Tekan

) akan muncul pada lokasi

untuk mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.

7.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan memulai perjalanan Anda.

3.1.1.5 Memasukkan alamat dengan kode pos
Semua kemungkinan pencarian alamat di atas dapat dilakukan dengan memasukkan kode pos
bukan nama kota / kota. Cari di bawah ini contoh dengan alamat lengkap:
1.

menu Navigasi.
Jika Anda berada pada layar Peta, tekan

untuk kembali ke

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :

3.

Jika perlu, memodifikasi negara seperti yang dijelaskan sebelumnya (halaman 27).

4.

Masukkan kota baru / kota dengan menggunakan kode pos nya :
.

a.

Tekan

b.
c.

untuk membuka keypad numerik.
Tekan
Mulai masukkan kode pos.

d.

Cari kota/pusat kota yang anda butuhkan:
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,

.

•

Kode pos kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam kolom input.
Untuk menerimanya, tekan

•

menekan

5.

.

Jika nomor yang diinginkan tidak muncul, buka daftar hasil dengan
. Pilih kode pos dari daftar.

Masukkan nama jalan :
.

a.

Tekan

b.

Mulai masukkan nama jalan pada keyboard.

c.

Cari nama jalan yang anda butuhkan :
•

Nama jalan kemungkinan besar selalu ditampilkan dalam kolom input.
Untuk menerimanya, tekan

•

.

Jika nama yang diinginkan tidak muncul, nama-nama yang cocok dengan
string muncul dalam daftar setelah memasukkan beberapa karakter (untuk
membuka daftar hasil sebelum muncul secara otomatis, tekan
). Pilih jalan dari daftar.

6.

Masukkan nomor rumah :
.

a.

Tekan

b.

Masukkan nomor rumah pada keyboard. (Untuk memasukkan huruf, tekan

c.

untuk menyelesaikan memasukkan alamat. (Jika
Tekan
nomor rumah masukkan tidak dapat ditemukan, titik tengah jalan dipilih sebagai
tujuan.)
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).

7.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
Lokasi baru. Tap

) akan muncul

untuk mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.

8.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan memulai perjalanan Anda.

3.1.1.6 Tips memasukkan alamat cepat
•

Bila Anda memasukkan nama kota / pusat kota atau jalan :
•
Hanya alamat yang ditawarkan pada keyboard yang muncul dalam hasil
pencarian mungkin. Semua karakter lain yang diklik.
•

Ketika Anda mengetik, hasil yang paling mungkin selalu ditampilkan dalam
kolom input. Jika dugaan ini benar, tekan

•

Setelah memasukkan beberapa huruf, tekan
yang berisi huruf tertentu.

untuk memilihnya.
untuk daftar item

•

Anda dapat mempercepat menemukan sebuah persimpangan:
•
Cari pertama untuk jalan dengan nama yang kurang umum atau kurang biasa;
huruf lebih sedikit sudah cukup untuk menemukannya.
•
Jika salah satu jalan yang lebih pendek, cari yang pertama. Anda kemudian
dapat menemukan satu detik lebih cepat.

•

Anda dapat mencari baik jenis dan nama jalan. Jika kata yang sama muncul dalam
beberapa nama, misalnya dalam nama jalan, jalan dan jalan, Anda dapat memperoleh
hasil lebih cepat jika Anda memasukkan huruf pertama dari jenis jalan: Misalnya,
masukkan 'PI A' untuk mendapatkan Pine Street dan melewatkan Jalan Pine semua
dan Jalan Pickwick.
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•

Anda juga dapat mencari di kode pos. Seperti kode pos hanya terdiri dari beberapa
karakter, hal ini biasanya lebih cepat daripada memasukkan nama kota / pusat kota.

3.1.2 Memilih tujuan dari Places of Interest/Tempat Yang Menarik (POI)
Anda dapat memilih tujuan Anda dari Tempat Menarik disertakan dengan perangkat lunak
Anda. Menggunakan layar yang sama, Anda dapat menemukan Tempatkan dengan cara yang
berbeda :
•

dengan fitur Quick Search, Anda dapat dengan cepat menemukan Tempat terdekat
dengan namanya.

•

dengan fitur pencarian Preset, Anda dapat menemukan jenis Tempat yang sering
dicari dengan hanya dengan menekan beberapa layar.

•

Anda dapat mencari tempat berdasarkan Kategori

•

Anda dapat mencari tempat berdasarkan nama

Selain itu, Anda dapat mencari layanan khusus dari layar 'Where Am I?'.

3.1.2.1 Pencarian Cepat untuk Tempat Menarik
Fitur Quick Search memungkinkan Anda dengan cepat menemukan Tempatkan dengan
namanya. Pencarian selalu dilakukan
•
•

sepanjang rute yang direkomendasikan jika ada atau
sekitar lokasi Anda saat ini jika tidak ada tujuan tertentu.

1.

Mulai fungsi pencarian cepat :
•

Jika anda berada pada layar peta , tekan

•

Jika anda dimenu navigasi, tekan

tekan

dan lalu tekan

,

.

dan lalu

.

2.

Gunakan keyboard, mulai masukkan nama tempat.

3.

Setelah memasukkan beberapa huruf, tekan
untuk membuka
daftar Tempat dengan nama yang berisikan urutan karakter yang dimasukkan.
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4.

5.

(opsional) Tempat dalam daftar yang diperintahkan oleh panjang jalan memutar
yang diperlukan (ketika menavigasi rute) atau dengan jarak mereka dari posisi
saat ini (ketika tujuan tidak diberikan). Jika Anda perlu untuk menyusun ulang
.
daftar, tekan
Browse daftar jika diperlukan dan tekan salah satu item daftar. Sebuah peta layar
penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Nama dan alamat Tempatkan
ditampilkan di bagian atas layar.
untuk melihat rincian dari Tempat yang dipilih. Tekan

6.

(Pilihan) Tekan

7.

Jika perlu, tekan peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. Kursor ini (

untuk kembali ke Peta.

akan muncul dilokasi baru. Tekan

8.

)

untuk mengkonfirmasi

tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang beda.
Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. Tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi

dan mulai perjalanan anda.

3.1.2.2 Mencari Tempat menarik menggunakan kategori standar
Fitur pencarian Preset memungkinkan Anda dengan cepat menemukan jenis yang paling
sering dipilih Tempat.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :
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untuk kembali ke

,

.

3.

Kategori-kategori yang telah ditetapkan pencarian muncul:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

:
Jika rute aktif ada, parkir yang dicari sekitar tujuan rute.
Jika tidak ada rute aktif (tujuan tidak dipilih), mereka mencari di sekitar
posisi saat ini.
Jika posisi saat ini tidak tersedia baik (tidak ada sinyal GPS), mereka
mencari di sekitar posisi terakhir yang diketahui.
:
Jika rute aktif ada, restoran yang dicari sepanjang rute.
Jika tidak ada rute aktif (tujuan tidak dipilih), mereka mencari di sekitar
posisi saat ini.
Jika posisi saat ini tidak tersedia baik (tidak ada sinyal GPS), mereka
mencari di sekitar posisi terakhir yang diketahui.
:

•
•
•
•
4.

:
Jika rute aktif ada, pompa bensin yang dicari sepanjang rute.
Jika tidak ada rute aktif (tujuan tidak dipilih), mereka mencari di sekitar
posisi saat ini.
Jika posisi saat ini tidak tersedia baik (tidak ada sinyal GPS), mereka
mencari di sekitar posisi terakhir yang diketahui.

Jika rute aktif ada, akomodasi dicari sekitar tujuan rute.
Jika tidak ada rute aktif (tujuan tidak dipilih), mereka mencari di sekitar
posisi saat ini.
Jika posisi saat ini tidak tersedia baik (tidak ada sinyal GPS), mereka
mencari di sekitar posisi terakhir yang diketahui.

Tekan salah satu tombol pencarian cepat untuk mendapatkan daftar instan Tempat.
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5.

6.

(Pilihan) Tempat dalam daftar yang diperintahkan oleh jarak mereka dari posisi
saat ini atau dikenal lalu, dari tujuan atau dengan panjang jalan memutar
diperlukan. Jika Anda perlu untuk menyusun ulang daftar, tekan
.
Browse daftar jika diperlukan dan tekan salah satu item daftar. Sebuah peta layar
penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Nama dan alamat Tempatkan
ditampilkan di bagian atas layar.
untuk melihat rincian dari Tempat yang dipilih. Tekan

7.

(Pilihan) Tekan

8.

untuk kembali ke peta.
Jika perlu, tekan peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini
(

9.

)akan muncul di lokasi yang baru. tekan

untuk

mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan
yang berbeda.
Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan mulai perjalanan anda.

3.1.2.3 Mencari Tempat menarik berdasarkan kategori
Anda dapat mencari Tempat Menarik berdasarkan kategori dan subkategori.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut:

3.
4.

.
Tekan
Pilih area sekitar yang Tempatkan harus dicari :
•

untuk kembali ke

,

.

untuk mencari di sekitar posisi saat ini atau jika
Tekan
tidak tersedia, sekitar posisi tahu lalu. (Daftar hasil akan diperintahkan oleh
jarak dari posisi ini).
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•

T ek an
untuk mencari tempat dalam sebuah pusat
kota/ kota. (Daftar hasil akan diperintahkan oleh jarak dari pusat kota / kota
yang dipilih).

•

untuk mencari tempat di sekitar tujuan dari
Tekan
aktif rute. (Daftar hasil akan diperintahkan oleh jarak dari tujuan.)

•

untuk mencari sepanjang rute aktif, dan tidak ada
Tekan
suatu titik tertentu. Hal ini berguna ketika Anda mencari sebuah persinggahan
kemudian yang menghasilkan jalan memutar yang minimal saja, seperti
mencari pompa bensin atau restoran yang akan datang. (Daftar hasil akan
diperintahkan oleh panjang jalan memutar diperlukan.)

5.

(Pilihan) Jika Anda telah memilih

, pilih kota / kota untuk mencari.

6.

Pilih salah satu kategori Tempat utama (misalnya Akomodasi) atau tekan
untuk daftar semua Tempat di sekitar lokasi yang dipilih atau sepanjang rute.

7.

Pilih salah satu dari subkategori Tempat (misalnya Hotel atau Motel) atau tekan
untuk daftar semua Tempat di kategori utama yang dipilih di sekitar
lokasi yang dipilih atau sepanjang rute.
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8.

Kadang-kadang daftar merek dalam subkategori Tempat yang dipilih muncul. Pilih
salah satu merek atau tekan
untuk daftar semua Tempat di
subkategori yang dipilih di sekitar lokasi yang dipilih atau sepanjang rute.

9.

Akhirnya, hasil yang muncul dalam daftar.

10. (Pilihan) Tempat dalam daftar yang diperintahkan oleh jarak mereka dari posisi saat
ini dikenal atau terakhir, dari kota yang dipilih / kota, dari tujuan atau dengan
panjang jalan memutar diperlukan. Jika Anda perlu untuk menyusun ulang daftar,
.
tekan
11. Browse daftar jika diperlukan dan tekan salah satu item daftar. Sebuah peta layar
penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Nama dan alamat Tempatkan
ditampilkan di bagian atas layar.
12. (Pilihan) Tekan

untuk melihat rincian dari Tempat yang dipilih. tekan

untuk kembali ke peta.
13. Jika perlu, tekan peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini
(

)akan muncul di lokasi yang baru. tekan

untuk

mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan
yang berbeda.
14. Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan mulai perjalanan anda..
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3.1.2.4 Mencari Tempat Wisata menurut nama
Anda dapat mencari Tempat Menarik dengan nama mereka. Anda dapat mencari di sekitar
lokasi yang berbeda atau di sepanjang rute Anda dalam database Tempat keseluruhan atau
satu kategori atau subkategori Tempat saja.
untuk kembali ke

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :

3.
4.

Tekan
.
Select the area around which the Place should be searched for:

,

.

•

Tekan
untuk mencari di sekitar posisi saat ini atau jika
tidak tersedia, sekitar posisi tahu lalu. (Daftar hasil akan diperintahkan oleh
jarak dari posisi ini.)

•

untuk mencari tempat dalam sebuah pusat
Tekan
kota/kota yang dipilih. (Daftar hasil akan diperintahkan oleh jarak dari pusat
kota / kota yang dipilih.)

•

Tekan
untuk mencari tempat di sekitar tujuan dari rute aktif.
(Daftar hasil akan diperintahkan oleh jarak dari tujuan.)

•

untuk mencari sepanjang rute aktif, dan tidak ada
Tekan
suatu titik tertentu. Hal ini berguna ketika Anda mencari sebuah persinggahan
kemudian yang menghasilkan jalan memutar yang minimal saja, seperti
mencari pompa bensin atau restoran yang akan datang. (Daftar hasil akan
diperintahkan oleh panjang jalan memutar diperlukan.)
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5.

(Pilihan) Jika Anda telah memilih
mencari

6.

Pilih salah satu kategori Tempat utama (misalnya Akomodasi) untuk mencari di
atau tekan

7.

, memilih pusat kota / kota untuk

untuk mencari di antara semua Tempat.

Pilih salah satu dari subkategori Tempat (misalnya Hotel atau Motel) untuk mencari di
atau tekan

untuk mencari dalam kategori Tempat yang dipilih.

8.

Tekan

jika Anda belum melakukannya sebelumnya.

9.

Menggunakan keyboard, mulai masukkan nama Place.
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10. Setelah memasukkan beberapa huruf, tekan
untuk membuka
daftar Tempat dengan nama yang berisikan urutan karakter yang dimasukkan.

11. (Pilihan) Tempat dalam daftar yang diperintahkan oleh jarak mereka dari posisi saat
ini dikenal atau terakhir, dari kota yang dipilih / kota, dari tujuan atau dengan
panjang jalan memutar diperlukan. Jika Anda perlu untuk menyusun ulang daftar,
.

tekan

12. Browse daftar jika diperlukan dan tekan salah satu item daftar. Sebuah peta layar
penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Nama dan alamat Tempatkan
ditampilkan di bagian atas layar.
13. (Pilihan) Tekan

untuk melihat rincian dari Tempat yang dipilih. tekan
untuk kembali ke Peta.

14. Jika perlu, tekan peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini
(

)akan muncul di lokasi yang baru. tekan

mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
yang berbeda.
15.

untuk
untuk memilih tujuan

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan mulai perjalanan anda

.
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3.1.2.5 Memilih bantuan terdekat dari 'Where Am I?'
Anda dapat dengan cepat mencari bantuan terdekat dari layar 'Where Am I?'
untuk membuka menu Cepat.

1.

Pada layar Peta, tekan

2.

Tekan

3.

Kategori pencarian Preset muncul, semua untuk mencari di sekitar posisi saat ini
(atau di sekitar posisi terakhir yang diketahui jika posisi saat ini tidak tersedia):

, dan lalu

.

•

: Jasa perbaikan mobil dan bantuan pinggir jalan

•

: Medis dan pelayanan darurat

•

: Kantor Polisi

•

: SPBU / Pom Bensin

4.

Tekan salah satu tombol pencarian cepat untuk mendapatkan daftar instan jenis
Tempat.

5.

(Pilihan) Tempat dalam daftar yang diperintahkan oleh jarak mereka dari posisi saat
ini dikenal atau terakhir, dari kota yang dipilih / kota, dari tujuan atau dengan
panjang jalan memutar diperlukan. Jika Anda perlu untuk menyusun ulang daftar,
tekan

.
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6.

Browse daftar jika diperlukan dan tekan salah satu item daftar. Sebuah peta layar
penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Nama dan alamat Tempatkan
ditampilkan di bagian atas layar.

7.

(Pilihan) Tekan

8.

untuk kembali ke Peta.
Jika perlu, tekan peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini
(

9.

untuk melihat rincian dari Tempat yang dipilih. tekan

)akan muncul di lokasi yang baru. tekan

untuk

mengkonfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan
yang berbeda.
Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
untuk memodifikasi

rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

dan mulai perjalanan anda.

3.1.3 Memilih peta sebagai tujuan
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu navigasi.

untuk kembali ke

2.

Dalam menu Navigasi, tekan tombol berikut :

3.

Cari tujuan Anda pada peta: langkah dan skala peta yang diperlukan.

4.

Tekan lokasi yang ingin Anda pilih sebagai tujuan Anda. kursor ini (

5.

Tekan

untuk memilih kursor sebagai tujuan.
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,

.

) muncul.

6.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan

untuk mengubah
dan mulai perjalanan anda.

parameter rute, atau tekan

3.1.4 Memilih tujuan dari Favorit Anda
Anda dapat memilih lokasi yang Anda telah disimpan sebagai favorit untuk menjadi tujuan
Anda. Menambahkan lokasi ke daftar tujuan favorit dijelaskan pada halaman 62.
1.

Akses daftar Favorit :
•
•

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan

.

dan lalu tekan

Jika Anda berada di menu Navigasi, tekan

dan lalu

tekan
2.

Daftar tujuan Favorit ditampilkan.

3.

Tekan favorit yang ingin Anda ditetapkan sebagai tujuan Anda. Jika perlu, browse
ke bawah untuk melihat lebih banyak dari daftar atau tekan
masukkan beberapa huruf dari nama tujuan favorit.

4.

dan

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
lokasi baru. Tekan

) akan muncul pada

untuk konfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.
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5.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
untuk mengubah

rute. Rute ini secara otomatis dihitung. Tekan

dan mulai perjalanan anda

parameter rute, atau tekan

3.1.5 Memilih salah satu tujuan paling mungkin (Sejarah Smart)
Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya muncul dalam daftar sejarah. Dua dari mereka
tujuan terakhir yang akan ditampilkan dalam menu Tujuan untuk akses mudah. Sejarah
Smart menawarkan lokasi tersebut berdasarkan kebiasaan navigasi Anda, dengan
menggunakan parameter seperti waktu saat ini hari, hari minggu, dan lokasi saat ini.
Semakin Anda menggunakan perangkat lunak navigasi, semakin baik bisa menebak tujuan
yang Anda inginkan.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

atau

untuk kembali ke
.

3.

Tekan

4.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan

tujuan di kolom Sejarah.

peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
yang baru. Tekan

) akan muncul pada lokasi

untuk konfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.

5.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan mulai perjalanan anda.
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3.1.6 Memilih tujuan terakhir dari Sejarah
Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya muncul dalam Sejarah.
1.

Akses Sejarah :
•

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan

dan lalu tekan

•

Jika Anda berada di menu Navigasi, tekan

.

dan lalu tekan

.
2.

Daftar tujuan terakhir muncul. Sejarah pintar mempromosikan tiga tujuan ke
halaman pertama berdasarkan rute sebelumnya Anda (tujuan mungkin sebagian
besar). Sisa dari tujuan yang diperintahkan oleh waktu mereka terakhir dipilih. Jika
perlu, gulir untuk melihat daftar tujuan sebelumnya.

3.

Pilih tujuan dari daftar.

4.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan
peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
lokasi baru. Tekan

) akan muncul pada

untuk konfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.

5.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan mulai perjalanan anda.
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3.1.7 Memasukkan koordinat tujuan
Anda juga dapat memilih tujuan dengan memasukkan koordinatnya. Lakukan sebagai berikut :
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.
4.

Buka menu
dan tekan
.
Anda dapat memasukkan garis lintang dan bujur nilai-nilai dalam salah satu format
berikut: derajat desimal; derajat dan menit desimal, atau derajat, menit dan detik
desimal.

5.

(Pilihan) Jika perlu, tekan
masukkan kordinat pada format UTM.

untuk kembali ke

.

lalu

dan

6.

Bila sudah selesai, tekan

7.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan

.

peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
yang baru. Tekan

) akan muncul pada lokasi

untuk konfirmasi tujuan, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.
50

8.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk mengubah
dan mulai perjalanan anda.

3.1.8 Arahkan ke lokasi yang tersimpan dalam foto
Anda juga dapat menetapkan lokasi tersimpan dalam foto sebagai tujuan Anda. Lakukan
sebagai berikut :
untuk kembali ke

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Buka menu

4.

Daftar foto yang tersimpan dalam perangkat muncul. Pilih salah satu foto dari daftar.

5.

Sebuah peta layar penuh muncul dengan titik yang dipilih di tengah. Jika perlu, tekan

.
dan tekan

.

peta tempat lain untuk memodifikasi tujuan. kursor ini (
lokasi baru. Tekan

) akan muncul pada

to confirm the destination, atau tekan
untuk memilih tujuan yang berbeda.

6.

Setelah ringkasan pendek dari parameter rute, peta muncul menampilkan seluruh
rute. Rute ini secara otomatis dihitung. tekan
parameter rute, atau tekan

untuk memodifikasi
dan memulai perjalanan Anda.
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Note!

File JPG Hanya geotag berisi informasi lokasi. Itulah mengapa jenis file hanya
dapat digunakan dalam navigasi. File gambar lain tidak muncul dalam daftar.
File harus terletak pada kartu SD yang dimasukkan, baik dalam folder root atau
dalam folder "Pictures".

3.1.9 Membangun rute dari daftar tujuan (Membuat Rute)
Anda juga dapat membangun tujuan Anda dengan rute tujuan dari menu Route Saya.
untuk kembali ke

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

4.

Hanya ada satu baris dalam daftar jalur rute, titik awal rute, biasanya arus GPS
posisi.

5.

Tekan

6.

Menu Tujuan muncul dan Anda dapat memilih tujuan rute dengan cara yang
sama seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

7.

Ketika tujuan yang baru dipilih, daftar kembali.

.

.

untuk memilih tujuan.
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8.

Untuk menambahkan tujuan lebih, tekan
mana Anda ingin memasukkan titik
rute baru dalam daftar, dan ulangi prosedur di atas.

3.2 Melihat seluruh rute di peta
Sangat mudah untuk mendapatkan gambaran peta rute aktif. Lakukan sebagai berikut:
untuk kembali ke

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

. Rute aktif ditampilkan dalam panjang penuh pada
Tekan
peta bersama dengan informasi tambahan dan kontrol.

.

3.3 Memeriksa parameter rute dan rute mengakses fungsi terkait
Anda dapat memeriksa parameter yang berbeda dari rute yang direkomendasikan oleh
perangkat lunak.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Bagian informasi berikut akan ditampilkan :

untuk kembali ke

.

•

Nama dan / atau alamat tujuan.

•

Peringatan ikon (jika ada). Mereka memberikan informasi tambahan tentang
rute (jalan tak beraspal misalnya atau jalan tol yang akan diambil).

•

Waktu total rute.

•

Total panjang rute.

•

Perkiraan keterlambatan dihitung dari aktivitas lalu lintas pada rute Anda.

•

Simbol dari jenis kendaraan yang digunakan dalam perhitungan rute.

•

Perencanaan metode rute (misalnya Cepat).
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4.

Anda memiliki pilihan berikut di layar ini (untuk rincian petunjuk tentang cara
menggunakannya, lihat bab berikutnya):
•

untuk mengedit rute: untuk menambah atau
Tekan
menghapus tujuan atau mengubah urutan mereka. Anda juga dapat
menetapkan titik awal rute selain lokasi Anda saat ini. Hal ini dapat berguna
untuk merencanakan dan menyimpan perjalanan masa depan.

•

Tekan

untuk menampilkan seluruh rute pada peta.

•

Tekan

untuk memotong bagian dari rute.

•

Tekan

untuk menghapus rute aktif.

•

untuk membuka daftar dengan lebih banyak pilihan
Tekan
seperti memilih dari alternatif rute, mengubah parameter rute, simulasi rute,
menyimpan rute aktif atau memuat rute yang telah disimpan sebelumnya.

•

Tekan

unttuk kembali ke Menu Navigasi.

3.4 Memodifikasi rute
Ketika navigasi sudah dimulai, ada beberapa cara untuk memodifikasi rute aktif. Bagian
berikut menunjukkan beberapa pilihan tersebut.

3.4.1 Memilih tujuan baru ketika sudah memiliki rute: Route Baru,
Waypoint atau Final Destination
Jika Anda sudah memiliki rute direkomendasikan dan anda pilih tujuan baru seperti yang
dijelaskan dalam bagian di atas, aplikasi akan meminta Anda apakah akan memulai rute baru,
menambahkan waypoint baru (tujuan antara) untuk rute atau menambahkan tujuan baru
dipilih pada akhir rute saat ini.
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•

Tekan
untuk merencanakan rute baru ke lokasi yang baru dipilih.
Tujuan sebelumnya dan titik arah akan dihapus.

•

menambah lokasi baru dipilih sebagai tujuan antara untuk rute Anda.
Tekan
Tujuan lain dari rute tetap utuh. Catatan: titik arah baru ditempatkan diantara tujuan
untuk menjaga rute yang optimal. Untuk menentukan dimana titik arah yang akan
ditampilkan, gunakan fitur Route Edit.

•

untuk menambahkan tujuan baru dipilih pada akhir rute. Tujuan lain
Tekan
dari rute tetap utuh. Tujuan akhir sebelumnya kini menjadi titik arah terakhir.

3.4.2 Mengatur posisi awal baru untuk rute

Untuk navigasi yang normal, semua rute yang direncanakan dari posisi saat ini. Untuk
memeriksa rute masa depan, mensimulasikan mereka atau melihat panjang mereka dalam
waktu dan jarak, Anda dapat menonaktifkan penerima GPS. Kemudian Anda dapat mengatur
titik awal rute ke lokasi yang berbeda dari posisi GPS saat ini.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Jika Anda sudah memiliki rute, tekan
baru, tekan

4.

untuk kembali ke

.
. Jika Anda memulai rute

.

Baris Date Nilai Mutasi adalah bahasa Dari BGP, biasanya Arus Posisi GPS. tekan
dan mengkonfirmasi tindakan Anda pada pesan peringatan.
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5.

Menu Tujuan muncul dan Anda dapat memilih titik awal rute cara yang sama Anda
pilih tujuan.

6.

Bila titik awal baru ditetapkan, tekan

7.

Peta kembali dengan Vehimarker transparan (yang menunjukkan bahwa tidak
ada penerimaan GPS). Jika rute aktif sudah ada, sekarang dihitung ulang mulai
dari lokasi yang dipilih.

8.

Untuk kembali ke normal navigasi, tekan

.

.

3.4.3 Mengedit daftar tujuan (Edit Route)
Anda dapat mengedit rute dengan memodifikasi daftar tujuan. Anda dapat menambahkan atau
menghapus tujuan, mengubah posisi awal atau menyusun ulang daftar.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

untuk kembali ke

.

.
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4.

Anda memiliki pilihan berikut :
•

Tekan

untuk menambahkan tujuan baru.

•

Tekan

untuk menghapus tujuan.

•

Tekan

untuk memodifikasi titik awal rute.

•

untuk menyusun ulang daftar. Anda dapat
Tekan
melakukannya secara manual atau Anda dapat membiarkan aplikasi
mengoptimalkan rute untuk Anda.

3.4.4 Berhenti rute aktif
Anda tidak perlu untuk menghentikan sementara rute aktif: ketika Anda mulai mengemudi lagi,
perangkat lunak restart petunjuk suara dari posisi Anda.

3.4.5 Membatalkan rute aktif
Untuk membatalkan rute navigasikan, lakukan salah satu berikut :

•

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan

dan lalu tekan

memiliki rute dengan titik arah, Anda perlu menekan

. (Jika Anda

sampai semua titik

arah dihapus.)
•

dan lalu tekan
Dalam menu Navigasi, tekan
Rute aktif dihapus dengan semua titik arah nya

57

..

3.4.6 Memeriksa alternatif rute ketika merencanakan rute
Anda dapat memilih dari alternatif rute yang berbeda atau mengubah cara perencanaan rute
setelah Anda memilih sebuah tujuan baru. Lakukan sebagai berikut :
1.

Pilih tujuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan sampai ke layar konfirmasi rute.

2.

Tekan

3.
4.

Tekan
.
Anda melihat rincian dasar dari tiga alternatif rute dengan metode perencanaan rute
yang dipilih. tekan salah satu dari mereka untuk melihatnya pada peta.

5.

Atau jika Anda tidak dapat menemukan alternatif yang baik, tekan
dan gulir ke bawah untuk rute dengan metode routing yang berbeda.

6.

Pilih salah satu alternatif rute dan tekan
untuk kembali ke layar
sebelumnya. Perangkat lunak kalkulasi ulang rute. Garis oranye sekarang
menunjukkan rute yang direkomendasikan baru.

.
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3.4.7 Memeriksa alternatif rute untuk rute yang ada
Untuk menghitung ulang rute aktif dengan metode perencanaan rute yang berbeda, Anda
dapat memodifikasi pengaturan Rute (halaman 85). Ada cara lain untuk melakukan ini dan
untuk membandingkan alternatif rute yang berbeda dengan metode perencanaan rute yang
sama. Lakukan sebagai berikut :
untuk disajikan

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
Sesudah Ke menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

4.
5.

Tekan
.
Anda melihat rincian dasar dari tiga alternatif rute dengan metode perencanaan rute
yang dipilih. Tekan salah satu dari mereka untuk melihatnya pada peta.

6.

Atau jika Anda tidak dapat menemukan alternatif yang baik, tekan
dan gulir ke bawah untuk rute dengan metode routing yang berbeda.

.

.
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7.

Pilih salah satu alternatif rute kemudian tekan dan tahan
selama
beberapa detik untuk kembali ke layar Peta. Perangkat lunak kalkulasi ulang rute.
Garis oranye sekarang menunjukkan rute yang direkomendasikan baru.

3.4.8 Mengubah kendaraan yang digunakan dalam perencanaan rute
Untuk menghitung ulang rute aktif untuk kendaraan yang berbeda, lakukan hal berikut.
Perubahan ini juga bisa dibuat dalam Pengaturan (halaman 85).

1.

Pada layar Peta, tekan

2.

Tekan

dan lalu tekan

.

kemudian tekan salah satu dari berikut :

•
•
•
•
•
3.

Perangkat lunak kalkulasi ulang rute dioptimalkan untuk jenis kendaraan baru. Garis
oranye sekarang menunjukkan rute yang direkomendasikan baru .
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3.4.9 Mengubah jenis jalan yang digunakan dalam perencanaan rute
Untuk menghitung ulang rute aktif dengan preferensi jenis jalan yang berbeda, lakukan hal
berikut. Perubahan ini juga bisa dibuat dalam Pengaturan (halaman 85).

Pada layar Peta, tekan

2.

Tekan salah satu jenis jalan yang terdaftar untuk mengubah rute. Jika perlu, gulir
daftar untuk semua jenis jalan. Anda memiliki pilihan berikut (pesanan mereka
tergantung pada jenis kendaraan yang dipilih)

3.

dan lalu tekan

.

1.

•

- Anda mungkin perlu untuk menghindari jalan raya saat
Anda mengemudi mobil atau lambat Anda penarik kendaraan lain.

•

- Biaya jalan adalah jalan bayar di mana Anda dapat
membeli lulus atau sketsa untuk menggunakan jalan untuk jangka waktu yang
lebih lama. Mereka dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara terpisah dari
jalan tol.

•

- Perangkat lunak ini meliputi jalan tol (membayar jalan di
mana ada biaya per-gunakan) di rute secara default. Jika Anda menonaktifkan
jalan tol, perangkat lunak Anda berencana rute bebas pulsa terbaik.

•

- Perangkat lunak ini termasuk feri di rute direncanakan
secara default. Namun, peta tidak selalu berisi informasi tentang aksesibilitas
feri sementara. Anda mungkin juga harus membayar ongkos di feri.

•

- Perangkat lunak ini tidak termasuk jalan tak beraspal
secara default: jalan tak beraspal dapat berada dalam kondisi buruk dan
biasanya Anda tidak dapat mencapai batas kecepatan pada mereka.

•

- Lagu 4WD adalah kotoran jalan dalam kondisi sangat
miskin. Mereka hanya dapat digerakkan oleh perangkat lunak 4WD vehicles.The
tidak termasuk lagu 4WD secara default.

untuk mengkonfirmasi perubahan. Perangkat lunak kalkulasi
Tekan
ulang rute. Garis oranye sekarang menunjukkan rute yang direkomendasikan baru.
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3.5 Menyimpan lokasi sebagai tujuan Favorit
Anda dapat menambahkan lokasi ke Favorit, daftar tujuan yang sering digunakan.
Perencanaan rute ke salah satu tujuan favorit dijelaskan pada halaman 47.
1.

Pilih tujuan seperti dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat alamat, Tempat, setiap
lokasi pada peta, tujuan sebelumnya digunakan dari Sejarah, koordinat atau lokasi di
mana foto tersebut diambil.

2.

Ketika peta layar penuh muncul dengan lokasi yang dipilih di tengah, tekan
.

3.

Tekan

4.

(pilihan) Menggunakan keyboard, Anda dapat mengubah nama ditawarkan untuk

.

Favorit tersebut. tekan

5.

Tekan

untuk memasukkan angka atau simbol.

untuk menyimpan lokasi sebagai tujuan favorit baru.

3.6 Menyimpan lokasi sebagai titik waspada
Anda dapat menyimpan peta sebagai titik alert (misalnya kamera kecepatan atau
persimpangan kereta api).
1.

Menelusuri peta dan pilih lokasi. Kursor merah muncul di sana.

2.

Tekan

.
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3.

Gulir ke bawah daftar dan tekan

4.

Pada layar baru dibuka, pilih jenis titik waspada, arah dari mana Anda mengharapkan
waspada, dan (jika ada) batas kecepatan untuk titik waspada.

.

5.

Tekan

untuk menyimpan lokasi sebagai titik peringatan baru.

3.7 Editing an alert point
Anda dapat mengedit titik peringatan sebelumnya disimpan atau di-upload (misalnya kamera
kecepatan atau persimpangan kereta api).
1.

Menelusuri peta, lalu pilih jalur waspada untuk mengedit. Lingkaran berwarna merah
muncul di sekitar titik waspada.

2.

Tekan

.

3.

Gulir ke bawah daftar dan tekan

4.

Pada layar yang baru dibuka, memodifikasi jenis titik waspada, arah dari mana
Anda mengharapkan waspada, atau (jika ada) batas kecepatan untuk titik
waspada.

.

5.

Tekan

untuk menyimpan perubahan ke titik waspada.
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3.8 Melihat simulasi rute

Anda dapat menjalankan simulasi navigasi yang menunjukkan rute aktif. Lakukan sebagai
berikut:
untuk kembali ke

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

4.

Gulir ke bawah daftar dan tekan
. Simulasi dimulai dari titik awal
rute, dan menggunakan kecepatan realistis, membawa Anda melalui jalur
direkomendasikan seluruh.

1.

(Pilihan) Anda memiliki kontrol berikut selama simulasi (tombol kontrol menghilang
setelah beberapa detik tetapi Anda dapat membukanya lagi jika Anda menekan
peta):

.

.

•

: Navigasi untuk acara rute berikutnya (manuver).

•

: Jeda simulasi.

•

: Navigasi untuk acara rute sebelumnya (manuver).

•
: Tekan untuk meningkatkan kecepatan simulasi untuk 4, 8 atau 16 kali
lebih cepat. Sekarang tekan lagi untuk kembali ke kecepatan normal.
2.

Tekan

untuk berhenti simulasi.
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4 Off-road navigasi
Ketika pertama kali dimulai, perangkat lunak menghitung rute menggunakan jaringan
jalan dari peta vektor kualitas tinggi yang disediakan dengan produk. Anda dapat beralih
aplikasi untuk off-road mode dalam pengaturan Navigasi di salah satu cara berikut:
•

Dari menu utama, tekan

,

,

dan lalu

.
,
dan lalu
. Sebagian
Dari layar Peta, tekan
besar prosedur yang dijelaskan untuk on-road navigasi juga berlaku untuk off-road navigasi.
Namun, ada beberapa yang tidak tersedia dalam modus navigasi (misalnya Anda tidak dapat
membuka jadwal yang Anda tidak memiliki manuver hanya titik rute dan garis lurus antara
mereka).

•

4.1 Memilih tujuan rute
Memilih titik awal atau tujuan (titik arah atau tujuan akhir) sama seperti yang dijelaskan di onroad navigasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa titik rute dihubungkan untuk membentuk
sebuah rute dengan garis lurus terlepas dari jaringan jalan dan peraturan lalu lintas.

4.2 Sistem navigasi off-road modus
Perbedaan nyata antara modus on-road dan off-road adalah navigasi itu sendiri. Bila Anda
berada pada layar Peta dengan rute off-road:
•

posisi Anda dan pos tidak sejajar dengan jalan terdekat dan

•

tidak ada gilirannya oleh navigasi turn hanya arah yang direkomendasikan.

Anda melihat garis oranye ditarik antara posisi Anda saat ini dan tujuan berikutnya dijangkau.
Preview Hidupkan lapangan di sudut kiri atas menunjukkan kompas dengan bantalan dan jarak
tujuan berikutnya.

Ketika Anda mencapai titik arah, garis oranye akan menunjukkan arah ke tujuan
berikutnya. (Kaki Masa Depan rute ditunjukkan dengan garis oranye.)
Ketika Anda mencapai tujuan akhir, navigasi berakhir.
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5 Lorry navigasi
Perangkat lunak navigasi memberikan lebih banyak pilihan bagi pengemudi truk :
•
Anda dapat memasukkan parameter dari kendaraan Anda dan perangkat lunak
menghitung rute Anda dengan mengambil berat badan yang tersedia, tinggi,
pembatasan dll ke rekening (fitur ini adalah akurat hanya jika pembatasan yang
tersedia untuk semua jalan antara posisi Anda dan tujuan)
•

Berdasarkan dimensi dan parameter lain dari memasuki kendaraan Anda, perangkat
lunak memperingatkan Anda ketika Anda mendekati ruas jalan yang dibatasi atau jalan
tersebut harus digunakan dalam rute Anda.

•

Anda dapat mengatur waktu (loading) menunggu untuk setiap tujuan rute. Dengan
cara ini perhitungan waktu kedatangan dapat memperhitungkan waktu idle di tujuan
antara. Selain itu, pembatasan waktu tergantung dan informasi lalu lintas statistik juga
dapat dipertimbangkan untuk seluruh rute.

•

Ketika memilih truk sebagai jenis kendaraan, U-turns dinonaktifkan dari rute
sebanyak mungkin.

•

tombol dalam profil kendaraan, Anda
Dengan menggunakan
bahkan dapat melarang memutar kembali jalan dibagi.

•

Anda dapat menggunakan timer hitung mundur agar memberitahukan Anda bila istirahat
wajib harus diambil (timer dapat diatur untuk satu driver atau dua driver alternatif)

Peringatan keduanya visual dan terdengar. Ada berbagai jenis peringatan :
•

Ketika mendekati segmen jalan terbatas tanpa rute, Anda diperingatkan
bahwa ada area terbatas depan.

•

Ruas jalan yang dibatasi dikecualikan dari rute Anda, tetapi dalam beberapa kasus
beberapa jalan terbatas perlu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal
ini Anda menerima peringatan dan Anda harus menerima bahwa Anda memiliki jalan
terbatas di rute Anda atau Anda dapat menghentikan navigasi dan terus tanpa rute
aktif.
Note!

Harap dicatat bahwa truk navigasi hanya sebagai akurat dan komprehensif
sebagai pembatasan diterima dengan peta. Pembatasan mungkin tidak
mencakup jalan prioritas yang lebih rendah dan dalam kebanyakan kasus
perubahan cakupan saat Anda bergerak di sekitar wilayah peta Anda. Anda
diwajibkan untuk selalu mematuhi pembatasan ditampilkan di jalan.

5.1 Setting up vehicle parameters
Bila Anda menggunakan perangkat lunak Anda dengan lori, Anda perlu memilih
kendaraan jenis truk profil dalam pengaturan rute dan memasukkan parameter
kendaraan Anda. Parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan rute untuk
melewati jalan yang dibatasi penggunaannya untuk truk Anda. Lakukan sebagai berikut :
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

untuk kembali ke

, dan lalu tekan

.
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.

4.
5.

Tekan
.
Ada satu default Lorry profil pada akhir daftar. Anda juga dapat :
•

Tekan tombol

di Profil default Lorry atau

create a new profile by tapping
Lalu
dan memilih Lorry sebagai jenis kendaraan.
Daftar parameter profil kendaraan muncul. Gulir daftar dan tekan salah satu baris
untuk mengubah parameter. Parameter yang intuitif. Selain itu, Anda memiliki
pilihan berikut :
•

6.

: Bila diaktifkan, daftar parameter kendaraan selalu
•
muncul sebelum perhitungan rute. Hal ini membantu Anda dengan cepat
menyesuaikan parameter ketika beberapa dari mereka (berat aktual
misalnya) sering berubah.
: Ketika memilih truk sebagai jenis kendaraan, U-Turns
•
dinonaktifkan dari rute sebanyak mungkin. Dengan tombol ini Anda bahkan
dapat melarang memutar kembali jalan dibagi.

7.

Setelah selesai dengan parameter kendaraan :
•

Tekan
ada atau

jika Anda telah memodifikasi profil kendaraan yang

•

Tekan

jika Anda telah membuat profil baru.

Sementara profil ini dipilih, parameter kendaraan Anda diperhitungkan ketika
merencanakan rute. Catatan bahwa ini mengarah ke rute aman untuk truk Anda hanya
jika data peta berisi berat badan, tinggi, dll pembatasan jaringan jalan di daerah Anda.
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Tip!

Batas kecepatan untuk truk mungkin tidak tersedia untuk semua jalan.
Disarankan untuk memasukkan kecepatan maksimum yang diizinkan di daerah
Anda untuk kendaraan Anda, bukan kecepatan maksimum kemampuan truk
Anda.

Tip!

When you often use your vehicle with typical configurations of parameters (for
example with or without a trailer that also affects the length, the height, the
number of axles and the weight), it is better to create different vehicle profiles
for the typical setups and change between the profiles instead of always
modifying parameters.

5.2 Menyiapkan waktu menunggu di titik arah
Untuk menerima estimasi waktu kedatangan yang lebih baik dan dapat menggunakan
pembatasan waktu dan informasi lalu lintas statistik untuk kaki depan rute, Anda dapat
mengaktifkan fitur ini dan menentukan waktu menunggu setiap berhenti pada rute Anda.
Jika Anda mengaktifkan fitur seperti dijelaskan di bawah, aplikasi akan meminta Anda untuk
memasukkan waktu Anda akan menghabiskan di persinggahan setiap kali Anda memasukkan
tujuan baru.
1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
Sesudah Ke menu Navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

.

4.

Tekan

untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan ini.

5.

Setelah selesai, tekan dan tahan

untuk disajikan

, dan lalu tekan

.

untuk kembali ke layar Peta.
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5.3 Menyiapkan peringatan waktu mengemudi
Untuk mematuhi peraturan tentang mengemudi terus menerus dan setiap hari, Anda dapat
mengatur timer hitung mundur untuk mengingatkan Anda ketika Anda membutuhkan istirahat
atau tidur. Fitur ini dapat diatur untuk satu driver atau dua driver alternatif.
untuk kembali ke

1.

Jika Anda berada pada layar Peta, tekan
menu navigasi.

2.

Dalam menu Navigasi, tekan

3.

Tekan

4.
5.

Tekan
dan mengatur default waktu mengemudi untuk pengemudi.
(Pilihan) tekan saklar untuk menggunakan kendaraan dengan dua pengemudi. Default
waktu adalah sama tetapi timer akan menghitung mundur untuk setiap driver secara
individual.

6.

Setelah selesai, tekan dan tahan

, dan lalu

.

.

untuk kembali ke layar Peta.

Setiap kali kendaraan berhenti, pengemudi saat menerima pesan beberapa menit
kemudian berhenti apakah ini berarti istirahat.

Ketika istirahat dimulai, berhenti mengemudi waktu terus menerus dan diatur ulang ke
nilai default, timer mengemudi sehari-hari juga berhenti, dan timer mulai menghitung
mundur istirahat (istirahat dimulai dari saat ketika kendaraan berhenti). Ketika
kendaraan bergerak lagi, timer istirahat di-reset, dan kedua timer mengemudi mulai
menghitung mundur lagi.
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6 Panduan Referensi
Di halaman selanjutnya Anda akan menemukan deskripsi dari konsep yang berbeda dan
layar menu dari perangkat lunak.

6.1 Konsep
6.1.1 Smart Zoom
Zoom cerdas ini memberikan jauh lebih dari sekedar fitur zoom biasa otomatis :
•

Saat mengikuti rute: ketika
meningkatkan sudut pandang
persimpangan berikutnya. Jika
memperkecil dan menurunkan
melihat jalan di depan Anda.

•

Sementara mengemudi tanpa rute aktif: Zoom Smart akan memperbesar jika
Anda berkendara perlahan dan zoom out ketika Anda mengemudi dengan
kecepatan tinggi.

mendekati giliran, itu akan memperbesar dan
agar anda mudah mengenali manuver Anda di
giliran berikutnya adalah di kejauhan, itu akan
sudut pandang akan datar sehingga Anda dapat

6.1.2 Warna tema siang dan malam
Perangkat lunak ini menggunakan tema warna yang berbeda pada siang hari dan pada
malam hari untuk kedua peta dan menu layar.
•

Warna siang hari yang mirip dengan peta jalan kertas, dan menu yang cerah.

Tema malam warna menggunakan warna gelap untuk benda besar untuk
menjaga kecerahan rata-rata layar rendah.
Perangkat lunak ini menawarkan siang hari yang berbeda dan profil malam warna. Hal ini
juga dapat beralih secara otomatis antara siang hari dan skema malam berdasarkan waktu
saat ini dan posisi GPS beberapa menit sebelum matahari terbit, ketika langit sudah berubah
cerah, dan beberapa menit setelah matahari terbenam, sebelum menjadi gelap.
•

6.1.3 Rute perhitungan dan perhitungan kembali
Perangkat lunak Anda menghitung rute berdasarkan preferensi Anda :
•

Metode Perencanaan Rute:
•

: Memberikan rute cepat jika Anda dapat melakukan
perjalanan pada atau dekat batas kecepatan di semua jalan. Biasanya pilihan
terbaik untuk mobil cepat dan normal.

•

: Memberikan rute yang memiliki total jarak terkecil dari
semua rute yang mungkin. Hal ini dapat praktis untuk kendaraan lambat.

•

: Memberikan rute efisien bahan bakar cepat tetapi
berdasarkan data konsumsi bahan bakar diberikan dalam pengaturan Rute
(halaman 85). Biaya perjalanan dan CO
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perhitungan emisi hanya merupakan perkiraan. Mereka tidak dapat mengambil
elevasi, kurva dan kondisi lalu lintas ke rekening.
•

: Menggabungkan manfaat Cepat dan singkat: Perangkat
lunak ini menghitung seolah-olah menghitung rute Cepat, namun butuh jalan lain
juga untuk menghemat bahan bakar.

: Hasil di rute dengan putaran yang lebih sedikit dan tidak
ada manuver sulit. Dengan pilihan ini, Anda dapat membuat perangkat lunak
Anda untuk mengambil, misalnya, jalan raya bukan dari serangkaian jalan kecil
atau jalan-jalan.
Jenis Kendaraan:
Ketika membuat profil kendaraan baru, pilih salah satu jenis kendaraan di
bawah ini. Selain kondisi yang disebutkan di bawah, dimensi, berat dan
angkutan pembatasan bahaya juga dapat diperhitungkan ketika merencanakan
rute..
•

•

•
•
•
•
•
•

:
Pembatasan Manoeuvre • dan kendala arah diperhitungkan ketika
merencanakan rute.
Jalan hanya digunakan jika akses untuk mobil diperbolehkan..
Jalan Swasta dan penduduk-satunya jalan hanya digunakan jika mereka
tak terelakkan untuk mencapai tujuan..
Walkways dikecualikan dari rute.

:
• Semua manuver yang tersedia di persimpangan.
• kendala Directional diperhitungkan dengan cara yang berlawanan arah
diperbolehkan dengan kecepatan rendah.
• Sebuah jalan pribadi hanya digunakan jika tujuan itu ada.
• Walkways dikecualikan dari rute.
:

•
•

Pembatasan Manoeuvre dan kendala arah diperhitungkan ketika
merencanakan rute.

•
•

Jalan hanya digunakan jika akses untuk bus diperbolehkan.
Jalan Swasta, penduduk-satunya jalan dan trotoar tidak termasuk
rute..

•

Manoeuvre pembatasan dan kendala arah diperhitungkan ketika
merencanakan rute.
Jalan hanya digunakan jika akses untuk taksi diperbolehkan.
Jalan pribadi, penduduk-satunya jalan dan trotoar dikecualikan dari
rute.

:

•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

:
Manoeuvre pembatasan dan kendala arah diperhitungkan ketika
merencanakan rute.
Jalan hanya digunakan jika akses untuk truk diperbolehkan.
Jalan pribadi, penduduk-satunya jalan dan trotoar tidak termasuk
rute.
U-Turns tidak termasuk rute (berbalik kembali pada jalan terbagi tidak
dianggap sebagai U-Turns).
Dimensi, berat dan angkutan pembatasan bahaya juga diperhitungkan
ketika merencanakan rute.

Jenis jalan yang digunakan atau dihindari dalam perhitungan rute :
•
•
•
•
•
•

Setiap kali data yang ada, perhitungan rute memperhitungkan data lalu lintas rekening
statistik untuk hari tertentu dalam seminggu dan waktu hari (halaman 76).
Real-time acara Lalu Lintas juga diperhitungkan dan kadang-kadang sangat mengubah rute.
Perangkat lunak Anda secara otomatis kalkulasi ulang rute jika Anda menyimpang dari jadwal
yang diusulkan
atau jika acara Lalu Lintas yang baru diterima menyangkut bagian dari rute yang disarankan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan rute, lihat
halaman 85.

6.1.4 Kamera keselamatan jalan dan titik kedekatan lain waspada
Ada peringatan kedekatan khusus untuk kamera keselamatan di jalan (seperti kecepatan
atau kamera lampu merah) dan titik lainnya waspada kedekatan (seperti sekolah atau
perlintasan kereta api). Titik-titik tanda yang dimuat dalam perangkat lunak. Anda dapat
men-download lebih dari www.naviextras.com atau Anda dapat meng-upload poin dalam
sebuah file teks tertentu jika diperlukan.
Anda juga dapat menambahkan poin Anda sendiri peringatan atau mengedit poin dimuat atau
diupload. Lihat halaman 62 untuk rincian.
Aplikasi ini dapat memperingatkan Anda ketika Anda mendekati kamera keselamatan jalan
seperti kamera kecepatan atau daerah berbahaya seperti zona sekolah atau perlintasan
kereta api. Anda dapat mengatur jenis tanda yang berbeda secara individual dalam suara
dan pengaturan Peringatan (halaman 81).
Berikut jenis peringatan yang tersedia :
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•

Peringatan audio: beep atau jenis yang diucapkan waspada bisa dimainkan saat
Anda sedang mendekati salah satu poin, atau suara peringatan tambahan jika Anda
melebihi batas kecepatan tertentu saat mendekat.

•

Visual peringatan: jenis titik waspada, jarak dan batas kecepatan terkait muncul di
layar Peta saat Anda mendekati salah satu kamera.

Untuk beberapa poin waspada, batas kecepatan diberlakukan atau diharapkan tersedia.
Untuk titik-titik, tanda audio bisa berbeda jika Anda berada di bawah atau di atas batas
kecepatan yang diberikan.
•

Hanya ketika ngebut: The waspada audio hanya diputar saat Anda melebihi batas
kecepatan yang diberikan.

•

Ketika mendekati: Para waspada audio selalu dimainkan. Untuk menarik
perhatian Anda, waspada bisa berbeda jika Anda melebihi batas kecepatan.
Note!

Peringatan untuk kamera keselamatan di jalan dinonaktifkan bila posisi GPS
belum tersedia atau jika Anda berada di negara-negara tertentu di mana jalan
keselamatan peringatan kamera dilarang.

6.1.5 Peringatan Batas Kecepatan
Peta mungkin mengandung informasi tentang batas kecepatan segmen jalan. Perangkat
lunak ini dapat memperingatkan Anda jika Anda melebihi batas saat ini. Informasi ini mungkin
tidak tersedia untuk wilayah Anda (meminta dealer), atau mungkin tidak sepenuhnya benar
untuk semua jalan di peta. Peringatan Kecepatan dapat fine-tuned di Sound dan pengaturan
Peringatan (halaman 81).
Anda dapat mengatur kecepatan relatif di atas aplikasi mana para inisiat
peringatan. Jenis peringatan berikut tersedia:
•

Peringatan audio: Anda menerima peringatan lisan ketika Anda melebihi batas
kecepatan dengan persentase tertentu.

•

Visual peringatan: batas kecepatan saat ini ditampilkan pada peta bila Anda melebihi
itu (misalnya:

).

Anda juga dapat memilih untuk melihat tanda batas kecepatan di peta sepanjang waktu.

6.1.6 Posisi GPS Indikator kualitas dan waktu saat ini

Anda dapat menemukan informasi berguna di sudut atas menu Navigasi. Waktu saat ini
ditampilkan di sudut kiri atas.
Di sudut kanan atas, penerimaan GPS ikon kualitas menunjukkan akurasi saat informasi posisi.

Icon

Description
Perangkat lunak ini tidak memiliki koneksi ke penerima GPS:
GPS navigasi tidak mungkin.
Perangkat dengan built-in GPS receiver secara permanen
terhubung. Pada perangkat tersebut, ikon tidak muncul dalam
keadaan normal.
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Perangkat lunak ini terhubung ke penerima GPS, tapi sinyal
terlalu lemah dan penerima tidak dapat menentukan posisi GPS.
Navigasi GPS tidak mungkin.
Hanya beberapa satelit yang diterima. Informasi posisi tersedia,
tetapi elevasi (ketinggian) tidak dapat dihitung.
GPS navigasi adalah mungkin, tetapi kesalahan posisi mungkin
signifikan.
Informasi ketinggian tersedia, posisi adalah posisi 3D. GPS
navigasi adalah mungkin.

6.1.7 Informasi lalu lintas dalam perencanaan rute
Rute yang dianjurkan adalah tidak selalu sama antara dua titik. Offline lalu lintas informasi
statistik (kecepatan informasi sejarah atau pola lalu lintas) dapat diperhitungkan dalam
perhitungan rute berdasarkan waktu dan hari dalam seminggu setiap kali data yang sesuai
ada. Selain itu, real-time informasi lalu lintas dapat membantu Anda menghindari aktivitas
lalu lintas saat ini seperti penutupan jalan sementara atau kemacetan lalu lintas yang
disebabkan oleh kecelakaan. Kedua fungsi tergantung pada ketersediaan data.
Anda dapat menampilkan informasi lalu lintas sejarah pada peta jika Anda menelusuri peta dan
pilih opsi ini dari menu More. Sebuah peta 2D ditampilkan dengan segmen jalan diwarnai oleh
kepadatan lalu lintas di periode yang telah ditentukan. Informasi yang saat ini muncul saat
Anda membuka layar. Memodifikasi hari dalam seminggu dan waktu hari untuk melihat periode
yang diinginkan.

Anda dapat menampilkan informasi lalu lintas hidup pada peta jika Anda menelusuri peta dan
pilih opsi ini dari menu More. Sebuah peta 2D ditampilkan dengan segmen jalan diwarnai oleh
tingkat keparahan aktivitas lalu lintas. Tekan ikon acara jenis di ruas jalan dan kemudian tekan
tombol

untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa lalu lintas.
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6.1.7.1 Histori Lalu Lintas
Jika informasi lalu lintas statistik disimpan dengan data peta, perangkat lunak dapat
membawa mereka ke account ketika merencanakan rute. Dalam kasus normal, statistik ini
membantu Anda menghindari kemacetan lalu lintas biasa pada hari tertentu dalam seminggu
di jam yang diberikan tetapi dalam beberapa kasus seperti pada hari libur yang jatuh pada
hari kerja normal, mereka bisa menyesatkan. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dalam
pengaturan Lalu Lintas (halaman 84).
Anda dapat menampilkan informasi lalu lintas statistik pada peta jika Anda menelusuri peta
dan pilih opsi ini dari menu Lebih.

6.1.7.2 Real-time informasi lalu lintas (TMC)
TMC (Traffic Message Channel) dapat menyediakan Anda dengan status real-time dari lalu
lintas. Perhitungan rute dapat menghindari blok jalan atau kemacetan lalu lintas tak
terduga yang disebabkan oleh kecelakaan.
TMC adalah aplikasi khusus dari Sistem Data Radio FM (RDS) yang digunakan untuk
penyiaran real-time dan informasi cuaca.
Menggunakan informasi lalu lintas diaktifkan secara default dalam perangkat lunak.
Note!

TMC bukan layanan global. Ini mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah
Anda. Mintalah dealer Anda untuk rincian cakupan.

Perangkat Anda dilengkapi penerima TMC yang diperlukan untuk menerima peristiwa Lalu
Lintas.
Jika data Lalu Lintas publik disiarkan di lokasi Anda, perangkat lunak secara otomatis
memperhitungkan aktivitas lalu lintas diterima. Anda tidak perlu mengatur apapun dalam
program ini. Penerima secara otomatis akan mencari stasiun radio FM untuk data TMC, dan
informasi yang didekode segera akan digunakan dalam perencanaan rute. Ketika perangkat
lunak Anda menerima informasi lalu lintas yang dapat mempengaruhi rute Anda, program ini
akan memperingatkan Anda bahwa itu menghitung ulang rute, dan navigasi akan melanjutkan
rute baru yang optimal mengingat kondisi lalu lintas paling up-to-date.
Untuk menyempurnakan perhitungan kembali ini, Anda dapat mengatur waktu tunda minimum
yang dapat memicu perhitungan kembali rute, atau Anda dapat menginstruksikan perangkat
lunak telah Anda mengkonfirmasi rute baru direkomendasikan sebelum berlaku. Anda dapat
melakukan ini dalam pengaturan Lalu Lintas (halaman 84).
)ditampilkan pada layar Peta untuk menunjukkan apakah aktivitas
Sebuah ikon khusus (
lalu lintas diterima. Ikon menunjukkan status dari penerima lalu lintas ketika ada acara tidak ada
lalu lintas pada rute Anda, jika tidak hal itu menunjukkan jenis dari peristiwa lalu lintas
berikutnya pada rute Anda.
Jalan segmen dipengaruhi oleh aktivitas lalu lintas akan ditampilkan dengan warna pengganti
pada peta, dan simbol kecil di atas jalan menunjukkan sifat acara:

Tekan

untuk membuka layar Ringkasan Lalu Lintas:
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Tekan

to open the list of traffic events:

Sekarang tekan salah satu item daftar untuk melihat rinciannya, dan untuk menampilkan ruas
jalan yang terkena panjang penuh di peta:

Note!

Jika ada kegiatan untuk lalu lintas rute direkomendasikan bahwa aplikasi belum
dilewati, ikon
akan membuka daftar kejadian lalu lintas yang cukup untuk
memungkinkan Anda dengan cepat memeriksa mereka.

6.1.7.3 Online Lalu Lintas Informasi
.
Note!

Fitur ini memerlukan koneksi internet aktif.

Aplikasi ini secara otomatis memperhitungkan aktivitas lalu lintas diterima. Anda tidak perlu
mengatur apapun dalam program ini. Ketika perangkat lunak Anda menerima informasi lalu
lintas yang dapat mempengaruhi rute Anda, program ini akan memperingatkan Anda
bahwa itu menghitung ulang rute, dan navigasi akan melanjutkan rute baru yang optimal
mengingat paling up-to-date kondisi lalu lintas.
Untuk menyempurnakan perhitungan kembali ini, Anda dapat mengatur waktu tunda
minimum yang dapat memicu perhitungan kembali rute, atau Anda dapat menginstruksikan
perangkat lunak telah Anda mengkonfirmasi rute baru direkomendasikan sebelum berlaku.
Anda dapat melakukan ini dalam pengaturan Lalu Lintas (halaman 84).
) ditampilkan pada layar Peta untuk menunjukkan apakah aktivitas
Sebuah ikon khusus (
lalu lintas diterima. Ikon menunjukkan status penerimaan lalu lintas ketika ada acara tidak ada
lalu lintas pada rute Anda, jika tidak hal itu menunjukkan jenis dari peristiwa lalu lintas
berikutnya pada rute Anda.
Jalan segmen dipengaruhi oleh aktivitas lalu lintas akan ditampilkan dengan warna pengganti
pada peta, dan simbol kecil di atas jalan menunjukkan sifat acara :
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Tekan

Tekan

untuk membuka layar Ringkasan Lalu Lintas :

untuk membuka daftar aktivitas lalu lintas :

Sekarang tekan salah satu item daftar untuk melihat rinciannya, dan untuk menampilkan ruas
jalan yang terkena panjang penuh di peta:

Note!

Jika ada kegiatan untuk lalu lintas rute direkomendasikan bahwa aplikasi belum
dilewati, ikon
akan membuka daftar kejadian lalu lintas yang cukup untuk
memungkinkan Anda dengan cepat memeriksa mereka.
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6.2 'More' menu
Menu 'More' menyediakan Anda dengan berbagai pilihan dan aplikasi tambahan. Tekan
tombol berikut :

,

.

Tombol

Keterangan
Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan program, dan memodifikasi
perilaku perangkat lunak. Opsi rute menyempurnakan perencanaan,
mengubah tampilan layar Peta, mengaktifkan atau menonaktifkan
peringatan, atau restart wizard konfigurasi, dll
Lihat bab berikutnya untuk rincian.
Kunjungi www.naviextras.com untuk mendapatkan konten tambahan,
seperti peta baru atau landmark 3D dan aplikasi yang berguna.

Akses aplikasi Viewer Gambar. Lihat gambar yang disimpan pada
perangkat Anda. Jika koordinat disimpan di foto Anda, Anda dapat mulai
menavigasi ke tempat di mana foto yang dipilih diambil
Akses aplikasi Viewer Gambar. Lihat gambar yang disimpan pada
perangkat Anda. Jika koordinat disimpan di foto Anda, Anda dapat
mulai menavigasi ke tempat di mana foto yang dipilih diambil.
Akses aplikasi perjalanan: converter ukuran pakaian membantu Anda
mengkonversi antara berbagai unit ukuran yang berbeda internasional
untuk laki-laki atau jenis kain perempuan dan sepatu.
Kalkulator ilmiah membantu Anda dalam semua kebutuhan
perhitungan Anda. Tekan tombol Mode untuk fungsi tambahan dan
menggunakan memori untuk menyimpan hasil Anda.
Monitor Konsumsi bahan bakar membantu Anda melacak konsumsi
mobil Anda bahkan jika Anda tidak menggunakan navigasi untuk
semua perjalanan Anda. Mengatur nilai odometer awal dan kemudian
mencatat jarak diambil dan bahan bakar diisi setiap kali Anda
mengisi mobil Anda. Anda juga dapat mengatur pengingat untuk
perawatan mobil biasa.
Tekan tombol ini untuk melihat daerah yang diterangi matahari
dan gelap dunia. Lokasi saat ini dan titik rute ditandai di peta.
Tekan tombol Rincian untuk melihat matahari terbit tepat dan
waktu matahari terbenam untuk semua titik rute Anda (lokasi
saat ini, semua titik arah dan tujuan akhir).
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Jika Anda menyimpan log perjalanan Anda ketika Anda tiba di beberapa
tujuan Anda atau membiarkan aplikasi secara otomatis menyimpan
perjalanan log untuk Anda, log ini semua tercantum di sini. Tekan salah
satu perjalanan untuk melihat statistik perjalanan, kecepatan dan profil
ketinggian. Jika log trek juga telah disimpan, Anda dapat
menampilkannya pada peta dengan warna yang dipilih. Log track dapat
diekspor ke GPX file untuk digunakan nanti.
Pilih negara dari daftar dan melihat informasi mengemudi yang berguna
tentang negara yang dipilih. Informasi ini mungkin termasuk batas
kecepatan pada jenis jalan yang berbeda, tingkat darah maksimum
alkohol dan peralatan wajib Anda harus menunjukkan ketika dihentikan
oleh polisi.
Jalankan Demo untuk menonton simulasi rute sampel untuk melihat
bagaimana navigasi bekerja.
Bagian Tentang menyediakan Anda dengan informasi produk. Baca
Software dan Database End User License Agreement, atau periksa peta
dan isi lainnya dari aplikasi. Anda juga dapat mengakses program
statistik penggunaan.

6.3 Settings menu

:

,

Menu Pengaturan memiliki beberapa pilihan. Tekan
melihat daftar lengkap.

Button

,

.

atau gulir dengan jari Anda untuk

Description
Mengatur volume suara, mematikan perangkat atau mengubah bahasa
panduan suara. Selain itu, Anda dapat mengaktifkan dan mengatur
peringatan dan tanda berbeda.
Isi dari menu Cepat (halaman 21) sepenuhnya dapat disesuaikan.
Tekan tombol Anda ingin diubah, lalu pilih fungsi baru dari daftar.
Untuk menghitung waktu kedatangan yang lebih baik, perlu untuk
menyertakan menunggu atau loading kali dihabiskan di setiap
waypoint.
Mengemudi
timer
memungkinkan
Anda
untuk
diperingatkan ketika Anda perlu istirahat atau Anda telah didorong
cukup untuk hari itu.
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Rute yang dianjurkan adalah tidak selalu sama antara dua titik.
Setiap kali data yang sesuai ada, informasi lalu lintas dapat
diperhitungkan dalam perhitungan rute.
Pengaturan ini menentukan bagaimana rute akan dihitung. Pilih
jenis kendaraan Anda mengemudi, jenis jalan yang digunakan
dalam perencanaan rute, dan metode perencanaan rute.
Anda dapat menyempurnakan tampilan layar Peta. Mengatur tampilan
peta dengan kebutuhan Anda, memilih tema warna yang cocok dari
daftar untuk digunakan baik siang dan malam, mengubah panah biru
untuk model mobil 3D, menampilkan atau menekan bangunan 3D,
putar melacak log on atau off, dan mengelola visibilitas Tempat set
(yang Tempatku untuk menunjukkan pada peta).
Mengatur bagaimana perangkat lunak membantu Anda menavigasi
dengan berbagai jenis informasi rute terkait pada layar Peta.
Menampilkan pengaturan yang terkait termasuk animasi menu, kulit
terpisah untuk penggunaan siang hari dan malam dan kecerahan layar.
Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan aplikasi
untuk bahasa lokal Anda, unit pengukuran, waktu dan pengaturan
tanggal dan format, serta untuk memilih zona waktu.
Perjalanan log dan log trek berisi informasi berguna tentang
perjalanan Anda. Log perjalanan dapat disimpan secara manual
bila Anda mencapai tujuan Anda atau Anda dapat mengaktifkan
tabungan otomatis di sini.
Aplikasi ini mengumpulkan informasi penggunaan dan log GPS
yang dapat digunakan untuk meningkatkan aplikasi dan kualitas dan
cakupan peta. Di sini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan
pengumpulan log ini.
Memodifikasi parameter perangkat lunak dasar yang ditetapkan
selama proses setup awal. Untuk rincian, lihat halaman 7.
Hapus semua data yang disimpan dan mengatur ulang semua
pengaturan ke default pabrik mereka.

6.3.1 Suara dan Peringatan
Tombol

Keterangan

Tekan tombol ini untuk mengatur volume suara yang berbeda dalam
aplikasi. Sebuah layar baru menunjukkan jenis suara yang berbeda
dan kontrol mereka. Lihat di bawah untuk rincian.
Tombol ini menampilkan profil panduan suara saat ini. Dengan
menekan tombol, Anda dapat memilih profil baru dari daftar bahasa
yang tersedia dan speaker. tekan salah satu untuk mendengar
prompt suara sampel. hanya tekan
telah memilih bahasa lisan baru.
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ketika Anda

Tekan tombol ini untuk menyesuaikan TTS fitur yang
disempurnakan. Pengaturan berikut ini tersedia:
• Anda dapat mengatur fitur untuk membaca pesan lalu lintas.
• Setiap kali rute dihitung, perangkat lunak dapat membacakan
ringkasan rute.
• Ketika Anda melintasi batas negara, aplikasi dapat membaca
informasi tentang negara Anda baru saja masuk.
• Semua pesan sistem juga dapat diumumkan.
Tekan tombol ini untuk mengatur bagaimana verbose petunjuk
suara: seberapa banyak yang mereka katakan dan seberapa sering
mereka berbicara.
Peta mungkin mengandung informasi tentang batas kecepatan segmen
jalan. Perangkat lunak ini dapat memperingatkan Anda jika Anda
melebihi batas saat ini. Informasi ini mungkin tidak tersedia untuk
wilayah Anda (meminta dealer), atau mungkin tidak sepenuhnya benar
untuk semua jalan di peta. Pengaturan ini memungkinkan Anda
memutuskan apakah Anda ingin menerima peringatan terlihat dan /
atau didengar.
Sesuaikan slider untuk mengatur kecepatan relatif di atas aplikasi
mana para inisiat peringatan.
Jenis peringatan berikut tersedia :
•

Peringatan audio: Anda menerima peringatan lisan ketika Anda
melebihi batas kecepatan dengan persentase tertentu.

•

Peringatan visual: batas kecepatan saat ini ditampilkan pada
peta ketika Anda melebihi itu

Jika Anda lebih memilih untuk melihat tanda batas kecepatan di peta
sepanjang waktu (biasanya itu hanya ditampilkan jika kecepatan Anda
melebihi itu), Anda dapat mengaturnya di sini.
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Fitur ini memungkinkan Anda untuk menerima peringatan saat
mendekati Kamera Road Safety atau titik tanda lain seperti zona
sekolah atau perlintasan kereta api. Anda harus memastikan tentang
kewajiban Anda sendiri yang menggunakan fitur ini adalah hukum di
negara dimana Anda berniat untuk menggunakannya.
Anda dapat memilih apa sumber titik peringatan yang ingin Anda
gunakan.
•

Penyedia poin peringatan datang dengan aplikasi atau dapat
diperbarui secara dinamis seperti poin di masyarakat
waspada. Titik Ini refresh kurang sering tetapi mereka
biasanya lebih akurat dan dapat diandalkan.

Anda dapat mengatur kategori titik yang berbeda waspada individual.
Jenis peringatan berikut tersedia :
•

Audio peringatan: beep atau nama jenis tanda bisa dimainkan
saat Anda mendekati kamera, atau suara peringatan
tambahan jika Anda melebihi batas kecepatan saat mendekati
salah satu kamera.

•

Visual peringatan: jenis titik waspada, jarak dan batas
kecepatan terkait muncul di layar Peta saat Anda mendekati
salah satu kamera.

Untuk beberapa poin waspada, batas kecepatan diberlakukan atau
diharapkan tersedia. Untuk titik-titik, tanda audio bisa berbeda jika
Anda berada di bawah atau di atas batas kecepatan yang diberikan.
•

Hanya ketika ngebut: The waspada audio hanya diputar saat
Anda melebihi batas kecepatan yang diberikan.

•

Ketika mendekati: Para waspada audio selalu dimainkan.
Untuk menarik perhatian Anda, waspada bisa berbeda jika
Anda melebihi batas kecepatan

Peta mungkin mengandung informasi driver waspada. Tekan tombol ini
untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan ini dan untuk
mengatur jarak dari bahaya untuk menerima peringatan di. Ini dapat
diatur secara individual untuk jenis peringatan yang berbeda.

6.3.2 Kostumisasi menu Cepat
Isi dari menu Cepat (halaman 21) sepenuhnya dapat disesuaikan. Tekan tombol Anda ingin
diubah, lalu pilih fungsi baru dari daftar.
Daftar fungsi yang tersedia dan deskripsi mereka pada halaman 21.

6.3.3 Pengaturan Lorry

Ketika memilih profil Lorry sebagai jenis kendaraan yang digunakan dalam perhitungan
rute, Anda dapat menggunakan beberapa fitur berikut.

Tombol

Keterangan
Putar switch ini aktif untuk mengatur waktu tunggu untuk semua
titik arah dari rute. Dengan cara ini Anda perhitungan ETA akan
memperhitungkan waktu idle dan pembatasan tergantung waktu
dan pola lalu lintas juga dapat dipertimbangkan untuk seluruh rute
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6.3.4 Pengaturan Waktu Mengemudi
Untuk menghitung waktu kedatangan yang lebih baik, perlu untuk menyertakan menunggu
atau loading kali dihabiskan di setiap waypoint. Mengemudi timer memungkinkan Anda
untuk diperingatkan ketika Anda perlu istirahat atau Anda telah didorong cukup untuk hari
itu. Anda memiliki pilihan berikut:

Tombol

Keterangan
Putar switch ini pada untuk dapat mengatur waktu menunggu semua
titik arah dari rute. Dengan cara ini perhitungan waktu kedatangan
dapat memperhitungkan waktu idle di tujuan antara. Selain itu,
pembatasan waktu tergantung dan informasi lalu lintas statistik juga
dapat dipertimbangkan untuk seluruh rute.
Membuat dan menggunakan timer hitung mundur untuk memantau kali
mengemudi terus menerus dan setiap hari seperti yang dijelaskan pada
halaman 70

6.3.5 Pengaturan Lalu Lintas
Rute yang dianjurkan adalah tidak selalu sama antara dua titik. Setiap kali data yang
sesuai ada, informasi lalu lintas dapat diperhitungkan dalam perhitungan rute.

Tombol

Keterangan
Gunakan switch ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lalu lintas
data historis dan pola lalu lintas. Informasi ini disimpan secara lokal
dapat sangat berguna dalam keadaan normal tapi misalnya pada hari
libur mungkin lebih baik
untuk mematikan agar tidak
mempertimbangkan kemacetan lalu lintas normal hari kerja akun.
Gunakan switch ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penerima
TMC yang dapat menerima informasi real-time lalu lintas. Sisa dari
tombol di bawah ini semua berkaitan dengan fungsi TMC dan tersedia
hanya jika penerima diaktifkan.
Gunakan switch ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan menerima
online real-time informasi lalu lintas. Sisa dari tombol di bawah semua
yang berhubungan dengan informasi real-time dan tersedia hanya jika
menerima diaktifkan
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Pengaturan ini menentukan bagaimana perangkat lunak Anda
menggunakan informasi real-time traffic diterima dalam perhitungan
rute. Saat menghitung rute baru, atau ketika perhitungan kembali
menjadi perlu didasarkan pada peristiwa Lalu Lintas diterima,
perangkat lunak Anda menghindari aktivitas lalu lintas jika itu masuk
akal.
Anda juga dapat mengatur waktu tunda minimum yang memicu
perhitungan kembali rute, dan Anda dapat menginstruksikan aplikasi
jika Anda ingin mengkonfirmasi setiap perhitungan kembali.
Tekan tombol ini untuk membuka daftar jenis acara lalu lintas, dan
memilih acara untuk memperhitungkan dalam perhitungan rute.

6.3.6 Pengaturan Rute
Pengaturan ini menentukan bagaimana rute akan dihitung.

Tombol

Keterangan
Anda dapat mengatur jenis kendaraan yang akan Anda gunakan untuk
navigasi rute. Berdasarkan pengaturan ini, beberapa jenis jalan dapat
dikecualikan dari rute, atau beberapa pembatasan tidak dapat
diperhitungkan dalam perhitungan rute.
Anda dapat mengedit parameter profil yang dipilih kendaraan, atau
Anda bahkan dapat membuat profil kendaraan baru jika Anda menekan
More.
On-road navigasi menciptakan gilirannya oleh jadwal giliran
menggunakan jaringan jalan pada peta. Beralih ke off-road navigasi
untuk menavigasi antara tujuan dalam garis lurus.
Perhitungan rute dapat dioptimalkan untuk situasi yang berbeda dan
jenis kendaraan dengan mengubah metode perencanaan. Lihat di
bawah untuk rincian.
Jika metode routing yang dipilih tidak hijau, Anda dapat memiliki rute
Anda dibandingkan dengan alternatif hijau terbaik di layar saat
memastikan rute. Jika alternatif ini jauh lebih baik dari metode yang
dipilih, Anda dapat dengan cepat beralih ke mode Hijau.

Untuk membiarkan rute sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda juga dapat mengatur yang
jenis jalan yang harus dipertimbangkan untuk atau untuk dikecualikan dari rute jika
memungkinkan.
Tidak termasuk jenis jalan adalah preferensi. Ini tidak berarti larangan total. Jika tujuan
Anda hanya dapat diakses menggunakan beberapa jenis jalan dikeluarkan, mereka akan
digunakan tetapi hanya sebanyak yang diperlukan. Dalam hal ini ikon peringatan akan
ditampilkan pada layar Route saya, dan bagian dari rute tidak sesuai preferensi Anda akan
ditampilkan dalam warna yang berbeda pada peta.
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Dalam daftar jenis jalan yang Anda lihat pada berapa banyak segmen dan apa panjang total
dari jenis jalan digunakan dalam rute saat ini.

Button

Description
Anda mungkin perlu untuk menghindari jalan raya saat Anda
mengemudi mobil atau lambat Anda penarik kendaraan lain.
Biaya jalan adalah jalan bayar di mana Anda dapat membeli lulus atau
sketsa untuk menggunakan jalan untuk jangka waktu yang lebih lama.
Mereka dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara terpisah dari jalan
tol.
Perangkat lunak ini meliputi jalan tol (membayar jalan di mana ada
biaya per-gunakan) di rute secara default. Jika Anda menonaktifkan
jalan tol, perangkat lunak Anda berencana rute bebas pulsa terbaik.
Perangkat lunak ini termasuk feri di rute direncanakan secara
default. Namun, peta tidak selalu berisi informasi tentang
aksesibilitas feri sementara. Anda mungkin juga harus membayar
ongkos di feri.
Perangkat lunak ini tidak termasuk jalan tak beraspal secara
default: jalan tak beraspal dapat berada dalam kondisi buruk dan
biasanya Anda tidak dapat mencapai batas kecepatan pada
mereka.
Lagu 4WD adalah kotoran jalan dalam kondisi sangat miskin. Mereka
hanya dapat digerakkan oleh perangkat lunak 4WD vehicles.The tidak
termasuk lagu 4WD secara default.

Profil Kendaraan :
Ketika Anda pertama kali tekan
default. Anda memiliki pilihan berikut :

, Anda melihat daftar profil kendaraan

Tombol

Keterangan
Anda dapat mengedit parameter dari profil kendaraan.

Tekan tombol ini untuk mengungkapkan opsi di bawah ini.
Tekan tombol ini untuk membuat profil kendaraan pribadi.
Tekan tombol ini untuk mengatur ulang semua profil kendaraan ke
pengaturan default.
Ketika membuat profil kendaraan baru, pertama Anda perlu memilih jenis kendaraan.
Kemudian Anda perlu mengatur parameter berikut (beberapa dari mereka mungkin tidak
ada untuk jenis kendaraan yang dipilih). Anda dapat memodifikasi parameter yang sama
saat Anda mengedit profil yang ada :

Tombol

Keterangan
Tekan tombol ini untuk mengubah nama profil untuk sesuatu yang
berarti.
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Masukkan konsumsi rata-rata Kendaraan nama dan Kembali ketika
digunakan di Daerah built-up. Satuan untuk konsumsi dapat diatur
dalam Daerah Pengaturan.
Masukkan konsumsi rata-rata kendaraan Anda ketika digunakan di
jalan raya. Unit untuk konsumsi dapat diatur dalam Regional Settings.
Pilih jenis mesin dan bahan bakar kendaraan Anda. Hal ini membantu
dalam memperkirakan emisi CO2.
Masukkan harga BBM rata-rata untuk perhitungan biaya perjalanan.
Mata uang dapat diatur dalam Regional Settings
Mengatur kecepatan maksimum Anda bepergian dengan kendaraan.
Centang kotak ini untuk mengaktifkan pengaturan lebih untuk
parameter di bawah ini.
Mengatur panjang total kendaraan.
Mengatur lebar kendaraan.
Mengatur tinggi kendaraan.
Set jika ada sebuah trailer yang melekat pada kendaraan.

Mengatur berat diperbolehkan maksimum kendaraan.
Mengatur berat aktual kendaraan.
Pilih satu atau lebih jenis bahaya jika kendaraan membawa
bahan berbahaya.

Type Kendaraan:

Ketika membuat profil kendaraan baru, pilih salah satu jenis kendaraan di bawah ini.
Selain kondisi yang disebutkan di bawah, dimensi, berat dan angkutan pembatasan
bahaya juga dapat diperhitungkan ketika merencanakan rute .
•
•
•
•
•

:
Manoeuvre pembatasan dan kendala arah diperhitungkan ketika
merencanakan rute.
Jalan hanya digunakan jika akses untuk mobil diperbolehkan.
Jalan pribadi dan penduduk-satunya jalan hanya digunakan mereka tak
terelakkan untuk mencapai tujuan.
Trotoar dikecualikan dari rute.
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•
•

:
Semua manuver yang tersedia di persimpangan.
Directional constraints are taken into account the way that opposite direction is
allowed with a low speed.

•
•

Sebuah jalan pribadi hanya digunakan jika tujuan itu ada.
Trotoar dikecualikan dari rute.

•

•

:
• Pembatasan Manoeuvre dan kendala arah diperhitungkan ketika merencanakan rute.
• Jalan hanya digunakan jika akses untuk bus diperbolehkan.
• jalan Swasta, penduduk-satunya jalan dan trotoar tidak termasuk rute.
:

•

• Pembatasan Manoeuvre dan kendala arah diperhitungkan ketika merencanakan rute.
• Jalan hanya digunakan jika akses untuk taksi diperbolehkan.
• jalan Swasta, penduduk-satunya jalan dan trotoar tidak termasuk rute.

:

•

• Pembatasan Manoeuvre dan kendala arah diperhitungkan ketika merencanakan rute.
• Jalan hanya digunakan jika akses untuk truk diperbolehkan.
• jalan Swasta, penduduk-satunya jalan dan trotoar tidak termasuk rute.
• U-Turns tidak termasuk rute (berbalik kembali pada jalan terbagi tidak dianggap
sebagai gilirannya U-Turn).

Metode Perencanaan jenis Rute :
Tombol

Keterangan
Memberikan rute cepat jika Anda dapat melakukan perjalanan pada
atau dekat batas kecepatan di semua jalan. Biasanya pilihan terbaik
untuk mobil cepat dan normal.
Memberikan rute pendek untuk meminimalkan jarak perjalanan. Hal
ini dapat praktis untuk kendaraan lambat. Mencari rute pendek
terlepas dari kecepatan, jenis rute jarang praktis untuk kendaraan
normal.
Memberikan rute efisien bahan bakar cepat tetapi berdasarkan data
konsumsi bahan bakar diberikan dalam pengaturan Rute (halaman
85). Biaya perjalanan dan perhitungan emisi CO2 adalah estimasi
saja. Mereka tidak dapat mengambil elevasi, kurva dan kondisi lalu
lintas ke rekening.
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Menggabungkan manfaat Cepat dan singkat: Perangkat lunak ini
menghitung seolah-olah menghitung rute Cepat, namun butuh jalan
lain juga untuk menghemat bahan bakar.
Hasil di rute dengan putaran yang lebih sedikit dan tidak ada manuver
sulit. Dengan pilihan ini, Anda dapat membuat perangkat lunak Anda
untuk mengambil, misalnya, jalan raya bukan dari serangkaian jalan
kecil atau jalan-jalan.

6.3.7 Pengaturan Peta
Anda dapat menyempurnakan tampilan layar Peta. Mengatur tampilan peta dengan kebutuhan
Anda, memilih tema warna yang cocok dari daftar untuk digunakan baik siang dan malam,
mengubah panah biru untuk model mobil 3D, menampilkan atau menyembunyikan bangunan
3D, putar melacak log on atau off, dan mengelola visibilitas Tempat set (yang Tempatku untuk
menunjukkan pada peta).
Peta ini selalu ditampilkan pada layar sehingga Anda dapat melihat efek ketika Anda
mengubah setelan.

Tombol

Keterangan
Beralih tampilan peta antara pandangan perspektif 3D dan
pandangan top-down 2D.
Sesuaikan zoom dasar dan tingkat kemiringan dengan kebutuhan
Anda. Tiga tingkat yang tersedia.
Bila dipilih, zoom peta keluar untuk menunjukkan gambaran
daerah sekitarnya jika acara rute berikutnya (manuver) jauh.
Ketika Anda mendekati acara, kembali peta normal view.
Beralih antara mode warna siang hari dan malam atau membiarkan
saklar perangkat lunak antara dua mode otomatis beberapa menit
sebelum matahari terbit dan beberapa menit setelah matahari
terbenam.
Pilih skema warna digunakan dalam modus siang hari.
Pilih skema warna yang digunakan dalam modus malam.
Ganti penanda posisi default untuk salah satu model kendaraan 3D.
Anda dapat memilih ikon terpisah untuk jenis kendaraan yang berbeda
dipilih untuk perencanaan rute. Ikon terpisah dapat digunakan untuk
mobil, pejalan kaki dan kendaraan lainnya.
88

Tampilkan atau menekan landmark 3D, artistik 3D atau representasi
blok benda penting atau terkenal.
Tampilkan atau menekan model kota 3D, representasi artistik atau blok
3D dari data bangunan kota yang penuh berisi ukuran bangunan yang
sebenarnya dan posisi pada peta.
Mengaktifkan atau keluar jalur hemat log, yaitu, menghemat urutan
lokasi perjalanan Anda melewati.
Pilih Tempat untuk menunjukkan pada peta saat navigasi. Terlalu
Tempat banyak membuat peta ramai sehingga merupakan ide yang
baik juga tetap sebagai beberapa dari mereka di peta mungkin. Untuk
ini, Anda memiliki kemungkinan untuk menyimpan set Tempat visibilitas
berbeda. Anda memiliki kemungkinan sebagai berikut :
•

Tekan kotak centang untuk menampilkan atau
menyembunyikan kategori Place.

•

Ketuk nama dari kategori Tempat untuk membuka
daftar subkategori yang.

•

untuk menyimpan set Tempat
Tekan
visibilitas saat ini atau untuk memuat satu disimpan
sebelumnya. Di sini Anda juga dapat kembali ke pengaturan
default visibilitas.

6.3.8 Visual bimbingan pengaturan
Mengatur bagaimana perangkat lunak membantu Anda menavigasi dengan berbagai jenis
informasi rute terkait pada layar Peta.
Bidang data ini di sudut layar Peta dapat disesuaikan. Tekan tombol
ini dan pilih nilai yang Anda ingin lihat. Nilai-nilai dapat berbeda
ketika Anda menavigasi rute dari ketika Anda hanya menjelajah
tanpa tujuan tertentu. Anda dapat memilih data perjalanan umum
seperti kecepatan Anda saat ini atau ketinggian, atau rute data
terkait dengan tujuan akhir Anda atau titik arah berikutnya pada rute
Anda.
Anda mungkin memerlukan pompa bensin atau restoran selama
perjalanan Anda. Fitur ini menampilkan tombol baru di peta ketika Anda
berkendara di jalan raya. Tekan tombol ini untuk membuka panel
dengan rincian pintu keluar mendatang atau pusat pelayanan. Tekan
salah satu dari mereka untuk menampilkannya pada peta dan
menambahkannya sebagai titik arah ke rute jika diperlukan.
Pilih jenis layanan yang ditampilkan untuk jalan raya ada. Pilih dari
kategori POI.
Setiap kali informasi yang memadai tersedia, jalur informasi yang
sama dengan yang nyata pada tanda-tanda jalan di atas jalan
tersebut ditampilkan di bagian atas peta. Anda dapat mengaktifkan
fitur ini atau menonaktifkan.
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Jika Anda mendekati pintu keluar jalan raya atau persimpangan
kompleks dan informasi yang dibutuhkan ada, peta diganti dengan
tampilan 3D dari junction. Anda dapat mengaktifkan fitur ini atau
membiarkan peta ditampilkan untuk seluruh rute.
Hidupkan progress bar rute untuk melihat rute Anda sebagai garis
lurus di sisi kiri peta. Panah biru mewakili posisi Anda saat ini dan
bergerak naik sebagai Anda bepergian. Titik arah dan acara Lalu
Lintas juga ditampilkan di telepon.

6.3.9 Pengaturan Tampilan
Menampilkan pengaturan yang terkait termasuk animasi menu, kulit terpisah untuk
penggunaan siang hari dan malam dan kecerahan layar.
Ketika animasi dihidupkan, tombol pada menu dan layar keyboard
yang muncul dengan cara animasi. Transisi layar juga animasi.
Pilih gaya dan warna dari aplikasi yang digunakan dalam modus siang
hari.
Pilih gaya dan warna dari aplikasi yang digunakan dalam modus malam.
Sesuaikan lampu latar layar.

6.3.10 Pengaturan Regional
Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan aplikasi untuk bahasa lokal
Anda, unit pengukuran, waktu dan pengaturan tanggal dan format, serta memilih zona
waktu.

Tombol

Keterangan
Tombol ini menampilkan bahasa tulisan saat user interface.
Dengan menekan tombol, Anda dapat memilih bahasa baru dari
daftar bahasa yang tersedia. Aplikasi ini akan restart jika Anda
mengubah pengaturan ini, Anda diminta untuk mengkonfirmasi ini.
Anda dapat mengatur unit jarak yang akan digunakan oleh program.
Perangkat lunak Anda mungkin tidak mendukung semua unit yang
terdaftar dalam beberapa bahasa panduan suara.
Pilih antara 12 dan 24 tampilan jam waktu dan format tanggal
internasional berbagai tampilan.
Anda juga dapat mengatur unit spesifik negara lain digunakan untuk
menampilkan nilai yang berbeda dalam aplikasi.
Secara default, zona waktu ini diambil dari informasi peta dan
disesuaikan dengan lokasi Anda sekarang. Di sini Anda dapat
mengatur zona waktu dan daylight saving manual.
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6.3.11 Pengaturan Monitor Perjalanan
Log perjalanan berisi informasi berguna tentang perjalanan Anda. Log perjalanan dapat
disimpan secara manual bila Anda mencapai tujuan Anda atau Anda dapat mengaktifkan
tabungan otomatis di sini. Anda dapat mengakses log ini di monitor perjalanan. Memantau
perjalanan tersedia dari menu Lebih.
Memantau perjalanan dapat merekam data statistik dari perjalanan
Anda. Jika Anda perlu log ini kemudian, Anda dapat membiarkan
aplikasi menyimpannya secara otomatis untuk Anda.
Ini bukan sebuah tombol. Baris ini menunjukkan ukuran saat
database perjalanan, jumlah semua perjalanan dan log trek
tersimpan.
Log Track, urutan posisi yang diberikan oleh penerima GPS, dapat
disimpan bersama-sama dengan log perjalanan. Mereka kemudian
dapat ditampilkan pada peta. Anda dapat membiarkan aplikasi
menyimpan log trek kapan menghemat perjalanan.

6.3.12 Pengaturan Koleksi Log
Jika Anda menerima ini saat pertama menggunakan aplikasi, mengumpulkan informasi
penggunaan dan log GPS yang dapat digunakan untuk meningkatkan aplikasi dan kualitas
dan cakupan peta. Data diolah secara anonim; tidak ada yang akan dapat melacak informasi
pribadi apapun.
Di sini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengumpulan log ini.
Informasi statistik Anonymous pada menggunakan perangkat lunak
navigasi dikumpulkan untuk tujuan pembangunan kemudian.
Memahami bagaimana orang yang berbeda menggunakan aplikasi ini
dapat membantu kita meningkatkan user interface dan alur kerja
program.
Log trek Anonim dikumpulkan untuk tujuan pembangunan kemudian.
Perjalanan Anda dapat membantu kita meningkatkan kualitas dan
cakupan peta.
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7 Glosarium
2D/3D Penerimaan GPS

Penerima GPS menggunakan sinyal satelit untuk menghitung (Anda) posisi dan
membutuhkan setidaknya empat sinyal untuk memberikan posisi tiga dimensi, termasuk
elevasi. Karena satelit bergerak dan karena benda dapat memblokir sinyal, perangkat GPS
mungkin tidak menerima empat sinyal. Jika tiga satelit yang tersedia, penerima dapat
menghitung posisi GPS horisontal tetapi akurasi lebih rendah dan perangkat GPS tidak
memberikan data elevasi: hanya resepsi 2D dimungkinkan.

Rute Aktif

Saat ini navigasikan rute. Setiap kali tujuan ditetapkan, rute aktif sampai Anda
menghapusnya, mencapai tujuan Anda atau Anda berhenti perangkat lunak. Lihat juga:
Route.

Pusat Kota

Pusat kota / kota bukanlah pusat geometris dari kota / kota, tapi sebuah titik sembarang
pencipta peta pilih. Di kota-kota dan desa-desa, biasanya persimpangan yang paling
penting, di kota-kota besar, adalah salah satu persimpangan penting.

Warna Tema

Perangkat lunak Anda dilengkapi dengan tema warna yang berbeda untuk penggunaan siang
hari atau malam dari layar peta dan menu. Tema Pengaturan gambar kustom dan mereka
dapat memiliki warna yang berbeda untuk jalan-jalan, blok atau air permukaan dalam mode 2D
dan 3D, dan mereka menampilkan warna atau bayangan dengan cara yang berbeda dalam
mode 3D.
Salah satu skema siang hari dan satu malam skema selalu dipilih untuk peta dan untuk menu.
Perangkat lunak ini menggunakan mereka ketika beralih dari hari ke malam dan kembali.

Akurasi GPS
Beberapa faktor yang berdampak pada deviasi antara posisi Anda yang sesungguhnya dan
yang diberikan oleh perangkat GPS. Sebagai contoh, sinyal keterlambatan dalam objek
ionosfer atau mencerminkan dekat perangkat GPS telah dampak yang berbeda dan bervariasi
pada seberapa akurat perangkat GPS dapat menghitung posisi Anda.

Peta
Perangkat lunak ini bekerja dengan peta digital yang tidak hanya versi komputerisasi dari
peta kertas tradisional. Demikian pula dengan peta kertas jalan, modus 2D dari peta digital
menunjukkan jalan-jalan, jalan, dan elevasi juga ditunjukkan oleh warna.
Pada mode 3D, Anda dapat melihat perbedaan ketinggian, untuk contoh lembah dan
gunung, jalan layang, dan di kota-kota yang dipilih landmark 3D dan bangunan 3D juga
ditampilkan.
Anda dapat menggunakan peta digital interaktif: Anda dapat memperbesar dan
memperkecil (menambah atau mengurangi skala), Anda dapat memiringkan ke atas dan ke
bawah, dan memutar mereka kiri dan kanan. In GPS yang didukung navigasi, peta digital
memfasilitasi perencanaan rute.
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Arah utara peta orientasi
Di North-up modus peta diputar sehingga puncaknya selalu menghadap Utara. Ini adalah
orientasi misalnya di Cari Di Peta.

Kamera Keselamatan Perjalanan
Khusus waspada poin untuk kecepatan, lampu merah atau kamera bus jalur. Berbagai sumber
data yang tersedia. Anda dapat mengkonfigurasi perangkat lunak untuk memperingatkan Anda
ketika Anda mendekati salah satu kamera ini.
Mendeteksi lokasi Kamera Road Safety dilarang di negara tertentu. Ini adalah tanggung jawab
pengemudi untuk memeriksa apakah fitur ini dapat digunakan selama perjalanan.
Perangkat lunak ini mampu menunjukkan dan memperingatkan untuk lebih dari sekedar
kamera. Jenis lainnya Berbagai poin waspada kedekatan seperti zona sekolah dan perlintasan
kereta api juga tersedia.

Rute
Sebuah urutan kejadian rute, yaitu manuver (misalnya, berbalik dan bundaran) untuk
mencapai tujuan. Rute ini berisi satu titik awal dan satu atau lebih tujuan. Titik awal adalah
posisi (atau terakhir diketahui) saat ini secara default. Jika Anda perlu melihat rute masa
depan, titik awal dapat digantikan dengan suatu titik tertentu lainnya.

Track-up peta orientasi
Dalam Track-up mode peta diputar sehingga puncaknya selalu menunjuk ke arah mengemudi
saat ini. Ini adalah orientasi default dalam modus tampilan peta 3D.

Vehimarker
Posisi saat ini ditunjukkan dengan panah biru di peta secara default. Arah panah biru
menunjukkan pos saat ini. Ini penanda posisi dapat diganti dengan berbagai simbol
kendaraan 3D. Anda bahkan dapat menentukan Vehimarkers berbeda untuk jenis rute
yang berbeda (tergantung pada jenis kendaraan yang dipilih untuk perhitungan rute).
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8 Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir
1 Para pihak kontraktor
1.1 Perjanjian ini telah diadakan oleh dan antara NNG Kft. (Kursi terdaftar: 23 Berc utca, H1016 Budapest, Hungaria; Perusahaan reg.no.: 01-09-891838) sebagai Pemberi Lisensi
(selanjutnya disebut: Pemberi Lisensi) dan Anda sebagai Pengguna (selanjutnya disebut:
Pengguna; Pengguna dan Pemberi Lisensi bersama-sama disebut sebagai: Pihak) di subjek
penggunaan produk perangkat lunak yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
2 Kesimpulan Perjanjian
2.1 Para Pihak dengan ini mengakui bahwa Perjanjian ini akan diakhiri dengan melakukan
implisit Para Pihak tanpa menandatangani Perjanjian,
2.2 Pengguna dengan ini mengakui bahwa setelah akuisisi halal dari produk perangkat lunak
yang merupakan obyek dari Perjanjian ini (Bagian 4), setiap tingkat penggunaan, instalasi ke
komputer atau perangkat keras lainnya, instalasi perangkat keras tersebut ke dalam
kendaraan, menekan dari " Menerima "yang ditampilkan oleh perangkat lunak selama
instalasi atau penggunaan (selanjutnya disebut Gunakan) berarti bahwa Pengguna telah
menerima syarat dan kondisi dari Perjanjian ini sebagai mengikat secara hukum.
2.3 Perjanjian ini akan dengan tidak menggunakan alat otorisasi dari produk perangkat lunak
dengan orang-orang yang telah melawan hukum memperoleh produk perangkat lunak atau
telah sah diinstal di komputer atau di dalam kendaraan.
3 relevan hukum dan peraturan
3.1 Setiap tindakan yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik
Hungaria, dengan referensi khusus untuk Bertindak IV tahun 1959 pada KUH Perdata dan
Undang-undang LXXVI Tahun 1999 tentang Hak Cipta berlaku.
3,2 Versi bahasa asli dari Perjanjian ini adalah versi Hungaria. Perjanjian ini memiliki versi
dalam bahasa lain juga. Dalam kasus sengketa versi Hungaria yang berlaku.
4 Objek Perjanjian dan Pengakhiran
4.1 Tujuan Perjanjian ini akan menjadi panduan navigasi perangkat lunak produk
Pemberi Lisensi (selanjutnya disebut Produk Perangkat Lunak).
4.2 Produk Software meliputi program operasi komputer, dokumentasi lengkap, database
dalamnya peta berkaitan dan konten pihak ketiga dan layanan dapat diakses melalui Produk
Perangkat Lunak (selanjutnya disebut: Basis Data).
4.3 Setiap bentuk tampilan, penyimpanan, pengkodean, termasuk cetak, elektronik atau
grafis, tempat source tampilan, atau kode objek, atau lainnya yang belum terdefinisi bentuk
tampilan, penyimpanan, atau coding, atau media daripadanya akan dianggap bagian dari
Software Produk.
4.4 Kesalahan koreksi, penambahan, update yang digunakan oleh Pengguna setelah
tercapainya ini
Perjanjian juga akan dianggap bagian dari Produk Perangkat Lunak.
4.5 Hak-hak Anda berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir segera tanpa pemberitahuan dari
Pemberi Lisensi jika Anda secara material melanggar atau melakukan tindakan apa pun
pengurangan dari Pemberi Lisensi dan / atau hak lisensinya untuk Produk Perangkat Lunak.
Pemberi Lisensi dapat membatalkan Perjanjian ini harus setiap Produk Software menjadi,
atau dalam pendapat wajar Lisensi cenderung menjadi, subjek klaim pelanggaran hak
kekayaan intelektual atau penyalahgunaan rahasia dagang. Setelah pengakhiran, Anda akan
berhenti menggunakan, dan menghancurkan Produk Software dan mengkonfirmasi
kepatuhan secara tertulis kepada Pemberi Lisensi
5 Hak bawah hak cipta
5.1 Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum atau kontrak, Pemberi Lisensi adalah
pemilik tunggal dan eksklusif dari semua hak cipta materi hak karyawan dalam Produk
Perangkat Lunak.
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5.2 Hak Cipta memperpanjang untuk Produk Perangkat Lunak keseluruhan dan bagianbagiannya secara terpisah juga.
5.3 Pemilik (s) dari hak cipta dari Database membentuk bagian dari Produk Perangkat Lunak
ini (adalah) orang pribadi (s) atau entitas perusahaan (ies) tercantum dalam Lampiran
Perjanjian ini atau pada item "Tentang" menu komputer operasi program (selanjutnya disebut
sebagai Pemilik Basis Data). Manual pengguna dari Produk Perangkat Lunak mencakup
nama pilihan menu di mana semua pemilik dari item database terdaftar. Pemberi Lisensi
dengan ini menyatakan bahwa mereka telah memperoleh hak yang cukup penggunaan dan
representasi dari pemilik database dalam rangka untuk memanfaatkan Database, untuk
menawarkan pemanfaatan dan mentransfernya untuk pemanfaatan sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini.
5,4 Berdasarkan Perjanjian ini, semua hak hak karyawan dalam Produk Perangkat Lunak
akan tetap dalam kepemilikan Pemberi Lisensi, kecuali bagi mereka yang Pengguna berhak
berdasarkan hukum atau berdasarkan Perjanjian ini.
6 Hak Pengguna
6.1 Pengguna berhak untuk menginstal Produk Perangkat Lunak ke dalam satu perangkat
keras (desktop, genggam, komputer portabel, perangkat navigasi), dan untuk menjalankan
dan menggunakan satu salinan Produk Perangkat Lunak atau salinan telah diinstall
sebelumnya pada atasnya Produk Perangkat Lunak.
6.2 Pengguna berhak untuk membuat satu salinan cadangan dari Produk Perangkat Lunak.
Namun, jika Produk Perangkat Lunak beroperasi setelah instalasi tanpa menggunakan
salinan media yang asli, maka salinan media yang asli harus dianggap sebagai salinan
cadangan. Dalam semua kasus lain, Pengguna hanya berhak untuk menggunakan salinan
cadangan jika salinan media yang asli dari Produk Perangkat Lunak telah ascertainably dan
tegas menjadi tidak cocok untuk penggunaan yang sah dan yang dimaksud.
7 Keterbatasan penggunaan
7.1 Pengguna tidak berhak
7.1.1 untuk menduplikasi Produk Perangkat Lunak (untuk membuat salinan daripadanya);
7.1.2 untuk menyewa, menyewakan atau meminjamkan atau mentransfernya ke orang ketiga
untuk alasan apapun;
7.1.3 untuk menerjemahkan Produk Perangkat Lunak (termasuk terjemahan (kompilasi)
dengan bahasa pemrograman lainnya);
7.1.4 untuk mendekompilasi Produk Perangkat Lunak;
7.1.5 untuk menghindari perlindungan Produk Perangkat Lunak atau untuk memodifikasi,
menghindari atau meniadakan perlindungan tersebut melalui teknologi atau dengan cara lain;
7.1.6 untuk memodifikasi, memperluas, mengubah Produk Perangkat Lunak (secara
keseluruhan
atau
sebagian),
untuk
memisahkannya
menjadi
bagian-bagian,
mengkombinasikannya dengan produk lain, menginstalnya di produk lain, menggunakannya
pada produk lain, bahkan untuk tujuan mencapai interoperabilitas dengan perangkat lain;
7.1.7 selain menggunakan program komputer, untuk mendapatkan informasi dari database
sebagai bagian dari Produk Perangkat Lunak, untuk mendekompilasi Database, untuk
menggunakan, menyalin, memodifikasi, memperluas, mengubah Database secara
keseluruhan atau sebagian atau kelompok data yang tersimpan di dalamnya, atau
menginstalnya pada produk lain atau sebaliknya, menggunakannya dalam produk lain atau
untuk mentransfer, bahkan dengan tujuan untuk mencapai interoperabilitas dengan produk
lainnya.
7,2 Pengguna hanya dapat menggunakan isi tersedia melalui Produk Perangkat Lunak dan
disediakan oleh pihak ketiga dan data yang diterima melalui layanan yang diberikan oleh
pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada lalu lintas data yang diterima dari
pelayanan lalu lintas informasi TMC RDS) untuk / dia keuntungan pribadi dan pada / atas
risikonya sendiri. Hal ini sangat dilarang untuk menyimpan, mentransfer atau mendistribusikan
data-data atau isi atau mengungkapkan mereka secara penuh atau sebagian kepada
masyarakat dalam format apapun atau untuk mendownloadnya dari produk.
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8 Tidak ada jaminan, pembatasan tanggung jawab
8.1 Pemberi Lisensi dengan ini menginformasikan kepada Pengguna bahwa walaupun sangat
hati-hati diambil dalam memproduksi Produk Perangkat Lunak, mengingat sifat dari Produk
Perangkat Lunak dan keterbatasan teknis, Pemberi Lisensi tidak memberikan jaminan untuk
Produk Perangkat Lunak yang sepenuhnya bebas dari kesalahan, dan Pemberi Lisensi tidak
terikat oleh kewajiban kontraktual dimana Produk Perangkat Lunak diperoleh oleh Pengguna
harus benar-benar bebas dari kesalahan.
8,2 Pemberi Lisensi tidak menjamin bahwa Produk Perangkat Lunak cocok untuk tujuan yang
ditetapkan baik oleh Pemberi Lisensi atau Pengguna, dan tidak menjamin bahwa Produk
Perangkat Lunak mampu interoperating dengan sistem lain, perangkat atau produk
(perangkat lunak atau perangkat keras misalnya)
8,3 Pemberi Lisensi tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kesalahan
dalam Produk Perangkat Lunak (termasuk kesalahan dari program komputer, dokumentasi
dan Database).
8,4 Pemberi Lisensi tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena
Produk perangkat lunak tidak berlaku untuk tujuan yang ditetapkan, atau karena kesalahan
atau ketidakcocokan dari Produk Software dengan sistem lain, perangkat atau produk
(perangkat lunak atau perangkat keras misalnya).
8,5 Lisensi ini juga menarik perhatian dari Pengguna dengan fakta bahwa, bila menggunakan
Produk Perangkat Lunak dalam bentuk kendaraan, mengamati peraturan lalu lintas dan
aturan (misalnya penggunaan langkah-langkah keamanan wajib dan / atau yang wajar dan
cocok, tepat dan umumnya diharapkan perawatan dan perhatian dalam situasi tertentu, dan
khusus perawatan dan perhatian yang diperlukan karena penggunaan dari Produk Perangkat
Lunak) adalah tanggung jawab eksklusif dari Pengguna. Pemberi Lisensi tidak bertanggung
jawab atas segala kerusakan yang terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan Produk
Perangkat Lunak dalam kendaraan bermotor.
8,6 Dengan menyimpulkan Perjanjian, Pengguna harus, khususnya, mengakui informasi yang
tercantum dalam Bagian 8 di atas.
9 Sanksi
9.1 Pemberi Lisensi dengan ini menginformasikan kepada Pengguna bahwa, jika Pemberi
Lisensi menemukan haknya berdasarkan
Copyright Act yang akan dilanggar, Pemberi Lisensi dapat
9.1.1 mencari pengakuan hukum dari pelanggaran ini;
9.1.2 permintaan bahwa pelanggaran berhenti dan memerintahkan orang untuk menahan diri
dari pelanggaran melanjutkan tindakan tersebut;
9.1.3 permintaan bahwa orang di bawah pelanggaran memberikan kompensasi yang layak
(bahkan dengan cara publisitas dengan mengorbankan orang melanggar);
9.1.4 mengklaim pengembalian peningkatan aset karena pelanggaran tersebut;
9.1.5 permintaan gencatan dari tindakan yang salah dan, restitusi, permintaan ke keadaan
sebelum pelanggaran tersebut dilakukan dengan mengorbankan orang melakukan
pelanggaran, dan dapat menuntut penghancuran instrumen dan bahan yang digunakan untuk
melakukan pelanggaran tersebut serta dari produk yang dibuat oleh pelanggaran;
9.1.6 klaim untuk kerusakan.
9.2 Pemberi Lisensi dengan ini juga menginformasikan Pengguna bahwa pelanggaran hak
cipta dan hak terkait merupakan kejahatan menurut Undang-Undang IV Tahun 1978 tentang
KUHP Hungaria, yang dapat dijatuhi hukuman dua tahun penjara dalam kasus dasar dan
hingga delapan tahun penjara di diperburuk kasus.
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9,3 Isi dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga
Pemberi Lisensi dengan ini tidak mencakup kewajiban sendiri untuk Database dalam Produk
Perangkat Lunak dan untuk konten atau layanan yang disediakan oleh pihak ketiga dengan
menggunakan database. Pemberi Lisensi tidak menjamin kualitas, kecocokan, keakuratan,
kesesuaian untuk tujuan tertentu atau cakupan wilayah dari produk atau layanan atau
ketersediaan layanan, dan secara khusus mengecualikan setiap tanggung jawab untuk
penangguhan layanan, dan kerusakan yang timbul dalam sehubungan dengan layanan atau
pembatalan lengkap layanan.
Informasi yang relevan dan data sehubungan dengan isi dan layanan yang disediakan oleh
pihak ketiga tersedia di www.naviextras.com. Pengguna dengan ini mengakui bahwa isi dan
layanan yang disediakan oleh pihak ketiga hanya dapat digunakan dengan risiko Pengguna
dan untuk kepentingan pribadi dari Pengguna.
9,4 Isi dan layanan yang diberikan oleh Pemberi Lisensi atau agen Pemberi Lisensi
Pemberi Lisensi atau mitra kontrak dapat menawarkan berbagai produk dan layanan kepada
Pengguna melalui www.naviextras.com. Pengguna hanya dapat menggunakan layanan ini
ketika Pengguna telah membaca dan memahami pengguna akhir perjanjian lisensi yang
relevan (s) di www.naviextras.com dan User diwajibkan untuk menggunakan layanan sesuai
dengan syarat dan kondisi tersebut.
9,5 Para pihak setuju bahwa pengadilan Republik Hongaria akan memiliki yurisdiksi eksklusif
untuk memutuskan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini.
10. Anonim pengumpulan data
10.1 Pengguna dengan ini mengakui bahwa Produk Perangkat Lunak dapat mengumpulkan
dan menyimpan data yang terhubung dengan penggunaan Produk Perangkat Lunak oleh
Pengguna (misalnya gerakan / rute data, pengguna data interaksi). Data-data fungsi koleksi
mungkin dinonaktifkan atau diaktifkan oleh Pengguna setiap saat dari dalam menu yang
sesuai. Data yang dikumpulkan terhubung ke identifier jenis perangkat dari perangkat berjalan
Produk Perangkat Lunak dan tidak terkait dengan cara apapun dengan informasi pribadi dari
Pengguna atau dengan Pengguna itu sendiri.
10.2 Data yang dikumpulkan dapat di-upload ke database Lisensi dan digunakan hanya untuk
tujuan meningkatkan dan memperbaiki fitur dan layanan dari Produk Software dan Database.
Mengupload dijalankan melalui perangkat lunak khusus Lisensi atau oleh perangkat
Pengguna navigasi, dan upload dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh Pengguna. Setelah
data berhasil upload, data yang dikumpulkan akan dihapus dari media penyimpanan Software
Produk.
10,3 Dikumpulkan data yang dikirim, disimpan dan ditangani secara anonim dan tidak ada
sambungan dari data dengan Pengguna harus ditetapkan oleh Pemberi Lisensi atau pihak
ketiga.
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9 Copyright note
Produk dan informasi yang terkandung di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
Manual ini mungkin tidak, sebagian atau seluruhnya, direproduksi atau ditransmisikan
dalam bentuk apapun baik secara elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi dan
rekaman, tanpa persetujuan tertulis dari NNG LLC.
© 2011 - NNG LLC
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
Albania:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Andorra:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
Austria:
© 1996 NAVTEQ. All rights reserved.
Belarus:
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
Belgium:
© 1995 NAVTEQ. All rights reserved.
Bosnia and Herzegovina: © 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Bulgaria:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Croatia:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Czech Republic:
© 2002 NAVTEQ. All rights reserved.
Denmark:
© 1997 NAVTEQ. All rights reserved.
Estonia:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Finland:
© 2001 NAVTEQ. All rights reserved.
France:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
FYROM:
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
Germany:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
Gibraltar:
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
Greece:
© 2003 NAVTEQ. All rights reserved.
Hungary:
© 2004 NAVTEQ. All rights reserved.
Italy:
© 1994 NAVTEQ. All rights reserved.
Latvia:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Liechtenstein:
© 1996 NAVTEQ. All rights reserved.
Lithuania:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Luxembourg:
© 1996 NAVTEQ. All rights reserved.
Moldova:
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
Monaco:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
Montenegro:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Norway:
© 2001 NAVTEQ. All rights reserved.
Poland:
© 2004 NAVTEQ. All rights reserved.
Portugal:
© 1997 NAVTEQ. All rights reserved.
Ireland:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
Romania:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Russia:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
San Marino:
© 1994 NAVTEQ. All rights reserved.
Serbia:
© 2005 NAVTEQ. All rights reserved.
Slovak Republic:
© 2002 NAVTEQ. All rights reserved.
Slovenia:
© 2004 NAVTEQ. All rights reserved.
Spain:
© 1997 NAVTEQ. All rights reserved.
Sweden:
© 1994 NAVTEQ. All rights reserved.
Switzerland:
© 1996 NAVTEQ. All rights reserved.
The Netherlands:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
Turkey:
Ukraine:
© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.
United Kingdom:
© 1993 NAVTEQ. All rights reserved.
Vatican City:
© 1994 NAVTEQ. All rights reserved.
All rights reserved.
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