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Készülék jellemzők 
 
 
A GPS navigációs készülék funkcióinak teljes kihasználásához és a használat részletes 
megismeréséhez olvassa el figyelmesen ezt a használati utmutatót! 
 
FIGYELEM! 
Az első használat előtt a helyes működés érdekében tartsa be a következő utasításokat: 
1. Helyezze el az autóban a készüléket a megfelelő helyre 
2. Indítsa el a navigációs programot 
3. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs,  
alagút, magas épületek, nagyfeszültségű vezetékek, stb.). Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a 
készülék megfelelően van felhelyezve és az nem zavarja a vezetésben. Az ideális elhelyezés a 
szélvédő alsó része – azonban ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja! 
Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, 
illetve az utolsó mért pozícióhoz lényegesen távolabb kapcsolja be ismét – a GPS a jeleket akár 10 
percig eltarthat, míg befogja. A készüléknek egyidejűleg legalább 3 műhold jeleit kell vennie a pontos  
helymeghatározáshoz. A második bekapcsolástól a műholdak befogása sokkal rövidebb ideig tart. 
 
BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Néhány szó a GPS navigációról Ez a fogalom egy modernkori technológia és egy évszázados  
tudomány ötvözete. A GPS (Global Positioning System) földrajzi helymeghatározó rendszer lényege, 
hogy legalább három GPS műhold jeleiből (minél több, annál pontosabb az eredmény), egy arra 
alkalmas vevőkészülék a háromszögelés technikájával nagy pontossággal meg tudja határozni 
földrajzi helyzetünket. Ha mindemellett van egy részletes térképünk, akkor lehetőségünk van 
kiszámolni a legoptimálisabb útvonalat, hogy könnyen, gyorsan célhoz érjünk, ez a GPS navigáció 
lényege. Tehát szükségünk van néhány műhold jelére, egy vevő készülékre, egy útvonaltervező 
programra és az aktuális térképre. E négy kellékből mind a négy a rendelkezésére áll. 
Repülőtéren a készüléket a kézipoggyásszal együtt tegye a röntgengép szalagjára. Ne vigye át a 
mágnes kapun, és kerülje a kézi mágneses detektor közelségét is, mert ezek tönkretehetik a 
készüléket, és a rajta tárolt adatok is sérülhetnek! Kérjük, hogy csak a dobozban található vagy a 
gyártó által ajánlott kiegészítőket használja! A navigációs készülék beépített akkumulátort tartalmaz,  
annak cseréje csak szakszervizben lehetséges. Kérjük, ne nyissa ki a készülék borítását! 
Néhány tanács a készülék használatához Óvja a készüléket a nedvességtől, nem vízálló, és vízpermet 
ellen sem védett! Ha tisztítani szeretné, előbb kapcsolja ki, majd száraz puha kendővel törölje át!  
Tisztítás és használat közben is ügyeljen rá, hogy a kijelzőt ne nyomja erősen! Óvja a kijelzőt az éles, 
hegyes tárgyaktól, mert azok könnyen megsérthetik, összekarcolhatják azt! A kezeléshez használja a 
mellékelt ceruzát (stylus), ügyeljen arra, hogy a ceruza vége sérülésmentes legyen! Ne hagyja a 
készüléket a kocsiban, ne kockáztassa ezzel autója feltörését. 
 
Figyelmeztetések és megjegyzések 
• Kapcsolja ki a készüléket teljesen, amennyiben hosszabb ideig nem használja 
• Vezetés közben NE változtassa a készülék, vagy a navigációs szoftver beállításait! A beállítások 
megváltoztatásához álljon meg, végezze el a kívánt műveletet, majd ezután folytassa csak az utat!  
• Ez a készülék csupán egy navigációs segédeszköz, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint 
földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas. 
• A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az 
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érvényes közlekedési szabályok betartása. 
• Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol 
közvetlen napsugárzás érné. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat! 
• A termék paraméterei minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges 
kényelmetlenségért elnézését kérjük. 
• Bár a használati utasítás a legnagyobb odafigyelés mellett készül, tartalmazhat hibákat. Ilyen 
esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! 
• Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csak a forgalmazó által javasolt tartozékokat  
használja, hogy elkerüljön minden sérülést. A használati utasítás be nem tartásából adódó  
meghibásodásokra és sérülésekre a garancia nem terjed ki és a forgalmazó ezért nem vállal 
felelősséget. 
• Az elektronikus térképek adatai az útvonalak és jelzések változása miatt nem mindig felelhetnek 
meg a valóságnak. Mindig kövesse a közlekedési utasításokat és jelzéseket, tartsa be a KRESZ 
előírásait és a közlekedési helyzetnek megfelelően vezessen! 
 
Töltés utós szivargyújtós töltővel 
Figyelmeztetés: Töltés alatt a LED pirosan világít. Ne csatlakoztassa le a készüléket a töltőről a 
készülék használata során 
 
Az autós töltő csatlakoztatása 
Használat közben a folyamatos tápellátás a mellékelt autós töltővel biztosítható. 
Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése érdekében, csak a gyújtás ráadása után  
csatlakoztassa a GPS készüléket. 
 
Autóban való használat 
Először az autós tartó bölcső részét helyezze a készülékre, majd rögzítse a tartó tapadókorongos 
részét a szélvédőre, végül a bölcsőt helyezze a tartóra! Az eszközt úgy helyezze el az autóban, hogy 
az ne zavarja a vezetőt a szabad kilátásban és ne kerüljön a légzsákok és az utasok közé.  
Előfordulhat, hogy a navigációs szoftver adatai eltérnek a valós forgalmi helyzettől. Ilyen esetekben 
mindig a valós helyzethez alkalmazkodjon! Az útvonal követésekor mindig tartsa be a közlekedési  
szabályokat. A szoftver utasításaival szemben mindig a közlekedési szabályok az elsődlegesek! Sok 
tényező befolyásolhatja a GPS jel vételét és erősségét, pl. magas házak, alagút, mélygarázs, sűrű 
lombozatú fák, stb. Az eltérő időjárási körülmények miatt is változhat a GPS jel erőssége, ill. 
megszűnhet a jel vétele. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását. Ha külföldön kívánja használni a 
navigációs eszközt, akkor tájékozódjon az adott ország ide vonatkozó közlekedési szabályairól! 
 
Memóriakártya használata 
Helyezze a memóriakártyát a nyílásba az érintkezőkkel a hátlap felé. 
Tolja be kattanásig. 
A kivételhez nyomja meg kissé befelé a memóriakártyát, amíg kattanó hangot nem hall. 
A kártya kilökődik, húzza ki. 
 
Újraindítás 
Amennyiben a készülék nem reagál semmilyen érintésre, mintha lefagyott volna, a hátoldalán 
található „reset” nyílás segítségével újra lehet indítani. Ehhez szükség lesz egy tűre vagy egy hasonló 
kis tárgyra, amivel meg tudja nyomni a reset gombot. Ennek hatására újraindul a GPS. 
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A navigációs programról 
A GPS-en a mapfactor navigációs szoftver előre telepítve található, mely egy ingyenes, 
openstreetmap alapú, közösségi fejlesztésű program. Nem tartalmaz mindenhol házszám szintű  
lefedettséget, ilyen esetekben automatikusan felajánlja a kiválasztott utcát keresztező  
keresztutcákat. 
Mint mindenhol, itt is előfordul téves részlet, pontatlanság, kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak 
egy segédprogram, ne hagyatkozzon 100%-ig a mondottakra, látottakra, mindig vegye figyelembe a 
környező táblákat, kiírásokat, figyelmeztetéseket.  
A készüléken tárhely korlát miatt nem található meg egyszerre az összes európai ország, de 
mindegyik elérhető és letölthető ingyenesen. Ezeket bármikor, szabadon, korlátozás nélkül le illetve 
feltelepítheti. 
A frissítések és más országok térképeit az alábbi útmutató alapján tudja letölteni a készülékére: 
A térképeket egy úgynevezett keretprogrammal lehet letölteni, frissíteni. 
(Amennyiben valamilyen oknál fogva letörölte, eltávolította a navigációs programot a GPS-ről ebben 
az esetben magát a programot is innen lehet letölteni.) 
A keretprogramot az alábbi oldalon tudjuk letölteni: (Másolja be a böngészőbe) 
http://download.mapfactor.com/NavigatorFree_install.exe 
 
 
[1] - A programot letöltve és feltelepítve, kérni fog licence kódot, itt válasszuk ki a bal alsó sarokban 
található „Use free key” gombot, ekkor kitölti automatikusan. Kattintsunk az „Ok” gombra. 
 

 
 

[2] - Kiírja, hogy a „Biztonsági kód elfogadva”. 
 

 
 

[3] - Ezután az előjött ablakban válasszuk ki, hogy a számítógépünkön hova mentse le a letölteni 
kívánt tartalmakat. 
 
[4] – 4 beállítás közül az elsőnél feltelepíthetjük, ha még nincs meg a program, a másodiknál lehet 
térképeket letölteni, a harmadiknál frissíteni lehet a térképállományokat. 
Amennyiben már megtalálható a program, vagy már feltelepítettük és ugyanide visszajutottunk, 
válasszuk a „Térkép installációja” gombot. 
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[5]-[6] - Az előjött ablakban választhatunk, hogy közvetlenül a GPS készülékre végezzük a letöltést,  
vagy a számítógépünkre. 
 

 
 

[7] - Válasszuk ki a megfelelőt és az előjött ablakból bel felül válasszuk ki a „Free regions” opciót, 
különben kérni fogja a fizetős licence kódot. 
 

 
 

[8] - Az országok melletti jelölőnégyzetet kipipálva lehet kijelölni, amelyeket szeretnénk letölteni, ki is 
írja, hogy mennyi a szabad terület és mennyi a kijelölt. 
[9] – A következő lépésnél a beszédhangot kell kiválasztani, pipáljuk ki és kattintsunk a „Következő”  
gombra. 
[10] – Ezután egy megerősítést kér, hogy biztosan letöltjük a kiválasztott tartalmat. Kattintsunk az  
„Igen”-re. 
 

 
 

[11]-[12] – A letöltés elkezdődött, várjuk meg, míg befejezi. 
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[13] – A letöltés befejeződött, kattintsunk az „Ok” gombra, ekkor visszajutunk a kezdőképernyőre [4]. 
A letöltött program a célmappában megtalálható. 
 

 
 
 
 

Amennyiben számítógépre mentettük le a tartalmat, csatlakoztassuk a GPS készüléket 
számítógépünkkel és nyissuk meg a GPS tartalmát. (egy meghajtóként fog szerepelni a számítógépen) 
A számítógépre letöltött mappában a térképfájlok a „Data” mappában található, jelölje ki, amelyet 
szeretné átmásolni a GPS készülékre és másolja a GPS készülék meghajtójának gyökérkönyvtárába. 
Miután végzett a másolással, válasszuk le a számítógépről és már használhatjuk is az új 
térképállományokkal a készüléket. 
 
A navigációs program elindítása és használata 
Miután bekapcsolta a készüléket vagy telepítés, frissítés esetén sikeresen feltelepítette/felmásolta a 
programot, térképfájlokat, hangállományt a készülékre, a programot a „Böngészés” piros autós 
ikonra kattintva lehet elindítani. 
Ekkor az alábbi képernyő fogad (tölt a rendszer): 
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Miután betöltött, egy üdvözlő szöveg jelenik meg, melyen tájékoztatást kapunk a programról, illetve 
továbblépni az alul található „Ok” gombbal tudunk. 
 

 
 
Ezután a navigációs szoftver főképernyőjére érkeztünk, ahol a bal és a jobb felső sarokban „-„ és „+” 
jel a térkép kicsinyítésére és nagyítására szolgál, valamint középen felül található a 2 legfontosabb 
menü: keresés illetve mellette a menü. 
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A menü-re kattintva az alábbi képernyő fogad: 
 
Első oldal: 

 
 

Második oldal (oldalra lapozva): 
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 Az útvonalban egy már rögzített út adatait lehet megtekinteni, bejárni, útitervet megnézni. 

 A saját útvonalakban lehet elmenteni, visszajátszani és törölni egy útvonalat. 

 A tervezési üzemmódban lehet beállítani, hogy milyen módban tervezzen útvonalat: leggyorsabb  
vagy legrövidebb, vagy legolcsóbb útvonallal számoljon. 

 A GPS menüben lehet bekapcsolni, hogy alapértelmezetten mutassa a műhold adatokat a térkép 
vagy sem, illetve lehetőség van út visszajátszására is. 

 Éjjeli/Nappali üzemmódban tudunk váltani, a másik üzemmódra, amennyiben az automata váltás  
nem történne meg. 

 Kilométer számlálóban lehet megtekinteni az eddig megtett kilométereket, illetve itt van 
lehetőség nullázni az értékeket. 

 Kedvencek módosításában lehet az elmentett úti célokat rendezni, átnevezni, törölni. 

 ICQ szolgáltatás egy azonnali üzenetküldő szolgáltatás, mely ebben az eszközben nem működik 

 Work státusz szintén egy nem működő szolgáltatás ebben az eszközben 

 Jármű követés egy fizetős szolgáltatás, melyben számon lehet tartani, meg lehet tekinteni más 
(saját) GPS-ek koordinátáit, lehet követni az útjukat, stb. 

 Beállításokban lehet beállítani a főbb tulajdonságokat 

 Ikon mód egy nem használt része a programnak ebben a készülékben 

 Kilépés. Ez a menü oldalra lapozva, a második oldalon helyezkedik el, rákattintva egy korábbi  
képet mutat a program, majd ezután bárhova kattintva bezáródik és a GPS bekapcsolása utáni 
kezdőképernyőre jutunk. 

 

 
 

A Beállításokban az alábbiakat tudjuk módosítani: 
- GPS 
GPS készülék beállítása, Itt lehet kézzel beállítani a sávszélességet és a portot  
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A beállításához nyomja meg a "folytatás" gombot 
 

 
 

várja meg a beazonosítását, majd válassza ki az automatikusan meghatározott "COM port" –ot, 
 

 
 

majd kattintson az "ok" gombra 
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- TMC. Ez a funkció nem működik ezen a GPS-nél 
 
- Távkapcsolat. Ez a funkció nem működik ezen a GPS-nél 
 
- Navigáció beállítások 

 Tervezési üzemmódban a preferált útvonaltípust lehet beállítani 

 Jármű típusában beállíthatjuk a jármű típusát (autó, kerékpár, gyalogos, busz, kamion)  

 Infó ablak megjelenítését tudjuk állítani, hogy 1-2-3 ablakos legyen a megjelenítés 
navigálás közben 

 Autozoommal lehet beállítani, hogy automatikusan nagyítson és kicsinyítsen a készülék, 
amennyiben közel kerülünk egy manőverhez 

 3D látképben lehet bekapcsolni, hogy az épületek jelenjenek meg 3D-ben vagy sem. 

 Ehhez a térképállománynak is támogatnia kell ezt a funkciót 

 Részletes navigáció bekapcsolva – itt tudjuk beállítani, hogy milyen utasításokkal lásson  
el a program 

 GPS úthoz tapadása bekapcsolva – ebben lehet bekapcsolni, hogy amennyiben nem 

 ogja be pontosan a pozíciót, a közelben levő útra illessze pozíciónkat, így az úton fogja 
érzékelni helyzetünket 

 Jelzőtáblák megjelenítése – mutatja a betáplált jelzőtáblákat 

 Az átutazási ponton megfordulás engedélyezése – ki/be lehet kapcsolni a megfordulást 
 

- Követés - Ez a funkció nem működik ezen a GPS-nél 
 
- Trafipax figyelmeztetés – Ebben lehet kiválasztani, hogy hanggal és/vagy képpel jelezze a 
trafipaxokat a készülék, amennyiben telepítve van rá 
 
- Térképek – különböző adatokat lehet beállítani a térképállományokra vonatkozóan  

 Válassza ki a régiót – kiválaszthatjuk, hogy melyik régióban vagyunk 

 Map language – melyik legyen a térképállomány alapnyelve (program beállítása – helyi 

 megnevezés – angol) 

 Térkép színbeállításokban – itt tudjuk az alapértelmezett módokat beállítani, hogy hogy 

 jelenjen meg a kijelzőn (ikonok mérete, színek, stb) 

 Válassza ki a POI típusokat – az érdekes, hasznos pontok típusait itt tudjuk ellenőrizni 

 (étterem, közigazgatás, utazás, szállás stb) 

 Leképzés – milyen módban képezze le a térképeket 

 Ingyenes vagy fizetős – itt válthatunk fizetős térképre akár 
 

- Alkalmazás 

 Megjelenés – a menü és a szoftver kinézetének megváltoztatása 

 Billentyűzet – itt lehet kiválasztani, hogy ki vagy be legyen kapcsolva a billentyűzet, 
illetve a billentyűzet kiosztást is itt tudjuk beállítani 

 Mértékegység – az alapértelmezett mértékegységet tudjuk kiválasztani 

 Nyelv – a hang és a szöveg nyelvét tudjuk beállítani (2 lépésben, először a szöveg  
nyelvét, majd utána a hangutasítás nyelvét) 

 Kedvencek betöltése – korábbi Navigator programból lehet beimportálni kedvenceket 

 Termékkód – itt tudunk új termékkódot bevinni (ne vigyünk be újat, hacsak nem 
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vásároltunk fizetőset) 

 A főmenü elrendezése – ki és bekapcsolhatunk ikonokat, amiket szeretnénk 
megjeleníteni a menüben 

 Rendszerbeállítások alapján – felülírhatjuk a háttérvilágítás beállításait 

 Kép másolása – a térkép mozgatásának típusát határozhatjuk meg vele 
 

- Internet keresési beállítás. Ez a funkció nem működik ezen a GPS-nél 
 
- Beállítások mentése/visszaállítása – itt tudjuk elmenteni egy saját beállítást és visszaállítani akár 
 
- Az alkalmazásról – adatokat szolgáltat a programról 
 
A nagyító gombra kattintva az alábbi képernyő fogad 

 
 

Itt van lehetőség uticél/POI/Koordináták megadására. 
A Cím fülön (ahol alapból is állunk) van lehetőség megadni az ország/város/utca/házszám vagy 
kereszteződés-t. 
A képen a felső sorra kattintva tudjuk az országot megadni, mellette az előzmény gomb található a 
korábbi találatokkal. 
Itt felül kiírja, hogy adjuk meg az országot. Kezdjük el begépelni a célországot, majd amikor 
megjelenik a listában, kattintsunk rá, ekkor automatikusan továbbugrik a város megadására.  
Hasonlóan kezdjük el begépelni a várost és amikor megjelenik a találati listában, kattintsunk rá, majd  
továbbugrik az utcára. 
Az utcánál szintén hasonlóan járjunk el, amint megjelenik a keresett utca, kattintsunk rá.  
Ez után 2 lehetőséget közül a program automatikusan dönt: vagy házszámot kér vagy kereszteződést.  
Házszám esetében nem minden házszám bevitelére van lehetőség, ekkor a listából ki kell választani  
valamelyiket és oda irányít a navigáció, utcakereszteződés esetén a cél utcát keresztező utcákat  
kínálja fel, majd azokból választva a kereszteződésig fog elvinni. 
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Kiválasztva a megfelelőt, egy 6 ablakból álló kép fogad, ahol lehetőségünk van több opcióra is. 

 
 
- A Navigálás-al tudjuk azonnal indítani a navigálást, ekkor amennyiben befogta a műholdat, 
elkezdi képpel is és hangutasítással is a navigálást. 
- A kezdőpont-al lehetőségünk van beállítani a beütött címet kezdőpontként, majd utána 
megadhatunk köztes pontokat, stb. 
- Átutazási pont-ban egy vagy több köztespontot tudunk beállítani. 
- Cél-nál a végső uticélt tudjuk megadni, ekkor nem indítja el a navigálás a GPS. 
- Kedvencekhez is tudjuk adni a beütött címet. 
- Mutasd a térképen opcióval megjeleníthetjük a térképen, ahol utána el tudjuk dönteni, hogy 
megfelel nekünk vagy sem. 
 

Amennyiben nem fogta még be a műholdakat, az alábbi képet látjuk: 
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Befogott műholdaknál az alábbi módon indítja a navigálást: 

 

 

Nyelv beállítása magyarra a navigációs programon belül 
Amennyiben nem magyarul jelenik meg a felirat a készüléken, az alábbi képernyőt látjuk: 
 

 
 

Kattintsunk az „Ok” gombra, majd a fogadó képernyőn a menu-re kattintsunk, ide jutunk: 
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Ezen a képernyőn kattintsunk a „Settings”-re, ez a képernyő fogad: 
 

 
 

Görgessünk le, amíg nem látjuk, hogy Application és kattintsunk rá: 
 

 
 

Az Application-ba belépve, a következőt látjuk: 
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Itt válasszuk a „Language” menü-t és kattintsunk rá, ebbe jutunk: 
 

 
 

Itt lehet kiválasztani a szöveg nyelvét, görgessünk a Magyar-ig és kattintsunk rá: 
 

 
 

Továbbugrik a hang kiválasztására, ez a képernyő fogad: 
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Itt is görgessünk le a Magyar: MapFactor-ig és kattintsunk rá: 
 

 
 

Ezzel beállítottuk magyarra a szöveget, feliratot és hangot a navigációs programnak. 
Szükséges lehet az újraindítása: 
 

 
 

Ezután magyar nyelven fog megjelenni minden a navigációs programon belül. 
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Billentyűzet használata 
Miközben gépelünk, a billentyűzetet az alábbi módon tudjuk használni: 
Alapból ékezetek nélkül látjuk a kiosztást, de van lehetőség előhozni az ékezetes karaktereket, 
melyet a billentyűzeten alul az „n-z” és „á-Í” gombbal tudunk előhozni, majd ha valamelyikre 
kattintottunk, a helyére az „abc”. 
Egy karakter visszatörléséhez a billentyűzet jobb felső részében lévő vissza nyilacskával tudunk. 

 

Amikor gépelünk, kékkel látjuk az eddig beütött karaktereket: 

 

Amennyiben olyan karaktert ütöttünk be, mely nem megfelelő, mert nem szerepel az adatbázisában  
(nincs a készüléken, vagy elütöttük) akkor fehér háttérre vált a szöveg mögötti rész és a szöveg színe 
piros lesz: 
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Amit először lát a képernyőn 

Amikor bekapcsolja a navigációs eszközt, néhány másodpercen keresztül egy kép fogadja, majd a  
lenti kép jelzi, hogy a készülék üzemkész állapotban van. Ez a menürendszer: 

1. oldal 

 

2. oldal 

 

A készülék nyelvének beállítása 

A nyelvet a második oldalon található „Language” ikonnal tudjuk megváltoztatni, többek között  
magyarra. A magyar nyelvre való beállításhoz az alábbi lépéseket kövesse: 
Lapozzon a második oldalra, majd kattintson a „Language” ikonra és az előjött ablakban az aktuális 
nyelvet mutatja a rendszer, a jobbra/balra nyilakkal lapozzon a magyarra, majd a jobb felső sarokban  
levő floppy ikonra kattintva megváltozik a készülék nyelve magyar nyelvre.  
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Miután átállította a nyelvet, a főmenü első és második oldala a következőképpen fog kinézni: 
1. oldal 

 

2. oldal 

 

Kalibrálás 
A kalibrálás funkciót akkor használjuk, ha a készülék nem ott érzékeli az érintést, mint ahol  
megérintjük a kijelzőt. Pl. egy ikonra kattintva a mellette levőt érzékeli.  
Ezzel a funkcióval be tudjuk állítani, hogy pontosan ott érzékelje, ahol megérinti.  
Kattintson a második oldalon levő „Kalibrálás” menüre, majd ahol megkérdezi, hogy „Biztos hogy 
beállítja?” szöveg jelenik meg, kattintson az „Igen”-re. 
Ezután középen a célkeresztet kell minél pontosabban eltalálni, majd megismételni még 4x. 
Amennyiben nem pontosan találta el, újból kéri a rendszer, hogy ismételje meg. Amennyiben jól  
eltalálta a célkereszteket, egy szöveges üzenetet kapunk, amiben azt írja, hogy „A képernyő 
kalibrálása sikerrel járt....”, itt kattintson bárhova a képernyőn és ezzel be lett állítva az érintés.  
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GPS navigációs program útvonal beállítása 
A beállítást a főmenüben az első oldalon a "Navi Kialak." ikonra kattintva tudja beállítani.  
Az előjött menüben 2 sáv lesz, az alsóval tudjuk beállítani, hogy automatikusan induljon el a  
navigációs program, miután bekapcsolta a GPS-t. 
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Az felsővel lehet beállítani a program elindulását. 
Ehhez kattintson a jobb szélén levő ikonra, majd az előjött kis ablakban kattintson a mappára, majd 
az előjött mappára, addig, amíg nem talál egy navigator.exe fájlt.  

 

 
 

Amint megtalálta, kattintson rá duplán, ezzel beállította a program indítását. A jobb felső sarokban  
található floppy ikonra kattintva mentheti el a beállításokat. 
Esetlegesen szükség lehet a GPS újraindítására. (ki és visszakapcsolni a készüléket) 
 
GPS műholdak 
Az első oldalon található „GPS felvevő” menüben tudja megtekinteni, hogy hány műholdat lát,  
mennyit fogott be, illetve a pozíciót, magasságot, sebességet, stb. 
Itt tudjuk resetelni a GPS port beállításokat, ehhez a zöld nyílra kell kattintani. Kilépni a jobb felső  
sarokban található power gombbal lehet. 
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FM transzmitter beállítása 
Az FM transzmitterrel azt tudjuk beállítani, hogy egy beállított FM frekvenciára kiadja a GPS hangját, 
majd ezt az autórádión befogva az autó hangszóróira ki tudjuk küldeni, így a navigáció és zenét is át  
tudunk játszani a GPS-ről. 

 

 

Az USB beállításai 
Ha a készüléket USB kábellel csatlakoztatja a számítógéphez, akkor az adatkapcsolatnak kétféle 
beállítása lehetséges: 
1. „Kapcsolat háttértárként” (Mass Storage) 
lyenkor a PC az eszközt úgy érzékeli, mint egy hordozható meghajtót (pl.: pendrive vagy külső  
merevlemez). Ebben a módban fájlokat tud másolni az eszköz és a számítógép közt. Ha az Ön 
készülékén a mapfactor navigációs program fut, akkor ezt a beállítást kell választani, ha 
programfrissítést vagy térképeket akar letölteni a készülékre.  

 

2. „Szinkronizációs üzemmód” (MS ActiveSync) 
Ez a beállítás szükséges bizonyos PC-s szoftvereknek, hogy az eszközzel kapcsolatot tudjanak 
létesíteni. A navigációs programokról és azok PC-s kiegészítőiről bővebben a program saját leírásában 
olvashat. A PC-hez való csatlakoztatásakor a készüléken minden más program futása megáll. Az USB 
kábel csatlakoztatását vagy az eltávolítását a készülékhez és a számítógéphez azok bekapcsolt  
állapotában is elvégezheti. 
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Windows felület 
Lehetőség van előhozni a windows felületet a készüléken, azoban ezt nem ajánljuk, amennyiben nem  
ért a készülékhez. 
Amennyiben véletlenül belépett volna, az alábbi módon lehet kilépni belőle.  

 

A start menü feletti bal oldali ikonra kattintson, majd a következő üzenetet kapjuk: „Need to restart  
the device, whether to re-start? Yes No” 
Kattintson itt a „Yes”-re, majd újraindul a GPS és a kezdőképernyő fogad ismét. 
Tartozékok 

Autós szivagyújtós töltő 
USB adatkábel 
Bölcső 
Szélvédő tappancs 

(A tartozékok előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak) 

Gyakrabban előforduló kérdések-válaszok: 

GPS műhold probléma: 
A főmenüben az első oldalon a középső sorban a jobb szélső ikonnal (GPS info vagy GPS Viewer 
vagy GPS felvevő) lehet előhozni a GPS antennák láthatóságának az ablakát. 
Itt láthatja a kiterített földgömböt illetve az adatokat a koordinátákról, továbbá az egyes GPS 
műholdak jelerősségét, elérhetőségét. 
12 sávot lehet látni, mely az egyes műholdakat jeleníti meg. Kék sávval jelzi, amint a látómezőbe  
kerül egy-egy műhold, zöld színnel jelzi, amint befogta a műholdakat és használatba vette.  
Ahhoz, hogy befogja a pozíciót, legalább 3 zöld műholdra van szükség. 
A sávok folyamatosan változnak, váltakozó számokkal, ahogy a föld körül keringenek, melyek a 
műholdak azonosítója. 
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Hang és felirat beállítása magyarra a navigációs programon belül: 
A hangbeállítást a menü-re kattintva, az első oldalon a csavarkulcs ikonra kattintva (beállítások)-ban 
lehet megváltoztatni. Rákattintva a listából válasszuk felülről a 8. ikont mely fogaskereket ábrázol  
(alkalmazás). 
Ebben a menüben a 4. sor lesz a hang beállításáért felelős, melyben először a navigáció szövegek 
nyelvét kell kiválasztani, majd ezt kiválasztva a hangutasítás nyelvét válasszuk ki. Rákattintva  
beállítottuk, lépjünk vissza a menüben. 
Előfordul, hogy megerősítést kér, hogy indítsuk újra a programot, itt kattintsunk az ok-gombra. 
Miután újraindult, a kiválasztott nyelven látjuk/halljuk a navigációt.  
Nyelv beállítása magyarra a főképernyőn: 
Lapozzon a második oldalra, az oldalon a felső sorban baloldalról a második ikonnal (Language) lehet  
megváltoztatni a nyelvet. 
Kattintson rá, majd a listából válassza ki a magyart. 
Kiválasztva majd a jobb felső sarokban levő floppy ikonra kattintva átvált magyar nyelvre a készülék.  
Házszám beírás probléma: 
Házszámot nem enged mindenhol beírni, ez sajnos a szoftver sajátossága, ilyenkor a listából az utcát 
keresztező utcákból lehet kiválasztani egy kereszteződést, így az utcába elnavigál és amint odaért, a  
házszámot már meg tudja találni. 
Ez azért van, mert ilyen áron hivatalosan csak ilyen térképszoftvert lehet értékesíteni.  
A belső memóriába másolható bármilyen másik WIN CE navigációs program (szabványos autós  
navigációs rendszer), melynek az indítófájl-át betallózva (következő pont) elindul a felmásolt 
térképszoftver. 
SD kártyára másolható más NEM androidos térképszoftver, WIN CE alapú és az is elindítható. 
Navigációs elérési út beállítása: 
A beállítást a főmenüben az első oldalon a "naviconfig" ikonra kattintva tudja beállítani.  
Az előjött menüben 2 sáv lesz, az alsóval tudjuk beállítani, hogy automatikusan induljon el a  
navigációs program, miután bekapcsolta a GPS-t. 
Az felsővel lehet beállítani a program elindulását. 
Ehhez kattintson a jobb szélén levő ikonra, majd az előjött kis ablakban kattintson a mappára, majd 
az előjött mappára, addig, amíg nem talál egy navigator.exe fájlt.  
Amint megtalálta, kattintson rá duplán, ezzel beállította a program indítását. A jobb felső sarokban  
található floppy ikonra kattintva mentheti el a beállításokat. 
Esetlegesen szükség lehet a GPS újraindítására. (ki és visszakapcsolni a készüléket) 
Nem érzékeli az érintést: 
Ki kellene próbálni egy kalibrálást a készüléken. 
A képernyő kalibrálás a főmenüben a 2. oldalon levő kalibrálás(Calibrate) menüvel lehet beállítani.  
Rákattintva megkérdezi, hogy biztosan kalibrálni akarjuk a készüléket? Ekkor kattintsunk az igen(yes)- 
re, majd utána a kereszt közepére kell kattintani 5x, ezután be lett kalibrálva és ezután működni fog  
az érintés. 
Ezután 30 mp-en belül kattintsunk bárhova a kijelzőn az érvényesítéshez. 
Úti cél megadása: 
Célt úgy lehet megadni, hogy amikor betöltött a navigációs program, az üdvözlő szöveget le kell 
okézni, majd a fogadó képernyőn a nagyító ikonra kattintani (középen felül) és a középen levő sávra  
kell kattintani. Amennyiben még nem írt be semmit, addig üres, ha már lett úti cél megadva, akkor az  
előző találat lesz ott megtalálható. Amelyik adattól kezdve szeretné módosítani a célt, kattintson oda  
(ország/város/utca), így nem kell minden esetben az összes lépésen végigmenni. Első alkalomnál,  
illetve a legfelsőre kattintáskor az országot kéri, kezdje el begépelni az országot és a szűkített találati 
listából válassza ki (kattintson rá), majd továbbugrik a következőre, jelen esetben a városra, itt 
szintén kezdje el begépelni a várost, ügyelve az ékezetekre, majd a találati listából kiválasztani a  
megfelelőt, ezután az utcát kell hasonló képen megadni, majd ezután vagy házszámot vagy utca  
kereszteződést lehet megadni. 
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Amennyiben nem jó karaktert gépelt be, a billentyűzet jobb felső sarkában egy vissza fele szerű  
nyilacskával lehet törölni 1 karaktert. 
Miután kiválasztottuk a házszámot vagy kereszteződést, egy ablak jön elő, melynél több opció közül  
is választhatunk (kedvencekhez adás, kiinduló pont megjelölése, stb.), navigáláshoz kattintson a  
navigál ikonra, és amennyiben van elérhető, befogható műhold, indítja a navigálást. 
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