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Mediatek Travel Pro 7” GPS 

Használati utasítás 

 
Kedves Vásárlónk!  
Mindenekelőtt szeretnénk gratulálni, hogy termékünket választotta, mely hosszú fejlesztési 
folyamatnak köszönhetően a legmagasabb igényeket is kielégíti!  
Kérjük, olvassa el ezt a rövid beüzemelési útmutatót!  
Szükséges lehet, hogy első alkalommal egy extra töltéssel "orvosoljuk" az akku esetleges mély-
merülését, szállítás közbeni lemerülését. Erre a legmegfelelőbb töltési mód a rendeltetés szerinti 
autós szivargyújtón keresztül való, használat közbeni töltés, ennek az az oka, hogy a termék az autós 
szivargyújtón keresztül nagyobb töltési áramerősséget kap, ami a nagyméretű kijelző miatt 
szükséges! Normál hagyományos 220V-os és USB töltőn keresztül (számítógép USB kimenete, 
hálózatról telefontöltő) nem tölt megfelelő áramerősséggel a készülék így azzal nem minden esetben 
érhető el a kívánt töltöttségi szint! Ezért kérjük minden esetben az autós töltést, illetve a mellékelt 
USB kábelt lehetőség szerint csak adatátvitelre használja.  
 
Remek időtöltés és biztonságos utazást kívánunk! 

 

A GPS tetején található gombbal tudja bekapcsolni a GPS–t. Az alapértelmezett nyelvi beállítás 

magyar, készülékét egyből magyarul használhatja, ha mégsem így lenne a Nyelvi Beállításokat a 

használati utasítás alján találja. A felső szekcióban láthatja a GPS jel erősségét, a készülék töltöttségi 

szintjét, illetve hogy micro SD kártyával bővítette-e készülékét. 

Menü pontok:  
- Navigáció: Az „iránytű” ikonra kattintva elindul GPS programunk, baloldalon a térképet, jobb 
oldalon három gombot. Úti cél: gombra kattintva további lehetőségek ugranak fel. Cím keresése 
gombra kattintva megadhatjuk hová szeretnénk eljutni. Meg kell adnunk hozzá az országot, várost, 
illetve utcát és házszámot. Majd a „tervezés” gombbal már meg is kapjuk az útvonalat.  
Főképernyő: Itt láthatjuk az autónkat jelző kis autót, a GPS jel keresése után elindulhatunk a 

megadott útvonalon. A képernyőn fel van tüntetve a sebességünk, a GPS jelerősége, óra. 

- „Vissza” gombként a kikacsolási gombot használhatjuk egyszer megnyomva. Hosszan nyomva 

kikapcsolhatjuk készülékünket. 

- Útvonal beállítások: 

Itt új útvonalat hozhatunk létre, áttekinthetjük eddig megtett utazásunkat, beállíthatunk kerülő 

utakat, és törölhetjük az útvonalat.  

- Zene, Videó, Képek: mindegyiket tölthetünk fel GPS-ünkre megfelelő SD kártya bővítés után. 

- E-könyvtár  

- Flash 

- Játékok, 6 db játék lehetőség 

- Favourite: Kedvenceinket ide menthetjük le, illetve innen tölthetjük be. 
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- Számológép 

- Unit covert: mértékegység átszámoló 

- FM-Transmitter: FM Transzmitter készülékünket itt tudjunk elérni. 

- Nyelv beállítása (smile ikon), itt állíthatjuk be, hogy GPS-ünket milyen nyelven szeretnénk kezelni. 

Hungarian feliratra kattintva használhatjuk a készülékünket magyarul. Emellett még módunkban áll 

angol, francia, német, portugál, spanyol, finn, lengyel, orosz, román, olasz nyelvet is beállítani. 

 

Csomag tartalma:  

 GPS készülék 

 Hálózati Töltő  

 Rögzítő egység (2 részes)   

 Szivargyújtós töltő 
 

Specifikáció: 

- 7" LCD 800*480 pixels  

- 128MB DDR2 RAM 

- 4GB belső memória 

- GPS vevő SiRF ATLAS 4, 20 csatornás 

- Op. rendszer WinCE NET 6.0, 

 

Töltés: szivargyújtóról, vagy hálózati töltőről 
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