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1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri 
Navigasyon sistemi, dahili GPS alıcısı ile hedefe ulaşmak için yolunuzu bulmanıza yardım eder.Zenec 
Navigation GPS konumunuzu iletmez, diğerleri sizi izleyemez. 
Ekrana, yalnızca güvenli olduğunuzda bakmanız önemlidir.Aracın sürücüsüyseniz rotanızı yolculuğa 
başlamadan önce planlamanızı ve incelemenizi tavsiye ederiz.Yola çıkmadan önce rotayı planlayın ve 
rotayı değiştirmeniz gerekiyorsa, aracı durdurun. 
Trafik kurallarına uymalısınız.Planlanan rotadan saparsanız, Zenec Navigation yönlendirmeleri buna 
göre değiştirir. 
Daha fazla bilgi için son kullanıcı lisans anlaşmasına bakın (sayfa 81). 
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2 Başlarken 
Zenec Navigation araçta veya yaya kullanım için optimize edilmiştir.Cihazı ekran düğmelerine ve 
haritaya parmak uçlarınızla dokunarak kolayca kullanabilirsiniz. 

Ücretsiz Harita güncellemeleri 

Ürünü kullanmaya başladığınızda yeni haritaları 1 yı boyunca indirebilirsiniz. 

2.1 İlk kurulum 
Navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken ilk kurulum süreci otomatik olarak başlar. 

1. Tercih ettiğiniz dili seçin, ardından seçiminizi onaylamak için  öğesine 
dokunun.Bu ayarı daha sonra Bölgesel ayarlar (sayfa 76) içerisinden değiştirebilirsiniz. 

 
2. Son kullanıcı lisans anlaşmasını okuyun ve kullanım koşullarını kabul ediyorsanız 

 öğesine dokunun.  

 

3. Yapılandırma Sihirbazı başlar.Devam etmek için  öğesine dokunun. 

4. Sesli yönlendirme mesajları için kullanılacak dili ve hoparlörü seçin.Bu ayarı daha sonra 

Bölgesel ayarlar (sayfa 71) içerisinden değiştirebilirsiniz.Devam etmek için  
öğesine dokunun. 
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5. Gerekirse,  tarih biçimini ve birim ayarlarını değiştirin.Bu ayarları daha sonra Bölgesel ayarlar 

(sayfa 76) içerisinden değiştirebilirsiniz.Devam etmek için  öğesine 
dokunun.  

 
6. Eğer gerekliyse, varsayılan rota planlama seçeneklerini değiştirin.Bu ayarları daha sonra Rota 

Tercihleri (sayfa 67) içerisinden değiştirebilirsiniz.Devam etmek için  
öğesine dokunun.  

 

7. Böylece ilk kurulum tamamlanır; Navigasyon görüntüsüne girmek için  
öğesine dokunun. 

 

2.2 Ekran kontrolleri 
Aşağıdaki bölümler Zenec Navigation içerisindeki düğmelerin, kaydırıcıların ve diğer ekran 
kontrollerinin işlevlerini ve kullanımlarını anlatmaktadır. 

2.2.1 Düğmeleri ve diğer kontrolleri kullanma 
Zenec Navigation ürününü çalıştırmak için dokunmatik ekrandaki düğmelere dokunun. 

Tür Örnek Açıklama İşlev 

Düğme 

  

Parametre ayarlayabileceğiniz 
yeni bir ekran açar. 

Bir kez dokunun. 



8 
 

Değere 
sahip 
düğme  

Bir alanın geçerli değerini ve 
değerin değiştirilebileceği 
ayarı gösterir.Değişiklikten 
sonra, düğme üzerinde yeni 
değer gösterilir. 

Bir kez dokunun. 

Simge 

 

Trafik özeti veya yol programı 
gibi ilave bilgiler sağlar. 

İlave bilgilerin veya 
seçeneklerin olduğu bir ekran 
açmak için bir kez dokunun. 

Liste 

 
  

Çok sayıda seçenek gösterir. Listeyi herhangi bir yerinden 
tutun ve parmağınızı aşağı 
veya yukarı 
kaydırın.Kaydırma hızınıza 
bağlı olarak, liste hızlı veya 
yavaş kayar, biraz ilerler veya 
liste sonuna kadar gider. 

Anahtar 

 

 

Yalnızca iki seçenek 
olduğunda bir özelliğin etkin 
olup olmadığını gösterir. 

Anahtarı açmak veya 
kapatmak için dokunun. 

Kaydırıcı 

 

Bir özellik, bir aralık içerisinde 
farklı değerlere 
ayarlanabildiğinde, Zenec 
Navigation, değer gösteren ve 
ayarlayan bir ölçü üzerindeki 
göstergeyi gösterir. 

Kaydırıcıyı yeni konumuna 
taşımak için kolu sürükleyin. 
Kolun görünmesini istediğiniz 
yerdeki kaydırıcıya dokunun. 

Sanal 
klavye 

 
  

Metin ve numara girmek için 
kullanılır. 

Her düğme, dokunmatik ekran 
düğmesidir. 

Navigasyon menüsü bir veya daha fazla sayfada çok sayıda menü öğesi içerebilir. 

    
Uygulamanın yeniden başlaması gerekiyorsa, önemli bir yeniden yapılandırma yapacaksa veya veri 
ya da ayarlarınızdan birkaçını kaybetmek üzereyseniz seçim ve değişiklikleri onaylamanız 
gerekir.Aksi takdirde, Zenec Navigation seçimlerinizi kaydeder ve siz kontrolleri kullanmaya başlar 
başlamaz, onay almadan yeni ayarları uygular. 
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2.2.2 İmleci kullanma 
Bir harita konumunu aşağıdaki yollarla seçebilirsiniz: 

• Navigasyon sırasında haritaya dokunarak 

• Bir aramanın sonunda hedefi doğrulamanız istendiğinde haritaya dokunarak. 

Bir harita konumu seçildiğinde, haritanın seçilen noktasında imleç ( ) görüntülenir. 
İmleç konumu rota hedefi veya yeni bir Uyarı Noktası olarak kullanılabilir.Etrafında Yer araması 
yapabilir veya bu konumu kayıtlı konumlarınız arasına ekleyebilirsiniz. 
Ayrıca harita üzerindeki nesnelerin bazılarını seçebilirsiniz.Haritada Yer veya trafik olayı simgesinin 
üzerine dokunursanız nesne seçilir ve bu nesne hakkında bilgi alabilir veya noktayı bir rota noktası 
olarak kullanabilirsiniz. 

2.2.3 Klavyeyi kullanma 
Ekran klavyelerinde parmak uçlarınızla yazabilir ve İngilizce, Yunanca veya sayısal gibi çeşitli klavye 
düzenleri arasında geçiş yapabilirsiniz.Yalnızca haritada bulunan bir adı yazmakta kullanılabilecek 
klavye tuşları etkindir.Diğer tuşlar karartılır. 

Eylem İşlev 
İngilizce klavyeden Yunanca 
klavyeye geçiş gibi başka bir 
klavye düzenine geçmek  öğesine dokunun ve listeden yeni klavye düzenini seçin. 

Klavyede girişinizi düzeltme 

Gereksiz karakteri/karakterleri kaldırmak için  öğesine dokunun. 
Tüm giriş dizesini veya birkaç karakteri silmek için düğmeye dokunup 
basılı tutun. 

Örneğin bir ad ile soyadı 
arasında veya çok sözcüklü 
sokak adlarında bir boşluk 
girme 

Ekranın alt ortasından  düğmesine dokunun. 

Büyük ve küçük harfler 
girmek Varsayılan olarak, metin girerken ilk karakter büyük harf, metnin kalanı 

ise küçük harf olarak görünür.Büyük harf girmek için  öğesine 
dokunun veya Caps Lock açmak için öğeye iki kez dokunun.Küçük 
harfler kullanmak için öğeye tekrar dokunun. 

Sayılar ve semboller girme 

Rakam ve sembollerin yer aldığı bir klavyeye geçmek için  
öğesine dokunun. 

Klavye girişini sonlandırma 

 öğesine dokunun. 

Klavye girişi için bir arama 
başlatma  öğesine dokunun. 
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Klavyeyi gizleme 

 öğesine dokunun. 

2.2.4 Dokunmatik hareketleri kullanma 
Ekranda genellikle sadece bir kere dokunmanız gerekir.Ancak, diğer hareketlerle bazı faydalı 
özelliklere erişilebilir.Aşağıdaki tabloya bakın. 

Eylem İşlev 
Ekrana dokunma ve 
basılı tutma Ekstra işlevlere ulaşmak için aşağıdaki düğmeleri dokunup basılı tutun: 

• Navigasyon görüntüsünü göstermek için liste ve menü ekranlarındaki şu 

düğmelere dokunun ve basılı tutun: . 

• Haritayı sürekli olarak döndürmek, yatırmak veya ölçeklendirmek için 
Navigasyon görüntüsünde şu tuşlardan herhangi birine dokunun ve 

basılı tutun: , , , , , . 

• Birkaç karakteri hızlı bir şekilde silmek için klavye ekranında şu tuşlara 

dokunun ve basılı tutun: . 

Sürükleme Ekranı şu durumlarda sürükleyin: 

• Kolu bir kaydırın üzerine taşımak için. 

• Listede kaydırma yapmak için: listeyi herhangi bir yerinden tutun ve 
parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.Kaydırma hızınıza bağlı olarak, 
liste daha hızlı veya daha yavaş kayar, biraz ilerler veya liste sonuna 
kadar gider. 

• Harita gözatma modunda haritayı taşımak için: haritayı tutun ve 
istediğiniz yönde taşıyın. 

Tutma 
yakınlaştırmasını 
kullanma 

Bir tutma hareketiyle iki parmağı hareket ettirerek yakınlaştırmak veya 
uzaklaştırmak için Navigasyon görüntüsündeki tutma yakınlaştırmasını 
kullanın. 
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2.2.5 Haritayı idare etme 
Navigasyon sırasında haritaya dokunursanız harita geçerli konumu takip etmeyi bırakır (yeşil ok ok 
ekranda sabit bir konumda kilitli olmaz) ve harita görünümünü değiştirmenize yardımcı olmak için 
kontrol düğmeleri ekrana gelir. 

 
Haritada aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: 

Eylem Düğme(ler) İşlev 
Konum bilgisini 
kontrol etme 

Düğme yok Navigasyon görünümünün üst kısmı seçilen nokta hakkında 

bilgi gösterir (imleç ). 

Sürükleyerek 
haritayı taşıma 

Düğme yok Haritayı herhangi bir yönde taşıyın: haritaya dokunup basılı 
tutun ve parmaklarınızı haritayı taşımak istediğiniz yönde 
hareket ettirin. 

Yakınlaştırma ve 
uzaklaştırma 

 ,  

Ekranda haritanın ne kadarının gösterileceğini değiştirin. 
Zenec Navigation, her zaman optimize edilmiş içerikle 
konumları çeşitli yakınlaştırma seviyelerinde incelemenize 
imkan tanıyan haritalar kullanır.Cadde adlarını ve diğer 
metinleri her zaman aynı yazı tipi boyutunda görüntüler, 
hiçbir zaman ters olarak görüntülemez, sadece size gereken 
cadde ve nesneleri görürsünüz. 
3B harita görüntüsü modunda harita ölçeklendirmenin bir 
sınırı vardır.Eğer daha fazla uzaklaştırma yaparsanız, harita 
2B görüntü moduna geçer. 
Görüntüyü büyük adımlarla değiştirmek için bir kez dokunun 
veya değişikliği sürekli ve yavaş olarak gerçekleştirmek için 
düğmeye dokunup basılı tutun. 

Yukarı ve aşağı 
eğme  ,  

3B modunda haritanın dikey görüntüleme açısını değiştirin. 
Görüntüyü büyük adımlarla değiştirmek için bir kez dokunun 
veya değişikliği sürekli ve yavaş olarak gerçekleştirmek için 
düğmeye dokunup basılı tutun. 

Sola ve sağa 
döndürme 

 ,  

Haritanın yatay görüntüleme açısını değiştirir. 
Görüntüyü büyük adımlarla değiştirmek için bir kez dokunun 
veya değişikliği sürekli ve yavaş olarak gerçekleştirmek için 
düğmeye dokunup basılı tutun. 
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2B, 3B veya 2B 
Kuzey yönlü 
görünümleri , ,  

3B perspektif, 2B Yukarı yönlü ve 2B Kuzey yönlü harita 
görüntüsü modları.Yukarı yönlü modda harita, üst tarafı 
daima mevcut sürüş yönünü gösterecek şekilde 
döndürülür.Bu, 3B harita görüntüsü modunda varsayılan 
yönlendirmedir.Kuzey yönlü modda, harita Kuzey'e bakar. 

Pusulayı kontrol 
etme 

 

Pusulanın yönü Kuzeyi gösterir. 

Normal 
navigasyona 
dönme  

Geçerli GPS konumunu izlemek için haritayı yeniden 
döndürün.Otomatik harita döndürme de tekrar etkinleştirilir. 
Harita idare etme düğmeleri kaybolur ve navigasyon devam 
eder. 

İlave seçenekleri 
seçme  

Konum kaydetme veya imleç etrafında Yer arama gibi ilave 
özelliklerin bir listesini açın. 

Hedef seçme 

 
İmleç konumunu yeni hedef olarak seçin.Rota otomatik 
olarak hesaplanır. 
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2.3  Navigasyon görüntüsü 
Navigasyon görüntüsü Zenec Navigation uygulamasının ana ekranıdır ve planlanan rotayı haritada 
gösterir.Zenec Navigation, geleneksel kağıt haritaların yalnızca bilgisayara geçirilmiş versiyonları 
olmayan dijital haritalarla çalışır.Kağıt yol haritalarına benzer bir biçimde dijital haritaların 2B modu 
size caddeleri ve yolları gösterir.Yükseklik de renk ile belirtilir. 
Navigasyon görüntüsü aşağıdaki ekran düğmelerini, veri alanlarını ve rota bilgisini navigasyon 
sırasında haritada gösterir: 

 

 
  

Not! Bazı düğmeler, alanlar veya simgeler sizin ürün sürümünüzde bulunmayabilir. 

  

Numara Ad Açıklama 
1 Geçerli konum 

işaretçisi 
Varsayılan olarak, geçerli konum bir yeşil ok ok ile gösterilir.GPS 
konumu mevcut olmadığında geçerli konum işaretçisi şeffaf olur ve 
bilinen son konumunuzu gösterir.Bkz. sayfa 15. 

2 GPS konumu Okun yakınındaki nokta GPS alıcısı tarafından algılanan GPS 
konumunu gösterir.Bkz. sayfa 15. 

3 Planlı rota Planlı rota bir turuncu çizgi çizgi olarak gösterilir. 
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4 Veri alanları Üç veri alanı aşağıdaki bilgiyi gösterir: 

• Hedefe varış için tahmin edilen süre 

• Yolculuk için kalan süre 

• Hedefe varış için kalan mesafe. 

Buna dokunarak, pano ekranı üzerinde ve Yolculuk Özeti içerisinde 
geçerli yolculuk hakkında ilave bilgiye erişebilirsiniz. 
Varsayılan değerleri Ayarlar içerisinden (sayfa 74) veya veri alanlarının 
görüntülendiği alana dokunup tutarak değiştirebilirsiniz. 
Bir hedef seçmediyseniz üç veri alanının yerine yönünüzü görebilirsiniz. 

5 
Sonraki dönüş 
önizleme 

Sonraki dönüşün türünü ve mesafesini gösterir.Bkz. sayfa 16. 

6 İkinci bir sonraki 
dönüş önizleme 

Eğer bir sonraki manevra birinciye yakınsa, ikinci bir sonraki 
manevranın türünü gösterir.Bkz. sayfa 16. 

7 Sonraki cadde Sonraki caddenin adını görüntüler.Bkz. sayfa 16. 
Bir rota hedefi seçmediyseniz yakındaki kapı numaralarını görebilirsiniz. 

8 Hedef 
çevresinde park 
etme 

Hedef yakınında görünür.Buna dokunarak, hedefinizin çevresindeki 
otopark tesislerini kontrol edebilirsiniz.Bkz. sayfa 63. 

9 Hedef menüsü Hedef yakınında görünür.Buna dokunarak, yolculuk özetini kontrol 
edebilir, nihai hedefinizin yakınında Yerler bulabilir, geçerli konumu 
kaydedebilir,  yaya navigasyona geçebilirveya navigasyonu askıya 
alabilirsiniz. 

10 Trafik Trafik ile ilgili bilgi gösterir.Bkz. sayfa 45. 

11 Şerit bilgisi Çok şeritli yollarda önünüzdeki şeritleri ve yönlerini gösterir.Vurgulanan 
oklar şeritleri ve gitmeniz gereken yönü temsil eder.Bkz. sayfa 18. 

12 Uyarı noktası 
uyarıları 

Bir yol güvenlik kamerası veya diğer Uyarı Noktalarına, örneğin okul 
bölgeleri veya demir yolu geçişlerine yaklaşırken uyarı noktasının 
türünü gösterir.Bu özelliğin, kullanmayı planladığınız ülkede yasal 
olduğundan emin olmalısınız.Bkz. sayfa 73. 

13 Hız sınırı uyarısı Yoldaki geçerli hız sınırını gösterir.Bkz. sayfa 73. 

15 İşaret tabelası Mevcut hedefleri ve yol numaralarını gösterir.Bkz. sayfa 18. 

16 Otoyol 
hizmetleri 

Buna dokunarak, otoyolda yolculuk ederken sonraki birkaç servis 
istasyonunu (benzin istasyonu, restoranlar) bilgilerini kontrol 
edebilirsiniz.Bkz. sayfa 19. 

18 Navigasyon 
menüsü 

Üzerine dokunarak Zenec Navigation uygulamasının diğer bölümlerine 
erişebileceğiniz Navigasyon menüsünü açabilirsiniz. 

19 Sokak adı Geçerli sokağın adını gösterir.Buna dokunarak, Neredeyim ekranını 
açabilirsiniz.Bkz. sayfa 65. 

20 3B nesneler Tepeleri, dağları, yolları, önemli yapıları ve binaları 3B görüntüler. 
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Eğer bir otoyol çıkışına veya karmaşık bir kavşağa yaklaşıyorsanız ve gerekli bilgi mevcutsa, harita 
kavşağın 3D görünümüyle değiştirilir.Bkz. sayfa 18. 

 
Bir tünele girilirken harita genel bir tünel görüntüsü ile değiştirilir.Bkz. sayfa 19. 

 

2.3.1 Caddeler ve yollar 
Zenec Navigation caddeleri kağıt yol haritalarını benzer şekilde gösterir.Genişlikleri ve renkleri 
önemlerine göredir: bir otoyolu küçük bir caddeden kolayca ayırt edebilirsiniz. 

2.3.2 GPS konumu işaretçileri 
GPS konumunuz kullanılabildiğinde Zenec Navigation geçerli konumunuzu işaretler.Varsayılan olarak 
bu işaretçi bir yeşil ok oktur.Okun yakınındaki nokta GPS alıcısı tarafından algılanan GPS konumunu 
gösterir. 
Geçerli konum işaretçisinin tam konumu rota hesaplaması için kullanılan araç türüne ve navigasyon 
moduna bağlıdır.Her ikisi de Rota tercihleri içerisinden ayarlanabilir (sayfa 67). 

• Yaya ve/veya yol dışı navigasyon seçerseniz işaretçinin konumu tam olarak GPS 
konumunuzda olur.Simgenin yönü gitmekte olduğunuz geçerli yönü gösterir. 

• Diğer tüm durumlarda, konum işaretçisi GPS konumunuzu ve yönünüzü tam olarak 
göstermeyebilir.Yakında yol varsa GPS konumu yola kilitlenir ve GPS konumu hatalarını 
önlemek için en yakın yol ile hizalanır ve simgenin yönü yol yönü ile hizalanır. 
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2.3.3 Planlı rota 
Planlı rota, geçerli durumda navigasyon sağlanmakta olan rotadır.Hedef her belirlendiğinde, sizin 
tarafınızdan silinene, hedefinize ulaşana veya navigasyonu askıya alana kadar rota etkin kalır.Zenec 
Navigation, rotayı aşağıdaki şekillerde görüntüler: 

Sembol Ad Açıklama 

 

Geçerli GPS konumu 
ve başlangıç noktası 

Haritada gösterilen geçerli konumunuzdur. 

• Yaya modunda GPS konumudur. 

• Rota hesaplaması için araç seçilirse ve yollar yakındaysa ok 
en yakın yola atlar. 

• Okun yanındaki nokta tam GPS konumunu gösterir. 

Normal şartlarda, GPS konumu mevcutsa, rota geçerli konumdan 
başlar.Geçerli GPS konumu yoksa, Zenec Navigation başlangıç 
noktası olarak bilinen son konumu kullanır. 

 

Geçiş noktası (ara 
hedef) Rotanın, nihai hedefe ulaşmadan önceki ara hedefidir. 

 
Hedef (bitiş noktası) Rotanın nihai hedefidir. 

 Rota rengi Rotanın haritadaki rengi gerek gündüz gerekse gece rengi 
modlarında her zaman farklıdır. 

 Navigasyonun dışında 
tutulan caddeler ve 
yollar 

Belirli yol türlerinden kaçınmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz 
(sayfa 67).Ancak, Zenec Navigation bu tür yollardan 
kaçınamayacağında, rota bu yolları da içerir ve rota renginden farklı 
bir renk ile gösterir. 

 Trafik olaylarından 
etkilenen caddeler ve 
yollar 

Trafik olaylarından etkilenmiş olabilecek yol bölümleri.Bu caddeler 
ve yollar farklı bir renkte görüntülenir ve rota boyunca görüntülenen 
küçük sembollerle de trafik olayının türü gösterilir. 

2.3.4 Dönüş önizleme ve sonraki cadde 
Bir rota navigasyonu sırasında, Navigasyon görüntüsünün üst kısmı, sonraki rota olayı (manevrası) ve 
sonraki cadde veya sonraki şehir hakkında bilgi gösterir. 

 
Sol üst köşede, sonraki manevrayı gösteren bir alan mevcuttur. Hem manevra türü (dönüş, döner 
kavşak, otoyoldan çıkış vb.) hem de geçerli konuma mesafesi görüntülenir. 
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Eğer bir sonraki manevra birinciye yakında, daha küçük bir simge bu bir sonraki manevranın türünü 
gösterir. Aksi halde sadece birinci manevra gösterilir. Program ekranını açmak için geçerli manevra 
simgesine dokunun. 

2.3.5 Manevra simgeleri 
Navigasyon sırasında sonraki manevra sol üst köşede görüntülenir.Manevra simgelerinin çoğu 
sezgiseldir.Aşağıdaki tablo sık gösterilen rota olaylarının bazılarını listeler: 

Simge İşlev 

 

Sola dön. 

 

Sağa dön. 

 

Arkaya dön. 

 

Sağa geç. 

 

Sol virajdan dön. 

 

Soldan devam et. 

 

Kavşakta düz devam et. 

 

Döner kavşağa girin ve ilk çıkıştan çıkın (sonraki 
manevra). 

 

Döner kavşağa girin (ikinci manevra). 

 

Otoyola girin. 

 

Otoyoldan çıkın. 

 

Feribota binin. 

 

Feribottan inin. 

 

Sağ tarafta bir geçiş noktasına yaklaşılıyor. 

 

Hedefe yaklaşılıyor. 
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2.3.6 Şerit bilgisi işaret tabelaları 
Çok şeritli yollarda navigasyon sırasında, planlanan rotayı takip etmek amacıyla uygun şeridi seçmek 
önemlidir. Harita verisinde şerit bilgisi mevcutsa, Zenec Navigation haritanın alt kısmında küçük oklar 
kullanarak şeritleri ve yönlerini görüntüler. Vurgulanan oklar şeritleri ve gitmeniz gereken yönü temsil 
eder. 
İlave bilgiler mevcutsa okların yerine işaret tabelaları kullanılır. İşaret tabelaları haritanın tepesinde 
görüntülenir. İşaret tabelalarının rengi ve tarzı, yol üzerinde veya yol kenarında görebileceğiniz gerçek 
tabelalara benzer. Mevcut hedefleri ve yol numaralarını gösterirler. 
Seyahat sırasında tüm işaret tabelaları benzer gözükür (planlanan rota olmadığı zaman). Navigasyon 
sırasında yalnızca gidilecek şeridi/şeritleri gösteren işaret tabelaları vurgulanır ve diğerlerinin tamamı 
daha koyu görünür. 
Eğer o anda görüntülenen işaret tabelalarını saklamak isterseniz herhangi birine dokunun. Yeni işaret 
tabelası bilgisi alınana kadar normal Navigasyon görünümüne geçilir. 

    

İşaret tabelası ayarlarını   içerisinden değiştirebilirsiniz (sayfa 74). 

2.3.7 Kavşak görünümü 
Eğer bir otoyol çıkışına veya karmaşık bir kavşağa yaklaşıyorsanız ve gerekli bilgi mevcutsa, haritanın 
yerine kavşağın 3B görünümü konulur.Gitmeniz gereken şeritler oklarla gösterilir.Ekranın üstünde, yol 
işaretleri ek bilgi gösterir. 
Geçerli olarak görüntülenmekte olan kavşağı gizlemek ive Navigasyon görünümüne dönmek için 
resme dokunun. 

 

Kavşak Görünümü   içerisinden kapatılabilir.Bkz. sayfa 74. 
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2.3.8 Tünel görüntüsü 
Bir tünele girerken, yüzeydeki yolların ve binaların dikkatinizi dağıtmaması için harita yerine tünele 
özel bir resim gösterilir. 

 
Farklı bir pencerede yukarıdan aşağıya doğru görüntülenen genel tünel görünümü yönünüzü 
ayarlamanıza yardımcı olur.Tünelde kalan mesafe de görüntülenir. 
Tünelden çıktıktan sonra orijinal harita görünümü geri döner. 

Tünel görüntüsü   içerisinden kapatılabilir.Bkz. sayfa 74. 

2.3.9 Otoyol hizmetleri 

Bir otoyolda sürüş yaparken Navigasyon görüntüsünün sağ üst köşesinde  düğmesi 
görünür.Sonraki birkaç istasyonun (benzin istasyonu, restoranlar) bilgilerinin bulunduğu bir panel 
açmak için dokunun. 

  
Harita üzerinde çıkış alanını görüntülemek için herhangi birine dokunun.Artık, gerekirse bu servis 
istasyonunu rotanıza geçiş noktası olarak kolaylıkla ekleyebilirsiniz. 

Sonraki birkaç servis istasyonunda diğer Yer türlerini görüntülemek isterseniz   
içerisinde simgeleri değiştirebilirsiniz.Bkz. sayfa 74. 

2.3.10 3B nesne türleri 
Zenec Navigation aşağıdaki 3B nesne türlerini destekler: 

Tür Açıklama 
3B arazi Zenec Navigation, 3B tepeleri ve dağları Navigasyon görüntüsünde gösterir ve 2B 

harita üzerinde renklendirerek ve gölgelendirerek ekrana getirir. 
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Yüksek yollar Yüksek yollar, 3B olarak gösterilen karmaşık kavşaklar ve dikey olarak ayrılan 
yollardır (örneğin üst geçitler veya köprüler). 

3B işaretler İşaretler, öne çıkan veya ünlü nesnelerin 3B temsilleridir. 

3B yapılar 3B yapılar, harita üzerinde gerçek yapı boyutlarını ve konumlarını içeren tam şehir 
yapısı verilerinin blok temsilleridir. 

2.3.11  Trafik olayları 
Trafik olaylarından etkilenen rol bölümleri haritada farklı renkle gösterilir. 

 
Ekranın sağ üst köşesinde şu simgeler yer alabilir: 

Düğme Açıklama 

 

Trafik olayları alınmadığında görüntülenir. 

 

Trafik olayları alındığında ancak planlı rotayı etkilemediğinde görüntülenir. 

 

Sonraki trafik olayı türünü beklenen gecikme ile birlikte gösterir. 

 

Gecikmeye neden olmaması veya gecikmenin bilinmemesi durumunda sonraki trafik olayı 
türünü gösterir. 

Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 45. 
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2.4 Navigasyon menüsü 

Navigasyon görüntüsünde Navigasyon menüsünü açmak için  öğesine dokunun. 

 

  
    

Planlanmış bir rota olmadan navigasyon yaparken aşağıdaki menü seçeneklerini görebilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 

Bir adres veya koordinat girerek ya da Yer, Kayıtlı Konum veya Kayıtlı Rota 
seçerek hedefinizi seçin.Ayrıca Geçmiş'ten en son hedeflerinize bakabilirsiniz. 

 

Bir veya daha fazla rota noktasıyla rotanızı oluşturun.Yeni bir başlangıç noktası 
ayarlayarak geçerli GPS konumunuzdan bağımsız bir rota da planlayabilirsiniz. 

 

Rotanızı etkileyen trafik olaylarını kontrol edin veya geçmiş trafik verisini 
görüntüleyin. 

 

İlave seçeneklere erişin ve navigasyon ile ilgili bilgileri kontrol edin. 

 

Navigasyon yazılımının çalışma şeklini özelleştirin. 

 

Navigasyon yazılımı hakkında bilgi alın. 

 

Navigasyonu durdurun ve yazılımdan çıkın. 

Planlanmış bir rota ile aşağıdaki menü seçenekleri de kullanılabilir: 

Düğme İşlev 

  

Rotanıza ara hedef ekleyin. 

 

Rotanın bazı kısımlarından kaçınmak veya planlanmış rotanızdan belirli bir yolu 
çıkarmak için rota alternatifleri görün. 
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Haritada rotanızın tamamını görün ve rota parametrelerini ve rota alternatiflerini 
kontrol edin.Simülasyonu veya Rota Tercihleri gibi ilave seçeneklere erişmek 

için  öğesine dokunun. 

 

Rotanızı silin. 

 

Sonraki geçiş noktasını veya tüm rotayı silin. 

Navigasyon menüsünde aşağıdaki ilave seçenekler mevcuttur: 

Düğme İşlev 

 

Bir konumu favori hedef olarak kaydedebileceğiniz veya kayıtlı bir konumu 
düzenleyebileceğiniz Kayıtlı Konumlar ekranını açın. 

 

Ses seviyesini ayarlayın veya navigasyonu sessize alın. 

 2D ( ), 2D Kuzey yönlü ( ) görüntüye geçin veya 3D moduna dönün. 

 

Navigasyonu askıya alın. 

 

Navigasyonu devam ettirin. 

 

Yeni kullanıcı profilleri oluşturabileceğiniz veya mevcut olanları düzenleyebileceğiniz 
Kullanıcı profilleri menüsüne erişin.Navigasyon sistemini birden çok sürücü kullanıyorsa 
kendi ayarlarını içerecek kendi kullanıcı profillerini oluşturabilirler. 

Pek çok menü ekranında aşağıdaki seçenekler de mevcuttur: 

Düğme İşlev 

 

 Navigasyon görüntüsü görüntülendiğinde Menü düğmesi görünür.Navigasyon menüsünü 
açmak için bu öğeye dokunun. 

 

İlave özellikleri görüntülemek için ekranda Daha Fazla düğmesi görünür.Belirli ekranlarda 
ilave özelliklerin listesini açmak için buna dokunun. 

 

Herhangi bir menü ekranından haritaya dönmek için bu öğeye dokunun. 

 

Önceki ekrana dönmek için Geri düğmesine dokunun.Ayrıca, bu düğmeye dokunup basılı 
tutarak Navigasyon görüntüsüne hızla dönebilirsiniz. 
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3 Navigasyonu kullanma 
Varsayılan olarak, Zenec Navigation rotaları hesaplarken ürünle birlikte sağlanan haritalardaki yol 
şebekesini kullanır. 
Hemen navigasyon almak için rotaya ihtiyacınız olması durumunda hedef seçip navigasyona hemen 
başlayabilirsiniz (normal navigasyon). 
GPS alımı olmasa bile geçerli GPS konumunuzdan bağımsız bir rota da planlayabilirsiniz.Bunu 
yapmak için Çok Noktalı Rota menüsünden yeni bir başlangıç noktası ayarlamanız gerekir.Yeni bir 
konum alındığında rotanın yeniden hesaplanmasını engellemek için yönlendirmeyi de askıya alır.Bkz. 
Page 47. 
Birinci ve ikinci hedefler seçip rotanıza ekleyerek çok sayıda hedef içeren rotalar 
planlayabilirsiniz.Rotanıza istediğiniz kadar hedef ekleyebilirsiniz.Bkz. Page 43. 
Yol dışı navigasyon için Zenec Navigation kullanabilirsiniz.Bkz. sayfa 57. 

3.1 Hedef seçme 
Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak hedefinizi seçebilirsiniz: 

• Farklı hedef türleri arasında aynı anda arama yapmak için birleşik aramayı kullanma, bkz. 
sayfa 23 

• Tam adres veya adresin bir kısmını girme, örneğin kapı numarası olmadan cadde adı girme, 
bkz. sayfa 26 

• Bir Yeri hedefiniz olarak seçme, bkz. sayfa 32 

• Önceden kaydedilen bir konumu hedefiniz olarak seçme, bkz. sayfa 38 

• Daha önce kullanılan hedefler Geçmişi içerisinden bir konum seçme, bkz. sayfa 39 

• Daha önce kaydedilmiş bir rota seçme, bkz. sayfa 40 

• Hedefin koordinatlarını girme, bkz. sayfa 41 

• Harita üzerinde bir konum seçme, bkz. sayfa 42 

• Çok noktalı bir rota planlama bkz. sayfa 43. 

3.1.1 Birleşik aramayı kullanma 
Hedefinizi seçmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.Adres, Yer, kayıtlı konum veya son hedefler için 
ayrı ayrı arama yapabilirsiniz ancak en hızlı yol bunları birleşik arama yaparak aramaktır. 
Birleşik aramayı kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   öğesine dokunun. 
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3.  öğesine dokunun.Giriş alanını ekranın en üstünde görebilirsiniz.Onun 
hemen yanında arama alanı, çevresinde arama yapılacak şehir, bulunur.Varsayılan arama 
alanı bulunduğunuz alandır.Yerel arama için sonraki adımı atlayın.  

 
4. (isteğe bağlı) Farklı bir alanda arama yapmak için arama alanının bulunduğu giriş alanına 

dokunun ve klavyeyi kullanarak yeni arama alanının adını girmeye başlayın. 

 
Bir sonuç almak için yalnızca birkaç harf girmeniz yeterlidir.Siz harfleri girerken en olası sonuç 
giriş alanının altında görünür. 

a. Arama alanı farklı bir ülkedeyse önce ülkeyi ardından şehri girin.Genellikle ülkenin veya 
şehrin ilk birkaç harfinin girilmesi yeterlidir ve geleneksel kısaltmalar da kullanılabilir. 

b. Eşleşen sonuçların tam listesini görmek için  öğesine dokunun. 

5. Doğru arama alanı gösterildiğinde aradığınız hedefin adını, adresini veya kategorisini girmeye 
başlayın. 

 

6. Sonuç ekranına geçmek için  öğesine dokunun.Türlerinden bağımsız 
olarak tüm sonuçları listede görebilirsiniz.Adresler, Yerler, Yer kategorileri, Kayıtlı konumlar ve 
son hedefler tek bir listede gösterilir.Hedefiniz olarak kullanmak istediğiniz sonucu doğrudan 
seçebilir veya sonuçların listesini yalnızca tek bir tür (örneğin, Yerler) içerecek şekilde 
daraltabilirsiniz.  
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7. Gerekirse, arama sonuçları listesini türe göre daraltmak için listenin sağ tarafındaki  
öğesine dokunup ardından ilgili düğmeye dokunabilirsiniz (ilgili simgenin üzerindeki numara 
eşleşen sonuç sayısını gösterir):  

• Eşleşen ad veya adresteki son hedeflerin listesini görmek için  öğesine dokunun. 

• Eşleşen kayıtlı konumlarınızın listesini görmek için  öğesine dokunun. 

• Eşleşen adreslerin listesini görmek için  öğesine dokunun. 

• Eşleşen Yer kategorisi adlarını görmek için  öğesine dokunun.Listeyi kaydırın ve 
kategorilerden bir tanesini seçin.İlgili kategorideki Yerlerin listesini, geçerli konumunuza 
olan uzaklıklarına göre sıralanmış şekilde görürsünüz. 

• Eşleşen Yerlerin listesini geçerli konumunuza olan uzaklıklarınıza göre sıralanmış 

şekilde görmek için  öğesine dokunun. 

• (isteğe bağlı) Ürününüz farklı veri sağlayıcılarından Yerler gösteriyorsa listeyi yalnızca 
tek bir sağlayıcıdan sonuçlar gösterecek şekilde daraltabilirsiniz.Sağlayıcı logolarını 
arayın.İlgili sağlayıcıdan edinilen Yerleri görmek için logolardan birine dokunun. 

İpucu! 

Birleşik aramada bir kavşak aramak için "&" işareti ile bağlanan sokakların adlarını 
girin.Ayırıcı karakterden önce veya sonra boşluk bırakmanıza gerek yoktur.Örneğin, 
Collins Caddesi ve Douglas Bulvarı kavşağını "Collins St & Douglas Ave", "Collins & 
Douglas", "Col&Doug", vb. diziler kullanarak arayabilirsiniz.Giriş dizisi ne kadar kesin 
olursa beklenen hatalı sonuç sayısı o kadar az olur."Collins St&" girerseniz Collins 
Caddesi'nin tüm kavşaklarını görür ve sonuç listesinden uygun seçimi yapabilirsiniz. 

8. Hedef seçildiğinde, tam ekran bir harita ortadaki seçilen noktayla görünür.Eğer gerekirse, 

hedefi değiştirmek için haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) yeni konumda 
görünür. 

9. Yol türleri için ayarları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 

 

10. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun veya farklı bir hedef seçmek için 

 öğesine dokunun. 
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11. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.2 Adres seçme 
Adresin en az bir bölümünü biliyorsanız, bu işlem hedefinizi seçmek için en hızlı yöntemdir. 
Aynı ekranı kullanarak, bir adresi aşağıdaki bilgileri girerek bulabilirsiniz: 

• Kapı numarası da dahil olmak üzere tam adres, bkz. sayfa 26 

• Şehir merkezi, bkz. sayfa 29 

• Caddenin orta noktası, bkz. sayfa 30 

• Kavşak, bkz. sayfa 30 

• Yukarıdakilerden herhangi biri, aramaya posta kodu ile başlama, bkz. sayfa 31. 

3.1.2.1 Adres girme 
Bir adresi hedef olarak girmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve öğesine dokunun. 

3. Varsayılan olarak, Zenec Navigation bulunduğunuz ülke veya yerleşim birimini önerir (ya da 
geçerli bir GPS konumu olmadığında bilinen son konumdaki ülke veya yerleşim birimini 
önerir).Gerekirse aşağıdaki adımları uygulayarak ülkeyi değiştirin:  

a. Ülke alanına dokunun. 
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b. Ülke Seç ekranında, giriş alanının altındaki listeden doğrudan bir ülke seçebilir veya 
klavye ile ülkenin ilk birkaç harfini girmeye başlayabilirsiniz. 

c. Sonuçlar listesini açmak için  öğesine dokunun ve listeden bir ülke 
seçin.  

4. Gerekirse aşağıdaki adımları uygulayarak yeni bir şehir seçin: 

a. Yerleşim Birimi veya Posta kodu alanına dokunun. 

b. (isteğe bağlı) Yerleşim Birimi Posta kodu ekranında öneriler listesinden bir yerleşim 
birimi seçebilirsiniz.  

 
c. Ya da yerleşim biriminin ilk birkaç harfini girmeye başlayın.Dizeyle eşleşen isimler 

listede görünür. 

d. Listeyi açmak için  öğesine dokunun ve yerleşim birimini seçin. 

  

 
  

5. Aşağıdaki adımları uygulayarak sokak adını girin: 

a. Sokak adı alanına dokunun. 

b. (isteğe bağlı) Sokak Seç ekranındaki öneriler listesinden hemen bir sokak seçebilirsiniz.  

 
c. Ya da klavyeyi kullanarak cadde adını girmeye başlayın.Dizeyle eşleşen isimler listede 

görünür. 
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d. Sonuçların listesini açmak için  öğesine dokunun.Listeden caddeyi 
seçin. 

    
  

6. Aşağıdaki adımları uygulayarak kapı numarasını girin: 

a. Kapı numarası veya yol kavşağı alanına dokunun. 

b. Klavyede kapı numarasını girin.(Harf girmek için  öğesine dokunun.) 

c. Adres aramasını tamamlamak için seçilen adrese dokunun. 

 
7. Tam ekran bir harita, seçilen nokta ortada olarak belirir.Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için 

haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) yeni konumda görünür. 

8. Yol türleri için ayarları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 

 

9. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun.Haritadan yakındaki bir noktayı 

da seçebilir veya farklı bir hedef seçmek için  öğesine dokunabilirsiniz. 
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10. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.2.2 Şehir merkezi seçme 
Şehir merkezi, bir şehrin geometrik merkezi değil, harita yaratıcılarının isteğe bağlı olarak seçtikleri bir 
noktadır.Şehirlerde ve köylerde genellikle en önemli kavşaktır; daha büyük şehirlerde önemli 
kavşaklardan biridir. 

1.  ,   öğelerine gidin ve gerekirse daha önce anlatıldığı 
şekilde ülkeyi değiştirin (sayfa 26). 

2. Gerekirse aşağıdaki adımları uygulayarak yeni bir şehir seçin: 

a. Yerleşim Birimi veya Posta kodu alanına dokunun. 

b. (isteğe bağlı) Yerleşim Birimi Posta kodu ekranında öneriler listesinden bir yerleşim 
birimi seçebilirsiniz.  

 
c. Ya da yerleşim biriminin ilk birkaç harfini girmeye başlayın.Dizeyle eşleşen isimler 

listede görünür. 

d. Listeyi açmak için  öğesine dokunun ve yerleşim birimini seçin. 
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3.  öğesine dokunun.Böylece görüntülenen yerleşim birimi, rotanın hedefi 
olur. 

3.1.2.3 Bir caddenin orta noktasını seçme 
Kapı numarası girmeden bir caddenin orta noktasına navigasyon almak için aşağıdaki adımları 
uygulayın: 

1.  ,   öğelerine gidin ve daha önce anlatıldığı şekilde 
ülke ve yerleşim birimi seçin.Sokak Seç ekranı görünür. 

2. Aşağıdaki adımları uygulayarak sokak adını girin: 

a. Sokak adı alanına dokunun. 

b. (isteğe bağlı) Sokak Seç ekranındaki öneriler listesinden hemen bir sokak seçebilirsiniz.  

 
c. Ya da klavyeyi kullanarak cadde adını girmeye başlayın.Dizeyle eşleşen isimler listede 

görünür. 

d. Sonuçların listesini açmak için  öğesine dokunun.Listeden caddeyi 
seçin. 

    
  

3. Kapı numarasını girmek yerine  öğesine dokunun.Caddenin orta noktası 
hedef olarak seçilir. 

3.1.2.4 Şehirde bir kavşak seçme 
Bir kavşağa navigasyon sağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.  ,   öğelerine gidin ve daha önce anlatıldığı şekilde 
ülke ve şehir seçin. 



31 
 

2. Aşağıdaki adımları uygulayarak sokak adını girin: 

a. Sokak adı alanına dokunun. 

b. (isteğe bağlı) Sokak Seç ekranındaki öneriler listesinden hemen bir sokak seçebilirsiniz.  

 
c. Ya da klavyeyi kullanarak cadde adını girmeye başlayın.Dizeyle eşleşen isimler listede 

görünür. 

d. Sonuçların listesini açmak için  öğesine dokunun.Listeden caddeyi 
seçin. 

    
  

3. Kapı numarası veya yol kavşağı alanına dokunun ve kavşak sokakların listesine göz atın ya da 
alana sokak adı girmeye başlayın.Listeden birini seçin. 

 

3.1.2.5 Hedef seçmek için posta kodu kullanma 
Şehir adı yerine posta kodunu girerek herhangi bir hedef de seçebilirsiniz.Posta kodunu seçmek için 
aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.  ,   öğelerine gidin ve gerekirse daha önce anlatıldığı 
şekilde ülkeyi değiştirin (sayfa 26). 

2. Yerleşim Birimi veya Posta kodu alanına dokunun. 

3. Aşağıdaki adımları uygulayarak posta kodunu girin: 

a. Sayısal tuş takımını açmak için  üzerine dokunun. 

b. Posta kodunu girmeye başlayın. 
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c. Sonuçların listesini açmak için  öğesine dokunun. 

d. İstediğiniz yeri bulun: 

    
  

4. Aramaya daha önce anlatıldığı şekilde devam edin (sayfa 26). 

3.1.3 Önemli Yer seçme 

  menüsü içerisinde Önemli Yer (Yerler) araması yapabilirsiniz. 
Aynı ekranı kullanarak ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek Yer bulabilirsiniz: 

• Hızlı arama kategorileri ile sık aranan Yer türlerini bulma, bkz. sayfa 32 

• Adına göre Yer arama, bkz. sayfa 36 

• Kategorisine göre Yer arama, bkz. sayfa 34. 

Acil bir durumda yakında yardım da bulabilirsiniz, bkz. sayfa 37 

3.1.3.1 Hızlı arama kategorilerini kullanma 

Hızlı arama özelliği en sık seçilen Yer türlerini hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.Aşağıdaki 
adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve  öğesine dokunun. 

 
Aşağıdaki Hızlı arama kategorileri görüntülenir: 

• : Planlı rota mevcutsa rota üzerinde benzin istasyonları aranır. 
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• : Planlı rota mevcutsa hedef çevresinde konaklama yerleri aranır. 

• : Planlı rota mevcutsa rota üzerinde restoranlar aranır. 

• : Planlı rota mevcutsa hedef çevresinde otopark alanları aranır. 

Planlı rota yoksa (hedef seçilmemişse), geçerli konum çevresinde arama yapılmaz.Eğer geçerli 
konum da mevcut değilse, (GPS sinyali yoksa), yerler bilinen son konum civarında aranırlar. 

3. Yerlerin listesine anında ulaşmak için hızlı arama düğmelerinin herhangi birine dokunun. 

 
4. Listedeki Yerler, mevcut veya bilinen son konuma uzaklıklarına göre, hedefe uzaklıklarına göre 

veya gereken sapmanın uzunluğuna göre sıralanabilirler.Listeyi yeniden sıralamanız gerekirse 

 öğesine dokunun.Sonuçların listesini sağlayıcılara göre filtrelemek için  öğesine ve 
ardından ekranın sağ tarafındaki sağlayıcı logosuna dokunun. 

5. (isteğe bağlı) Gerekirse, sonuçların listesini tekrar filtrelemek için  öğesine 
dokunun. 

6. Listeye göz atın ve aşağıdaki liste öğelerinden bir tanesine dokunun.Tam ekran bir harita, 
seçilen nokta ortada olarak belirir.Yerin adı ve adresi ekranın üst kısmında görüntülenir. 

7. Seçili Yerin ayrıntılarını görmek veya yeri kaydetmek için  öğesine dokunun. 

8. Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) 
yeni konumda görünür. 

9. Yol türleri için ayarları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 

 

10. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun.Haritadan yakındaki bir noktayı 

da seçebilir veya farklı bir hedef seçmek için  öğesine dokunabilirsiniz. 
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11. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.3.2 Kategoriye göre arama 
Kategorilerine ve alt kategorilerine göre Yer aramak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun.  

2.   ve  öğesine dokunun. 

3.  öğesine dokunun. 

4.  öğesine dokunarak Yer araması yapmak istediğiniz alanı seçin.Varsayılan 
olarak, arama alanı geçerli konum (geçerli konum kullanılamıyorsa bilinen son noktanın) 
çevresidir.Bu durumda, aşağıdaki sonuç listesi geçerli konuma olan uzaklığa göre sıralanır. 

• Belirlenen noktanın etrafında arama yapmak yerine planlı rota üzerinde aramak için 

 öğesine dokunun.Sadece küçük bir sapmaya neden olan sonraki 
bir durağı, örneğin yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları, aradığınızda bu 
işlev kullanışlı olabilir.(Sonuçlar listesi gereken sapmanın uzunluğuna göre sıralanır.) 

• Planlı rotanın hedefi çevresinde yer araması yapmak için  öğesine 
dokunun.(Sonuç listesi, hedeften uzaklığa göre sıralanır.) 

• Seçilen bir şehide yer araması yapmak için  öğesine 
dokunun.(Sonuçlar listesi, seçilen şehrin merkezine uzaklığa göre sıralanır.) 

 



35 
 

5. (isteğe bağlı)  seçtiyseniz aramanın yapılacağı şehri seçin. 

 
6. Ana Yer kategorilerinden bir tanesini (örneğin Konaklama) seçin, daha sonra hedefinizi bulmak 

için alt kategorilere (örneğin Otel veya Motel) göz atın. 

 
7. Seçilen konum çevresindeki veya rota üzerindeki tüm Yerleri listelemek için herhangi bir 

seviyede Kategori Görünümünü kapatabilirsiniz. 

 
8. (isteğe bağlı) Listedeki Yerler aşağıdaki kriterlere göre sıralanabilir: 

• Ad 

• Geçerli veya bilinen son konuma göre uzaklık 

• Seçilen şehre uzaklık 

• Seçilen hedefe uzaklık 

• Gerekli sapmanın uzunluğu. 

Listeyi yeniden sıralamak için  öğesine dokunun. 

Sonuçların listesini sağlayıcılara göre filtrelemek için  öğesine ve ardından ekranın sağ 
tarafındaki sağlayıcı logosuna dokunun. 

9. Listeye göz atın ve aşağıdaki liste öğelerinden bir tanesine dokunun.Tam ekran bir harita, 
seçilen nokta ortada olarak belirir. 

10. İşlem, herhangi bir Yer aramasında olduğu şekilde devam eder.Bkz. sayfa 32. 
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3.1.3.3 Ada göre arama 
Ada göre bir Yer aramak için çeşitli Yer kategorilerine göz atın veya iki arama türünü karıştırarak 
aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve  öğesine dokunun. 

3. Ada veya Kategoriye Göre Arama penceresini açmak için  öğesine 
dokunun. 

4. Çevresinde Yer araması yapmak istediğiniz alanı seçin.Varsayılan olarak, arama alanı geçerli 
konum (geçerli konum kullanılamıyorsa bilinen son noktanın) çevresidir.Bu durumda, sonuç 
listesi geçerli konuma olan uzaklığa göre sıralanır.Aşağıdaki alanlardan birini seçmek için 

 öğesine dokunun: 

• Seçilen bir şehide yer araması yapmak için  öğesine 
dokunun.(Sonuçlar listesi, seçilen şehrin merkezine uzaklığa göre sıralanır.) 

• Planlı rotanın hedefi çevresinde yer araması yapmak için  öğesine 
dokunun.(Sonuç listesi, hedeften uzaklığa göre sıralanır.) 

• Belirli bir konumun çevresinde arama yapmak yerine planlı rota üzerinde aramak için 

 öğesine dokunun.Sadece küçük bir sapmaya neden olan sonraki 
bir durağı, örneğin yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları, aradığınızda bu 
işlev kullanışlı olabilir.(Sonuçlar listesi gereken sapmanın uzunluğuna göre sıralanır.) 

 

5. (isteğe bağlı)  seçtiyseniz aramanın yapılacağı şehri seçin. 

 

Aşağıdaki adımları uygulayarak tüm kategoriler içerisinde Yer adı araması yapabilirsiniz: 
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1.  öğesine dokunun.Klavyeyi kullanarak Yer adını girmeye başlayın veya 
kategorilere göz atın. 

 
2. İlk birkaç harfi girdikten sonra girilen harf dizisini içeren adlara sahip Yerler listesini veya Yer 

kategorilerini açmak için  öğesine dokunun. 

 
3. Gerekirse listeye göz atın ve istenen liste öğesine dokunun.Tam ekran bir harita, seçilen nokta 

ortada olarak belirir.İşlem, herhangi bir Yer aramasında yapıldığı şekilde devam eder.Bkz. 
sayfa 32. 

3.1.3.4 Yakında yardım bulma 
Hızlı bir şekilde yakında yardım aramak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve  öğesine dokunun. 

 
Aşağıdaki önceden ayarlı kategorilerde bulunan yerler geçerli konum etrafında (veya geçerli 
konum mevcut olmaması halinde bilinen son konum etrafında) aranabilir: 

• : Araç tamir veya yol yardım servisleri 

• : Tıbbi ve acil servisler 

• : Karakollar 
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• : Benzin istasyonları 

3. Bu tür Yerlerin hızlı bir listesini almak için hızlı arama düğmelerinden herhangi birine dokunun. 

 
4. (isteğe bağlı) Listedeki Yerler aşağıdaki kriterlere göre sıralanabilir: 

• Geçerli veya bilinen son konuma göre uzaklık 

• Ada göre. 

Listeyi yeniden sıralamak için  öğesine dokunun. 

5. Listeye göz atın ve aşağıdaki liste öğelerinden bir tanesine dokunun.Tam ekran bir harita, 
seçilen nokta ortada olarak belirir. 

6. İşlem, herhangi bir Yer aramasında yapıldığı şekilde devam eder.Bkz. sayfa 32. 

3.1.4 Kayıtlı Konum Seçme 
Daha önce kaydettiğiniz bir konumu seçmek için (sayfa 53), aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve  öğesine dokunun. 

3. Kayıtlı konumların listesi görüntülenir.Önceden kaydedilmiş iki kategori içerir: Ev ve İş.  

  
4. Hedefiniz olarak ayarlamak istediğiniz konuma dokunun.Gerekirse, daha fazla sonuç görmek 

için listeye göz atın. 

5. (isteğe bağlı) Gerekirse, kayıtlı konumları yeniden adlandırabilmeniz ve silebilmeniz için 

düzenleme seçeneğini etkinleştirmek üzere  öğesine dokunun. 

6. Hedef olarak kaydedilen bir konumu seçtikten sonra, tam ekran bir harita ortadaki seçilen 
noktayla görünür. 

7. Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) 
yeni konumda görünür. 
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8. Yol türleri için ayarları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 

 

9. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun.Haritadan yakındaki bir noktayı 

da seçebilir veya farklı bir hedef seçmek için  öğesine dokunabilirsiniz. 

10. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.5 Geçmiş bir öğeyi seçme 
Daha önce kullandığınız hedefler Geçmiş listesinde yer alır.Akıllı Geçmiş önceki hedeflerinizden aldığı 
bu konumları saat, gün ve geçerli konum gibi parametreleri kullanarak önerir.Navigasyon yazılımını ne 
kadar sık kullanırsanız, istediğiniz hedefi o kadar iyi tahmin edebilir.Geçmiş içerisinden bir öğe 
seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   öğesine dokunun.Kolay erişim sağlamak için Akıllı Geçmiş öğelerinden 
ikisi Yeni Gidilecek Rota ekranında görüntülenir.Bunlardan birini hedefiniz olarak seçebilirsiniz. 

 

3. Tüm geçmiş öğelerini açmak için   öğelerine dokunun.Son kullanılan 
hedefler listesi ekrana gelir.Liste, önceki rotalarınıza dayanarak belirlenen en büyük olasılığa 
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sahip üç hedef ile başlar (Akıllı Geçmiş).Hedeflerin geri kalanı, son seçildikleri zamana göre 
sıralanır.Gerekirse, daha eski hedefleri görmek için listeyi kaydırın. 

4. Listeden bir hedef seçin. 

5. Tam ekran bir harita, seçilen nokta ortada olarak belirir.Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için 

haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) yeni konumda görünür. 

6. Yol türleri için ayarları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 

 

7. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun.Haritadan yakındaki bir noktayı 

da seçebilir veya farklı bir hedef seçmek için  öğesine dokunabilirsiniz. 

8. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.6 Kayıtlı bir rotayı seçme 
Daha önce kaydettiğiniz rotalar listede yer alır.Eski bir rotayı seçmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve  öğesine dokunun. 
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3. Kayıtlı rotalar listesi ekrana gelir.Gerekirse, daha eski rotaları görmek için listeyi kaydırın. 

4. Rota seç ve Çok Noktalı Rota ekranı görüntülenir.Gerekirse, kayıtlı rotayı değiştirin.Aksi 

takdirde,  öğesine dokunun. 

5. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.7 Koordinat girme 
Koordinatlarını girerek hedef seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   ve  öğesine dokunun. 

3. Enlem ve boylam değerlerini şu biçimlerde girebilirsiniz: Ondalık dereceler, dereceler ve 

ondalık dakikalar ya da dereceler, dakikalar ve ondalık saniyeler.  öğesine 
dokunun. 

 

İpucu! 

(isteğe bağlı) Gerekirse,  ve ardından  öğelerine 
dokunun ve koordinatı UTM biçiminde girin. 
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4. Tam ekran bir harita, seçilen nokta ortada olarak belirir.Eğer gerekirse, hedefi değiştirmek için 

haritada başka bir yere dokunabilirsiniz.İmleç ( ) yeni konumda görünür. 

5. Yol türleri için ayarları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 

 

6. Hedefi onaylamak için  öğesine dokunun.Haritadan yakındaki bir noktayı 

da seçebilir veya farklı bir hedef seçmek için  öğesine dokunabilirsiniz. 

7. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.8 Haritada bir konum seçme 
Bir harita konumu seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Haritada hedefinizi bulun.Haritayı gerektiği gibi taşıyın ve ölçeklendirin. 

 

2. Hedefiniz olarak seçmek istediğiniz konuma dokunun.İmleç ( ) görünür. 

3. (isteğe bağlı) Gerekirse, seçilen nokta çevresindeki listelemek veya bu konumu kaydetmek için 

 öğesine dokunun. 
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İpucu! 
Daha önceden planlanmış bir rotanız varsa, seçilen konumu rotanıza eklemek için 

 ve  öğelerine dokunun. 

4. İmleci hedef olarak seçmek için  öğesine dokunun. 

5. Rota hesaplanır, haritada tüm rota gösterilir ve rota bilgisini ve alternatif rotaları kontrol 

edebilirsiniz.Rota parametrelerini değiştirmek için  öğesine dokunun veya yolculuğa 

başlamak için  öğesine dokunun. 

 

3.1.9 Çok Noktalı Rota Planlama 
Rotanızı hedef hedef oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2.   öğesine dokunun.  

 
3. Rota noktaları listesinde yalnızca bir satır yer alır; rota başlangıç noktası ve bu nokta normal 

şartlarda geçerli GPS konumu olur. 

  

4. Hedefi seçmek için  öğesine dokunun. 



44 
 

 

5. Önceki bölümlerde anlatıldığı şekilde rota hedefi seçebileceğiniz Gidilecek Yeni Rota... ekranı 
görüntülenir. 

 

6. Seçilen konum haritada göründüğünde  öğesine dokunun; böylece liste 
döner.Gerekirse, başka ara hedefler ekleyebilirsiniz. 

 

7. Daha fazla nokta eklemek için,  öğesine dokunun veya nihai hedefi 

değiştirmek için  öğesine dokunun.Daha önce hedefi ayarladığınız şekilde 
yeni rota noktası seçebileceğiniz Rotaya Ekle... menüsü yeniden görünür. 

8. (isteğe bağlı) Tüm rotayı veya geçiş noktalarının sırasını optimize etmek için  öğesine 
dokunun.Tüm hedefleri silmeniz de mümkündür. 

9. Tüm rota noktalarını eklediğinizde  öğesine dokunun. Böylece planlı rota 
otomatik olarak hesaplanır. 

3.2 Rota Bilgisi ve Alternatiflerini Kontrol Etme 
Planlanan rotanın harita genel görünümünü almak ve planlanan rotanın farklı parametrelerini kontrol 
etmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2. Navigasyon menüsünde,  öğesine dokunun. 

3. Planlanan rota, harita üzerinde, aşağıdaki ek bilgilerle birlikte tümüyle görüntülenir: 

• Rotanın toplam uzunluğu 
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• Rotanın toplam süresi. 

 
4. Bu ekranda şu seçenekleri kullanabilirsiniz:  

• Rota hakkında ayrıntılı bilgi almak için  öğesine dokunun. 

    

 Ekranın sağ tarafındaki  öğesine dokunursanız rota bilgisini, 
örneğin yalnızca otoyol veya ücretli yolları gösterecek şekilde, daraltabilirsiniz. 

• Rota alternatiflerini listelemek ve sizin için en uygun rotayı seçmek için 

 öğesine dokunun. 

 

Rota tercihlerinizi düzenlemek veya yol programını görüntülemek gibi ek işlemler gerçekleştirmek için 

Rota Özeti ekranında  öğesine dokunun. 

3.3 Trafik Olaylarını Kontrol Etme 
Cihazda uygun veri bulunması halinde, günün saati ve haftanın günü temel alınarak, çevrimdışı trafik 
bilgileri (geçmiş hız bilgileri veya trafik örüntüleri) rota hesaplamalarında dikkate alınabilir.Buna ek 
olarak, gerçek zamanlı trafik bilgileri yardımıyla, geçici yol kapanmaları veya bir kazanın neden olduğu 
trafik sıkışmaları gibi mevcut trafik olaylarından kaçınabilirsiniz.Her iki işlevin kullanılabilirliği de 
verilerin mevcut olmasına bağlıdır. 
Trafik simgeleri hakkında bilgi için bkz. sayfa 20. 
Trafik olaylarından etkilenen yol bölümleri harita üzerinde farklı renkle gösterilir ve yolun üzerinde 
gösterilen küçük semboller olayların doğasını belirtir. 
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Trafik özetini kontrol etmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon görünümünde Trafik Özeti ekranını açmak için köşedeki trafik simgesine (örneğin 

) veya  ve   öğelerine dokunun. 

 
2. Planlanan rotada en azından bir adet önemli olay söz konusuysa sonraki olay hakkında 

anlatım görüntülenir.Tüm olayların listesini görmek için  öğesine dokunun. 

 
3. Ayrıntılarını görmek ve haritada etkilenen yol bölümünün tamamını görüntülemek için listedeki 

öğelere dokunun. 

 

Haritada gerçek zamanlı trafik bilgisi görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon görünümünde Trafik özeti ekranını açmak için trafik simgesine (örneğin, ) ve 

 öğesine dokunun. 

2. Haritada gerçek zamanlı trafik bilgisi görüntülemek için  öğesine dokunun.Trafik akışı 
üzerindeki etkiye göre renklendirilen yol bölümlerine sahip bir 2B harita görüntülenir.  
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3. Geçmiş trafik bilgisini görüntülemek için  öğesine dokunun.Seçilen dönemdeki olası trafik 
yoğunluğuna göre renklendirilen yol bölümlerine sahip bir 2B harita görüntülenir.Ekranı 
açtığınızda geçerli döneme ilişkin bilgi görüntülenir.Gerekirse, belirli yol bölümlerinin daha iyi 
bir görünümünü almak için haritaya göz atabilirsiniz.İstediğiniz dönemi görmek için haftanın 
gününü ve günün saatini değiştirin. 

 

3.4 Rotayı düzenleme 
Navigasyon zaten başlatılmışsa planlanan rota birkaç yolla değiştirilebilir.Aşağıdaki seçenekler 
mevcuttur: 

• Yeni bir başlangıç noktasının ayarlanması, bkz. sayfa 47 

• Ek hedefin eklenmesi, bkz. sayfa 49 

• Hedefler listesinin değiştirilmesi, bkz. sayfa 49 

• Planlanan rotanın kaydedilmesi, bkz. sayfa 50 

• Planlanan rotanın silinmesi, bkz. sayfa 50 

• Rota planlanırken bir rota alternatifinin seçilmesi, bkz. sayfa 51 

• Mevcut bir rota için bir rota alternatifinin seçilmesi, bkz. sayfa 51 

• Bekleme yönlendirmesi, bkz. sayfa 53. 

3.4.1 Yeni bir başlangıç noktası ayarlama 
Normal navigasyonda tüm rotalar geçerli konumdan hesaplanır.İlerideki rotaları kontrol etmek, 
simülasyonunu yapmak veya uzunluk sürelerini ve mesafelerini kontrol etmek için navigasyonu 
duraklatabilirsiniz.Daha sonra rotanın başlangıç noktasını geçerli GPS konumu dışında bir konum 
olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 
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2. Navigasyon menüsünde,  öğesine dokunun.  

 
3. Alttan ilk satır rotanın başlangıç noktasıdır, normal şartlarda burası geçerli GPS konumu 

olur.  öğesine dokunun,  öğesini seçin ve uyarı 
mesajında işleminizi onaylayın. 

 
4. Başlangıç Noktasını Değiştir... ekranı görüntülenir.Hedef seçerken yaptığınız şekilde rotanın 

başlangıç noktasını seçin. 

    

5. Haritada yeni başlangıç noktasını görebilirsiniz.  öğesine dokunun; rotanıza 
bir hedef eklemeye devam edebileceğiniz Çok Noktalı Rota ekranı görünür. 

6. Devam etmek için  öğesine dokunun.Harita geri döner ve üzerinde saydam 
bir konum işaretçisi yer alır (GPS alımı olmadığına işaret eder).Bir planlı rota zaten mevcutsa, 
rota, seçilen konumdan başlanarak yeniden hesaplanır. 

 

7. Normal navigasyona dönmek için  öğesine dokunun. 
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3.4.2 İlave hedef ekleme 
Mevcut bir planlı rota varsa ve önceki bölümlerde anlatıldığı şekilde yeni bir hedef seçerseniz, önceki 
hedef için hazırlanan rota silinir ve yeni rota hesaplanır. 
Planlı rotaya yeni bir ara hedef eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

• Göz atmak için haritanın herhangi bir noktasına dokunun.Haritada konumu seçtikten sonra 

seçilen konumu rotanıza bir ara hedef olarak eklemek için  ve  
öğelerine dokunun.Rotadaki diğer hedefler değişmez. 

• Navigasyon görüntüsünde  ve   öğelerine dokunun.sayfa 43 
içerisinde anlatıldığı şekilde rotanıza bir hedef ekleyin. 

3.4.3 Hedefler listesinin değiştirilmesi 
Rotanızı düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2. Navigasyon menüsünde,  öğesine dokunun. 

 
Bu ekranda aşağıdaki seçenekleri bulabilirsiniz: 

• Tüm hedefleri silmek veya geçiş noktalarını ya da rotayı optimize etmek için  
öğesine dokunun. 

• Listede yukarı veya aşağı taşımak, konumu kaydetmek veya listeden silmek için ara 
hedefin adına dokunun. 

• En az bir ara hedef içeren bir rotanız varsa, yol noktalarını Ana menünün sağındaki 

listeden silebilirsiniz.Ardından hedefi onaylamak için   öğesine 
dokunun. 
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3.4.4 Planlı rotayı kaydetme 
Planlı rotayı kaydetmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Daha önce açıklandığı şekilde bir hedef seçin ve  öğesine dokunun. 

 

2.  ve  öğelerine dokunun. 

3. Bir ad girin ve  öğesine dokunun. 

 

4. Rota kaydedilir ve  ,   öğelerinde mevcut olur. 

 

Önceden kaydedilmiş bir rota seçildiğinde Zenec Navigation, kayıtlı hedefi ve/veya geçiş noktalarını 
kullanarak rotayı yeniden hesaplar. 

3.4.5 Planlı rotayı silme 
Navigasyonu yapılan rotayı silmek için aşağıdaki iki seçeneği kullanabilirsiniz: 

• Mevcut bir planlanmış rota varsa ve önceki bölümlerde anlatıldığı şekilde yeni bir hedef 
seçerseniz, önceki hedef için hazırlanan rota otomatik olarak silinir ve yeni rota hesaplanır. 

• Navigasyon menüsünde,   veya   öğesine 
dokunun.Geçiş noktası yoksa onayın ardından planlanan rota silinir.Geçiş noktaları varsa tüm 
yolun silinmesini veya yalnızca geçiş noktalarının silinmesini seçebilirsiniz. 
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3.4.6 Rota planlarken rota alternatifi seçme 
Yeni bir hedef seçtikten sonra farklı rota alternatifleri arasından seçim yapmak veya rota planlama 
yöntemini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Daha önce açıklandığı şekilde bir hedef seçin ve rota doğrulama ekranına gidin. 

 

2.  öğesine dokunun. 

3. Rota alternatiflerinin temel bilgilerini görebilirsiniz.Haritada görmek için herhangi birine 
dokunun. 

 

4. Daha fazla öneri görüntülemek için  öğesine dokunun ve farklı rota 
planlama yöntemi kullanılan diğer alternatif rotaları görüntülemek için aşağı kaydırın. 

 

5. Rota alternatiflerinden birini seçin ve önceki ekrana dönmek için  öğesine 
dokunun.Zenec Navigation rotayı yeniden hesaplar.Yolculuğa başlamak için 

 öğesine dokunun.turuncu çizgi çizgi artık yeni planlanan rotayı gösterir. 

3.4.7 Mevcut bir rota için rota alternatifi seçme 
Planlanan rotayı farklı bir rota planlama yöntemiyle yeniden hesaplamak ve farklı rota alternatiflerini 
karşılaştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2. Rota alternatifleri listesine Navigasyon menüsünden aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak 
erişebilirsiniz: 
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•   ve   öğesine dokunun. 

•   ve  öğesine dokunun. 

  

3. Birkaç rota alternatifinin temel bilgilerini görebilirsiniz.Haritada görmek için herhangi birine 
dokunun. 

 
Rota tercihleri (sayfa 67) içerisinde seçilen rota planlama yöntemiyle hesaplanan uygun 
alternatifler mevcut olması halinde bunlar, listenin başında gösterilir.Farklı rota planlama 
yöntemi kullanılan rotalar listenin alt kısmında gösterilir. 

4. Birkaç taneden fazla öneri olması halinde rotaları görmek için  öğesine 
dokunarak kaydırma yapabilirsiniz. 

 

5. Rota alternatiflerinden birini seçin ve önceki ekrana dönmek için  öğesine 
dokunun.Zenec Navigation orijinal rotanın yerine geçer.Yolculuğa başlamak için 

 öğesine dokunun.turuncu çizgi çizgi artık yeni planlanan rotayı gösterir. 
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3.4.8 Yönlendirmenin durdurulması 
Planlı bir rotada sürüş yapıyor ancak rotanın belirli bir bölümünde yönlendirmeye ihtiyaç 
duymuyorsanız yönlendirmeyi askıya alabilir ve ihtiyaç olduğunda devam ettirebilirsiniz. 

Yönlendirmeyi askıya almak için Navigasyon menüsünde  öğesine dokunun. 

    

Yönlendirmeyi devam ettirmek için  öğesine dokunun. 

3.5 Konum Kaydetme 
Herhangi bir konumu kayıtlı konumlar (sık kullanılan hedefler listesi) arasına kaydetmek için aşağıdaki 
adımları uygulayın: 

1. Daha önce açıklandığı şekilde bir hedef seçin.Bu bir adres olabilir, bir Yer olabilir, haritada 
herhangi bir konum olabilir, Geçmişte daha önce kullanılmış bir hedef olabilir, vs. 

2. Harita ortadaki seçilen konumla göründüğünde  öğesine dokunun. 

 

3.  öğesine dokunun. 

4. (isteğe bağlı) Klavyeyi kullanarak Kayıtlı Konum için önerilen adı değiştirebilirsiniz. 

 

5. Konumu kaydetmek için  öğesine dokunun. 
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Ev ve iş adresinizi kayıtlı konumlara eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon görüntüsünde, ,  ve   öğelerine 
dokunun. 

2.  veya  öğelerine dokunun.Seçiminizi onaylamak için 

 öğesine dokunun. 

3. sayfa 23 içerisinde anlatıldığı şekilde adres araması yapabilirsiniz. 

Kayıtlı konumlar arasından birine rotanın nasıl planlanacağı sayfa 38 içerisinde anlatılmıştır. 

3.5.1 Kayıtlı konum düzenleme 
Daha önce Kayıtlı Konum olarak eklediğiniz bir konumu düzenlemek için aşağıdaki adımları 
uygulayın: 

1. Navigasyon görüntüsünde, ,  ve   öğelerine 
dokunun. 

2. Kayıtlı konumların listesi görüntülenir. 

 

3.  ve  öğelerine dokunun. 

4. Düzenlemek istediğiniz konuma dokunun,  öğesine dokunun ve klavyeyi 

kullanarak konum adını girin ve ardından  öğesine dokunun. 

Not! 

Kayıtlı Konumlarda, Ev ve İş yeniden adlandırılamaz.Ev veya iş konumunuzu 

değiştirmek için,  veya  öğesine dokunun ve 
adres değişikliğini onaylayın. 

5.  öğesine dokunun. 

Kayıtlı konumlar listesine nasıl konum eklenebileceği sayfa 53 içerisinde anlatılmıştır. 
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3.6 Uyarı Noktası ekleme 
Herhangi bir harita noktasını, örneğin bir hız kamerasını veya okul bölgesini, Uyarı Noktası olarak 
kaydedebilirsiniz. 

1. Bir Uyarı Noktasını ilk kez kaydedeceğinizde  öğesini açın. Navigasyon 

menüsünde  ,  ve ardından  

öğesine dokunun.  öğesini açın ve seçiminizi onaylayın. 

Not! 

Yol emniyet kamerası uyarısı ücrete tabi bir hizmettir. http://zenec.naviextras.com 
adresinden satın alabilirsiniz. Yol emniyet kamerası uyarısının yasak olduğu bir ülkede 
bulunduğunuz zaman yol emniyet kameraları için uyarı devre dışı bırakılır. Ancak, bu 
özelliğin, kullanmayı planladığınız ülkede yasal olduğundan emin olmalısınız. 

1. Navigasyon görünümüne dönün ve Uyarı Noktasını seçin. Kırmızı imleç ( ) orada 
görüntülenir. 

2.  üzerine dokunun. 

 

3. Listeyi aşağı kaydırın ve  üzerine dokunun. 

4. Uyarı Noktası türünü, uyarının gelmesini beklediğiniz yönü ve (mümkünse) bu Uyarı Noktası 
için hız sınırını seçin. 

 

5. Konumu yeni bir Uyarı Noktası olarak kaydetmek için  öğesine dokunun. 

3.7 Simülasyon yapma 
Planlı rotayı gösteren bir navigasyon simülasyonu açmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

http://zenec.naviextras.com/
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1. Navigasyon menüsüne erişmek için Navigasyon görüntüsünden  öğesine dokunun. 

2. Navigasyon menüsünde,  öğesine dokunun. 

 

3.  öğesine dokunun. 

 

4.  öğesine dokunun.Simülasyon, rotanın başlangıç noktasından başlar ve 
gerçekçi bir hız kullanarak planlı rota boyunca ilerler. 

 
(isteğe bağlı) Simülasyon sırasında aşağıdaki kontrol imkanlarına sahipsiniz (bu kontrol 
düğmeleri birkaç saniye sonra kaybolur, ama haritaya tıklarsanız bunları tekrar açabilirsiniz): 

• : Sonraki rota olayına (manevra) atla. 

• : Simülasyonu duraklat. 

• : Önceki rota olayına (manevra) atla. 

• : Simülasyon hızını 4, 8 veya 16 misli artırmak için dokunun.Normal hıza geri 
dönmek için tekrar dokunun. 

5. Simülasyonu durdurmak için  öğesine dokunun. 
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3.8 Yol Dışı Navigasyon 
İlk olarak başladığınızda, Zenec Navigation rotaları hesaplarken ürünle birlikte sağlanan haritalardaki 
yol şebekesini kullanır.Navigasyon sırasında, örneğin bir çölde sürüş yaparken, yolları görmek 
istemiyorsanız yol dışı moduna geçiş yapabilirsiniz. 

3.8.1 Yol dışı navigasyona geçiş 
Yol dışı navigasyona geçmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Navigasyon görüntüsünde, ,  ve   öğelerine 
dokunun. 

2.  öğesine dokunun ve  öğesini seçin. 

Yol üzerinde navigasyon için açıklanan prosedürlerin çoğu yol dışı navigasyon için de 
geçerlidir.Ancak, bazı prosedürler navigasyon modunda kullanılamaz.Örneğin: 

• Yalnızca rota noktalarına ve noktalar arasında düz çizgilere sahip olduğunuzdan, mavera 
olmadığından, yol programını açamazsınız. 

• Rota alternatifi ve rota planlama yöntemi olmaz. 

• Araç ayarları devre dışı bırakılır. 

3.8.2 Yol dışı modunda hedef seçme 
Hedef seçme (geçiş noktası veya nihai konum) önceki bölümlerde anlatıldığı şekilde yapılır.Aradaki 
tek fark, yol şebekesine ve trafik kurallarına bakılmaksızın rota noktalarının birbirine bağlanarak düz 
çizgiler oluşturmasıdır. 

3.8.3 Yol dışı modda navigasyon 
Yol üzerinde ve yol dışı modları arasındaki gerçek fark, navigasyon sürecinin kendisindedir.Yol dışı bir 
rotada Navigasyon görüntüsü kullandığınızda: 

• Konumunuz ve yönünüz en yakın yol ile hizalanmaz. 

• Dönüşlere göre navigasyon yoktur, yalnızca önerilen yön vardır. 

Mevcut konumunuz ve ulaşılacak bir sonraki hedef arasına çizilmiş bir turuncu çizgi çizgi 
görebilirsiniz.Üst sol köşedeki Dönüş Önizleme alanında, yönünüzü gösteren bir pusula yer alır ve bir 
sonraki hedefin mesafesi gösterilir. 
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Nihai hedefe vardığınızda navigasyon sona erer. 

Not! Yol dışı navigasyonu kullanmak istemiyorsanız  ve  
öğelerine dokunarak yol üzerinde navigasyona dönüş yapabilirsiniz. 
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4 Referans kılavuz 
Zenec Navigation ürününün farklı konseptlerini ve menü ekranlarını anlatmaktadır. 

4.1 Kavramlar 
Aşağıdaki bölümler navigasyon ile ilgili konseptleri anlatır ve açıklar. 

4.1.1 2B/3B GPS alımı 
GPS alıcısı kendi konumunu (sizin konumunuzu) hesaplamak için uydu sinyallerini kullanır ve 
yükseklik dahil üç boyutlu bir konum vermek için en az dört sinyale ihtiyaç duyar.Uydular hareket ettiği 
ve nesneler sinyalleri engelleyebildiği için GPS cihazınız dört sinyal alamayabilir.Üç uydu varsa alıcı 
yatay GPS konumunu hesaplayabilir ancak doğruluk oranı daha azdır ve GPS cihazı yükseklik verileri 
vermez; yalnızca 2B alımı mümkündür. 
Gerçek konumunuzla GPS cihazının verdiği konum arasındaki sapma üzerinde birkaç faktörün etkisi 
vardır.Örneğin, iyonosferdeki bir sinyal gecikmesi veya GPS cihazının yakınındaki yansıtıcı nesneler, 
GPS cihazının konumunuzu ne kadar doğru hesaplayabileceği üzerinde farklı ve değişken bir etkiye 
sahiptir. 

4.1.2 Doğal ve TTS sesleri 
Doğal sesler, geleneksel tür sesli yönlendirmelerdir.Sesli yönlendirme mesajlarında geçen tüm 
ifadeler bir stüdyoda gerçek bir kişi tarafından seslendirilmiştir.Önceden kaydedilmiş bir sesin avantajı 
sesin çok doğal gelmesidir ancak bu şekilde sağlanabilecek yönlendirmeler sınırlıdır.Cadde adları gibi 
konuma özel bilgiler seslendirilemez. 
TTS teknolojisi sesli yönlendirmeler sağlamak için makine tarafından oluşturulan bir yöntem 
sunar.TTS'nin avantajı cadde adlarını, trafik olaylarını, tora özetini ve trafik kurallarını 
seslendirebilmesidir. 

4.1.3   Yol emniyet kameraları ve diğer yakınlık Uyarısı Noktaları 
Yol emniyet kameraları (hız veya kırmızı ışık kameraları gibi) ve diğer yakınlık Uyarı Noktaları (okullar 
veya demiryolu geçişleri gibi) için özel bir yakınlık uyarısı mevcuttur.Bu Uyarı Noktaları  içerisinde 
önceden yüklenmiştir Zenec Navigation öğesinin parçası değildir.Uyarı Noktalarını 
zenec.naviextras.com adresinden indirebilir veya gerekirse noktaları özel bir metin dosyasının içine 
yükleyebilirsiniz. 
Kendi Uyarı Noktalarınızı ekleyebilirsiniz.Bkz. sayfa 55. 
Hız kameraları gibi yol emniyet kameralarına veya okul alanları ya da demiryolu geçişleri gibi tehlikeli 
bölgelere yaklaşırken uygulama sizi uyarabilir.Uyarılar ayarları içerisinden farklı uyarı türlerini ayrı ayrı 
ayarlayabilirsiniz, bkz. sayfa 73. 
Aşağıdaki uyarı türleri kullanılabilir: 

• Sesli uyarı: Bu noktalardan birine yaklaşırken bip sesleri çalınır (seçtiğiniz sesli yönlendirme dili 
doğal bir ses ise) veya uyarı türü okunabilir (TTS ses) ve yaklaşma sırasında belirlenmiş hız 
sınırını aşarsanız ilave uyarı verilir. 
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• Görsel uyarı: Uyarı Noktasının türü, mesafesi ve ilgili hız sınırı bu noktalardan birine 
yaklaşılırken Navigasyon görüntüsü üzerinde görüntülenir. 

Uyarı Noktalarının bazıları için zorunlu veya beklenen hız sınırı bilgisi mevcuttur.Bu noktalar için, 
belirlenmiş hız sınırının altında veya üzerindeyseniz sesli uyarı farklı olabilir. 

• Yalnızca hızlanırken: Sesli uyarı yalnızca belirlenmiş hız sınırını aştığınızda çalınır. 

• Yaklaşma sırasında: Bu Uyarı Noktalarından birine yaklaşma sırasında her zaman sesli uyarı 
çalınır.Hız sınırını aştığınızda, dikkatinizi çekmek amacıyla uyarı farklı olur. 

Not! 
Yol emniyet kamerası uyarısının yasak olduğu bir ülkede bulunduğunuz zaman yol emniyet 
kameraları için uyarı genellikle devre dışı bırakılır.Bu özelliğin, kullanmayı planladığınız 
ülkede yasal olduğundan emin olun.Kullanım sorumluluğu size aittir. 

4.1.4 Rota hesaplama ve yeniden hesaplama 
Bir rota, hedefe ulaşmak için izlenen bir rota olayları (manevralar; örneğin dönüşler ve döner 
kavşaklar) sekansıdır.Rota bir başlangıç noktası ve bir veya daha fazla hedef içerir.Başlangıç noktası 
varsayılan durumda mevcut (veya son bilinen) konumdur.Eğer gelecek bir rotayı görmek istiyorsanız, 
başlangıç noktasının yerine başka bir noktayı koyabilirsiniz.Bkz. sayfa 47.  
Hedef seçildikten sonra, Zenec Navigation tercihlerinizi temel alarak rotayı hesaplar.Bu tercihler rota 
hesaplanırken kullanılan rota planlama yöntemi, araç türü ve kullanılan veya kaçınılan yol 
türleridir.Tüm tercihler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Rota tercihleri ayarları, sayfa 67. 
Gerçek zamanlı trafik olayları da hesaba katılır ve bunlar zaman zaman rotayı büyük ölçüde 
değiştirir.Bkz. sayfa 61. 
Önerilen yol programından sapmanız durumunda Zenec Navigation rotayı otomatik olarak yeniden 
hesaplar. 
Trafik hizmetleri etkinse, Zenec Navigation gerçek zamanlı dinamik trafik bilgisini rota 
hesaplamasında kullanır ve navigasyon sırasında trafik durumunun değişmesi halinde rotayı yeniden 
hesaplayabilir. 
Gün ve tarihe bağlı olarak optimum rotayı belirlemek amacıyla akıllı veri (inceleme verisine dayanan 
geçmiş hız bilgisi) kullanılır.Uygun bir alternatifin mevcut olması halinde, belirlenen gün ve saatte 
trafik akışının genel olarak ağır olduğu yol bölümlerinden kaçınılır.Optimum rota hesaplanırken 
belirlenen rota noktasına varış için tahmin edilen zamana ilişkin veriler hesaba katılır.Sonuç olarak, 
Zenec Navigation, özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde hafta içi işe gidiş ve işten çıkış 
saatlerinde farklı bir rota önerebilir.Bkz. sayfa 61. 

4.1.5  Akıllı Yakınlaştırma 
Akıllı Yakınlaştırma aşağıdaki özellikleri sağlar: 

• Bir rota izlenirken: Bir dönüşe yaklaşırken, gelecek manevranızı kolaylıkla salgılamanızı 
sağlamak amacıyla yakınlaştırma yapar ve görüş açısını yükseltir.Sonraki dönüş uzaktaysa, 
görüntüyü uzaklaştırır ve önünüzdeki yolu görebilmeniz için görüş açınızı yere indirir. 

• Planlı rota olmadan araç kullanırken: Aracı yavaş kullanıyorsanız Akıllı Yakınlaştırma 
yakınlaşır, yüksek hızda araç kullanıyorsanız ise uzaklaşır. 
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4.1.6  Hız sınırı uyarısı 
Haritalar yol bölümlerinin hız sınırlarıyla ilgili bilgiler içerebilir.Zenec Navigation geçerli sınırı aşmanız 
durumunda sizi uyarabilir.Bölgenizle ilgili böyle bir bilgi bulunmayabilir veya haritadaki tüm yollar için 
tam olarak doğru olmayabilir. 
Araç profilinde belirlenen maksimum hız da bu uyarı için kullanılır (sayfa 68).Yasal hız sınırı daha 
yüksek olsa bile, önceden belirlenen değeri aştığınızda Zenec Navigation sizi uyarır. 
Uyarılar ayarlarında hız uyarısı için ince ayar yapabilirsiniz.Bkz. sayfa 73. 
Uygulamanın hangi görece hız sınırı üzerinde uyarı vermeye başlayacağını da ayarlayabilirsiniz. 
Aşağıdaki uyarı türleri kullanılabilir: 

• Sesli uyarı: Hız sınırını belirlenen oranda aşmanız halinde sesli uyarı alırsınız. 

• Görsel uyarı: Geçerli hız sınırı, sınırı aşmanız halinde, harita üzerinde gösterilir (örneğin 
). 

Ayrıca hız sınırı işaretini haritada her zaman görmeyi seçebilirsiniz. 

4.1.7 Geçmiş trafik 
Eğer harita verileriyle birlikte istatistiksel trafik bilgileri de kaydedilirse, rota planlaması sırasında 
Zenec Navigation bunları dikkate alabilir.Normal durumlarda bu istatistikler yardımıyla haftanın belli bir 
günü belirli bir saatte meydana gelen her zamanki trafik sıkışıklıklarından kaçınabilirsiniz, ama normal 
hafta içi günlere denk düşen tatiller gibi bazı durumlarda bu bilgiler yanıltıcı olabilir.Bu özelliği Trafik 
ayarları içerisinden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.Bkz. sayfa 76. 

4.1.8 Gerçek zamanlı trafik 
Gerçek zamanlı trafik bilgisi trafiğin mevcut durumu hakkında bilgi sağlayabilir.Rota hesaplamaları 
sayesinde yol engellerinden veya bir kazanın neden olduğu trafik sıkışmalarından kaçınabilirsiniz. 
Aşağıdaki veri kaynakları mevcuttur: 

• Trafik Mesaj Kanalı (TMC):  

TMC, gerçek zamanlı trafik ve hava bilgisi yayınında kullanılan özel bir FM Radyo Veri 
Sistemidir (RDS). 
Konumunuzda genele açık Trafik verisi mevcutsa, Zenec Navigation otomatik olarak FM 
radyolarda TMC verisi arar ve çözümlenen bilgi hemen rota planlamada kullanılır. 

Not! 
TMC küresel bir hizmet değildir.Sizin ülkenizde veya bölgenizde mevcut 
olmayabilir.Kapsam ayrıntıları için bölgenizdeki satıcıya danışın. 

Uygulama, alınan trafik olayları bilgisini otomatik olarak hesaba katar.Zenec Navigation içerisinde 
herhangi bir ayar yapmanız gerekmez. 
Zenec Navigation, rotanızı etkileyebilecek bir trafik bilgisi aldığında rotanın yeniden hesaplandığı 
konusunda sizi uyarır.Navigasyon, en güncel trafik koşullarının göz önünde bulundurulduğu yeni bir 
optimum rotada devam eder. 
Trafik simgeleri hakkında bilgi için bkz. sayfa 20. 
Bu hizmete ince ayar yapmak için Trafik ayarları içerisinde şu seçenekleri kullanabilirsiniz (sayfa 76): 

• Rotadan sapmanıza değecek minimum süreyi girin. 
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• Zenec Navigation uygulamasının yeni planlı rotayı etkin hale getirmeden önce onayınızı 
almasını sağlayın. 

Not! Planlı rotada uygulamanın kaçınmadığı trafik olayları varsa,  simgesi olayları kontrol 
edebilmenize imkan tanımak için önemli trafik olayları listesini açar. 

4.1.9 Akıllı navigasyon 
Akıllı navigasyon sayesinde navigasyon sırasında trafik ve diğer değişikliklere adapte 
olabilir.Aşağıdaki bölümler bu özellikleri anlatmaktadır. 

4.1.9.1 Otoyollarda sıkışıklık nedeniyle sapma 
Bir otoyolda trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşladığınızda Zenec Navigation sapabileceğiniz bir yol 
önerebilir.Potansiyel sıkışıklık nedeniyle sapma penceresi görünür ve yoldan sapma uzunluğunu ve 
süresini gösterir. 

 

 öğesine dokunarak bu mesajı kapatabilir ve orijinal rotayı koruyabilir veya 

 öğesine dokunarak önerilen rotayı kontrol edebilirsiniz. 

 
Artı/eksi işaretlerine dokunarak otoyolda kaçınılacak mesafeyi artırabilir veya azaltabilirsiniz. 

 öğesine dokunarak önerilen yoldan sapmayı kabul edebilirsiniz. 
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4.1.9.2 Gerçek zamanlı alternatif rotalar 
Normal yıllarda trafik sıkışıklığı olması halinde Zenec Navigation alternatif bir rota önerebilir.Olası 
alternatif rota penceresi görünür ve yoldan sapma uzunluğunu ve süresini gösterir. 

 

 öğesine dokunarak bu mesajı kapatabilir ve orijinal rotayı koruyabilir veya 

 öğesine dokunarak önerilen rotayı kontrol edebilirsiniz.  
öğesine dokunarak önerilen yoldan sapmayı kabul edebilirsiniz. 
  

 

4.1.9.3 Hedef çevresinde park etme 
Bir otoyoldan çıkarak planlı rotadan ayrılırsanız Zenec Navigation, yoldan sapmanın nedenini tahmin 

etmeye çalışır.  öğesine dokunarak hedef etrafında tavsiye edilen park Yerleri bulunan aşağı 
açılır bir harita açabilirsiniz.Yanlardaki oklara dokunarak tavsiye edilen otoparklar arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

 

 ve  öğelerine dokunulduğunda seçilen park alanı hedef 
haline gelir. 
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4.1.9.4 Yoldan sapma hakkında ipuçları 
Bir otoyoldan çıkarak planlı rotadan ayrılırsanız Zenec Navigation, yoldan sapmanın nedenini tahmin 
etmeye çalışır.Yoldan sapma nedeni penceresi açılır ve geçerli konum etrafındaki mevcut benzin 
istasyonlarını, restoranları veya diğer Yerleri gösterir.Ayrıca, orijinal rota üzerinde ilerde kaçınılması 
mümkün kısımlar (bir tünel, ücretli yol veya feribot gibi) varsa, bunlardan kaçınmak istemeniz 
durumunda bunları listede bulabilirsiniz. 

 
Yerler arasından bir tanesine dokunulduğunda Zenec Navigation bir geçiş noktası oluşturur ve seçilen 

yer için navigasyon sağlar.  öğesine dokunarak bunları yoksayabilirsiniz. 

4.2  Yararlı Bilgiler menüsü 

     
Yararlı Bilgiler menüsü çeşitli ilave işlevler sağlar.Navigasyon menüsü içerisinde bulunabilir.Otopark 
ve hava durumu bilgisi gibi çevrimiçi hizmetlere erişebilmek için cep telefonunuzda internet bağlantısı 
olması gerekir. 

Düğme Açıklama 

 

Geçerli konum (enlem, boylam, en yakın şehir, kesişen sonraki cadde vb.) 
hakkında veya GPS alımı yoksa bilinen son konum hakkında bilgi gösterir.Bkz. 
sayfa 65. 

 
Geçerli konumunuzun çevresinde yardım sunar.Bkz. sayfa 37. 

 

Bir dizi ülkede, seçilen ülke hakkında faydalı sürüş bilgileri (örneğin hız sınırları, 
kanda bulunabilecek azami alkol seviyesi) sağlar. 

 
Gezileriniz hakkında başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve ortalama hız gibi 
istatistiki veriler gösterir, bkz. sayfa 66.GPS alıcısı tarafından verilen konumların 
sekansı olan güzergah günlükleri, gezi günlükleriyle birlikte kaydedilebilir.Bunlar 
daha sonra haritada görüntülenebilir. 
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Dünyanın güneş ışığı alan ve karanlık bölgelerini gösteren bir dünya haritası 
ekrana getirir.Tüm rota noktalarınız için tam gün doğumu ve gün batımı 

zamanlarını kontrol etmek için  öğesine dokunun. 

 
Uydu konumu ve sinyal gücü bilgisi ile birlikte GPS Bilgisi ekranını gösterir. 

4.2.1 Neredeyim 
Bu ekranda geçerli konum (veya GPS alımı mevcut değilse bilinen son konum) hakkında bilgi yer 
alır.Bu ekrana aşağıdaki iki yöntemi kullanarak erişebilirsiniz: 

• Navigasyon menüsüne gidip   ve   öğelerine 
dokunarak. 

 
• Haritada geçerli konum işaretçisinin altında görüntüleniyorsa geçerli cadde adına dokunarak. 

 

Aşağıdaki bilgi Neredeyim ekranında gösterilir: 

• Geçerli konumun adres bilgileri (mevcut olduğunda) 

• Enlem ve Boylam (geçerli konumun WGS84 formatında koordinatları) 

• En yakın şehir 

• Sonraki yol/sokak 

• Önceki yol/sokak. 

Bu ekranda bazı eylemler de gerçekleştirebilirsiniz. 

Geçerli konumu kayıtlı konumlar arasına eklemek ve ülke bilgisini kontrol etmek için  ve 

 öğelerine dokunun. 
Ayrıca geçerli konumunuza yakın destek de arayabilirsiniz.Hızlı arama yapmak ve kategori seçmek 

üzere yeni bir ekran açmak için  öğesine dokunun.Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 37. 
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4.2.2 Gezi Monitörü 
Gezi Monitörü rotanız hakkında bilgi saklar. 

  öğesine dokunarak yeni bir gezi kaydedebilir ve  öğesine 
dokunarak bunu durdurabilirsiniz. 

 Gezi Monitörü ekranında  öğesine basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 
Kayıtlı bir gezi seçerek kayıtlı rotayı silebilir, yeniden adlandırabilir veya rengini 
değiştirebilirsiniz. 

 

Tüm raporları sdmmc klasörüne aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan tüm raporlar bir 
SD karda kopyalanır. 

 

 

Gezi günlüklerinin otomatik olarak kayıt edilmesini etkinleştirebileceğiniz veya 
gezi günlüklerini manuel olarak kaydedebileceğiniz Gezi Monitörü Ayarlarına 
erişebilirsiniz. Bkz. sayfa 77. 

Gezi Monitörü ekranında kayıtlı gezinize dokunarak zaman, hız, yükseklik ve mesafe gibi bilgileri 
kontrol edebilirsiniz. 

 

Gezi Verisi Ayrıntıları ekranında  öğesine dokunarak geziyi haritada görüntüleyebilir, güzergah 
günlüklerini dışa aktarabilir ve yükseklik ve hız profillerini kontrol edebilirsiniz. 

4.3  Ayarlar menüsü 

Navigasyon ayarlarını yapılandırabilir ve  ve   öğelerine dokunarak Zenec 
Navigation çalışmasını değiştirebilirsiniz. 
Daha fazla seçenek görmek için aşağıya kaydırma yapın. 
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Ayarlar menüsü aşağıdaki seçenekleri sağlar: 

Düğme İşlev 

 

 kullandığınız araç türünü, rota planlamasında kullanılan yol türlerini ve rota 
planlama yöntemini seçin. 

 
Farklı ses seviyelerini ayarlayın. 

 

Hız sınırı, Uyarı Noktaları (hız kameraları gibi) ve yol işaretleri için uyarıları 
etkinleştirin ve ayarlayın. 

 
Navigasyon görüntüsüne ince ayar yapın veya Navigasyon görüntüsünde 
yazılımın rota hakkında farklı tür bilgiler ile navigasyona nasıl yardımcı olacağını 
ayarlayın. 

 
Sesli yönlendirme dilini değiştirin, saat dilimini, ölçüm birimlerini, saati, tarihi ve 
biçimlerini ayarlayın ve uygulamayı yerel diliniz için özelleştirin. 

  
Menü animasyonlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. 

 
Trafik bilgisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve rotadan sapma ayarlarını 
değiştirin. 

 

Gezi raporlarının otomatik olarak kaydedilmesini açın ya da kapatın ve gezi veri 
tabanının mevcut büyüklüğünü kontrol edin. 

 

Başlangıç ayarı sürecinde ayarlanan temel yazılım parametrelerini 
değiştirin.Bkz. sayfa 6. 

4.3.1 Rota tercihleri ayarları 
Aşağıdaki ayarlar, rotaların nasıl hesaplandığını belirler. 

Düğme İşlev 

 
Rotada navigasyon için kullanmak istediğiniz araç türünü seçin. Bu ayara bağlı 
olarak bazı yol türleri rotaya eklenmeyebilir veya bazı kısıtlamalarrota 
hesaplamasına katılmayabilir. Bkz. sayfa 68. 
Araç profilinin parametrelerini düzenleyin. Bkz. sayfa 68. 

 
Planlama yöntemini değiştirerek farklı durumlar ve araç türleri için rota 
hesaplamasını optimize edin. Bkz. sayfa 70. 

 
Yol içi veya yol dışı navigasyonu seçin. Bkz. sayfa 57. 

 

Rota için tercih ettiğiniz yol türlerini seçin. Bkz. sayfa 70.  

 

Not! Rota tercihleri başlangıç ayarı sırasında da ayarlanabilir. Bkz. Page 6. 
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4.3.1.1 Araç profili 
Aşağıdaki araç türlerini seçebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

 

 
K < 3,5t 

Rota planlaması sırasında manevra kısıtlamaları ve yönelim sınırlamaları 
dikkate alınır. 
Yollar, sadece araçlara erişim izni mevcutsa kullanılır. 
Özel yollar ve sadece sakinlere özel yollar, ancak hedefe ulaşılması için 
kaçınılmaz olmaları durumunda kullanılır. 
Yaya yolları rotalara dahil edilmez. 

 
O > 3,5t 
 

Rota planlaması sırasında manevra kısıtlamaları ve tek yönlü caddeler dikkate 
alınır. 
Yollar, sadece kamyonlara erişim izni mevcutsa kullanılır. 
Özel yollar, sadece sakinlere özel yollar ve yaya yolları rotalara dahil edilmez. 
U dönüşleri rotalara dahil edilmez (bölünmüş bir yolda geriye dönmek U dönüşü 
olarak ele alınmaz). 
Haritada boyut, ağırlık ve yük kısıtlaması verisi mevcutsa, rota planlaması 
sırasında bunlar da hesaba katılabilir. 

 
Rota planlaması sırasında manevra kısıtlamaları ve tek yönlü caddeler dikkate 
alınır. 
Yollar, sadece taksilere erişim izni mevcutsa kullanılır. 
Özel yollar, sadece sakinlere özel yollar ve yaya yolları rotalara dahil edilmez. 

 

 
B < 7,5t 

Rota planlaması sırasında manevra kısıtlamaları ve tek yönlü caddeler dikkate 
alınır. 
Yollar, sadece kamyonlara erişim izni mevcutsa kullanılır. 
Özel yollar, sadece sakinlere özel yollar ve yaya yolları rotalara dahil edilmez. 
U dönüşleri rotalara dahil edilmez (bölünmüş bir yolda geriye dönmek U dönüşü 
olarak ele alınmaz). 
Haritada boyut, ağırlık ve yük kısıtlaması verisi mevcutsa, rota planlaması 
sırasında bunlar da hesaba katılabilir. 

 

Not! Araç seçimi yalnızca belirli şu sürümlerde mevcuttur: Zenec Navigation. 

Profil oluşturularak rota planlamasında kullanılan araç parametreleri ayarlanabilir. Aynı araç için 
birden fazla profil olabilir. 
Yeni bir araç profili eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1.  öğesine dokunun, araçlar listesine göz atın ve  
öğesine dokunun. 

2. Araç türünü seçin ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın. Araç türüne bağlı olarak bazı 
parametreler listede yer almayabilir. 
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3. İlave parametrelere erişmek için  öğesine dokunun. 

Aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 
Profili anlamlı bir şekilde yeniden adlandırın, örneğin John'un otomobili. 

 

Seyahat edeceğiniz azami hızı ayarlayın. 

 
Aracınızın yerleşim alanlarındaki ortalama yakıt tüketimini girin. Tüketim için 
kullanılacak birim Bölgesel ayarlar içerisinden ayarlanabilir. 

 
Aracınızın otoyollardaki ortalama tüketimini girin. Tüketim için kullanılacak birim 
Bölgesel ayarlar içerisinden ayarlanabilir. 

 
Aracınızın motorunu ve yakıt türünü seçin. CO2 emisyonunun hesaplanmasına 
yardımcı olur. 

 

Her rota hesaplamasından önce araç parametrelerini kontrol etmek istiyorsanız 
bu seçeneği etkinleştirin. 

 

Aracın toplam uzunluğunu belirleyin. 

 

Aracın genişliğini belirleyin. 

 

Aracın yüksekliğini belirleyin. 

 

Araca bir fragman bağlı olup olmadığını ayarlayın. 

 

Aks sayısını ayarlayın. 

 
Aracın izin verilen maksimum ağırlığını belirleyin. 

 

Aracın gerçekteki ağırlığını belirleyin. 

 

Araç tehlikeli madde taşıyorsa, bir veya daha fazla tehlike türünü seçin. 

Tüm araç profillerini varsayılan ayarlarına sıfırlamak için ,  ve 

 öğelerine dokunun. 
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4.3.1.2 Rota Planlama Yöntemi türleri 
Aşağıdaki rota planlama yöntemi türleri arasından seçim yapabilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

Tüm yollarda hız sınırına yakın sürüş yapabilecekseniz hızlı bir rota belirler.Bu 
seçenek genellikle hızlı veya normal araçlar için en iyi seçenektir. 

 
Daha az dönüş içeren ve zor manevralar içermeyen bir rota verir.Bu seçenekle 
Zenec Navigation ürününün, örneğin bir dizi küçük cadde veya sokak yerine, 
otoyolu kullanmasını sağlayabilirsiniz. 

 
Seyahat mesafesini asgariye indirmek için kısa bir rota verir.Genellikle yayalar, 
bisikletliler ve yavaş araçlar için idealdir.Hızdan bağımsız olarak kısa bir rota 
arandığından, bu rota türü normal araçlar için nadiren idealdir. 

 

Yakıt tüketim verilerine dayanarak hızlı ama yakıt açısından etkin bir rota 
verir.Seyahat masrafı ve CO2 emisyon hesaplamaları sadece tahminlerdir.Bu 
hesaplamalar yükseklikleri, eğimleri ve trafik koşullarını hesaba katmaz. 

 

Yeşil rota oluşturmanın imkanlı olmadığı araç türleri için bu yöntem, Hızlı ve 
Kısa hesaplamaların faydalarını birleştirir.Zenec Navigation, Hızlı rotayı 
hesaplar gibi çalışır ancak yakıt tasarrufu sağlamak için diğer yolları da kullanır. 

Araç türüne bağlı olarak bazı yöntemler kullanılamayabilir. 

4.3.1.3 Navigasyon Modu 

 öğesine dokunup  veya  seçimi yaparak 
yol üzerinde navigasyon ile yol dışı navigasyon arasında geçiş yapabilirsiniz (sayfa 57). 

4.3.1.4 Yol türleri 
Rotanın gereksinimlerinize uyması için hangi yol türlerinin dahil edileceğini ve hangilerinin hariç 
tutulacağını ayarlayabilirsiniz. 
Bir yol türünün hariç tutulması tercihe bağlıdır.Tamamen engelleme anlamına gelmez.Hedefinize 
yalnızca hariç tutulan yol türlerinden bazıları kullanılarak erişilebiliyorsa, bu yollar sadece gerektiği 
kadar kullanılır.Bu durumda Rota bilgisi ekranında bir uyarı simgesi görüntülenir ve tercihinize 
uymayan rota bölümü haritada farklı bir renkte gösterilir. 
Aşağıdaki yol türleri mevcuttur: 

Düğme Açıklama 

 

Yavaş bir araba kullanıyorsanız veya başka bir aracı çekiyorsanız otoyollardan 
kaçınmanız gerekebilir. 

 
Ödemeli yollar, yolu uzun süre kullanabilmek için geçiş veya vinyet satın 
aldığınız ücret ödenen yollardır.Bunlar ücretli yollardan ayrı olarak 
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. 

 

Geçiş ücretli yollar rotada varsayılan olarak kullanım başı ücretlendirilen 
yollardır.Ücretli yolları devre dışı bırakırsanız Zenec Navigation, en iyi ücretsiz 
rotayı planlar. 
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Zenec Navigation, planlanan rotaya varsayılan olarak feribotları da dahil 
eder.Ancak bir haritanın, geçici feribotların erişilebilirliği hakkında bilgi içermesi 
gerekmez.Ayrıca feribotlarda ücret de ödemeniz gerekebilir. 

 
Araç taşıma trenleri nispeten kısa mesafelerde kullanılır ve genellikle yol ile 
kolaylıkla gidilemeyen yerlere erişim sağlar, örneğin İsviçre. 

 

Zenec Navigation, asfaltsız yolları varsayılan olarak hariç tutar.Asfaltsız yollar 
kötü durumda olabilir ve bu yollarda genellikle hız sınırına ulaşamazsınız. 

4.3.2  Ses ayarları 
Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 
Bu ana ses düzeyi kontrolüdür.Aşağıdaki tüm ses türlerini ayarlayın veya 
sessize alın. 

 
Yönlendirme seslerinin (sesli talimatlar) ses seviyesini ayarlayın veya sessize 
alın. 

 
Sözlü olmayan uyarı seslerinin (bipler) ses seviyelerini ayarlayın veya sessize 
alın. 

 
Sesli talimatlardan önce uyarı tonunu kapatın veya ses düzeyini ayarlayın. 

 

Ses seviyesini ayarlayın veya bu düğmeye basıldığında çalınan sesi sessize 
alın. 

Her bir ses türü için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: 

Düğme İşlev 
Ses düzeyi 
kaydırıcısı İlgili sesin ses düzeyini ayarlayın. 

 
İlgili sesi sessize alın.Kaydırıcı devre dışı olur.Yeniden etkinleştirmek için tekrar 
dokunun. 

 
Düğme İşlev 

 
Sözlü talimatları devre dışı bırakın.Bu işlev varsayılan olarak etkindir. 

 

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: 

• Seçilen sesli yönlendirme dilinin kullanıldığı cadde adlarını ana dilde oku. 

• Yalnızca yol numaralarını oku. 

• Yalnızca manevraları oku. 
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Sadece söz konusu ülke için yerli bir ses profili kullanırsanız sokak adları doğru 
okunur.Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: 

• Yabancı bir ülkedeki cadde adlarını okumaya çalış. 

• Yalnızca yol numaralarını oku. 

• Yalnızca manevrayı oku. 

 
Her dönüşten sonra sonraki manevra için hemen bilgilendirme isteyip 
istemediğinizi veya yalnızca dönüşe yakın olduğunuzda bilgi almak isteyip 
istemediğinizi ayarlayın. 

 
Sesli talimatların ayrıntı seviyesini, yani ne kadar bilgi verdiklerini ve ne sıklıkta 
konuştuklarını ayarlayın. 

• Minimum: Sesli talimat tek bir sefer ve sonraki manevradan hemen önce 
verilir. 

• Orta: Sesli talimat sonraki manevraya yaklaşırken verilir ve manevradan 
hemen önce tekrar edilir. 

• Ayrıntılı: Sesli talimat sonraki manevraya nispeten uzaktayken verilir, 
dönüşe yaklaşıldığında tekrar edilir ve dönüşten hemen önce bir kez 
daha tekrar edilir. 

 

Rota hesaplandığında rotanın hızlı bir özetinin okunmasına izin verin. 

 

Ülke sınırlarından geçtiğinizde girdiğiniz ülke hakkında bilgi okunmasına izin 
verin. 

 

Gerçek zamanlı trafik mesajlarının okunmasına izin verin. 

 

Sistem mesajlarının okunmasına izin verin. 
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4.3.3  Uyarı ayarları 
Aşağıdaki ayarları etkinleştirebilir ve değiştirebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 
Zenec Navigation geçerli hız sınırını aşmanız durumunda sizi 
uyarabilir.Bölgenizde böyle bir bilgi bulunmayabilir veya haritadaki tüm yollar için 
tam olarak doğru olmayabilir. 
Araç profilinde belirlenen maksimum hız da bu uyarı için kullanılır.Yasal hız 
sınırı daha yüksek olsa bile, önceden belirlenen değeri aştığınızda Zenec 
Navigation sizi uyarır. 
Bu ayar, görünür ve/veya sesli uyarıları almak isteyip istemediğinize karar 
vermenize olanak tanır. 
Aşağıdaki uyarı türleri kullanılabilir: 

• Görsel uyarı: Geçerli hız sınırı, sınırı aşmanız halinde, harita üzerinde 
gösterilir. 

• Sesli ve Görsel uyarı: Haritada gösterilen geçerli hız sınırının yanı sıra 
hız sınırını aştığınızda ayarladığınız oranla birlikte sözlü uyarı da 
alırsınız. 

Eğer hız sınırı işaretini her zaman haritada görmek isterseniz (normal olarak 
sadece hızınız sınırı aşarsa gösterilir), bu ayarı burada yapabilirsiniz. 
Bir kaydırıcıyı ayarlayarak uygulamanın aşılması halinde uyarı vereceği göreceli 
hız sınırını da ayarlayabilirsiniz.Değer şehir içi ve şehir dışında farklı olabilir. 

 

Bir yol emniyet kamerası ya da okul bölgeleri veya demiryolu geçişleri gibi diğer 
Uyarı Noktalarına yaklaşılırken uyarı almak için öğeye dokunun.Bu özelliğin, 
kullanmayı planladığınız ülkede yasal olduğundan emin olmalısınız. 
Farklı Uyarı Noktası kategorileri (uyarı türü) için uyarı türlerini ayrı ayrı 
ayarlayabilirsiniz.Aşağıdaki uyarı türleri kullanılabilir: 

• Görsel uyarı: Uyarı Noktasının türü, mesafesi ve ilgili hız sınırı bu 
noktalardan birine yaklaşılırken Navigasyon görüntüsü üzerinde 
görüntülenir. 

• Sesli ve Görsel uyarı: Bu noktalardan birine yaklaşırken görsel uyarının 
yanı sıra bip sesleri (doğal ses kullanıldığında) veya uyarı türü bildirimi 
(TTS ses kullanıldığında) verilir ve yaklaşırken belirlenmiş hız sınırını 
aşarsanız ilave uyarı sesi çalınır. 

Uyarı Noktalarının bazıları için zorunlu veya beklenen hız sınırı bilgisi 
mevcuttur.Bu noktalar için, belirlenmiş hız sınırının altında veya üzerindeyseniz 
sesli uyarı farklı olabilir. 

• Yalnızca hızlanırken: Sesli uyarı yalnızca belirlenmiş hız sınırını 
aştığınızda çalınır. 

• Yaklaşma sırasında: Bu Uyarı Noktalarından birine yaklaşma sırasında 
her zaman sesli uyarı çalınır.Hız sınırını aştığınızda, dikkatinizi çekmek 
amacıyla sesli uyarı farklı olur. 
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Haritalar, Navigasyon görüntüsü üzerinde gerçek yaşamdaki yollarda kullanılan 
işaretlere benzer sürücü uyarı bilgileri içerebilir.Bu yol bölümleri için (örneğin 
tehlikeler ve keskin virajlar) uyarıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 
öğeye dokunun.Her bir uyarı işareti kategorisi için uyarı türünü (görsel veya sesli 
ve görsel) ve uyarının tehlikeye ne kadar uzaktayken verileceğini ayarlayın. 

4.3.4  Navigasyon Görüntüsü ayarları 
Bu ayarlar Navigasyon görüntüsünün görünümüne ince ayar yapabilmenizi sağlar.Navigasyon 
görüntüsünde yazılımın rota hakkında farklı tür bilgiler ile navigasyonda size nasıl yardımcı olacağını 
da ayarlayabilirsiniz. 

Navigasyon görüntüsünü ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için  öğesine dokunun, 
hem gündüz hem de gece kullanımı için listeden renk temaları seçin; 3B yapıları, önemli yapıları 
gösterin veya gizleyin ve Yer görünürlük ayarlarınızı (haritada gösterilecek Yerler) yönetin. 

 
Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 
Temel yakınlaştırma ve eğme seviyelerini ihtiyacınıza göre ayarlayın.Üç seviye 
mevcuttur. 

 
Gündüz ve gece renk modları arasında geçiş yapın veya gün doğumundan 
birkaç dakika önce ve gün batımından birkaç dakika sonra bu geçişi yazılımın 
otomatik olarak yapmasına izin verin. 

 
Gündüz modunda kullanılan renk şemasını seçin.Gündüz renkleri parlak ve 
kağıt yol haritalarına benzer renklerdir. 

 
Gece modunda kullanılan renk şemasını seçin.Gece renkleri, ekranın ortalama 
parlaklığını düşük tutmak amacıyla daha koyudur. 

 
3B İşaretleri (öne çıkan veya ünlü nesnelerin 3B temsilleri) gösterin veya 
gizleyin. 

 
3B şehir modellerini (harita üzerinde gerçek bina boyutlarını ve konumunu 
içeren eksiksiz şehir yapılarının 3B blok temsilleri) gösterin veya gizleyin. 

 
Arazinin 3B yüksekliğini gösterin veya gizleyin. 

 
Harita üzerinde göstermek için Güzergah Günlüklerini açın veya kapatın. 
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Navigasyon sırasında haritada hangi Yerlerin görünür olacağını seçin.Çok fazla 
sayıda Yer haritayı fazla kalabalık kılacağından, harita üzerinde bunların 
sayısını olabildiğince azaltmak az tutmak iyi bir fikirdir.Göstermek/gizlemek veya 
alt kategorilerinin listesini açmak için Yer kategorisinin adına dokunun. 

Navigasyon Görüntüsü ekranında aşağıdaki ilave ayarları değiştirebilirsiniz: 

 
Planlı bir rota ile navigasyon yapıyorsanız Navigasyon görüntüsünde yer 
verilecek üç veri alanı ayarlayabilirsiniz.Hedefe varış zamanı, hedefe olan 
uzaklık, hedefe varış için süre, geçiş noktasına varış zamanı, geçiş noktasına 
olan uzaklık, geniş noktasına varış için süre, yön ve yükseklik arasından seçim 
yapabilirsiniz.Planlı bir rota olmadan yalnızca tek bir veri alanı için yön ve 
yükseklik gösterilebilir. 

 

Rota İlerleme Çubuğunu açın veya kapatın.Açık olduğunda ekranın yanında bir 
turuncu çizgişerit gösterilir ve üzerindeki bir yeşil ok ok ilerlemenizi yansıtır. 

 
Otoyol servis bilgisi (örneğin benzin istasyonları, restoranlar) almak için açın 
veya bu hizmetlere ihtiyacınız yoksa kapatın. 

 
Otoyol çıkışları için görüntülenen hizmet türlerini seçin.Yer kategorilerinden 
seçim yapın. 

 
Sıradaki manevra uzaksa ve bir otoyolda araç kullanıyorsanız uzaklaştırma 
yapın ve etrafınızdaki alanın genel bir bakışını görüntüleyin.Olaya 
yaklaştığınızda normal harita görünümü geri döner. 

 
Yeterli bilgi mevcut olduğunda, haritanın tepesinde, gerçek hayatta yollardaki 
işaret tabelalarına benzer şerit bilgileri görüntülenir.Bu özelliği açmak veya 
kapatmak için dokunun. 

 
Eğer bir otoyol çıkışına veya karmaşık bir kavşağa yaklaşıyorsanız ve gerekli 
bilgi mevcutsa, haritanın yerine kavşağın 3B görünümü konulur.Bu özelliği 
açmak veya tüm rota boyunca haritanın görüntülenmesini sağlamak için öğeye 
dokunun. 

 
Tünellere girerken, yüzeydeki yollar ve binalar rahatsızlık verebilir.Harita yerine 
tünelin genel resmini göstermek için öğeye dokunun.Ayrıca tünelin yukarıdan 
aşağıya bir görünümü ve kalan mesafe de görüntülenir. 

 
Bazı durumlarda, otoyolda trafik sıkışıklığı olması halinde Zenec Navigation 
rotadan sapma önerebilir.Bkz. sayfa 62. 

 
Bazı durumlarda, yolda trafik sıkışıklığı olması halinde Zenec Navigation 
alternatif rota önerebilir.Bkz. sayfa 63. 

 
Bazı durumlarda, hedefinizi yaklaşırken Zenec Navigation otopark Yerleri 
önerebilir.Bkz. sayfa 63. 

 
Bazı durumlarda, planlı rotadan ayrılıp otoyoldan çıkarsanız Zenec Navigation 
farklı rota alternatifleri önerebilir.Bkz. sayfa 64. 
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4.3.5  Bölgesel ayarlar  
Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

Kullanıcı arayüzünün geçerli yazı dilini görüntüler.Mevcut diller arasından yeni 
bir dil seçmek için bu düğmeye dokunun.Bu ayarı değiştirip onayladığınızda 
uygulama yeniden başlar. 

 
Geçerli sesli yönlendirme profilini gösterir.Mevcut diller ve spikerler arasından 
yeni bir profil seçmek için bu düğmeye dokunun.Örnek sesli uyarıyı duymak için 

bunlardan birine dokunun.Yeni konuşma dilini seçtiğinizde  düğmesine 
dokunmanız yeterlidir. 
Farklı ses profilleri farklı hizmet seviyeleri sunabilir: 

• Doğal Ses (cadde adları seslendirilmez): Önceden kaydedilmiş bu sesler 
yalnızca dönüşler ve mesafeler hakkında temel bilgi sağlayabilir. 

• TTS Ses (cadde adları seslendirilir): İşlenerek oluşturulan bu sesler 
karmaşık yönlendirmeler, cadde adları veya sistem mesajlarını okuyabilir. 

 

Kullanılacak ölçüm birimlerini ve saat/tarih biçimini ayarlayabilirsiniz.Zenec 
Navigation, bazı sesli yönlendirme dillerinde, listelenen tüm birimleri 
desteklemeyebilir. 

 

Varsayılan durumda saat dilimi harita bilgilerinden alınır ve mevcut konumuza 
göre ayarlanır.Burada saat dilimini ve yaz saati uygulamasını manuel olarak 
ayarlayabilirsiniz. 

4.3.6  Ekran ayarları 
Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 
Animasyon açıldığında menülerdeki ve klavye ekranlarındaki düğmeler ile ekran 
geçişleri animasyonlu hale gelir. 

4.3.7  Trafik ayarları 
Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: 

Düğme İşlev 

 
Gerçek zamanlı trafik bilgisi alabilecek Trafik alımını etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.Aşağıdaki diğer düğmelerin hepsi Trafik işleviyle ilgilidir ve sadece alıcı 
etkinse kullanılabilir. 

 

Kapalı yollardan veya beklenmedik trafik sıkışıklıklarından kaçınmak amacıyla 
çevrimiçi trafik bilgisini kullanmak için öğeye dokunun. 
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Haritada trafik olaylarını (örneğin kapalı yolları, kazaları, şerit kısıtlamalarını) 
görmek istiyorsanız olayları farklı renklerle göstermek veya ek olarak simge 
eklemek arasında seçim yapabilirsiniz.Bu özellik de devre dışı bırakılabilir. 

 

Yalnızca özel koşullar veya olaylar hakkında değil normal trafik koşulları 
hakkında da bilgi alın. 

 
Geçmiş trafik verisini ve trafik örüntülerini etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.Yerel olarak saklanan bu bilgiler normal şartlarda çok faydalı olabilir 
ancak örneğin tatil zamanlarında bunları kapatarak, normal hafta içi trafik 
sıkışıklıklarını dikkate almamak daha iyi olabilir. 

 
Rotadan sapmanıza değeceğini düşündüğünüz minimum süreyi girin. 
Örneğin, aşağıdaki şekilde, turuncu rota 30 dakikalık gecikmeye neden olan bir 
trafik olayı göstermektedir.Mavi rota ise orijinal rotaya göre 15 dakikalık 
gecikmeye (trafik sıkışıklığı hariç) neden olacak bir rotadan sapmadır.Rotadan 
sapma öner özelliğini 10 dakika olarak ayarlarsanız, Zenec Navigation 15 
dakika avantaj sağlayacağı ve bu süre seçtiğiniz 10 dakikadan fazla olduğu için 
rotayı yeniden hesaplar.Ayarı 20 dakika olarak belirlerseniz, rotadan sapma 
yalnızca 15 dakika kazandıracağından orijinal rota korunur. 

 
Hesaplamalar alınan trafik olayları bilgisine dayanır. 

 
Trafik olayları nedeniyle yapılacak tüm yeniden hesaplamalarda manuel onay 
gereksinimini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. 

4.3.8  Yolculuk Monitörü ayarları 
Gezi Günlükleri kayıtlı yolculuklarınız hakkında faydalı bilgiler içerir.Aşağıdaki ayarları etkinleştirebilir 
ve değiştirebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 
Gezi monitörü, gezilerinizin istatistiksel verilerini kaydedebilir.Eğer bu günlüklere 
daha sonra ihtiyacınız olacaksa, uygulamanın sizin için bunları otomatik olarak 
kaydetmesine izin verebilirsiniz. 

 
GPS alıcısı tarafından verilen konumların sekansı olan güzergah günlükleri, gezi 
günlükleriyle birlikte kaydedilebilir.Bunlar daha sonra haritada 
görüntülenebilir.Uygulama her gezi kaydettiğinde güzergah günlüğü 
kaydetmesine izin verebilirsiniz. 

 
Bu bir düğme değildir.Bu çizgi, kaydedilen tüm gezi ve güzergah günlüklerini 
içeren gezi veri tabanının mevcut büyüklüğünü gösterir. 
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5 Sorun giderme 
Bu bölüm, Zenec Navigation uygulamasının çalışması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar için olası 
çözümler sunmaktadır. 

5.1 GPS sinyali alınamıyor 
Sorun: GPS sinyali alınamadığından geçerli konum mevcut değil. 
  
Neden 1: Sinyal katı materyallerden geçerken zayıfladığı veya bozulduğu için yüksek binaların 
arasında, garajda veya tünelde olduğunuzda GPS sinyali zayıf olabilir veya mevcut olmayabilir. 
Çözüm 1: Gökyüzünün açıkça görüldüğü veya en azından büyük bir kısmının görüldüğü bir yere 
gidin. 
  
Neden 2: Zenec Navigation ilk kez kullanılırken veya bilinen son konum geçerli konumunuzdan çok 
uzak olduğunda GPS sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir. 
Çözüm 2: GPS sinyali için birkaç dakika bekleyin. 

5.2 Adres bulunamıyor 
Sorun: Zenec Navigation girdiğiniz adresi bulamıyor. 
Neden: Dijital harita verisi tüm adresleri içermeyebilir. 
Çözüm 1: Kapı numaraları bilinmiyor veya Zenec Navigation bunları bulamıyorsa yalnızca cadde 
adını seçin.Böylece, Zenec Navigation caddenin orta noktasına navigasyon sağlar ve burada doğru 
adresi daha kolay bulabilirsiniz. 
Çözüm 2: Hedefe yakın başka bir adres seçin. 
Çözüm 3: Koordinat veya yakında Önemli Yer aratın. 

5.3 Hesaplanan rota ideal değil 
Neden: Planlı rota çok uzun veya çok sayıda küçük yol içeriyor. 

Neden:  ,   içerisinde rota planlama yöntemi için ideal 
parametre ayarlanmamış. 
Çözüm: Aşağıdaki adımları uygulayarak tercih ettiğiniz rota planlama yöntemini seçin: 

1. ,   ve   öğelerine dokunun. 
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2.  öğesine dokunun ve tercih ettiğiniz rotayı seçin, örneğin 

 veya .Bkz. Page 70. 

 

5.4 Hız sınırı uyarısının silinmesi 
Sorun: Gerçek hız sınırı korunsa bile hız sınırı uyarısı veriliyor. 
Neden: Dijital harita verisindeki hız sınırı geçerli konumunuzdaki gerçek hız sınırından farklı olabilir. 
Çözüm: Aşağıdaki adımları uygulayarak hız uyarısını devre dışı bırakın: 

1. ,   ve   öğelerine dokunun. 

2.   ve  öğelerine dokunun. 

  

5.5 Klavyenin tuşları gri oldu 
Sorun: Klavyenin bazı tuşları gri ve kullanılamıyor. 

 
Neden: Zenec Navigation adres araması için akıllı bir klavyeye sahiptir ve yalnızca haritada bulunan 
yerlerin adlarını yazmak için kullanılabilecek tuşları etkinleştirir. 
Çözüm: Adı doğru girip girmediğinizi kontrol edin.Ad doğruysa aradığınız adres dijital harita verisinde 
mevcut değildir. 
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5.6 Görüntü bir kavşak görüntüsünün arkasında kalıyor 
Sorun: Bir kavşak görüntüsünün arkasında kaldığı için harita görünmüyor. 

 
Neden: Eğer bir otoyol çıkışına veya karmaşık bir kavşağa yaklaşıyorsanız ve gerekli bilgi mevcutsa, 
haritanın yerine kavşağın 3B görünümü konulur.Gitmeniz gereken şeritler oklarla gösterilir. 
Çözüm: Geçerli olarak görüntülenmekte olan kavşağı gizlemek ve Navigasyon görünümüne dönmek 
için resme dokunun.Bu özelliği kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. ,  ve  öğelerine dokunun. 

2.  öğesine dokunun.Böylece tünel bir daha görüntülenmez. 
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7 Son kullanıcı lisans anlaşması 
0. Definitions 

 The following terms shall have the meaning defined hereunder in this agreement when used with 
capital letters. The text of this agreement may also contain further defined terms. 

 “Agreement” means this End User Licence Agreement (EULA) containing the terms and conditions of 
use of the Software, Databases and Services by You as the end user. 

 “Database” or “Database Content” means geographically referenced data such as map data, points 
of interest (“POI”), 3D models, TMC location tables, phonemes, images, audio or video files and other 
data, as well as any data suitable for integration into the Software. 

 “Device” means the hardware equipment manufactured or distributed by Licensor on which the 
Navigation Product is installed. 

 “Software” means the turn-by-turn navigation software installed on the Device, including the core 
engine, other software modules and the graphical user interface, capable of processing and/or 
displaying the Databases and the Services. The term Software shall by definition include any 
modifications, updates, upgrades thereto. 

 “Service” means the provision of dynamically changing information that may be provided by-, 
displayed by- or transmitted through the Software, for example, but not limited to Traffic Message 
Channel (TMC) service, search, weather information and community based services. Services are 
usually transmitted online via the Internet, but may be conveyed via other means (e.g. via radiowaves 
in case of “RDS TMC” service). 

 “Navigation Product” means the Software, the Databases and the Services together, as (i) distributed 
with the Device by the Licensor or (ii) otherwise installed on the Device. 

 1. The contracting parties 

 1.1 This Agreement has been entered into by and between You as the end user (hereinafter: “User”) 
and the business entity distributing/selling the Device together with the Navigation Product, under its 
own name and/or branding (hereinafter: “Licensor”). This Agreement sets out the conditions and 
limitations of use of the Navigation Product. The User and the Licensor are referred together as: 
“Parties”. 

 1.2 User represents and warrants that (i) he/she is not located in a country that is subject to a U.S. 
Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” 
country; and (ii) he/she is not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties. 

 2. Conclusion of the Agreement 

 2.1 This Agreement is concluded by implicit conduct of the Parties without signing the Agreement. 

 2.2 The User hereby acknowledges that following the lawful acquisition of the Navigation Product 
constituting the object of this Agreement, any of the following actions of use shall mean that the User 
has accepted the terms and conditions of this Agreement as legally binding: (i) any degree of use, 
installation onto a computer or other Device (mobile phone, multi-function device, personal navigation 
device, in-car navigation or multi function head unit, etc.), (ii) pressing the “Accept” button displayed 
by the Navigation Product during installation or use. The time of conclusion of the present Agreement 
is the time of executing the first action of use (commencement of use). 

 2.3 This Agreement shall by no means authorize the usage of the Navigation Product by those 
persons having unlawfully acquired the Navigation Product or having unlawfully installed it on a 
Device or in a vehicle. 

 2.4 U.S. Government Users. If you acquire the Navigation Product by or on behalf of the United 
States Government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed 
by the United States Government, you are on notice that the Navigation Product is a commercial item 
as that term is defined at 48 C.F.R (“FAR”) 2.101 and that all use of the Navigation Product is subject 
to this Agreement. 

 3 Applicable law and venue 
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 3.1 This Agreement will be governed by the laws of the country where the Licensor has its statutory 
seat or in the absence of such incorporation where it has its central administration (“country of 
residence”) without regard to such country’s choice of law provisions. 

 3.2 The courts of the country of residence specified in Section 3.1. above shall have jurisdiction over 
all disputes related to this Agreement. 

 3.3 If the User is a “consumer” (a natural person who purchased and uses the Navigation Product for 
purposes outside its business activities or which can be regarded as being outside his trade or 
profession), the above choice of law and choice of venue shall not, have the result of depriving the 
consumer of the protection afforded to him by provisions (including any provision regulating the court 
having jurisdiction) that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law which, in the 
absence of choice, would have been applicable. 

 3.4 The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods is hereby 
excluded from application to this Agreement. 

 4. Object of the Agreement and Termination 

 4.1 The object of this Agreement shall be the Navigation Product as a whole and the components 
(the Software, the Databases and the Services) thereof. User acknowledges that all author’s rights 
(including the economic rights) vested in the Software are owned by NNG Software Developing and 
Commercial Ltd. (registered seat: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary; company reg.no.: 
01-09-891838, http://www.nng.com), herein referred to as: Software Owner. 

 4.2 Any form of display, storage, coding, including printed, electronic or graphic display, storage, 
source or object code, or any other as yet undefined form of display, storage, or coding, or any 
medium thereof shall be deemed parts of the Navigation Product. 

 4.3 Error corrections, updates or upgrades or any other modifications to the Navigation Product used 
by the User following the conclusion of this Agreement shall also be used in accordance with this 
Agreement. 

 4.4 Your rights under this Agreement will terminate immediately without notice from Licensor if you 
materially breach them, or take any action in derogation of the rights of Licensor, any suppliers 
holding rights in the Navigation Product and/or their suppliers. Licensor may terminate this Agreement 
if the Navigation Product as a whole or any part thereof becomes, or in Licensor’s (or other suppliers 
holding rights in the Navigation Product) reasonable opinion likely to become, the subject of a claim of 
intellectual property infringement or trade secret misappropriation. Upon termination, you will cease 
use of, and delete the Navigation Product and confirm compliance in writing to Licensor, if requested. 

 4.5 Licensor reserves the right to upgrade, modify, withdraw, suspend, or discontinue any Service 
offering, functionality or feature of the Navigation Product or may terminate distribution of the 
Navigation Product in its sole discretion due to reasons such as (but not limited to): the provision is no 
longer financially or otherwise feasible for Licensor, technology advances, or conditions rules change, 
end user feedback indicates a change or is needed, agreements with third parties no longer permit us 
to make their Databases or Services available, or external issues arise that make it imprudent or 
impractical to continue with the provision. 

 4.6 Licensor reserves the right to replace any Database or Service with another Database or Service 
having the same or similar functionality. Such change may be executed upon the sole discretion of 
Licensor. 

 5. Rights under copyright or other intellectual property rights 

 5.1 All material copyrights and other intellectual property rights vested in the Navigation Product or 
any parts thereof, that are not explicitly granted in this Agreement or by virtue of law, are reserved. 

 5.2 Intellectual property rights of Licensor, the Software Owner or other rightholders extend to the 
whole Navigation Product and to its parts separately as well. 

 5.3 The owner(s) of the copyrights of the Database(s) is (are) the Licensor, or natural person(s) or 
corporate business entity(ies) (referred to as: “Database Owner”) who supply them. In the event that 
the copyright owner of the Database is not the Licensor, the Licensor hereby states that it has 
obtained sufficient usage and representation rights from the Database Owners in order to utilize the 
Databases in line with this Agreement. 
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 5.4 Services available through the Software may transmit various types of information or content to 
the User, which information or content is gathered and provided by third party service providers. 
Therefore it is understood and accepted that neither the Licensor nor the Software Owner has the 
ability or right to control, alter or modify such information and content and the Service itself is only a 
function enabling the Software to access, download and display information and content to the User. 

 5.5 Database Owners, service providers and any special terms and conditions regarding their 
products contained in- or displayed through the Navigation Product may be listed in the “About” or 
similar menu item of the Navigation Product, or in in the Device documentation or at a website 
address indicated in the “About” section. 

 6. Rights of the User 

 6.1 Without prejudice to Section 6.2 below, by default the User is entitled to run the Navigation 
Product on the Device the Navigaiton Product came preinstalled before purchase or on the Device in 
connection which the Navigation Product was provided by Licensor, and to run and use one copy of 
the Navigation Product or a preinstalled copy of the Navigation Product thereon. The Navigation 
Product is for the User’s personal purposes only. 

 6.2 In the event that the Navigation Product comes preinstalled on- or otherwise licensed together 
with the Device or acquired from Licensor by the User for a specific Device, the Navigation Product 
shall be tied to the Device and may not be separated-, transferred to-, or used with another Device or 
sold to another User without selling the Device itself. 

 6.3 The Databases and Services provided to the User may only be used together with User’s copy of 
the Software and may not be used separately or with another copy of the Software. 

 7. Limitations of use 

 7.1 The User is not entitled 

 7.1.1 to duplicate the Navigation Product (to make a copy thereof) or any part of it, except to the 
extent allowed by this Agreement or applicable law; 

 7.1.2 to resell, sublicense, lease, rent or lend it, or to transfer it to a third person for any reason 
without transferring the Device on which it was first legally installed on (see section 6.2); 

 7.1.3 to translate the Navigation Product (including translation (compilation) to other programming 
languages); 

 7.1.4 to decompile, disassemble, or reverse engineer the Navigation Product; 

 7.1.5 to evade the protection of the Navigation Product or to modify, circumvent or obviate such 
protection through technological or by any other means; 

 7.1.6 to modify, extend, transform the Navigation Product (in whole or in part), to separate it into 
parts, combine it with other products, install it in other products, utilize it in other products, not even for 
the purpose of achieving interoperability with other devices; 

 7.1.7 to remove, modify or obscure any copyright, trademark notice, or restrictive legend included in 
the Navigation Product or any part thereof. 

 7.2 The User may only use the Databases and information from the Services available through the 
Navigation Product (including but not limited to the traffic data received from the RDS TMC or on-line 
TMC traffic information service) for his/her own benefit and at his/her own risk. It is strictly prohibited 
to store, to transfer or to distribute these data or contents or to disclose them in full or in part to the 
public in any format or to download them from the Navigation Product. 

 8. No warranty, limitation of liability 

 8.1 The Licensor hereby informs the User that although the greatest care was taken in producing the 
Navigation Product, given the nature of the Navigation Product and its technical limitations, the 
Licensor and its suppliers do not provide a warranty for the Navigation Product being completely 
error-free, and they are not bound by any obligation whereby the Navigation Product obtained by the 
User should be completely error-free. 

 8.2 THE LICENSED NAVIGATION PRODUCT, INCLUDING ANY OF THE DATABASES, OR 
SERVICES FORMING PART THEREOF ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “WITH ALL FAULTS 
BASIS” (INCLUDING NO WARRANTY FOR THE CORRECTION OF FAULTS) AND LICENSOR, 
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THE DATABASE OWNERS, THE SOFTWARE OWNER, THE SERVICE PROVIDERS AND THIRD 
PARTY SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, ACCURACY, TITLE AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. NO ORAL OR WRITTEN ADVICE OR INFORMATION PROVIDED BY 
LICENSOR OR ANY OF ITS AGENTS, SUPPLIERS, EMPLOYEES, THIRD PARTY PROVIDERS, 
THE SOFTWARE OWNER OR THE DATABASE OWNERS AND SERVICE PROVIDERS SHALL 
CREATE A WARRANTY, AND USER IS NOT ENTITLED TO RELY ON ANY SUCH ADVICE OR 
INFORMATION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES IS AN ESSENTIAL CONDITION OF THE 
AGREEMENT. 

 Licensor does not warrant that the Navigation Product is capable of interoperating with any system, 
device or product. 

 8.3 The Licensor does not assume any responsibility for damages incurred due to an error in the 
Navigation Product. 

 8.4 The Licensor does not assume any responsibility for damages incurred due to the Navigation 
Product not being applicable for any defined purpose, or due to the error or incompatibility of the 
Navigation Product with any other system, device or product. 

 8.5 NEITHER LICENSOR NOR ITS SUPPLIERS SHALL BE LIABLE TO USER FOR ANY 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING 
OUT OF THIS AGREEMENT, INCLUDING LOST PROFITS OR COSTS OF COVER, LOSS OF USE 
OR BUSINESS INTERRUPTION OR THE LIKE, REGARDLESS OF WHETHER THE PARTY WAS 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

 NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, THIRD PARTY 
SUPPLIERS (E.G. DATABASE OWNERS, MAP PROVIDERS, SERVICE PROVIDERS, THE 
SOFTWARE OWNER) OR AGENTS OF LICENSOR SHALL HAVE NO MONETARY LIABILITY TO 
THE USER FOR ANY CAUSE (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION) UNDER OR RELATING 
TO THIS AGREEMENT. 

 IF YOU HAVE ANY BASIS FOR RECOVERING DAMAGES FROM LICENSOR OR ANY OF ITS 
SUPPLIERS, YOU CAN RECOVER ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT THAT YOU 
PAID FOR THE NAVIGATION PRODUCT (OR UP TO 10 USD IF THE AMOUNT IS NOT 
CALCULABLE OR IF YOU ACQUIRED THE NAVIGATION PRODUCT FOR NO CHARGE). THE 
DAMAGE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS IN THIS AGREEMENT APPLY EVEN IF REPAIR, 
REPLACEMENT OR A REFUND FOR THE NAVIGATION PRODUCT DOES NOT FULLY 
COMPENSATE YOU FOR ANY LOSSES OR IF THE LICENSOR OR ITS SUPPLIERS KNEW OR 
SHOULD HAVE KNOWN ABOUT THE POSSIBILITY OF THE DAMAGES. 

 8.6 The Licensor also draws the attention of the User to the fact that, when using the Navigation 
Product in any form of vehicle, observing the traffic regulations and rules (e.g. use of obligatory and/or 
reasonable and suitable security measures, proper and generally expected care and attention in the 
given situation, and special care and attention required due to the use of the Navigation Product) is 
the exclusive responsibility of the User. The Licensor shall not assume any responsibility for any 
damages occurred in relation to use of the Navigation Product in any vehicle. 

 Safety (e.g. speed) cameras are provided for informational purposes only and may not be used to 
encourage, facilitate or support the violation of any laws. Furthermore some countries prohibit the 
display or use of such features. Compliance with country specific laws and any usage or reliance on 
the information by user shall be at the User's own risk and sole responsibility. 

 8.7 Database and Services provided by third parties. The Licensor hereby excludes any liability of its 
own for the Database or information obtained through the Services in the Navigation Product. The 
Licensor does not warrant the quality, suitability, accuracy, fitness for a specific purpose or territorial 
coverage or availability of the Database or information. The Licensor specifically excludes any and all 
liability for the suspension or cancellation of any of the Services, and any damage arising due to 
cancellation of a Service. User acknowledges that the mapping data in Databases may contain 
geographical data and other data. 

 8.8 The User hereby acknowledges that (i) inaccurate or incomplete information due to the passage 
of time, changing circumstances, sources used and the nature of collecting comprehensive 
geographic data, may each lead to incorrect results; and (ii) that the Database or information obtained 
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through the Services provided by third parties may only be used at the risk of the User and for the 
benefit of the User. User acknowledges that the Databases are the confidential information of 
Database Owners and disclosure of the Databases to third parties is prohibited. 

 8.9 USE OF THE NAVIGATION PRODUCT’S REAL TIME ROUTE GUIDANCE FUNCTION IS AT 
USER’S SOLE RISK AS LOCATION DATA MAY NOT BE ACCURATE. 

 8.10 Database Content and Services provided by the Licensor or an agent of the Licensor. For 
certain Navigation Products the Licensor or the Software Owner or a contractual partner may offer 
various products and services to the User through the http://www.naviextras.com or another dedicated 
website. The User may only use these services when the User has read and understood the relevant 
terms at the website and the User is obliged to use the services in line with those terms. In the event 
of conflict between this Agreement and such additional terms, the additional terms shall prevail. 

 8.11 Purchase and acquisition of activation licence for the use of certain functions, Databases, or 
Services may require Internet connection and no alternative way of acquisition is offered by Licensor 
or the supplier of those functions, Databases, or Services. 

 9. Sanctions 

 9.1 The Licensor hereby informs the User that the breach of copyrights and related rights is a crime 
under numerous jurisdicitons, including in the United States of America and other countries who 
ratified the International Convention on Cybercrime. 

 9.2 Licensor, Software Owner and suppliers of products on the basis of this Agreement are 
continously monitoring violation of their intellectual property rights, and in case infringing use is 
detected, violators will face criminal and civil procedures initiated against them in any and all 
jurisdictions. 

 10. Anonymous data collection 

 10.1 The User hereby acknowledges that the Software may collect, transmit to Licensor or third 
parties, and in some cases stores data connected to the usage of the Software by the User (e.g. 
movement/route data, user interaction data). Such data collection functions may be disabled or 
enabled by User any time from within the corresponding menu within the Navigation Product. The 
collected data is always anonymous, not associated in any way with any personal information of the 
User or with the User itself. 

 10.2 The collected data may be uploaded to the Software Owner’s database or transmitted 
periodically or in real time to a third party partner and used exclusively for the purpose of enhancing 
and improving the precision and reliability of features and services of the Navigation Product. 
Uploading is executed through the Sofware Owner’s special software or by the Device, and the 
upload may be enabled or disabled by User. After successful data upload, the collected data is 
deleted from the Navigation Product and the Device or may be deleted by the User manually. 

 10.3 Collected data is transmitted, stored and handled anonymously and no connection of the data 
with the User shall be established by Licensor or any third party. 

 10.4 Licensor hereby informs the User, that if it accesses the Internet through mobile data service 
while abroad or otherwise roaming another mobile network the transmission of such data may result 
in special roaming charges. To avoid such charges it is the responsibility of the User to disable mobile 
data services while roaming or to turn off the data collection functions of the Navigation Product. 

 11. Auxiliary Terms for Services 

 11.1 For online Services the following auxiliary terms shall also apply. Information or Database 
content (e.g. weather-, traffic information, location based information, online search results) may be 
transmitted to the User’s Device through an Internet connection (“Connected Services”). Connected 
Services may be granted for a fee or free of charge subject to Licensor’s decision. 

 11.2 Information and content through Connected Services in general are not available in all 
countries, or all languages, furthermore different conditions and service characteristics may apply in 
different countries. Use of certain Connected Services may be prohibited in certain countries. It is the 
User's responsibility to comply with country specific regulation. Licensor excludes its liability for the 
consequences of illegal use of such functions and User shall indemnify and hold Licensor harmless 
from all claims against Licensor from authorities or third parties due to the illegal use. 
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 11.3 Online information and content are downloaded by the Navigation Product from the Software 
Owner’s or other suppliers’ online content servers. The Licensor hereby excludes any liability of its 
own for all information and content. As no control may be exercised by the Licensor or the Software 
Owner over the information or content, neither Licensor nor Software Owner warrants the legality, 
quality, suitability, accuracy, fitness for a specific purpose or territorial coverage of the information and 
content, furthermore no warranty is offered regarding the availability (e.g. uptime) of online information 
and content servers. User acknowledges that in any territory or time, slow- or non-connectivity may be 
experienced due to capacity limitations of the Internet connection or the content servers. The 
Navigation Product may allow the User to access and communicate third party servers directly. In 
such cases use of such servers is for User's own risk entirely. Licensor shall not undertake any 
liability whatsoever for such servers and services accessed and received directly form third parties. 

 Server availability. No warranty is provided regarding the availability of the servers enabling the 
Services. When conducting periodic maintenance and inspection of the servers providing the Service 
(the “System”) upon which Services operate, Licensor (or its Supplier) may temporary suspend all or 
part of the Services. In the case of any of the following items, Licensor (or its Supplier) may 
temporarily interrupt all or part of the Service without prior notification to the User: 

 (i) When conducting emergency maintenance or inspection of the System; 

 (ii) When it becomes no longer possible to provide operate the System due to an accident such as 
fire or power outages, natural disasters such as an earthquakes or flooding, war, rioting, industrial 
disputes, etc.; 

 (iii) When Licensor deems it necessary to temporarily suspend operation due to unavoidable 
operational or technical circumstances; or 

 (iv) When it becomes no longer possible to provide the Service due dto a System failure, etc. 

 11.4 User acknowledges that the data or information provided through Connected Services is not 
updated in real-time and may not accurately reflect the real life situation or events. 

 11.5 The User hereby acknowledges that the Connected Services may only be used at the risk of the 
User and for the benefit of the User. It is the sole responsibility of the User to provide and maintain a 
connection to the public Internet network. User accepts that the usage of the Connected Services 
generates data traffic (up- and downstream) and may result in increased mobile data service fees 
payable by User. 

 11.6 Connected Services may provide data, information or materials supplied and/or licensed by third 
parties to Licensor. For such materials different terms and conditions imposed by such third parties 
may apply. Applicable third party terms shall be listed in the “About” section of the Navigation Product, 
in the Device documentation, at a website address indicated in the “About” section or as part of this 
Agreement. When first using / enabling Connected Services, User accepts compliance with those 
third party terms and conditions. 

 11.7. Community Services. Some Connected Services may be based on data and information 
uploaded by participating individuals (Users or other persons) or a Database created and maintained 
by a group of such individuals. Such data may not come from a trusted source and may also be 
intentionally false or misleading, as Licensor or Software Owner does not have any means to control 
or verify the credibility or accuracy of such data or the individuals providing the data. Therefore User 
accepts that community type Connected Services must be used with extreme care. 

 By participating in the community by providing data or any information via the Navigation Product or 
other means offered by Licensor (e.g. through a website or other software), User shall accept the 
following: 

 (a) Licensor is granted a royalty-free right to use the data uploaded, in particular, to modify, display, 
make available to the public, distribute, copy the data for any purpose; 

 (b) User warrants that no third party has any rights that would hinder or render impossible the use of 
the data as set out in (a) above, and that no third party rights are infringed by uploading the data on 
those conditions; 

 (c) User indemnifies and holds harmless Licensor from any claim from a third party against Licensor 
due to violation of its rights regarding the uploaded data. 

 12. Third party supplier terms 
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 12.1 Third parties supply Services or Database built into the Navigation Product and such third party 
suppliers may have special terms and conditions of use (“Supplier Terms”), and You as the User 
accept those terms together with this Agreement. 

 12.2 Potential third party suppliers (and their Supplier Terms) may have their Database or Service 
distributed as part of the Navigation Product are listed in the “About” section of the Navigation Product 
or at a website address indicated in the “About” section. 

 12.3 Service specific terms: 

 12.3.1 Online Search. By using the built in online search functionality the User hereby acknowledges 
that during the search process the geographic position of the User’s device may be used for providing 
better search results. Also the search result chosen by the User may be processed anonymously by 
the Service supllier for statistical purposes. 

 When using the online search functionality the User may not (i) interfere with the performance of the 
Service; (ii) complete mass downloads or bulk feeds of any content or information derived from the 
Service or information acquired therefrom, use benchmarking methods, e.g., robots, to access or 
analyze the Service or information derived therefrom, and (iii) alter or manipulate the Service or 
information derived therefrom or modify the default settings operation or look and feel of the Service 
(including but not limited to displayed logos, terms and notices); or (iv) use the Service or information 
derived therefrom in connection with any unlawful, offensive, obscene, pornographic, harassing, 
libelous or otherwise inappropriate content or material, furthermore (v) use search results to generate 
sales lead information in the form of ASCII or other text-formatted lists of category-specific business 
listings which (x) include complete mailing address for each business, and (y) contain a substantial 
portion of such listings for a particular county, city, state, or zip code region. 

 12.3.2 Traffic. Neither the traffic information nor any derivatives thereof shall be used by the User for 
(i) historical data purposes (including but not limited performing storage of the data in order to enable 
the collection or analysis of information); or for (ii) broadcasting or making available to any third party; 
and (ii) for the purpose of enforcement of traffic laws including but not limited to the selection of 
potential locations for the installation of speed cameras, speed traps or other speed tracking devices. 

 Traffic data may not be archived and may only be delivered for Users’ near term personal use not to 
exceed one twenty-four hour period. 

 13. Third party attribution 

 Attribution of third parties (e.g. copyright notices) supplying software modules, Databases, Services 
or other material to the Navigation Product are listed in the “About” section of the Navigation Product 
or at a website address indicated in the “About” section. 
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8 Telif hakkı notu 
Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 
Bu kılavuz veya herhangi bir bölümü, ACR-Zenec şirketinin açık yazılı onayı olmadan elektronik veya 
mekanik olarak (fotokopi ve kayıt dahil) herhangi bir biçimde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ya 
da aktarılamaz. 
© 2015 - ACR-Zenec 
© 2006 – 2015 TomTom.Tüm hakları saklıdır.Buradaki malzemeler özel mülktür ve TomTom veya 
tedarikçilerinin telif hakları korumasına, veri tabanı hakları korumasına ve diğer fikri mülkiyet haklarına 
tabidir.Bu malzemenin kullanımı bir lisans anlaşmasının şartlarına tabidir.Bu malzemenin herhangi bir 
şekilde yetkisiz kopyalanması veya açıklanması cezai ve hukuki mesuliyet altına girmenize neden 
olacaktır. 
Tüm hakları saklıdır. 
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