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Ez a referencia útmutató mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekre új TomTom navigációs 

készülékéhez szüksége lesz. 

Ha a legfontosabb információkat szeretné gyorsan áttekinteni, javasoljuk, hogy olvassa el az Ezt 

olvassa el először! fejezetet. Itt találja a MyDrive segítségével való  telepítéssel, bekapcsolással, 

beállítással és útvonalfrissítéssel kapcsolatos tudnivalókat. 

Ezután megnézheti az útvonaltervezést, amelyről az Útvonal tervezése fejezetben mindent elol-

vashat. 

A magán a készüléken megjelenő elemekkel kapcsolatban az alábbi helyekről tájékozódhat: 

 A vezetőnézet 

 Térkép megtekintése 

 Forgalom 

 Sebességmérő kamerák 

Tipp: A tomtom.com/support oldalon gyakran ismételt kérdések (GYIK) is találhatók. Válassza ki 

a listából a termék típusát, vagy adjon meg keresőkifejezést. 

Reméljük, örömmel forgatja majd ezt a kézikönyvet, és még nagyobb örömmel használja új 

navigációs készülékét! 

Üdvözöljük a TomTom navigáció 

világában 

http://www.tomtom.com/
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A doboz tartalma 

 TomTom navigációs készülék levehető vagy beépített rögzítővel 

 

 USB-kábel 

 vagy  

 

 USB autós töltő 

 

 

 Rögzítőkorongok műszerfalra. A rögzítőkorongok némely terméknél tartozékok, némely 

termékhez pedig külön beszerezhetők. További információkért tekintse meg a 

tomtom.com/accessories weboldalt. 

 

 

 Telepítési útmutató 

A doboz tartalma 

http://www.tomtom.com/accessories
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A készülék elhelyezése 

Fontolja meg, hogy hova rögzíti az autóban a TomTom navigációs készüléket. A navigációs 

készülék semmiképpen sem akadályozhatja vagy zavarhatja a következőket: 

 Az Ön kilátását az útra 

 Az autó bármely kezelőszervét 

 Bármelyik tükröt 

 Bármelyik légzsákot 

Amikor a navigációs készülék rögzítve van, akkor könnyen, dőlés vagy nyújtózkodás nélkül el kell 

tudnia érni azt. A készüléket a szélvédőre rögzítheti vagy használhatja a műszerfali rögzítő koron-

got a rögzítő műszerfalra csatlakoztatásához. A műszerfali rögzítő korongok bizonyos termékekhez 

hozzátartoznak és kiegészítőként állnak rendelkezésre. A következő képek mutatják, hogy hová 

rögzítheti biztonságosan a rögzítőt. 

 

A TomTom alternatív rögzítési megoldásokat is kínál az Ön TomTom navigációs készülékéhez. A 

műszerfali rögzítőkorongokról és az alternatív rögzítési megoldásokról részletesebb információkat 

a tomtom.com/accessories weboldalon találhat. 
 

A készülék autóba szerelése 

Használja a mellékelt rögzítőt a TomTomkészülék járműben való rögzítéséhez. A készüléket 

rögzítheti a szélvédőhöz, vagy a műszerfali rögzítőkorong használatával a műszerfalhoz. További 

tudnivalókat a termékhez mellékelt nyomtatott telepítési utasításokban olvashat. Olvassa el az 

utasításokat a  készülék elhelyezésével kapcsolatban, mielőtt üzembe helyezné a készüléket. 

A készülék telepítéséhez a következőket kell tennie: 

1. Válassza ki a legideálisabb helyet a TomTom készüléknek. A felületnek a lehető legsimábbnak 

kell lennie. 

2. Ha a műszerfali rögzítőkorongot használja, tisztítsa meg a műszerfalat és rögzítse a korongot. 

3. Győződjön meg róla, hogy mind a rögzítőn található tapadókorong, mind a szélvédő, illetve a 

rögzítőkorong tiszta és száraz. 

4. Nyomja erősen a rögzítő tapadókorongját a szélvédőre, vagy a rögzítőkorongra.  

5. Az óramutató járásával megegyező irányban addig forgassa el a rögzítő talpához közeli gumi-

kart, míg egy kattanással nem rögzül. 

Ezt olvassa el először! 

http://www.tomtom.com/accessories
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6. Ha a rögzítő nincs beépítve a készülékbe, helyezze azt bele: egy kattanással kell a helyére 

kerülnie. 

7. Csatlakoztassa az USB autós töltőt a műszerfalon található szivargyújtó csatlakozóba. 

8. Csatlakoztass az USB-kábelt az autós töltőhöz és a készülékhez. 

A navigációs készüléket ezzel felszerelte. A következő lépés a készülék bekapcsolása és néhány 

kérdés megválaszolása. 
 

Bekapcsolás és kikapcsolás 

A navigációs készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, és addig tartsa benyomva, 

míg meg nem jelenik az indulási képernyő. A készülék első bekapcsolásakor a gombot 15 másod-

percig lenyomva kell tartani. 
 

Beállítás 

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyelvet válassza ki, mert ezt a választott nyelvet használja 

majd a készülék a képernyőn megjelenő összes szövegnél. 

Amikor először kapcsolja be a készüléket, akkor a készülék beállításához meg kell válaszolnia 

néhány kérdést. A kérdéseket a képernyő megérintésével válaszolja meg. 
 

GPS-vétel 

Amikor először indítja el a TomTom navigációs készülékét, akkor néhány percig eltarthat az Ön 

GPS pozíciójának megállapítása, és annak megjelenítése a térképen. A későbbiekben az Ön 

pozícióját sokkal hamarabb, általában néhány másodperc alatt meg fogja találni a készülék. 

A GPS-jelek jó vételéhez kültérben kell használnia a készüléket és függőleges helyzetben kell 

tartania. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt. A 

GPS-vételt az is befolyásolhatja, ha a készülék vízszintesen helyezkedik el egy felületen vagy 

vízszintesen tartja a kezében. 
 

Mikro SD-kártya nyílása 

Bizonyos típusú TomTom navigációs készülékek rendelkeznek mikro SD-kártya nyílással, amely a 

készülék oldalán vagy alján található.  

Mielőtt használatba veszi a memóriakártya-nyílást, a MyDrive-hoz kapcsolódva ellenőrizze, hogy a 

navigációs készülékre az alkalmazás legújabb verziója van-e telepítve. Ha a készülék frissítve van, 

akkor egy memóriakártya használatával további tárolóhelyet biztosíthat további térképek ké-

szülékre való letöltéséhez. Itt vásárolhat térképeket: tomtom.com 
 

A MyDrive névjegye 

A MyDrive egy webalapú eszköz, amelynek segítségével a TomTom navigációs készülékén 

elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti. A MyDrive használatával térképfrissítésekhez és 

számos egyébhez hozzáférhet. 

A MyDrive-ba a TomTom honlapján léphet be. A navigációs készüléket hasznos gyakran 

csatlakoztatni a MyDrive-hoz annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendel-

kezzen. 

http://www.tomtom.com/
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Tipp: Azt ajánljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor csatlakoztatja a 

navigációs készülékét a MyDrive-hoz. 
 

A MyDrive beállítása 

A MyDrive első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat: 

1. Nyisson meg egy webböngészőt a számítógépén, és menjen a tomtom.com/getstarted 

weboldalra. 

2. Kattintson az Első lépések lehetőségre. 

3. Kattintson a MyDrive Connect letöltése lehetőségre. 

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

4. Ha a rendszer kéri, a készülékhez mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a 

számítógépéhez, majd kapcsolja be a készüléket. 

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy 

más USB-kábelek nem fognak működni.  

 

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem 

pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába. 

5. Adja meg a fiók létrehozásához szükséges adatokat, köztük az országot. 

Ha a beállítás kész, létrejön egy MyTomTom fiók, és a navigációs készülék ehhez a fiókhoz 

csatlakozik. 

Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet. 

 

A fiók létrehozása után a MyDrive automatikusan elindul.  

Megjegyzés: Ha legközelebb szeretne hozzáférni a MyDrive-hoz, látogassa meg a 

tomtom.com/mydrive weboldalt egy webböngészőben. 

Tipp: Amikor csatlakoztatja a navigációs készüléket a számítógépéhez, a MyDrive Connect 

tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön készülékéhez. 
 

http://www.tomtom.com/getstarted
http://www.tomtom.com/mydrive
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Biztonsági beállítások 

Azt ajánljuk, hogy a biztonsági beállítások használatával tegye a lehető legbiztonságosabbá veze-

tését. 

Többek között az alábbi opciók találhatók a biztonsági beállításokban: 

 A szükséges menügombok megjelenítése vezetés közben 

 Biztonsági emlékeztetők mutatása 

 Figyelmeztetés, ha gyorsabban vezet a megengedettnél 

Ha a készülék támogatja a hangvezérlést, biztonságosabban vezethet, ha a navigációs készüléket 

hangvezérléssel irányítja. 
 

Az eszköz nem indul el 

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön TomTom navigációs készüléke nem indul el megfelelően, vagy 

nem reagál az Ön érintéseire. 

Először ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez 

csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. Legfeljebb 2 óráig tarthat az akkumulátor teljes 

feltöltése. 

Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor alapállapotba állíthatja a készüléket. Ehhez nyomja le, és 

tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a dobhang meg nem szólal. Ekkor újraindul a 

készülék. Ez 30 másodpercig vagy tovább is tarthat. 
 

A készülék töltése 

A TomTom navigációs készülék akkumulátora töltődik, amikor csatlakoztatja a készüléket az autós 

töltőhöz vagy a számítógéphez. 

Fontos: Az USB csatlakozót közvetlenül a számítógép USB portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig 

egy USB hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB portjába. 
 

Adatmegosztás a TomTommal 

Első bekapcsoláskor, illetve a rendszer alaphelyzetbe való visszaállításakor a készülék engedélyt 

kér az Ön készülékhasználati szokásaival kapcsolatos adatgyűjtésre. A készülék addig tárolja az 

információt, amíg azt le nem kérjük. Az információt névtelenül használjuk fel a termékeink és 

szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ha Ön LIVE szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor mi is igénybe 

vesszük az Ön pozíciójára vonatkozó adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. 

Bármikor módosíthatja a következő módon azt, hogy ezeket az információkat meg kívánja-e velünk 

osztani: 

1. A főmenüben érintse meg a Beállítások opciót. 

2. Érintse meg a Saját adatok és készülékadatok elemet. 

3. Érintse meg a Saját adatok elemet. 

4. A megosztás abbahagyáshoz érintse meg a Nem gombot, a megosztás elkezdéséhez pedig az 

Igen gombot. 
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Megjegyzés: Ha úgy dönt, nem osztja meg ezt az információt, a LIVE szolgáltatások többé nem 

lesznek elérhetőek az Ön számára. A LIVE szolgáltatásokhoz ugyanis a készülék helyzetének 

adatait el kell küldenie a TomTomnak, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos közlekedési in-

formációkhoz juthasson. Az előfizetés lejárati ideje akkor sem módosul, ha nem engedélyezi az 

adatmegosztást. 

További információkért tekintse meg az Adatvédelmi irányelveinket a tomtom.com/privacy 

weboldalon. 
 

Biztonsági megjegyzések 

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan 

elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti 

berendezései. 

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti. 

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus 

egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban 

vagy repülőgépen. 
 

Ügyeljen a navigációs készülékére! 

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása: 

 Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével 

jár. 

 Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen 

folyékony tisztítószert! 
 

Segítség a navigációs készülék használatához 

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.  

A garanciával kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra. 

http://www.tomtom.com/privacy
http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/legal
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Egy útvonal megtervezése 

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze 

meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene. 

Fontos: Ha TomTom lakóautós vagy lakókocsis termékeket használ, útvonaltervezés előtt be kell 

állítania a készüléket a járműhöz. 

Az útvonal tervezéséhez a TomTom készülékkel az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megnyitásához. 

 

2. Érintse meg a Navigálás... vagy Vezetés... elemet. 

3. Érintse meg a Cím opciót. 

Az ország vagy állam beállítást a város kiválasztása előtt a zászló megérintésével módosíthatja. 

4. Írja be a város nevét vagy az irányítószámot. 

Tipp: Ha a készülék támogatja a hangvezérlést, a cím begépelése helyett megérintheti a 

mikrofon gombot, és bemondhatja a címet TomTom a készülékbe. 

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet. 

Egy útvonal megtervezése 



16 

 

 

 

Ha a megfelelő város neve megjelenik a listában, akkor a név megérintésével kiválaszthatja az 

úti célt. 

 

5. Adja meg az utcanevet. 

A hasonló nevű utcák megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet. 

Ha a megfelelő utca neve megjelenik a listában, akkor a név megérintésével kiválaszthatja az 

úti célt. 

 

6. Adja meg a házszámot, majd érintse meg a Befejezés opciót. 

 

7. A hely megjelenik a térképen. Érintse meg a Kiválaszt opciót a folytatáshoz vagy érintse meg a 

Vissza opciót egy másik cím beírásához. 
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Fontos: Ha lakóautós vagy lakókocsis útvonalat tervez, és nem található útvonal, a készülék 

megkérdezi, hogy szeretne-e autós útvonalat használni helyette. Ha autós útvonalat használ, 

fokozottan figyeljen az útkorlátozásokra. 

Tipp: Ha a végső úti célnak parkolót szeretne, érintse meg az Autóparkoló opciót, és 

válasszon egy helyet az úti cél közelében lévő parkolók listájából. 

 

8. Amikor megjelenik az új útvonal, érintse meg a Befejezés gombot. 

Az útvonalról szóló további információk megjelenítéséhez érintse meg a Részletek opciót. 

Az útvonal módosításához - ha például egy konkrét helyen keresztül kíván utazni vagy új úti 

célt választ, - érintse meg az Útvonal módosítása lehetőséget. 

 

A  készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdi Önt vezetni az 

úti cél felé. 
 

Útvonalvázlat 

Az útvonalvázlat megjeleníti az útvonal áttekintését, valamint az úti célig hátralévő távolságot és a 

becsült fennmaradó utazási időt. 

Az útvonalvázlat megtekintéséhez érintse meg az állapotsor jobb oldali panelét a vezetőnézetben, 

vagy érintse meg az Útvonal megtekintése elemet a főmenüben, majd válassza az Útvonalvázlat 

mutatása opciót. 

Ha rendelkezik TomTom Traffic szolgáltatással vagy RDS-TMC jelvevővel, az útvonalvázlatban az 

adott útvonalon késedelmet okozó helyzetekre vonatkozó forgalmi információk is megjelennek. 
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Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre 

vagy egy jelvevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatot-

tak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt. 

 

 

LIVE összefoglaló 

A LIVE összefoglaló jeleníti meg a LIVE szolgáltatásokat az Ön útvonalán. 

A LIVE összefoglaló megtekintéséhez érintse meg a LIVE lapot az útvonalvázlat képernyőn. Érintse 

meg bármelyik panelt a részletesebb információk megjelenítéséhez. 

 

A LIVE lap paneljei az alábbi információkat jelenítik meg: 

 Forgalom az útvonalon - ezt a panelt érintse meg az útvonalán lévő forgalmi késlekedések és 

más események megtekintéséhez. 

 Sebességmérő kamerák vagy veszélyes zónák - ezt a panelt érintse meg a Sebességmérő 

kamerák vagy a Veszélyes zónák menü megnyitásához. Ezt követően bejelenthet egy sebes-

ségmérő kamerát vagy veszélyes zónát, illetve módosíthatja a figyelmeztetésekhez tartozó 

beállításait. 

 Időjárás - ezt a panelt érintse meg a legfrissebb időjárás-jelentések megtekintéséhez. 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 
 

http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/services
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Alternatív útvonalak 

Megjegyzés:Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navigációs eszközön.  

A TomTom készülék a lehető leggyorsabban elvezeti Önt az úti céljához a gyorsabb alternatív 

útvonalat megjelenítve (ha van ilyen).  

 

 

 

Érintse meg a képernyő felső részén levő buborékot az alternatív útvonal használatához. Ha nem 

az alternatív útvonalat szeretné használni, vezessen tovább, és az eredeti útvonalhoz fog 

utasításokat kapni. 

Tipp: Az alternatív útvonal eltűnik, ha az már nem gyorsabb az eredeti útvonalnál, vagy ha már 

túl késő, hogy azt használja.  

Annak módosításához, hogy a készülék hogyan tegyen fel kérdést az alternatív útvonalra vonat-

kozóan, érintse meg a Beállítások, majd az Útvonal tervezése elemet. Érintse meg a Következő 

elemet addig, amíg el nem éri az Újratervezés beállításai lehetőséget. 
 

Az útvonal típusának kiválasztása 

Választhatja azt, hogy a készülék minden útvonaltervezés alkalmával rákérdezzen a tervezni kívánt 

útvonaltípusra. 

Ehhez érintse meg a Beállítások, majd az Útvonal tervezése, végül az Útvonal-típusok elemet. 

Érintse meg a következőt: Kérdezzen meg minden tervezéskor. 
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Ha TomTom lakóautós vagy lakókocsis terméket használ, az útvonal típusának kiválasztásához a 

jármű típusát Autó-ra kell beállítania. Érintse meg a Beállítások, majd a Járművek és útvonalak, 

végül a Jármű- és útvonaltípusok lehetőséget. A jármű típusának válassza az Autó lehetőséget, 

majd érintse meg a következőt: Kérdezzen meg minden tervezéskor. 

Megjegyzés: Csak akkor választhatja, hogy a készülék rákérdezzen az útvonal típusára, ha az 

autót választja járműtípusának. 

 

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat: 

 Leggyorsabb útvonal - a legrövidebb ideig tartó útvonal. 

 Öko útvonal - a legoptimálisabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához. 

 Legrövidebb útvonal - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy 

ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül 

vezet. 

 Gyalogút - útvonal gyalogláshoz. 

 Kerékpárút - útvonal biciklizéshez. 

 Korlátozott sebesség - sebességhatáron alapuló útvonal. Ha ezt a típusú útvonalat vála-

sztja, túllép egy sebességhatárt. Az útvonal és az érkezés becsült ideje a megadott sebes-

ségen alapul. 

Érintse meg a Következő opciót. Ha a Leggyorsabb útvonal lehetőséget állította be, választania 

kell, hogy mindig el kívánja-e kerülni az autópályákat. 
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Gyakori úti célok 

Ha gyakran utazik azonos úti célokhoz, akkor úgy is beállíthatja a TomTom készüléket, hogy az a 

bekapcsolás után mindig megkérdezze, ezen helyek egyikéhez szeretne-e útvonalat tervezni. Ez 

gyorsabb, mint a szokásos módon tervezni egy útvonalat. 

 

 

Mutassa a gyakori úti célokat 

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy bekapcsolás után mindig megkérdezze, egy 

gyakran felkeresett úti célhoz akar-e útvonalat tervezni. 

E beállítás módosításához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg az Indítás opciót a Beállítások menüben, majd válassza a Kérdezzen útirányt 

elemet. 

2. Érintse meg az Igen, majd ismét az Igen opciót, hogy megkezdhesse az úti cél adatainak 

megadását. 

3. Válasszon egy szimbólumot az úti célhoz, érintse meg a Befejezés elemet a szimbólum 

rögzítéséhez, majd érintse meg az Igen opciót. 

Tipp: Új úti célok hozzáadásához válassza ki az egyik számozott szimbólumot, és adjon meg 

egy nevet az úti cél új gombjához. 

4. Érintse meg az Igen  opciót, és ha szükséges, írjon be egy új nevet, majd érintse meg a 

Befejezés opciót. 

5. A cím adatait ugyanúgy adja meg, mint amikor az útvonaltervezésnél teszi azt, majd érintse 

meg a Befejezés opciót. 

6. Ha több úti célt is szeretne megadni, akkor ismételje meg a fenti lépéseket. Ha nem, akkor 

érintse meg a Befejezés opciót. 

7. A készülék megkérdezi, hogy akarja-e módosítani a kezdőképet. 

8. Ha szeretné módosítani a képet, akkor érintse meg az Igen opciót, majd kövesse a képernyőn 

lévő utasításokat. Ha nem, akkor érintse meg a Nem opciót. 

Minden alkalommal, amikor bekapcsolódik a készülék, megkérdezi, hogy szeretne-e egy útvonalat 

tervezni. A Mégse elem megérintésével a megnyílik a Vezetőnézet. 
 

A megérkezési idő használata 

A TomTom készüléken beállíthatja, hogy útvonal tervezésekor rákérdezzen: konkrét időpontra 

kell-e megérkeznie. 
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Állapotsor 

 

 

A megérkezési időre vonatkozó figyelmeztetés engedélyezéséhez vagy 

letiltásához érintse meg az Állapotsor menüpontot a Beállítások 

menüben. 

A megérkezési időpontok figyelmeztetéseinek engedélyezéséhez jelölje 

be a Késés opciót. 

Útvonal tervezése után az IGEN elemet megérintve adhat meg kívánt érkezési időpontot. 

A készülék kiszámítja a megérkezési időpontot, és megmutatja, hogy Ön időben fog-e megérkezni. 

Ezt az információt arra is használhatja, hogy megtervezze, mikor kell elindulnia. Ha a készülék azt 

mutatja, hogy Ön 30 perccel korábban fog megérkezni, akkor még várhat, és inkább 30 perccel 

később indulhat el, mint hogy korábban érkezzen meg. 

Az utazás során a készülék folyamatosan újraszámítja a megérkezési időt. Az állapotsor az alábbiak 

szerint mutatja, hogy Ön időben érkezik-e vagy pedig késni fog: 

 
 

Ön a megadott megérkezési időnél 55 perccel előbb fog érkezni. 

Ha a becsült megérkezési idő legalább öt perccel megelőzi a beírt 

érkezési időpontot, akkor ezt zöld színnel mutatja a készülék. 

 
 

Ön a megadott megérkezési időnél 3 perccel előbb fog érkezni. 

Ha a becsült megérkezési idő kevesebb, mint 5 perccel előzi meg a beírt 

érkezési időpontot, akkor ezt sárga színnel mutatja a készülék. 

 
 

Ön 19 perc késéssel fog érkezni. 

Ha a becsült megérkezési idő később van, mint a beírt érkezési időpont, 

akkor ezt piros színnel mutatja a készülék. 
 

A Navigáció menü opciói 

Amikor megérinti a Navigálás... vagy Vezetés menüpontot, akkor az úti célt többféleképpen 

megadhatja, nem csak a cím beírásával. A többi opció az alábbiakban van felsorolva: 

 

Otthon 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyére szeretne navigálni. 

Ezt a nyomógombot valószínűleg többször fogja használni, mint bármely 

másikat. 

 

Kedvenc 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Kedvencet szeretne választani úti 

célnak. 

 

Cím 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy címet szeretne beírni úti célként. 
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Legutóbbi úti cél 
 

Ezt a gombot érintse meg az úti cél kiválasztásához az utóbbi időben úti 

célként használt helyek listájából. 

 

Érdekes pont 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Érdekes ponthoz (ÉP) szeretne navi-

gálni. 

 

Bemondott cím 
 

Bizonyos készülékek esetében beszédhanggal is megadhat címet. Lásd: 

Hangvezérlés. 

 

Mutatás térképen 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a térképről szeretne kiválasztani 

egy pontot a térképböngészővel. 

 

Szélesség 

Hosszúság 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek 

használatával szeretne megadni egy úti célt. 

 

Utolsó megállás 

pozíciója 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a legutóbb rögzített pozícióját 

szeretné kiválasztani. 

 

Helyi keresés 
 

Ezt a gombot érintse meg a Helyi keresés a TomTom Places segítségével 

szolgáltatás használatához, hogy az segítsen Önnek a boltok és cégek 

keresésében az Ön aktuális pozíciójában és annak környékén. 

A boltok és cégek keresésénél a következő opciók közül választhat: 

keresés az Ön közelében, az Ön úti céljának közelében, bármely más úti 

cél közelében vagy egy városban. 

Ha például egy uszodát keres az aktuális pozíciója közelében, akkor írja 

be az „uszoda” szót, és válassza ki a legjobb keresési eredményt. 
 

Útvonal előzetes megtervezése 

Arra is használhatja a TomTom készüléket, hogy előre megtervezzen egy útvonalat az indulási 

pont és az úti cél kiválasztásával. 

Néhány további ok az útvonal előzetes megtervezésére: 

 Indulás előtt megtudhatja, hogy mennyi ideig fog tartani az utazás. 
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 Ugyanannak az útvonalnak az utazási idejét összehasonlíthatja különböző napszakokban vagy a 

hét különböző napjain. A készülék az IQ Routes használatával tervezi az útvonalakat. Az IQ 

Routes az utakon mért valós átlagsebességek alapján számítja ki az útvonalakat. 

 Tanulmányozhatja a tervezett utazás útvonalát. 

 Megnézheti az utat valaki számára, aki Önhöz tart látogatóba, és részletesen elmagyarázhatja 

neki az útvonalat. 

Egy útvonal előre tervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg a nyíl nyomógombot, hogy a következő menüoldalra lépjen, majd érintse meg az 

Útvonal tervezése gombot. 

 

Ez a nyomógomb akkor látható, ha nincs megtervezett útvonal a TomTom készüléken. 

3. Ugyanúgy válassza ki az utazás kezdő pontját, mint ahogyan az úti célt szokta kiválasztani. 

4. Adja meg az utazás úti célját. 

5. Ha az útvonaltervezés beállításai a Kérdezzen meg minden tervezéskor opcióra van állítva, 

válassza ki a tervezni kívánt útvonaltípust: 

 Leggyorsabb útvonal - a legrövidebb ideig tartó útvonal. 

 Öko útvonal - a legoptimálisabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához. 

 Legrövidebb útvonal - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy 

ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül 

vezet. 

 Autópályák elkerülése - olyan útvonal, amely elkerüli az autópályákat. 

 Gyalogút - útvonal gyalogláshoz. 

 Kerékpárút - útvonal biciklizéshez. 

6. Válassza ki az utazás tervezett dátumát és időpontját. 

A készülék az IQ Routes használatával dolgozza ki a megadott időben legjobb útvonalat. Hasznos 

például megnézni, hogy egy utazás mennyi ideig tart egy nap különböző időpontjaiban vagy a hét 

különböző napjain. 

A navigációs készülék megtervezi az útvonalat az Ön által választott két hely között. 
 

Az útvonal adatainak megtekintése 

Úgy érheti el ezeket az opciókat az utoljára tervezett útvonalról, hogy megérinti az Útvonal meg-

tekintése opciót a főmenüben vagy a Részletek gombot az útvonal összegzése képernyőn. 

Ezután a következő opciókat választhatja: 

 

Utasítások 

megjelenítése 
 

Ezt a gombot érintse meg az útvonal összes befordulási utasításának 

listázásához. 

Ez akkor nagyon hasznos, amikor valakinek el kell magyaráznia az útvo-

nalat. 
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Útvonaltérkép 

mutatása 
 

Ezt a gombot érintse meg, hogy a térképböngészővel egy áttekintést 

kapjon az útvonalról. 

 

Útvonaldemó 

mutatása 
 

Ezt a gombot érintse meg az utazás bemutatójának megtekintéséhez. A 

bemutatót a képernyő megérintésével bármikor megszakíthatja. 

 

Útvonalvázlat 

mutatása 
 

Ezt a gombot érintse meg az útvonalat összegző képernyő 

megnyitásához. 

 

úti cél megtekin-

tése 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg az úti cél előképének megtekintéséhez. 

Elnavigálhat az úti céljához közeli parkolóba, és megtekintheti az úti célról 

rendelkezésre álló információkat, például a telefonszámot. 

 

Forgalom 

megjelenítése az 

útvonalon 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonalon lévő összes forgalmi 

esemény megtekintéséhez. 

Megjegyzés: Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha a készülék 

rendelkezik Forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jelvevővel. A for-

galmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy 

régióban. A TomTom forgalmi információs szolgáltatásairól szóló 

további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra. 

http://www.tomtom.com/services
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Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott. 

A hangvezérlés a készüléke típusától függően különböző módokon működik. 

Navigálás 

Ha a készülék Főmenü-jében látja a Navigálás ide gombot, olvassa el ezeket a témákat a 

Hangvezérléssel kapcsolatban: 

Hangvezérlés - Navigálás ide: 

Vezetés 

Ha a készülék Főmenü-jében látja a Vezetés ide gombot, olvassa el ezeket a témákat a Hangvezér-

léssel kapcsolatban: 

Hangvezérlés - Vezetés ide: 

Hangvezérlés 
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Hangvezérlés - Navigálás ide: 

A hangvezérlésről 

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott. 

A TomTom készüléket a képernyőjének megérintése helyett a saját hangjával is vezérelheti. 

Ha például meg akarja növelni a készülék hangerejét, akkor azt mondhatja, hogy "hangerő növe-

lése". 

A rendelkezésre álló parancsok listájának megtekintéséhez érintse meg a Súgó elemet a 

főmenüben, majd érintse meg a Termékek kézikönyvei, majd a Mit mondhatok? elemet. 

Fontos: A hangvezérléshez számítógépes hangra van szükség. Ha nincs telepítve és kiválasztva 

számítógépes hang a TomTom készüléken, akkor ez a funkció nem használható. 

Egy számítógépes hang kiválasztásához érintse meg a Hangok opciót a Beállítások menüben, majd 

érintse meg a Hang módosítása elemet, és válasszon ki egy számítógépes hangot. 
 

A hangvezérlés használata 

A hangvezérlés bekapcsolásához és a gombnak a vezetőnézetben való megjelenítéséhez érintse 

meg a Hangvezérlés elemet a Beállítások menüben és válassza a Hangvezérlés engedélyezése 

elemet. 

A hangvezérlés kikapcsolásához és a gomb eltávolításához a vezetőnézetből érintse meg a 

Hangvezérlés elemet a Beállítások menüben és válassza a Hangvezérlés letiltása elemet. 

A következő példa bemutatja a hangvezérlés használatát az otthoni címhez vezető utazás megter-

vezéséhez: 

1. Érintse meg a mikrofon gombot a vezetőnézetben a mikrofon bekapcsolásához. 

 

Ekkor megjelenik egy képernyő példákkal arra, hogy milyen parancsokat mondhat.  

A használható parancsok teljes listájának megjelenítéséhez érintse meg a Mit mondhatok? 

elemet. Vagy érintse meg a Beállítások elemet a főmenüben, majd érintse meg a Hangvezér-

lés, majd a Mit mondhatok? elemet. 

2. Amikor hangjelzést hall, mondja el a kívánt parancsot. Mondhatja például azt, hogy „Navigálás 

otthonra”. A  készülék csak a hangjelzés után áll készen a parancs meghallgatására. 

Amikor Ön beszél, akkor a mikrofon monitorja mutatja, hogy mennyire hallja a készülék az Ön 

hangját: 

 A zöld oszlop azt jelenti, hogy a készülék jól hallja az Ön hangját. 

 A piros oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl hangos a készüléknek, és az nem ismeri fel az 

egyes szavakat. 

 A szürke oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl halk a készüléknek, és az nem ismeri fel az 

egyes szavakat. 

Egyes kifejezéseknél a készülék kéri azok megerősítését. 
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Tipp: A mondanivalója legjobb felismeréséhez beszéljen a megszokott módon, anélkül, hogy 

a szavakat természetellenesen hangsúlyozni próbálná. Ha túl nagy például a menetzaj, le-

hetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie. 

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”. 

Ha a parancs nem megfelelő, mondja azt, hogy „Nem” és miután újból hallja a felszólítást és a 

hangjelzést, ismételje meg a parancsot. 

A megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz. 

Tipp: Ha azt szeretné, hogy a készülék már ne várjon további parancsokra, mondja azt, hogy 

„Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”. 
 

Utazás megtervezése a saját hangjával 

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze 

meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene. 

Megjegyzés: Nem minden térkép, nem minden ország vagy nem minden nyelv esetében le-

hetséges az útvonal megtervezése a saját hangjával. 

Egy beszéddel megadott címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Érintse meg a hangvezérlés gombot a vezetőnézetben. 

 

2. Ha meghallja a hangjelzést, akkor mondja azt, hogy "Címhez navigálás". 

3. Mondja be a város nevét. 

 

A készülék megjelenít egy listát az olyan városokról, amelyek nevei hasonlóan hangzanak 

ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő város nevét. 

Ha a hallott városnév megegyezik a kért városnévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy 

"OK" vagy "igen" vagy "egy"; vagy érintse meg a városnevet a lista tetején. 

Ha nem a megfelelő városnevet hallja, de a keresett város rajta van a listán, akkor mondja be a 

mellette lévő számot vagy érintse meg a város nevét. 
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Ha például a keresett város Rotterdam, és ez a város harmadik elemként látható a listában, 

akkor bemondhatja, hogy "három", vagy megérintheti a nevet: Rotterdam. 

Ha a név nincs a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy azt, hogy "nem", vagy érintse 

meg a Vissza opciót az előző képernyőre való visszatéréshez, majd a hang után mondja be 

újra a város nevét. 

4. Mondja be az utcanevet. 

A készülék megjelenít egy listát az olyan utcanevekről, amelyek nevei hasonlóan hangzanak 

ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő utcanevet. 

Ha a hallott utcanév megegyezik a kért utcanévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" 

vagy "igen" vagy "egy" vagy érintse meg a lista legfelső elemét. 

Tipp: Különböző helyeknek lehet ugyanaz a nevük, például egy út több irányítószámon is 

átívelhet. Ebben az esetben vessen egy pillantást a képernyőre, és érintse meg a helyes 

helyet. 

Ha nem a megfelelő utcanevet hallja, de a keresett utca rajta van a listán, akkor mondja be a 

mellette lévő számot vagy érintse meg az utcanevet. 

Ha az utca neve nem látható a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy "nem", vagy 

érintse meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre, majd a hang után 

mondja be újra az utcanevet. 

5. Mondja be a házszámot. 

Fontos: A számokat ugyanazon a nyelven kell bemondania, mint a nyomógombok és a 

menük nyelve a készüléken. 

 

A számokat ugyanúgy kell kiejteni, mint amikor normálisan kimond egy számot egy folyamatos 

mondatban. A 357 kiejtése például "háromszázötvenhét". 

Ha a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejez" vagy "OK", vagy a billentyűzet 

megérintésével adja meg a számot. 

Ha nem a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Vissza" vagy "Nem", vagy a törlés 

vissza gomb megérintése után ismételje meg a számot. 

Tipp: Ha akkor mondja, hogy "Vissza", amikor semmilyen szám nincs megjelenítve a ké-

pernyőn, a készülék visszatér az előző képernyőre. 

Amikor a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejezés" vagy "OK." Esetleg a ké-

pernyő érintésével adja meg a számot. 

6. Amikor a készülék kiszámította az útvonalat, és az útvonalvázlat képernyő látható, akkor érintse 

meg a Befejezés opciót. 
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A készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdi Önt vezetni az 

úti cél felé. 

Tipp: A hangvezérléssel történő útvonaltervezésen kívül a főmenüben választhatja a Navi-

gálás... lehetőséget, majd a Bemondott cím elemet. Alternatív megoldásként a cím beírásakor a 

billentyűzet alján levő gombot is megérintheti. Amikor ez a gomb ki van szürkítve, akkor nem 

adhatja meg bemondással a címet. 
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Hangvezérlés - Vezetés ide: 

A hangvezérlésről 

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott. 

A TomTom készüléket a képernyőjének megérintése helyett a saját hangjával is vezérelheti. 

Ha például növelni szeretné a készülék hangerejét, akkor azt mondhatja, hogy "hangerő növelése" 

vagy "hangerő 50%". 

A rendelkezésre álló parancsok listájának megtekintéséhez érintse meg a Súgó elemet a 

főmenüben, majd érintse meg a Termékek kézikönyvei, majd a Mit mondjon elemet. 

Fontos: A hangvezérléshez számítógépes hangra van szükség. Ha nincs telepítve és kiválasztva 

számítógépes hang a TomTom készüléken, akkor ez a funkció nem használható. 

Egy számítógépes hang kiválasztásához érintse meg a Hangok opciót a Beállítások menüben, majd 

érintse meg a Hang módosítása elemet, és válasszon ki egy számítógépes hangot. 
 

A hangvezérlés használata 

A hangvezérlés alapértelmezésben be van kapcsolva, ha azt a kiválasztott nyelv támogatja.  

A hangvezérlés kikapcsolásához és a gomb eltávolításához a vezetőnézetből érintse meg a 

Hangvezérlés elemet a Beállítások menüben és válassza a Hangvezérlés letiltása elemet. 

A következő példa bemutatja a hangvezérlés használatát az otthoni címhez vezető utazás megter-

vezéséhez: 

1. Érintse meg a mikrofon gombot a vezetőnézetben a mikrofon bekapcsolásához. 

 

Ekkor megjelenik egy képernyő példákkal arra, hogy milyen parancsokat mondhat.  

A használható parancsok teljes listájának megjelenítéséhez érintse meg a Mit mondjon elemet. 

Vagy érintse meg a Beállítások elemet a főmenüben, majd érintse meg a Hangvezérlés, majd 

a Mit mondjon elemet. 

2. Amikor a „Mondjon egy parancsot” felszólítást, majd egy hangjelzést hall, mondja el a kívánt 

parancsot. Mondhatja például azt, hogy „Vezetés haza”. A  készülék csak a hangjelzés után áll 

készen a parancs meghallgatására. 

Amikor Ön beszél, akkor a mikrofon monitorja mutatja, hogy mennyire hallja a készülék az Ön 

hangját: 

  

 

 

A zöld oszlop azt jelenti, hogy a készülék jól hallja az Ön hangját. 

A piros oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl hangos a készüléknek, és 

az nem ismeri fel az egyes szavakat. 

A szürke oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl halk a készüléknek, és az 

nem ismeri fel az egyes szavakat. 

Egyes kifejezéseknél a készülék megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését. 
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Tipp: A mondanivalója legjobb felismeréséhez beszéljen a megszokott módon, anélkül, hogy 

a szavakat természetellenesen hangsúlyozni próbálná. Ha túl nagy például a menetzaj, le-

hetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie. 

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”. 

Ha a parancs nem megfelelő, mondja azt, hogy „Nem” és miután újból hallja a felszólítást és a 

hangjelzést, ismételje meg a parancsot. 

A megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz. 

Tipp: Ha azt szeretné, hogy a készülék már ne várjon további parancsokra, mondja azt, hogy 

„Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”. 
 

Utazás megtervezése a saját hangjával 

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze 

meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene. 

Megjegyzés: Nem minden térkép, nem minden ország vagy nem minden nyelv esetében le-

hetséges az útvonal megtervezése a saját hangjával. 

Egy beszéddel megadott címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Érintse meg a hangvezérlés gombot a vezetőnézetben. 

 

2. Amikor meghallja a hangjelzést, akkor mondja azt, hogy „Címhez navigálás” vagy „Vezetés a 

címre”. 

Tipp: Az Ön készülékén a főmenüben vagy Navigálás... vagy Vezetés... felirat látható a 

gombon. Ha beszédfelismeréssel kívánja az adott címre megtervezni az útvonalat, mondja 

azt, hogy „Címhez navigálás”, ha a gombon a Navigálás... felirat látható, vagy azt, hogy 

„Vezetés a címre”, ha a gombon a Vezetés... felirat látható.  

3. Mondja be a város nevét. 

 

A készülék megjelenít egy listát az olyan városokról, amelyek nevei hasonlóan hangzanak 

ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő város nevét. 
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Ha a hallott városnév megegyezik a kért városnévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy 

"OK" vagy "igen" vagy "egy"; vagy érintse meg a városnevet a lista tetején. 

Ha nem a megfelelő városnevet hallja, de a keresett város rajta van a listán, akkor mondja be a 

mellette lévő számot vagy érintse meg a város nevét. 

Ha például a keresett város Rotterdam, és ez a város harmadik elemként látható a listában, 

akkor bemondhatja, hogy "három", vagy megérintheti a nevet: Rotterdam. 

Ha a név nincs a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy azt, hogy "nem", vagy érintse 

meg a Vissza opciót az előző képernyőre való visszatéréshez, majd a hang után mondja be 

újra a város nevét. 

4. Mondja be az utcanevet. 

A készülék megjelenít egy listát az olyan utcanevekről, amelyek nevei hasonlóan hangzanak 

ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő utcanevet. 

Ha a hallott utcanév megegyezik a kért utcanévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" 

vagy "igen" vagy "egy" vagy érintse meg a lista legfelső elemét. 

Tipp: Különböző helyeknek lehet ugyanaz a nevük, például egy út több irányítószámon is 

átívelhet. Ebben az esetben vessen egy pillantást a képernyőre, és érintse meg a helyes 

helyet. 

Ha nem a megfelelő utcanevet hallja, de a keresett utca rajta van a listán, akkor mondja be a 

mellette lévő számot vagy érintse meg az utcanevet. 

Ha az utca neve nem látható a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy "nem", vagy 

érintse meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre, majd a hang után 

mondja be újra az utcanevet. 

5. Mondja be a házszámot. 

Fontos: A számokat ugyanazon a nyelven kell bemondania, mint a nyomógombok és a 

menük nyelve a készüléken. 

 

A számokat ugyanúgy kell kiejteni, mint amikor normálisan kimond egy számot egy folyamatos 

mondatban. A 357 kiejtése például "háromszázötvenhét". 

Ha a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejez" vagy "OK", vagy a billentyűzet 

megérintésével adja meg a számot. 

Ha nem a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Vissza" vagy "Nem", vagy a törlés 

vissza gomb megérintése után ismételje meg a számot. 

Tipp: Ha akkor mondja, hogy "Vissza", amikor semmilyen szám nincs megjelenítve a ké-

pernyőn, a készülék visszatér az előző képernyőre. 
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Amikor a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejezés" vagy "OK." Esetleg a ké-

pernyő érintésével adja meg a számot. 

6. Amikor a készülék kiszámította az útvonalat, és az útvonalvázlat képernyő látható, akkor érintse 

meg a Befejezés opciót. 

A készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdi Önt vezetni az 

úti cél felé. 
 

Címek megadása a saját hangjával 

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze 

meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene. 

Ha az utazás megtervezésének elején nem használja a hangvezérlést, a címet akkor is megadhatja 

a saját hangjával. 

Az utazás megtervezésének elindításához érintse meg a Navigálás... vagy a Vezetés... elemet a 

főmenüben, majd érintse meg a Cím elemet. 

Az úti cél hanggal való megadásához érintse meg az alábbi gombok egyikét: 

 

Bemondott cím 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy címet csak bemondással szeretne 

megadni. 

A Bemondott cím használatával a képernyő érintése nélkül adhatja meg 

az információkat. 

Ez az opció a következő bemondott kifejezéseket ismeri fel: 

 Parancsok: Igen, Nem, Vissza, Befejez, OK, Kereszteződés. 

 Utcanevek. 

 Városok és azok központjai. 

 Kedvencek és ÉP-ok. 

 Alternatív útvonal tervezése, Eredeti újratervezése, Útlezárás 

kikerülése, Késlekedések minimalizálása, Útvonal törlése, Útvonal 

érintse... és Legutóbbi úti cél. 

 
 

Ezt a gombot érintse meg a billentyűzet alján egy cím bemondással való 

megadásához. Amikor ez a gomb ki van szürkítve, akkor nem adhatja 

meg bemondással a címet. 

Ez a gomb az úti célok következő típusainál áll rendelkezésre: 

 Városközpont - egy városközpont kiválasztásához. 

 Utca és házszám - egy cím kiválasztásához. 

 Útkereszteződés vagy csomópont - egy olyan pont kiválasztásához, 

ahol két utca találkozik. 

Tippek 

A készülék felismeri a helyeket és az utcaneveket, ha azokat helyi nyelven, helyi kiejtéssel 

mondják ki. 

A cím bemondással való megadása az irányítószámoknál nem lehetséges, azokat a billentyűzet-

tel kell beírni. 

A cím bemondással való megadása nem minden térképnél és nem minden országban le-

hetséges. 
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A vezetőnézetről 

Amikor a TomTom navigációs készülék először indul el, akkor a vezetőnézet látható az Ön aktuális 

pozíciójának részletes adataival. 

A képernyő közepének megérintésével bármikor megnyithatja a főmenüt. 

A készülék bekapcsolása után megjelenő képernyő kiválasztásához érintse meg a Beállítások 

opciót a főmenüben, majd érintse meg az Indítás opciót. 
 

A vezetőnézet 

 

1. Zoom nyomógomb - érintse meg a nagyítót, hogy megjelenjenek a nagyítás és a kicsinyítés 

gombjai. 

2. Gyors menü - a gyors menü engedélyezéséhez érintse meg aSaját menü készítése (oldal 59) 

elemet a Beállítások menüben. Ha csak egy vagy két gomb van a menüjében, akkor mindkét 

nyomógomb a vezetőnézetben is látható. 

3. Az Ön aktuális pozíciója. 

A vezetőnézet 
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4. Útjelzési információ vagy a következő utcanév. 

5. Forgalom oszlop. Az útvonalán lévő forgalmi események adatainak megtekintéséhez érintse 

meg az oldalsó sávot. 

A forgalom oszlop csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik Traffic előfizetéssel vagy 

csatlakoztatott RDS-TMC jelvevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden 

országban vagy régióban. 

6. Akkumulátor szintjének jelzése. 

7. Mikrofon gomb a hangvezérléshez. 

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott. 

8. Az idő, az aktuális sebesség és a megengedett sebesség, ha ismert. A kívánt érkezési időpont 

és a számított érkezési időpont közötti eltérés megtekintéséhez jelölje be a Késés jelölőné-

gyzetet az Állapotsor beállításaiban. 

Érintse meg az állapotsornak ezt a részét a 3D-s és a 2D-s térkép közötti váltáshoz. 

9. Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen tartózkodik. 

10. Navigációs utasítások az Ön előtt lévő útra és a távolság a következő utasításig. Ha a második 

utasítás kevesebb mint 150 m-re van az elsőtől, akkor a távolság helyett azonnal maga az 

utasítás látható. 

Ezt a részét érintse meg az állapotsornak az utolsó hangutasítás megismétléséhez és a hangerő 

módosításához.  Ezt érintse meg a hang elnémításához is. 

11. Az utazás hátralévő időtartama, a hátralévő távolság és a becsült érkezési idő.  

Érintse meg az állapotsornak ezt a részét, hogy megnyissa az útvonal összefoglaló ké-

pernyőjét. 

Az állapotsorban megjelenített információk módosításához érintse meg az Állapotsor opciót a 

Beállítások menüben. 
 

A vezetőnézet szimbólumai 

 
 

Hang elnémítva - ez a szimbólum látható, amikor a hang el van némítva. 

A hang visszakapcsolásához érintse meg az állapotsor középső panelét. 

 
 

Akkumulátor - ez a szimbólum látható, amikor az akkumulátor töltöttsége 

alacsony. Ha meglátja ezt a szimbólumot, azonnal töltenie kell a navi-

gációs készülékét. 

 
 

Számítógéphez csatlakoztatva – ez a szimbólum látható, ha a navigációs 

készülék csatlakoztatva van a számítógéphez. 

 
 

Mobiltelefon nincs csatlakoztatva - ez a szimbólum akkor látható, ha a 

kiválasztott mobiltelefon nincs csatlakoztatva a készülékhez. Ön már 

egyszer csatlakoztatta ezt a telefont. 

 
 

LIVE szolgáltatások kikapcsolva - ez a szimbólum jelenik meg, ha az 

adatcsatlakozás megszűnik. 
 

Az újratervezési beállításokról 

A TomTom készülék a lehető leggyorsabban elvezeti Önt az úti céljához a gyorsabb alternatív 

útvonalat megjelenítve (ha van ilyen).  
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Annak módosításához, hogy a készülék hogyan tegyen fel kérdést az alternatív útvonalra vonat-

kozóan, érintse meg a Beállítások, majd az Útvonal tervezése elemet. Érintse meg a Következő 

elemet addig, amíg el nem éri az Újratervezés beállításai lehetőséget. 

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a készülék rendelkezik forgalom előfizetéssel 

vagy RDS-TMC jelvevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban 

vagy régióban. A TomTom forgalmi információs szolgáltatásairól szóló további információkért 

lépjen a tomtom.com/services weboldalra. 

Válassza ki, hogy szeretné-e, ha a TomTom készülék újratervezné az útvonalát, amikor vezetés 

közben egy gyorsabb útvonalat talál. Ez akkor hasznos, ha a forgalom feltorlódik, vagy megszűnik 

a torlódás az útvonal egy távolabbi részén. Válasszon az alábbi beállítások közül: 

 Mindig váltson át arra az útvonalra - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, 

amikor a készülék talál egy gyorsabb útvonalat. A készülék automatikusan újratervezi az útvo-

nalat a leggyorsabbként. 

 Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat - ezt az opciót válassza, ha szeretné, hogy a 

készülék megkérdezze Önt, amikor egy új útvonalat talál. Amikor a készülék rákérdez, hogy kí-

vánja-e az alternatív útvonalat használni, az aktuális útvonal leggyorsabb útvonalként történő 

újratervezéséhez érintse meg az Igen lehetőséget. Ha nem kívánja használni az alternatív 

útvonalat, érintse meg a Nem lehetőséget. Ha meggondolta magát, érintse meg a képernyő 

felső részén levő buborékot az alternatív útvonal használatához.  

Ha mind az eredeti, mind az alternatív útvonal vázlatát szeretné megtekinteni, érintse meg az 

Infó lehetőséget. Ezt követően választhatja a leggyorsabb útvonalat a Befejezés opció 

megérintésével, vagy maradhat az eredeti útvonalon az Aktuális útvonal opció megérintésé-

vel. 

 Ne kérdezzen, csak mutassa - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, hanem azt 

szeretné, hogy az új útvonal egyszerűen csak megjelenjen a képernyőn. Érintse meg a 

buborékot, ha inkább az alternatív útvonalat szeretné használni. 

http://www.tomtom.com/services
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A sávnavigációról 

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden ország mindegyik út-

kereszteződésére. 

A TomTom navigációs készülék segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjai-

ra, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő sávot. 

Ahogy közeledik egy kijárathoz vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn. 
 

A sávnavigáció használata 

A sávnavigációnak két fajtája van: 

 Sávok képei 

 

A sávok képének kikapcsolásához érintse meg a Beállítások opciót a főmenüben, majd érintse 

meg a További beállítások opciót. Vegye ki a jelölést a Sávok képeinek megjelenítése 

jelölőnégyzetből. 

Tipp: Bárhol megérintheti a képernyőt, hogy visszatérjen a vezetőnézetbe. 

Tökéletesített sávnavigáció 
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 Utasítások az állapotsorban 

 

Tipp: Ha nincs megjelenítve a sávnavigáció az állapotsorban, és minden sáv ki van emelve, 

akkor bármelyik sávot használhatja. 
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Módosítások az útvonalon 

Miután megtervezte az útvonalát, előfordulhat, hogy meg szeretné változtatni az útvonalat, vagy 

akár az úti célt. Többféle módon lehet egy útvonalat módosítani anélkül, hogy a teljes utazást újra 

kellene tervezni. 

Az aktuális útvonal megváltoztatásához érintse meg az Útvonal módosítása elemet a főmenüben: 

 

Útvonal 

módosítása 

 

 

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal megváltoztatásához. 

Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már van egy megtervezett 

útvonal a készüléken. 

 

Útvonal módosítása menü 

Az aktuális útvonal vagy az úti cél megváltoztatásához érintse meg az alábbi gombok egyikét: 

 

Alternatíva 

kiszámítása 
 

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal alternatívájának 

megkereséséhez. 

Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már van egy megtervezett 

útvonal a TomTom készüléken. 

Ez egy egyszerű megoldás arra, hogy eltérő útvonalat keressen az 

aktuális úti céljához. 

A készülék kiszámít egy új útvonalat az Ön aktuális helyétől az úti céljáig, 

teljesen más utakkal. 

Az új útvonal az eredeti útvonal mellett látható, hogy Ön kiválaszthassa a 

használni kívánt útvonalat. 

 

Útlezárás 

kikerülése 
 

Ezt a gombot érintse meg a tervezett úton való vezetés közben, hogy 

elkerülje az útvonalán lévő útlezárást vagy forgalmi torlódást. 

A készülék egy új útvonalat ajánl fel, amely elkerüli az aktuális útvonalon 

lévő utakat a kiválasztott távolságon. 

Ha az útlezárás vagy a forgalmi torlódás hirtelen megszűnik, akkor az 

eredeti útvonal újratervezéséhez érintse meg az Útvonal újraszámítása 

opciót. 

Fontos: Ügyeljen arra, hogy egy új útvonal kiszámítása után előfordulhat, 

hogy azonnal le kell majd térnie arról az útról, amelyen éppen halad. 

Az útvonal módosítása 
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Késlekedések 

minimalizálása 
 

Ezt a gombot érintse meg a megtervezett útvonalon lévő forgalmi ké-

slekedés elkerüléséhez. 

Nem lehet mindig elkerülni az összes forgalmi késlekedést. Bár a készülék 

folyamatosan ellenőrzi, hogy várható-e késedelem az adott útvonalon, a 

gombot megérintve manuálisan is végrehajthatja az ellenőrzést. A 

készülék ezután kiszámítja a legjobb útvonalat úgy, hogy az összes vagy a 

legtöbb késedelem kiküszöbölhető legyen. 

Megjegyzés: Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha a készülék 

rendelkezik Forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jelvevővel. A for-

galmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy 

régióban. A TomTom forgalmi információs szolgáltatásairól szóló 

további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra. 

 

úti cél módosítása 
 

Ezt a gombot érintse meg az aktuális úti cél megváltoztatásához. 

Amikor az úti célt változtatja meg, ugyanazok az opciók állnak rendel-

kezésre és ugyanúgy kell beírnia a címet, mint egy új útvonal megter-

vezésénél. 

 

Útszakasz 

kikerülése 
 

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal egy részének kikerüléséhez. 

Megjelenik az útvonalon lévő utcanevek listája. Ha megérinti az egyik 

utcanevet, akkor a készülék kiszámít egy kerülőutat, hogy elkerülje a 

kiválasztott utcát. Az útvonal összegzésében az új és az eredeti útvonal is 

látható. Érintse meg a jobb oldali panelt az egyik útvonal kiválasztásához, 

majd érintse meg a Befejezés opciót. 

Ha az útvonal összegzésében feltüntetett egyik útvonalat sem szeretné 

használni, érintse meg az Útvonal módosítása opciót, hogy más módját 

válassza az útvonal megváltoztatásának. 

 

Útvonal érintse... 
 

Ezt a gombot érintse meg az útvonal olyan módosításához, hogy az 

érintsen egy adott helyet, ha például találkozni szeretne valakivel 

útközben. 

Amikor az érintendő helyet választja ki, ugyanazok az opciók állnak 

rendelkezésre és ugyanúgy kell beírnia a címet, mint egy új útvonal 

megtervezésénél. 

A készülék egy olyan új útvonalat fog kiszámítani az úti célhoz, amely 

átmegy a kiválasztott helyen. 

A kiválasztott helyet egy útjelzővel mutatja a térkép.   

Amikor elér úti céljához vagy egy megjelölt hely mellett halad el, 

figyelmeztetést kap. 
 

Az útpontokról 

Megjegyzés:Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navigációs eszközön.  

Az útpontokat a következőkre használhatja: 

 Egy adott úton vagy egy adott területen szeretne haladni az úti cél felé. 

 Az úti cél előtt meg szeretne állni bizonyos helyeken. 

Az útvonalhoz az alábbi típusú útpontokat iktathatja be: 

http://www.tomtom.com/services
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 Útpont értesítéssel - olyan hely, ahol út közben meg szeretne állni, például egy ÉP, benzinkút 

vagy egy ismerős háza. Az útponthoz közeledve vagy azt elérve hangutasítás vagy üzenet 

formájában értesítést kap. 

 Útpont értesítés nélkül - olyan útpont, amely segít a vezetésben: például ha Amszterdamból 

Rotterdamba szeretne menni egy adott autópályán. Ebben az esetben az útpont 

megközelítésekor nem kap értesítést. 
 

Az első útpont felvétele az útvonalhoz 

Ha az útvonalhoz fel kívánja venni az első útpontot, tegye a következőt: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Útvonal módosítása opciót. 

3. Érintse meg az Útvonal érintse elemet. 

Tipp: Ehhez megérintheti a Térkép megtekintése elemet, majd a kurzor menüben az Útvonal 

érintse elemet. Ha készüléke támogatja a hangvezérlés funkciót, az útpontokat hangvezérlés-

sel is megadhatja. 

4. Az útpont helyét a következők alapján választhatja ki: Otthon, Kedvenc, Cím, Legutóbbi úti cél, 

ÉP, mutatás térképen, hosszúság/szélesség, utolsó megállás pozíciója; de keresést is végezhet. 

Az útvonalvázlat képernyőn üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a készülék újratervezi 

az útvonalat az útpontot figyelembe véve. Az Útvonal módosítása menüben az Útvonal érintse 

gomb módosul: jelzi, hogy az aktuális útvonal tartalmaz egy útpontot. 

Megjegyzés: Az útpontokat a rendszer alapértelmezés szerint értesítéshez kötött útpontként 

veszi fel. A felvehető útpontok maximális száma három. 
 

További útpontok felvétele az útvonalhoz 

Ha az útvonalhoz az első útpont után továbbiakat is fel szeretne venni, tegye a következőt: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Útvonal módosítása opciót. 

3. Érintse meg az Útvonal érintse elemet. 

Tipp: Ha készüléke támogatja a hangvezérlés funkciót, az útpontokat hangvezérléssel is 

megadhatja. 

4. Érintse meg a Hozzáadás opciót. 

5. Az útpont helyét a következők alapján választhatja ki: Otthon, Kedvenc, Cím, Legutóbbi úti cél, 

ÉP, mutatás térképen, hosszúság/szélesség, utolsó megállás pozíciója; vagy keresést is vége-

zhet. 

Hangüzenet értesíti Önt, hogy az új útpont az útpontok listájába hova került. 

6. Érintse meg a Befejezés opciót. 

Az útvonalvázlat képernyőn üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a készülék újratervezi 

az útvonalat az útpontokat figyelembe véve.  

7. Hajtsa végre az előző lépéseket további útpontok felvételéhez. 

Az Útvonal módosítása menüben az Útvonal érintse gomb módosul: jelzi, hogy az aktuális 

útvonal több útpontot is tartalmaz. 
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Megjegyzés: Az útpontokat a rendszer alapértelmezés szerint értesítéshez kötött útpontként 

veszi fel.  
 

Az útpontok sorrendjének módosítása 

Az útpontok felvétele automatikusan történik az optimális sorrendben, de szükség esetén 

módosíthatja a sorrendet. Az útpontok sorrendjének módosításához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Útvonal módosítása opciót. 

3. Érintse meg az Útvonal érintse elemet. 

Megjelenik az útpontok listája. 

4. Érintse meg azt az útpontot, amelyet a listában feljebb vagy lejjebb szeretne helyezni. 

A képernyőn felül látható az útpont neve. 

5. Érintse meg a Mozgatás felfelé vagy a Mozgatás lefelé elemet. 

Módosul az útpont helye a listában, és újból megjelenik az útpontok listája. 

Tipp: Még nem meglátogatott útpontot nem helyezhet át a már meglátogatott útpontok 

listájába. 
 

Útpont törlése 

Útpont törléséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Útvonal módosítása opciót. 

3. Érintse meg az Útvonal érintse elemet. 

Megjelenik az útpontok listája. 

4. Érintse meg a törlendő útpontot. 

A képernyőn felül látható az útpont neve. 

5. Érintse meg a Törlés opciót. 

A rendszer törli az útpontot, és újból megjelenik az útpontok listája. 
 

Útpont értesítési beállításának módosítása 

Ha egy útponthoz engedélyezve van az értesítés, az útpontok listájában az adott útpont mellett egy 

ikon látható. Ha egy útvonalhoz be szeretné állítani vagy törölni szeretné az értesítést, a követ-

kezőket kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Útvonal módosítása opciót. 

3. Érintse meg az Útvonal érintse elemet. 

Megjelenik az útpontok listája. 

4. Érintse meg azt az útpontot, amelyhez módosítani kívánja az értesítési beállítást. 

A képernyőn felül látható az útpont neve. 

5. Érintse meg az Értesítés be-/kikapcsolása elemet. 

Az útpontra vonatkozó értesítési beállítás módosul, és újból megjelenik az útpontok listája.  
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Tipp: Ha egy útpontot már felkeresett, az értesítés többé nem kapcsolható be vagy ki. 
 

Útpont újraaktiválása 

Megjegyzés: Csak már meglátogatott útpont aktiválható újra. A meglátogatott útpontok szürkén 

jelennek meg. 

Útpont újraaktiválásához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Útvonal módosítása opciót. 

3. Érintse meg az Útvonal érintse elemet. 

Megjelenik az útpontok listája. 

4. Érintse meg az újraaktiválni kívánt útpontot. 

A képernyőn felül látható az útpont neve. 

5. Érintse meg az Újraaktiválás opciót. 

A rendszer törli az útpontot, és felveszi a még fel nem keresett útpontok közé. 
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A térkép megtekintéséről 

A térképet úgy is nézheti, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térkép az Ön aktuális 

pozícióját mutatja, és több egyéb helyet is megjelenít, például a Kedvenceket és az ÉP-okat. 

A térkép ilyen megtekintéséhez érintse meg a Térkép megtekintése vagy az Útvonal megtekin-

tése elemet a főmenüben. 

Más helyeket úgy nézhet meg a térképen, hogy elmozgatja a térképet a képernyőn. A térkép 

mozgatásához érintse meg a képernyőt, és húzza el rajta az ujját. Ha a készülék támogatja a 

kézmozdulatokat, nagyíthat és kicsinyíthet is, ha a hüvelyk- és a mutatóujjával megérinti a ké-

pernyőt, és össze- vagy széthúzza az ujjait. 

A térképen egy hely kiválasztásához érintse meg a helyet a térképen. A kurzor a kiválasztott 

pozíciót kiemeli, és hasznos információkat jelenít meg a helyről egy információs panelen. Kedvenc 

létrehozásához vagy egy arra a helyre vezető útvonal tervezéséhez érintse meg az információs 

panelt. 
 

Térkép megtekintése 

 

Térkép megtekintése 
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1. A lépték 

2. Forgalom - az aktuális forgalmi események. Az Opciók nyomógomb használatával választhatja 

ki, hogy megjelenjen-e a forgalmi információ a térképen. Amikor a forgalmi információ 

megjelenik a térképen, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók. 

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre 

vagy egy jelvevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támoga-

tottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt. 

3. Útjelző 

Az adott hely távolságát útjelző jelzi. Az útjelzők színe a következő lehet: 

 Kék - az Ön aktuális pozíciójára mutat. Ha megszűnik a GPS-vétel, az útjelző szürkén jelenik 

meg. 

 Sárga - otthona helyére mutat. 

 Piros - úti céljára mutat.  

Érintsen meg egy útjelzőt, hogy az általa mutatott hely kerüljön a térkép közepére. 

Saját útjelzőt is létrehozhat. Érintse meg a kurzor nyomógombot, majd érintse meg az Pozíció 

mentése opciót egy zöld útjelző elhelyezéséhez a kurzor pozíciójában. 

Az útjelzők kikapcsolásához érintse meg az Opciók, majd az Előrehaladott opciót, és vegye ki a 

jelölést az Útjelzők jelölőnégyzetből. 

4. Opciók nyomógomb 

5. A kurzor utcanév buborékkal 

Érintse meg az utcanév buborékban lévő gombot a kurzor menü megnyitásához. A kurzor 

pozíciójához navigálhat, regisztrálhatja a kurzor pozícióját Kedvencként vagy Érdekes pontot 

kereshet a kurzor pozíciójának közelében. 

6. A Keresés nyomógomb 

Ezt a gombot érintse meg megadott címek, Kedvencek vagy Érdekes pontok kereséséhez. 

7. A mértéksáv 

A csúszka mozgatásával nagyíthat és kicsinyíthet. 
 

Opciók 

Érintse meg az Opciók gombot, hogy beállítsa a térképen megjelenített információkat, és a követ-

kezőket jelenítse meg: 

 Forgalom - válassza ezt az opciót a forgalmi információk megjelenítéséhez a térképen. Amikor 

a forgalmi információ megjelenik, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók. 

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre 

vagy egy jelvevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támoga-

tottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt. 

 Nevek - ezt az opciót válassza ki az utca- és városnevek megjelenítéséhez a térképen. 

 Érdekes Pontok - ezt az opciót válassza ki az ÉP-ok megjelenítéséhez a térképen. Érintse meg 

az ÉP-ok választása gombot, hogy kiválassza, mely ÉP kategóriák jelenjenek meg a térképen. 

 Képek - ezt az opciót válassza ki a műholdas képek ábrázolt területen való megjelenítéséhez. A 

műholdképek nem állnak rendelkezésre minden térképen vagy a térkép minden pozíciójára. 

 Kedvencek - ezt az opciót válassza ki Kedvenceinek a térképen való megjelenítéséhez. 

Érintse meg az Előrehaladott opciót a következő információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez: 

http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/services
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 Útjelzők - ezt az opciót válassza ki az útjelzők engedélyezéséhez. Az útjelzők a következő 

helyekre mutatnak: az aktuális pozíciójára (kékkel), az otthon helyére (narancssárgával) és az 

úti célra (pirossal). Az útjelző az adott hely távolságát jelzi. 

Érintsen meg egy útjelzőt, hogy a térkép közepére helyezze azt a pozíciót, amelyre az útjelző 

mutat. 

Saját útjelző létrehozásához érintse meg a kurzor gombot. Utána érintse meg az Pozíció men-

tése opciót egy zöld útjelző elhelyezéséhez a kurzor pozíciójában. 

Az útjelzők letiltásához érintse meg az Opciók, majd az Előrehaladott opciót, és vegye ki a 

jelölést az Útjelzők opció mellől. 

 Koordináták - ezt az opciót válassza ki a GPS koordináták megjelenítéséhez a térkép bal alsó 

sarkában. 

 
 

Kurzor menü 

A kurzor nem csupán egy pozíció térképen történő kiemelésére, hanem másra is használható. 

Helyezze a kurzort a térkép egy pozíciójára, majd érintse meg a nyilat, aztán érintse meg a követ-

kező gombok egyikét: 

 

Navigálás oda 
 

Ezt a gombot érintse meg egy útvonal megtervezéséhez a kurzor térké-

pen lévő pozíciójába. 

 

Hely megtekintése 
 

Ezt a gombot érintse meg a térképen szereplő hellyel kapcsolatos adatok, 

például cím megtekintéséhez. 

 

Pozíció mentése 
 

Ezt a gombot érintse meg egy saját zöld útjelző létrehozásához és a 

kurzor pozíciójába helyezéséhez. 

Ha a zöld útjelző már létezik, akkor ez a nyomógomb Útjelző törlése 

gombra változik. 

 

ÉP keresése a 

közelben 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy kurzor helyéhez közeli ÉP-ot szeretne 

keresni. 

Ha például a kurzor éppen egy étterem pozícióját jelzi a térképen, akkor 

kereshet egy közeli fedett parkolót. 

 

Pozíció javítása 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha térképjavítást szeretne végrehajtani a 

kurzor pozíciójában. 

Elvégezheti a javítást csak a saját térképén, vagy meg is oszthatja a 

javítást a TomTom Map Share közösséggel. 
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Hozzáadás a 

kedvencekhez 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképen a kurzor pozíciójában szeretne 

létrehozni egy Kedvencet. 

 

Hozzáadás mint ÉP 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképen a kurzor pozíciójában szeretne 

létrehozni egy ÉP-ot. 

 

Útvonal érintse... 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha azt szeretné, hogy az Ön útvonala a térkép 

kurzorának pozícióján keresztül vezessen. Az úti cél ugyanaz marad, de az 

útvonal most már ezt a pozíciót is tartalmazza. 

Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha van megtervezett 

útvonal. 

 

Fókuszálás a 

térképre 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a képernyő közepén szeretné látni a kurzor 

pozícióját a térképen. 

 

Hívás... 
 

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden készüléken 

támogatott. 

Ezt a gombot érintse meg, ha a kurzor pozíciójában lévő helyet szeretné 

felhívni. 

Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha a TomTom készülék 

ismeri a hely telefonszámát. 

Sok ÉP-nak rendelkezésre áll a telefonszáma a TomTom készülékben. 

A saját ÉP-ok telefonszámait is felhívhatja. 



49 

 

 

 

A Map Share 

A Map Share segít a térképhibák kijavításában. Számos különböző térképhibatípus javítására van 

lehetőség. 

Saját térképen történő javításhoz érintse meg a Térképjavítások elemet a Beállítások menüben. 

Megjegyzés: A Map Share nem minden régióban vehető igénybe. További információkért 

lépjen a tomtom.com/mapshare weboldalra. 
 

Térképhiba kijavítása 

Fontos: Biztonsági okokból vezetés közben ne adja meg egy térképjavítás minden részletét! 

Ehelyett csak jelölje meg a térképhiba helyét a térképen, és később adja meg a részletes adatokat. 

Térképhiba kijavításához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a Térképjavítások opciót a Beállítások menüben. 

 

2. Érintse meg a Térképhiba javítása opciót. 

3. Válassza ki az alkalmazandó térképjavítás típusát. 

4. Válassza ki, hogyan kívánja megadni a helyet. 

5. A hely kiválasztása. Utána érintse meg a Befejezés gombot. 

6. Adja meg a javítás részleteit. Utána érintse meg a Befejezés gombot. 

7. Válassza ki, hogy a javítás ideiglenes vagy végleges. 

8. Érintse meg a Folytatás gombot. 

A javítás mentésre kerül. 
 

A térképjavítások típusai 

A térképjavítás elvégzéséhez érintse meg a Térképjavítások elemet a Beállítások menüben, majd 

érintse meg a Térképhiba javítása opciót. A térképjavításoknak többféle típusa van. 

 

Utca blokkolása 

(feloldása) 
 

Ezt a gombot érintse meg egy utca blokkolásához vagy felsza-

badításához. Egy utcát egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat 

vagy felszabadíthat. 

Például az Ön aktuális helyéhez közeli utca javításához kövesse az alá-

bbiakat: 

1. Érintse meg az Utca blokkolása (feloldása) opciót. 

Térképjavítások 

http://www.tomtom.com/mapshare
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2. Érintse meg az Ön mellett opciót az aktuális helyéhez közeli utca 

javításához. Emellett kiválaszthat egy utcát a neve alapján, egy utcát 

az Ön otthona közelében vagy egy utcát a térképen. 

3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy ut-

carészletet. 

A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja. 

4. Érintse meg a Befejezés opciót. 

Az eszköz mutatja az utcát és irányonként azt, hogy a forgalom blok-

kolva vagy engedélyezve van-e. 

 

5. Az egyes irányok gombjainak megérintésével blokkolhatja vagy 

szabadíthatja fel a forgalmat az adott irányban. 

6. Érintse meg a Befejezés opciót. 

 

Forgalmi irány 

megfordítása 
 

Ezt a gombot érintse meg az egyirányú utca forgalmi irányának meg-

fordításához, ha a forgalom tényleges iránya eltér a térképen jelzettől. 

Megjegyzés: A forgalmi irány megfordítása csak egyirányú utcáknál 

használható. Ha egy kétirányú utcát választ ki, akkor a forgalmi irány 

megfordítása helyett az utca blokkolását vagy felszabadítását ajánlja fel 

Önnek a készülék. 

 

Utcanév 

szerkesztése 
 

Ezt a gombot érintse meg egy utca nevének megváltoztatásához a 

térképen. 

Például egy az Ön pozíciójához közeli utca nevének módosításához: 

1. Érintse meg az Utcanév szerkesztése 

2. Érintse meg az Ön mellett opciót. 

3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy ut-

carészletet. 

A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja. 

4. Érintse meg a Befejezés opciót. 

Tipp: Ha a kiemelt szakasz nem helyes, érintse meg a Szerkesztés 

elemet az egyes útszakaszok módosításához. 

5. Írja be a helyes utcanevet. 

6. Érintse meg a Folytatás gombot. 
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Kanyarodási 

korlátozás 

módosítása 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné 

jelenteni az út kanyarodási korlátozását. 

 

Út sebességének 

módosítása 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné 

jelenteni az út sebességkorlátozását. 

 

Körforgalmat 

hozzáad/töröl 
 

Ezt a gombot érintse meg egy körforgalom hozzáadásához vagy eltávolí-

tásához. 

 

Hiányzó ÉP 

hozzáadása 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy új Érdekes pontot (ÉP) szeretne 

hozzáadni. 

Például egy új étterem hozzáadásához, amely az Ön aktuális pozíciójához 

közel van: 

1. Érintse meg a Hiányzó ÉP hozzáadása opciót. 

2. Az ÉP kategóriák listájában érintse meg az Étterem elemet. 

3. Érintse meg az Ön mellett opciót. 

A pozíciót a cím beírásával vagy a hely térképről történő kiválaszt-

ásával választhatja ki. Válassza ki az Ön mellett vagy Az otthon mel-

lett opciót, hogy megnyissa az aktuális helyéhez vagy otthonához 

tartozó térképrészletet 

4. Válassza ki a hiányzó étterem helyét. 

5. Érintse meg a Befejezés opciót. 

6. Írja be az étterem nevét, majd érintse meg a Következő opciót. 

7. Ha tudja az étterem telefonszámát, akkor azt is beírhatja, majd érintse 

meg a Következő gombot. 

Ha nem tudja a számot, csak érintse meg a Következő elemet a szám 

megadása nélkül. 

1. Érintse meg a Folytatás gombot. 

 

ÉP szerkesztése 
 

Ezt a gombot érintse meg egy meglévő ÉP szerkesztéséhez. 

Ezt a nyomógombot az ÉP-ok alábbi módosításaihoz használhatja: 

 Az ÉP törlése. 

 Az ÉP átnevezése. 

 Az ÉP telefonszámának megváltoztatása. 

 Az ÉP kategóriájának megváltoztatása. 

 Az ÉP mozgatása a térképen. 
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Megjegyzések 

ÉP-okhoz 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP-ról szóló megjegyzés beírás-

ához. Ezt a gombot használja, ha nem tudja szerkeszteni az ÉP hibáját az 

ÉP szerkesztése gombbal. 

 

Házszám lejátszása 
 

Ezt a gombot érintse meg egy házszám pozíciójának kijavításához. Írja be 

a javítandó címet, majd jelezze a térképen az adott házszám megfelelő 

pozícióját. 

 

Létező utca 
 

Ezt a gombot érintse meg egy meglévő utca szerkesztéséhez. Miután 

kiválasztotta az utcát, kiválaszthatja a bejelentendő hibát. Több hibatípust 

is kiválaszthat egy utcához. 

 

Hiányzó utca 
 

Ezt a gombot érintse meg egy hiányzó utca bejelentéséhez. Kiválaszthatja 

a hiányzó utca kezdő- és végpontját. 

 

Város 
 

Ezt a gombot érintse meg egy adott várossal vagy faluval kapcsolatos 

hiba bejelentéséhez. Az alábbi típusú hibákat jelentheti: 

 Város hiányzik 

 Hibás városnév 

 Alternatív városnév 

 Egyéb 

 

Autópálya-bejárat/

kijárat 
 

Ezt a gombot érintse meg egy autópálya bejáratáról vagy kijáratáról szóló 

hiba bejelentéséhez. 

 

Postai irányí-

tószám 
 

Ezt a gombot érintse meg egy postai irányítószámmal kapcsolatos hiba 

bejelentéséhez. 

 

Egyéb 
 

Ezt a gombot érintse meg a javítások egyéb típusainak bejelentéséhez. 

Ezek a javítások nem azonnal jelennek meg a térképén, hanem egy 

speciális jelentésbe kerülnek be. 

Bejelenthet hiányzó utcákat, az autópályák bejáratainak és kihajtóinak 

hibáit és hiányzó körforgalmakat. Ha a bejelenteni kívánt javítás egyik 

fenti típusnak sem felel meg, akkor adjon meg egy általános leírást, majd 

érintse meg az Egyéb opciót. 
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A hangokról 

A TomTom az alábbiak némelyike vagy mindegyike esetében hangot alkalmaz: 

 Vezetési irányok és egyéb útvonalra vonatkozó utasítások 

 Forgalmi információk 

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre 

vagy egy jelvevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támoga-

tottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt. 

 Az Ön által beállított figyelmeztetések 

 Kihangosított telefonhívások 

Kétféle típusú hang áll rendelkezésre a készüléken: 

 Számítógépes hangok 

A számítógépes hangokat a készülék hozza létre. Ezek útvonal-utasításokat biztosítanak és fel-

olvassák a város- és utcaneveket, a forgalmi információkat és egyéb hasznos információkat. 

 Emberi hangok 

Ezeket színészek rögzítették, és csak útvonal-utasításokat biztosítanak. 
 

A számítógépes hangokról 

A TomTom készülék szövegfelolvasási technológiát és számítógépes hangot használ a térképen 

lévő szóbeli utasítások felolvasásához, ahogy az útvonalon vezeti Önt. 

A számítógépes hang elemzi a teljes kifejezést vagy mondatot mielőtt megszólalna, hogy a mondat 

a lehető legjobban hasonlítson a természetes beszédre. 

A számítógépes hangok fel tudják ismerni és ki tudják ejteni a külföldi város- és utcaneveket. Az 

angol nyelvű számítógépes hang például fel tud olvasni és ki tud ejteni francia utcaneveket, 

azonban elképzelhető, hogy a kiejtés nem teljesen pontos. 
 

Hang kiválasztása 

A TomTom készüléken másik beszédhang kiválasztásához érintse meg a Beállítások menüben a 

Hang módosítása elemet vagy érintse meg a Hangok, majd a Hang módosítása elemet, és 

válassza ki a kívánt hangot. 
 

A hangerő megváltoztatása 

A TomTom készülék hangerejét többféleképpen módosíthatja. 

 A vezetőnézetben. 

Hangok 

http://www.tomtom.com/services
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A középső panelt érintse meg az állapotsoron, és a csúszka mozgatásával állítsa be a hangerőt. 

Az útvonallal kapcsolatos utolsó utasítást lejátssza a készülék, hogy Ön meghallgathassa az új 

hangerőt. 

 A Beállítások menüben. 

Érintse meg a Beállítások elemet a főmenüben, majd érintse meg a Hangerő opciót, majd 

mozgassa a csúszkát a hangerő módosításához. Érintse meg a Tesztelés gombot az új hang-

erő ellenőrzéséhez. 
 

Automatikus hangerő-szabályozás 

A TomTom készülék automatikus hangerő-szabályozásának beállításához a következőket kell 

tennie: 

1. Érintse meg a Beállítások opciót a főmenüben. 

2. Érintse meg a Hangerő opciót. 

3. A gépkocsi belsejében, a vezetési sebesség változásaira reagálva történő automatikus hang-

erő-állításhoz válassza ki a Hangerő összefügg az autó sebességével  opciót. 

4. Érintse meg a Befejezés opciót.  
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A Beállítások menü 

Ön módosíthatja a TomTom készülék kinézetét és működését. A készülék beállításainak többségét 

elérheti a főmenü Beállítások menüpontja alatt. 

Megjegyzés: Az itt leírt beállítások közül nem mindegyik áll rendelkezésre az összes készüléken. 
 

2D/3D beállítások 

 

2D/3D beállítások 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a térkép alapértelmezett nézetének beál-

lításához. A térkép 2D és 3D nézetei közötti váltáshoz vezetés közben, 

érintse meg az állapotsor bal oldalát a vezetőnézetben. 

Időnként könnyebb felülről nézni a térképet, például összetett úthálózat-

ban navigáláskor. 

A 2D nézet kétdimenziósan mutatja a térképet, mintha felülről nézné azt. 

A 3D nézet háromdimenziósan mutatja a térképet, mintha a tájat nézné 

vezetés közben. 

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre: 

 2D nézetben: térkép elforgatása az útiránynak megfelelően - ezt a 

nyomógombot érintse meg a térkép automatikus elfordításához, 

hogy az utazási irány mindig felfelé nézzen. 

 Váltás 3D nézetre útvonal követésekor - ezt a nyomógombot érintse 

meg, hogy a térkép automatikusan 3D nézetben látsszon, amikor egy 

útvonalat követ. 
 

További beállítások 

 

További beállítások 

 

 

Ezt a nyomógombot érintse meg a következő beállítások kiválasztásához: 

 A házszám megjelenítése az utcanév előtt – amikor ez a beállítás ki 

van választva, akkor a címek megjelenítésénél a házszám az utcanév 

előtt jelenik meg, például így: 10 Attila utca. 

 Utcanevek megjelenítése – ha ez ki van választva, akkor az utcanevek 

megjelennek a térképen a vezetőnézetben.  

 Következő utcanév megjelenítése - amikor ez ki van választva, akkor 

az útvonalon lévő következő utca neve megjelenik a vezetőnézet te-

tején. 

 Aktuális utcanév megjelenítése a térképen - amikor ez ki van vála-

sztva, akkor a vezetőnézetben az állapotsor felett megjelenik annak az 

utcának a neve, ahol Ön éppen tartózkodik. 

 Pozíció előképének mutatása - amikor ez ki van választva, akkor az 

úti cél előképe látható az útvonal tervezése közben. 

 Automatikus zoomolás engedélyezése a 2D nézetben - amikor ez a 

beállítás ki van választva, akkor a vezetőnézetben a teljes útvonal 

Beállítások 
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látszik a térkép 2D nézetű megjelenítésekor. 

 Automatikus zoomolás engedélyezése a 3D nézetben  - amikor ez a 

beállítás ki van választva, akkor szélesebb nézet látható, ha Ön 

autópályán vagy főútvonalon halad. Kereszteződések közelében au-

tomatikus a nagyítás. 

Sávok képeinek megjelenítése - amikor ez ki van választva, akkor az 

Ön előtt lévő út grafikus előképe mutatja, hogy melyik sávban kell 

haladnia egy csomópont vagy autópálya-kijárat megközelítésekor. 

Választhat az osztott képernyőjű sávjelző kép, a teljes képernyős 

sávjelző kép között, illetve ki is kapcsolhatja a sávjelző képeket. Ez a 

funkció nem áll minden úthoz rendelkezésre. 

 Tippek megjelenítése - ezzel a beállítással kapcsolhatja be és ki a 

tippek megjelenítését. 

 Óra automatikus beállítása az időzónához - ha engedélyezi ezt a 

beállítást, a rendszer automatikusan az Ön időzónájához igazítja az 

órát. 
 

Akkumulátor kímélése 

 

Akkumulátor 

kímélése 

 

 

Az energiatakarékossági beállítások módosításához érintse meg ezt a 

gombot a készüléken. 

 

Fényerő 

 

Fényerő 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerősségének beállításához. 

Mozgassa a csúszkát a fényerő beállításához. 

A térkép és a menük nappali vagy éjjeli színekkel való megjelenítéséhez 

érintse meg a Nappali színek használata vagy az Éjjeli színek használata 

elemet a Beállítások menüben. 
 

Autó szimbólum 

 

Autó szimbólum 

 

 

Ezt a gombot érintse meg annak az autó szimbólumnak a kiválasztásához, 

amely az Ön aktuális pozícióját mutatja a vezetőnézetben. 

 

Óra 

 

Óra 

 

 

Ezt a gombot érintse meg az óra formátumának kiválasztásához. Amint a 

készülék GPS-jelet észlel, az időt automatikusan be fogja állítani. Ha nincs 

GPS-jel, választhatja az idő manuális beállítását. 
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Kapcsolatok 

 

Kapcsolatok 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a Kapcsolatok menü megnyitásához. A 

menüpontok segítségével beállíthatja a navigációs készülék 

csatlakozásait.  

 

Bluetooth engedélyezése/letiltása 

 

Bluetooth engedé-

lyezése 
 

Érintse meg ezt a gombot a Bluetooth® engedélyezéséhez. 

Megjegyzés:Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navi-

gációs eszközön.  

 

Bluetooth 

kikapcsolása 
 

Érintse meg ezt a gombot a Bluetooth® kikapcsolásához. 

Megjegyzés:Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navi-

gációs eszközön.  

 

Repülési mód engedélyezése/letiltása 

 

Repülési mód 

engedé-

lyezése/letiltása 

 

 

Érintse meg ezt a gombot a repülési mód engedélyezéséhez vagy 

kikapcsolásához. A repülési mód a készülék mindenféle kommunikációját 

kikapcsolja. 

 

Kedvencek 

 

Kedvencek 

 

 

Ezt a gombot érintse meg Kedvencek hozzáadásához, átnevezéséhez 

vagy törléséhez. 

A Kedvencekkel könnyen kiválaszthat egy pozíciót anélkül, hogy meg 

kellene adnia a címet. Ezeknek nem kell kedvenc helyeknek lenniük, 

egyszerűen hasznos címek gyűjteményeként használhatók. 

Egy új Kedvenc létrehozásához érintse meg a Hozzáadás elemet. Utána 

ugyanúgy írja be a hely címét, mint az útvonal tervezésénél. 
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Egy meglévő Kedvenc megtekintéséhez vagy módosításához érintse meg 

az egyik elemet a listában. Ha több Kedvencet akar látni a térképen, akkor 

érintse meg a bal oldali vagy a jobb oldali gombot. 

 

 

GPS-állapot 

 

GPS-állapot 

 

 

Ennek a gombnak a megérintésével megtekintheti a készülék 

GPS-vételének jelenlegi állapotát. 

 

Otthon helye 

 

Otthon helye 

 

 

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyét szeretné megadni vagy 

megváltoztatni. A címet ugyanúgy kell megadnia, mint amikor útvonalat 

tervez. 

Az otthon helye könnyűvé teszi az útvonal tervezését egy fontos helyre. 

A legtöbb embernek az otthon helye a saját otthonának címe. Megadhat 

azonban egy másik rendszeresen látogatott úti célt is, például a munka-

helyét. 
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Billentyűzet 

 

Billentyűzet 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a rendelkezésre álló billentyűzet kiválaszt-

ásához és a latin billentyűzet elrendezésének kiválasztásához. 

A billentyűzetet nevek és címek bevitelére használhatja, amikor útvonalat 

tervez vagy egy város nevét keresi, esetleg egy helyi éttermet keres. 
 

Nyelv 

 

Nyelv 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a készülék nyomógombjai és üzenetei nyelvé-

nek módosításához. 

Ön nagyon sok nyelv közül választhat. Amikor módosítja a nyelvet, akkor 

a hangot is megváltoztathatja. 
 

Saját menü készítése 

 

Saját menü ké-

szítése 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a saját testre szabott menüje (legfeljebb hat) 

nyomógombjának hozzáadásához. 

Ha csak egy vagy két gomb van a menüjében, akkor mindkét 

nyomógomb a vezetőnézetben is látható. 

Ha három vagy annál is több gomb van az Ön menüjében, akkor egy 

nyomógomb látható a vezetőnézetben, amely megérintésére megnyílik a 

menü. 
 

ÉP-ok kezelése 

 

ÉP-ok kezelése 

 

 

Ezt a gombot megérintve kezelheti a saját Érdekes pont (ÉP) kategóriák 

és helyek kezeléséhez. 

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy tudassa Önnel, ha a 

kiválasztott ÉP-ok közelében tartózkodik. Így például arra is beállíthatja a 

készüléket, hogy szóljon Önnek, ha egy benzinkúthoz közeledik. 

Létrehozhat saját ÉP kategóriákat, és saját ÉP-helyeket adhat hozzá 

ezekhez a kategóriákhoz. 

Létrehozhat például egy új ÉP kategóriát, amelyet Barátoknak nevezhet el. 

Utána ehhez az új ÉP kategóriához hozzáadhatja a barátai címeit.  

Az alábbi gombokat érintse meg a saját ÉP-ok létrehozásához és 

karbantartásához: 

 ÉP hozzáadása - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az 

egyik saját ÉP kategóriájához való hozzáadásához. 

 Figyelmeztet ha ÉP közel - ezt a nyomógombot érintse meg a 

készülék beállításához, hogy figyelmeztesse Önt, ha a kiválasztott 

ÉP-ok közelében van. 

 ÉP törlése - ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP törléséhez. 

 ÉP szerkesztése - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP 

szerkesztéséhez. 

 ÉP kategória hozzáadása - ezt a nyomógombot érintse meg egy új 

ÉP kategória létrehozásához. 

 ÉP kategória törlése - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP 

kategória törléséhez. 
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Térképszínek 

 

Térképszínek 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a nappali és az éjjeli térképszínek sémájának 

kiválasztásához. 

Érintse meg a Keresés gombot egy színséma név szerinti kereséséhez. 

 

Térképjavítások 

 

Térképjavítások 

 

 

Ha térképjavítást szeretne végezni, érintse meg ezt a gombot: hibák 

javítása a térképen. 

 
 

Saját adatok és készülékadatok 

 

Saját adatok és 

készülékadatok 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom készülék műszaki adatainak 

megtekintéséhez, és adja meg, hogy meg kívánja-e osztani az adatokat a 

TomTom céggel. 

A megnyíló menüben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 

Készülékadatok 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom készülék műszaki adatainak 

kereséséhez, (például a gyári szám, vagy az alkalmazás és a térkép 

verziója). 

 

Saját adatok 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha módosítani szeretné, hogy meg 

kívánja-e osztani az adatokat a TomTom céggel. 

 

MyTomTom fiók 

 

MyTomTom fiók 

 

 

Ezt a gombot érintse meg, hogy bejelentkezzen a saját TomTom 

előfizetői fiókjába. 

Egyszerre csak egy előfizetői fiókba jelentkezhet be a készülékkel. Ha 

több előfizetői fiókja van vagy több ember megosztva használ egy 

készüléket, akkor szükség szerint átválthat az egyik fiókról egy másikra. 
 

Hálózat 

 

Hálózat 

 

 

Érintse meg ezt a gombot a Kapcsolatok menüben a Kapcsolatok állapo-

ta képernyő megnyitásához. Ez a képernyő megmutatja a készülék 

kapcsolatainak állapotát. 
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Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés 

 

Bal oldali 

működtetés / Jobb 

oldali működtetés 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a jobb- vagy balkezes működtetés megkönnyí-

téséhez. 

Ez olyan elemeket befolyásol, mint például a zoomolási sáv a térkép 

nézésekor. 

 

Telefonok 

 

Telefonok 

 

 

Érintse meg ezt a gombot a Kapcsolatok menüben a Telefon menü 

megnyitásához. 

 

Gyári beállítások visszaállítása 

 

Gyári beállítások 

visszaállítása 

 

 

A gomb megérintésével választhat a teljes és részleges gyári beállítások 

visszaállítása között. 

A teljes visszaállítással az összes személyes beállítása törlődik és a 

normál gyári beállítások lépnek újra életbe a TomTom készüléken. 

A részleges visszaállítással a meglévő személyes beállításai törlődnek, 

viszont a helyre vonatkozó információk - pl. Kedvencek, legutóbbi úti 

célok, az otthona és munkahelye címe, ÉP kategóriák és ÉP-ok - meg-

maradnak.  

Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a készüléken lévő 

alkalmazás verziószámát. 
 

Útvonal tervezése 

 

Útvonal tervezése 

 

 

A TomTom készülék útvonal-tervezési módjának beállításához érintse 

meg az Útvonal tervezése gombot.  

Az egyes opciókra vonatkozó beállítások módosításához érintse meg ezt 

a gombot. 

Megjegyzés: Ez a beállítás nem elérhető, ha TomTom lakóautós vagy 

lakókocsis terméket használ. 

Lakóautós vagy lakókocsis termékek esetén a jármű és útvonalak 

beállítás áll rendelkezésre. 

Útvonaltípusok 

Állítsa be, hogy a TomTom készülék milyen típusú útvonalakat számítson ki.  

Érintse meg az IQ Routes opciót, hogy beállítsa, használja-e a készülék az IQ Routes adatokat a 

legjobb útvonal megtalálásához. 

Fizetős utak, Kompok, Telekocsi sávok és Burkolatlan utak beállításai 

Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom készülék ezeket az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.  
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A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle sávoknak is nevezik, és nem minden országban 

alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több em-

bernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie. 

Útvonalvázlat 

Állítsa be, hogy automatikusan bezárja-e a készülék az útvonalvázlat képernyőt egy útvonal meg-

tervezése után. Ha a Nem opciót választja, akkor meg kell érintenie a Befejezés gombot az útvo-

nalvázlat képernyő bezárásához minden útvonaltervezés után. 
 

Biztonsági beállítások 

 

Biztonsági beál-

lítások 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a készülék használni kívánt biztonsági 

funkcióinak kiválasztásához. 

 

ÉP mutatása térképen 

 

ÉP mutatása 

térképen 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a térképen megjelenítendő Érdekes pontok 

(ÉP) típusainak kiválasztásához. 

1. Érintse meg az ÉP mutatása térképen gombot a Beállítások 

menüben. 

2. Válassza ki a térképen megjelenítendő ÉP kategóriákat. 

Érintse meg a Keresés opciót, és a billentyűzet használatával keresse 

meg a kategória nevét. 

3. Válassza ki, hogy az ÉP-ok a térkép 2D vagy 3D nézetében jelen-

jenek-e meg. 

4. Érintse meg a Befejezés opciót. 

Az Érdekes pontok helyei szimbólumokkal vannak jelölve a térképen. 
 

Hangszóró 

 

Hangszóró 

 

 

A készüléken található hangszóró vagy hangszóró-csatlakozás kiválaszt-

ásához érintse meg ezt a gombot. 

 

Indítás 

 

Indítás 

 

 

Ezt a gombot érintse meg annak beállításához, hogy mi történjen, amikor 

elindul a készülék. 
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Állapotsor 

 

Állapotsor 

 

 

Ezt a gombot érintse meg annak kiválasztásához, hogy mely információk 

jelenjenek meg az állapotsorban: 

 Vízszintes - az állapotsort a vezetőnézet alján jeleníti meg. 

 Függőleges - az állapotsort a vezetőnézet jobb oldalán jeleníti meg. 

 Maximális sebesség 

Fontos: A megengedett sebesség az Ön aktuális sebessége mellett 

látható. Ha a megengedett sebességnél gyorsabban vezet, az 

állapotsávban figyelmeztető jelzés jelenik meg (például az állapotsáv 

mező pirossá válik). 

A sebességkorlátozási információk nem minden úthoz állnak rendel-

kezésre. 

 Aktuális idő 

 Hátralévő távolság - a távolság az úti célig. 

 Késés - a készülék mutatja, hogy mennyivel később vagy előbb fog 

odaérni a kívánt érkezési időponthoz képest, amelyet az útvonal ter-

vezésekor adott meg. 
 

Térképek váltása 

 

Térképek 

 

 

Ezt a gombot érintse meg az útvonal tervezéséhez és a navigációhoz 

használni kívánt térkép kiválasztásához. 

Bár több térképet is tárolhat a készüléken, egyszerre csak egy térképet 

használhat a tervezéshez és a navigáláshoz. 

Az aktuális térkép átkapcsolásához egy útvonalnak más országban vagy 

régióban való megtervezéséhez egyszerűen érintse meg ezt a gombot. 

Megjegyzés: Amikor először kapcsol át egy térképre, akkor lehetséges, 

hogy csatlakoznia kell a MyTomTom előfizetői fiókjához a térkép ak-

tiválásához. 
 

Szóbeli utasítások kikapcsolása / Szóbeli utasítások bekapcsolása 

 

Szóbeli utasítások 

kikapcsolása 
 

Ezt a gombot érintse meg a szóbeli utasítások kikapcsolásához. Ezután 

nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hall-

hatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a 

figyelmeztetések. 

A szóbeli utasításokat úgy is kikapcsolhatja, hogy megérinti a Hang 

kikapcsolása elemet a Beállítások menüben. 

Megjegyzés: Ha kicseréli a hangot a készüléken, akkor a program 

automatikusan átkapcsolja a szóbeli utasításokat az új hangra. 

 

Szóbeli utasítások 

bekapcsolása 
 

Ezt a gombot érintse meg az útvonalra vonatkozó szóbeli utasítások 

bekapcsolásához. 
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Egységek 

 

Egységek 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a készülék által az útvonaltervezésnél használt 

mértékegységek kiválasztásához. 

 

Éjjeli színek használata / Nappali színek használata 

 

Éjjeli színek 

használata 
 

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerejének lecsökkentéséhez és 

a térkép sötétebb színekkel való megjelenítéséhez. 

Amikor éjszaka vagy egy sötét alagútban vezet, akkor könnyebben látja a 

képernyőt és kevésbé vonja el a vezető figyelmét, ha a képernyő 

fényereje le van csökkentve. 

Tipp: A készülék képes váltani nappali és éjszakai színek között, a 

napszaktól függően. Az éjjeli és a nappali színek közötti automatikus 

váltáshoz érintse meg a Fényerő gombot a Beállítások menüben, majd 

válassza ki a Váltás éjszakai színekre, ha sötét van opciót. 

 

Nappali színek 

használata 
 

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerejének megnöveléséhez és a 

térkép világosabb színekkel való megjelenítéséhez. 

 

Jármű és útvonalak 

 

Jármű és útvona-

lak 

 

 

Érintse meg ezt a gombot a jármű típusának beállításához és az útvonal-

terv módosításához. 

Az egyes opciókra vonatkozó beállítások módosításához érintse meg ezt 

a gombot. 

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha TomTom 

lakóautós vagy lakókocsis terméket használ. 

Egyéb termékek esetén az útvonal tervezése beállítás áll rendelkezésre. 

A jármű beállításához, vagy járművek közötti váltáshoz érintse meg a Jármű- és útvonaltípusok 

elemet. 

Ezután kiválaszthatja a jármű típusát, majd válassza a következőt: készülék beállítása a járműhöz. 

Útvonaltípusok 

Állítsa be, hogy a TomTom készülék milyen típusú útvonalakat számítson ki.  

Érintse meg az IQ Routes opciót, hogy beállítsa, használja-e a készülék az IQ Routes adatokat a 

legjobb útvonal megtalálásához. 

Fizetős utak, Kompok, Telekocsi sávok és Burkolatlan utak beállításai 

Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom készülék ezeket az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.  
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A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle sávoknak is nevezik, és nem minden országban 

alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több em-

bernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie. 

Útvonalvázlat 

Állítsa be, hogy automatikusan bezárja-e a készülék az útvonalvázlat képernyőt egy útvonal meg-

tervezése után. Ha a Nem opciót választja, akkor meg kell érintenie a Befejezés gombot az útvo-

nalvázlat képernyő bezárásához minden útvonaltervezés után. 
 

Hangok 

 

Hang módosítása 
 

Ezt a gombot érintse meg a bemondott irányokhoz és egyéb útvonalra 

vonatkozó utasításokhoz használt beszédhang megváltoztatásához. 

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak számítógépes hangok, 

amelyek közvetlenül a térképről ki tudják mondani az utcaneveket és 

egyéb adatokat, és vannak emberi beszédhangok, amelyeket színészekkel 

rögzítettek. 

 

Hang beállításai 
 

Ezt a gombot érintse meg a készülék által felolvasott bemondott irányok 

és egyéb útvonalra vonatkozó utasítások típusának beállításához. 

 

Hangvezérlés 

 

Hangvezérlés 
 

Érintse meg ezt a gombot a Hangvezérlés menü megnyitásához, amely a 

következő gombokat tartalmazza: 

 

Hangvezérlés 

kikapcsolása 
 

Érintse meg ezt a gombot a hangvezérlés kikapcsolásához. 

 

Hangvezérlés 

engedélyezése 
 

Érintse meg ezt a gombot a hangvezérlés engedélyezéséhez. 

 

Mit mondjon 
 

Érintse meg ezt a gombot a hangvezérlés funkció használata közben 

kimondható parancsok listájáért. 
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Hangerő 

 

Hangerő 

 

 

Ezt a gombot érintse meg a hangerejének beállításához. A hangerőt a 

csúszka mozgatásával módosíthatja. 
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Az Érdekes pontokról 

Az érdekes pontok vagy ÉP-ok hasznos helyek a térképen. 

Álljon itt néhány példa: 

 Éttermek 

 Szállodák 

 Múzeumok 

 Autóparkolók 

 Benzinkutak 
 

ÉP-ok létrehozása 

Tipp: Más gyártóktól származó ÉP-ok kezeléséhez a tomtom.com/supportoldalon kereshet "Más 

gyártóktól származó ÉP-ok"-at. 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megnyitásához. 

2. Érintse meg a Beállítások opciót. 

3. Érintse meg az ÉP-ok kezelése opciót. 

4. Ha nincsenek ÉP kategóriák, vagy a használni kívánt kategória nem létezik, érintse meg azÉP 

kategória hozzáadása opciót egy új kategória létrehozásához. 

 

Mindegyik ÉP hozzá kell, hogy legyen rendelve egy ÉP kategóriához. Ez azt jelenti, hogy le-

galább egy ÉP kategóriának lennie kell, mielőtt létrehozza az első ÉP-ot. 

Csak olyan ÉP kategóriához adhat hozzá ÉP-okat, amelyeket saját maga hozott létre. 

Az ÉP kategóriák létrehozásáról az ÉP-ok menedzselése részben olvashat. 

5. Érintse meg az ÉP hozzáadása menüpontot. 

6. Válassza ki az új ÉP-hoz használni kívánt ÉP kategóriát. 

7. ÉP-ok címeinek megadásához érintsen meg egy gombot ugyanúgy, ahogyan útvonalak 

tervezésénél szokta megadni a címet. 

Az ÉP-ot létrehozta a készülék, és elmentette azt a kiválasztott kategóriába. 

 

Otthon 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha az otthon helyét szeretné megadni 

ÉP-ként. 

Ez akkor lehet hasznos, ha meg szeretné változtatni az otthon helyét, de 

előtte létre szeretne hozni egy ÉP-ot az otthon aktuális címével. 

Érdekes pontok 

http://www.tomtom.com/
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Kedvenc 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy Kedvencből szeretne létrehozni 

egy ÉP-ot. 

Azért lehet hasznos ÉP-ot létrehozni egy Kedvencből, mert csak korláto-

zott számú Kedvencet lehet létrehozni. Ha több Kedvencet szeretne 

létrehozni, akkor törölnie kell néhány Kedvencet. Hogy ne kelljen 

elveszíteni egy Kedvencet, a pozíciót ÉP-ként mentse el, mielőtt törli a 

Kedvencet. 

 

Cím 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg egy cím új ÉP-ként való megadásához. 

A cím megadásánál négy lehetőség közül választhat. 

 Városközpont 

 Utca és házszám 

 Postai irányítószám 

 Átkelőhely vagy útkereszteződés 

 

Legutóbbi úti cél 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg az ÉP helyének kiválasztásához az 

utóbbi időben úti célként használt helyek listájából. 

 

Érdekes pont 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg egy Érdekes pont (ÉP) ÉP-ként való 

hozzáadásához. 

Például amikor a kedvenc éttermei számára létrehoz egy ÉP kategóriát, 

akkor ezt az opciót használja ahelyett, hogy beírná az éttermek címeit. 

 

Saját hely 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné az 

ÉP-okhoz hozzáadni. 

Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ezt a nyomógombot 

megérintve hozhat létre egy ÉP-ot az aktuális pozícióban. 

 

Mutatás térképen 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehozni 

egy ÉP-ot. 

A kurzorral válassza ki az ÉP helyét, majd érintse meg a Befejezés gom-

bot. 

 

Szélesség 

Hosszúság 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek 

megadásával szeretne létrehozni egy ÉP-ot. 

 

Utolsó megállás 

pozíciója 
 

A gomb megérintésével a legutóbb rögzített helyből létrehozhat ÉP-ot. 
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Bemondott cím 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a cím bemondásával szeretne 

létrehozni egy ÉP-ot. 

 

Helyi keresés 
 

Ezt a gombot érintse meg a Helyi keresés a TomTom Places segítségével 

szolgáltatás használatához, ha boltokat és cégeket szeretne keresni az Ön 

aktuális pozíciójában és annak környékén. 

A boltok és cégek keresésénél a következő opciók közül választhat: 

keresés az Ön közelében, az Ön úti céljának közelében, bármely más úti 

cél közelében vagy egy városban. 

Ha például egy uszodát keres az aktuális pozíciója közelében, akkor írja 

be az „uszoda” szót, és válassza ki a legjobb keresési eredményt. 
 

ÉP-ok használata az útvonal tervezéséhez 

Amikor útvonalat tervez, akkor egy ÉP-ot is megadhat úti célként. 

A következő példa egy útvonal tervezését mutatja be egy város parkolójába: 

1. Érintse meg a Navigálás... vagy Vezetés... elemet a főmenüben. 

2. Érintse meg az Érdekes pont nyomógombot. 

3. Érintse meg az ÉP a városban nyomógombot. 

Tipp: A TomTomkészüléken utoljára megtekintett ÉP is látható a menüben. 

4. Kezdje el beírni a város nevét, és válassza ki, amikor megjelenik a listában. 

5. Érintse meg a nyíl gombot az ÉP kategóriák listájának kiterjesztéséhez. 

Tipp: Ha már tudja a használni kívánt ÉP nevét, akkor a név beírásához, és e pozíció kivála-

sztásához érintse meg a Keresés név alapján gombot. 

6. Görgessen le a listában, és érintse meg az Autóparkoló elemet. 

7. A városközponthoz legközelebbi parkoló látható a lista tetején. 

8. A következő lista az egyes ÉP-ok mellett látható távolságokat magyarázza meg. A távolság 

mérése attól függ, hogy Ön eredetileg hogyan kereste az ÉP-ot: 

 ÉP Ön mellett - távolság az Ön aktuális helyétől 

 ÉP a városban - távolság a városközponttól 

 ÉP az otthon mellett - távolság az otthon helyétől 

 ÉP az útvonalon - távolság az Ön aktuális pozíciójától 

 ÉP az úti cél közelében - távolság az úti céltól 

9. Érintse meg a használni kívánt parkoló nevét, majd érintse meg a Befejezés gombot az útvonal 

kiszámítása után. 

A készülék elkezdi Önt vezetni a parkolóhoz. 

Tipp: A Helyi kereséssel is kereshet hasznos helyeket. A Helyi keresésre és egyéb LIVE szolgál-

tatásokra vonatkozó további tudnivalókat a tomtom.com/services oldalon olvashat. 
 

http://www.tomtom.com/services
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Az ÉP-ok megjelenítése a térképen 

Kiválaszthatja, hogy milyen típusú ÉP-helyeket kíván megjeleníteni a térképeken. 

1. Érintse meg az ÉP mutatása térképen gombot a Beállítások menüben. 

2. Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt kategóriákat. 

3. Érintse meg a Befejezés opciót. 

4. Válassza ki, hogy az ÉP-helyeket 2D vagy 3D nézetben kívánja megjeleníteni a térképen. 

5. Érintse meg a Befejezés opciót. 

A kiválasztott ÉP-típusok szimbólumokként jelennek meg a térképen. 
 

Egy ÉP felhívása 

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden navigációs készüléken támogatott. 

A TomTom készüléken lévő ÉP-ok némelyike telefonszámot is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha a 

készülék támogatja a kihangosított hívásokat, a készülékkel fel is tudja hívni az ÉP-ot és útvonalat is 

tervezhet vele az ÉP pozíciójába. 

Például rákereshet egy mozira, telefonon lefoglalhatja a jegyet, majd megtervezheti az útvonalat a 

mozihoz, mindezt a TomTom készülék használatával. 

1. Érintse meg a telefon gombot a vezetőnézetben. 

Ha a nyomógomb nem látható a vezetőnézetben, érintse meg a Saját menü készítése opciót a 

Beállítások menüben, majd válassza a Hívás... opciót a nyomógomb vezetőnézetben való 

megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg az Érdekes pont gombot. 

3. Válassza ki, hogyan szeretne ÉP-ot keresni. 

Ha például az útvonalán szeretne keresni egy ÉP-ot, érintse meg az ÉP az útvonalon elemet. 

4. Érintse meg a felhívandó ÉP típusát. 

Ha például egy mozit szeretne felhívni, hogy jegyet foglaljon le, akkor érintse meg a Mozi ele-

met, majd válassza ki a felhívni kívánt mozit. Ezután érintse meg a Hívás vagy a Tárcsázás op-

ciót a hívás indításához. 

A TomTom készülék az Ön mobiltelefonját használja az ÉP felhívásához. 
 

Figyelmeztetések beállítása ÉP-okhoz 

Beállíthat figyelmeztető hangot, amit akkor játszik le a készülék, amikor Ön egy adott típusú 

ÉP-hoz, például egy benzinkúthoz közeledik. 

A következő példában egy figyelmeztető hang beállítása látható, amelynek akkor kell megszólalnia, 

amikor Ön 250 méterre van egy benzinkúttól. 

1. Érintse meg az ÉP-ok kezelése majd a Figyelmeztet, ha ÉP közel elemet a Beállítások 

menüben. 

2. Görgessen le a listában, és érintse meg a Benzinkút elemet. 

Tipp: Egy figyelmeztetés eltávolításához érintse meg a kategória nevét, majd érintse meg az 

Igen opciót. A figyelmeztetésre beállított ÉP kategóriák nevei mellett egy hang szimbólum 

látható. 

3. Állítsa be a távolságot 250 méterre, és érintse meg az OK gombot. 
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4. Válassza a Hangeffektus opciót, majd érintse meg a Következő opciót. 

5. Válassza ki az ÉP-hoz tartozó figyelmeztetési hangot, majd érintse meg a Következő opciót. 

6. Ha csak akkor szeretné hallani a figyelmeztetést, ha az ÉP közvetlenül a tervezett útvonalon 

van, akkor válassza a Figyelmeztetés csak ha ÉP van az úton opciót. Utána érintse meg a Be-

fejezés gombot. 

A figyelmeztetés be lett állítva a kiválasztott ÉP kategóriához. Akkor fogja hallani a figyelmez-

tető hangot, amikor 250 méterre lesz egy benzinkúttól, amely az útvonalán van. 
 

ÉP-ok kezelése 

Az ÉP kategóriák és helyek kezeléséhez érintse meg az ÉP-ok kezelése menüpontot. 

 

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy tudassa Önnel, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében 

tartózkodik. Ezzel például úgy is beállíthatja a készüléket, hogy szóljon Önnek, ha egy benzinkúthoz 

közeledik. 

Létrehozhat saját ÉP kategóriákat, és saját ÉP-helyeket adhat hozzá ezekhez a kategóriákhoz. 

Ez például azt jelenti, hogy létrehozhat egy új ÉP kategóriát, amelyet Barátoknak nevezhet el. Utána 

ehhez az új ÉP kategóriához hozzáadhatja a barátai címeit. 

Az alábbi gombokat érintse meg a saját ÉP-ok létrehozásához és karbantartásához: 

 ÉP hozzáadása - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az egyik saját ÉP kategóriájához 

való hozzáadásához. 

 Figyelmeztet ha ÉP közel - ezt a nyomógombot érintse meg a készülék beállításához, hogy 

figyelmeztesse Önt, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében van. 

 ÉP törlése - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP kategória törléséhez. 

 ÉP szerkesztése - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP szerkesztéséhez. 

 ÉP kategória hozzáadása - ezt a nyomógombot érintse meg egy új ÉP kategória létre-

hozásához. 

 ÉP kategória törlése - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP kategória törléséhez. 
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Segítségkérés 

Érintse meg a Segítség gombot a főmenüben a sürgősségi szolgáltatási központokhoz és más 

speciális szolgáltatóhelyekhez történő navigáláshoz. Ha a készüléke támogatja a hívások kihan-

gosítását, és a telefonja hozzá van csatlakoztatva a készülékéhez, közvetlenül telefonon kapcsolat-

ba léphet sürgősségi szolgáltatásokkal. 

Ha például Ön érintett egy balesetben, akkor a Segítség menü használatával megkeresheti és 

felhívhatja a legközelebbi kórházat, és megmondhatja nekik a pontos pozícióját.   

Tipp: Ha nem látja a Segítség nyomógombot a főmenüben, érintse meg a Beállítások, majd a 

Biztonsági beállítások opciót. Távolítsa el a Csak a lényeges menüpontok megjelenítése vezetés 

közben jelölőnégyzet jelölését. 
 

A Segítség használata egy helyi szolgáltatás felhívásához 

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden navigációs készüléken támogatott. 

A Segítség menüpont használatához egy szolgáltatóközpont megkeresésére, a központ felhívására 

és az Ön aktuális pozíciójától a központhoz navigálásra az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg a Segítség elemet. 

3. Érintse meg a Segélyhívás opciót. 

4. Válassza ki a kívánt szolgáltatás típusát, például A legközelebbi kórház. 

5. Válasszon ki a listából egy központot, a legközelebbi a lista tetején található. 

A készülék a hely leírásával együtt megmutatja az Ön pozícióját a térképen. Ez segít Önnek 

elmondani, hogy honnan telefonál. 

Ha a készüléke támogatja a hívások kihangosítását, és telefon van csatlakoztatva a ké-

szülékéhez, a készülék automatikusan tárcsázza a telefonszámot. Ha nincs telefon csatlakoztat-

va, akkor megjeleníti a telefonszámot, hogy Ön felhívhassa azt. 

6. Ha autóval szeretne navigálni a központhoz, akkor érintse meg a Navigálás oda opciót. Ha 

gyalog van, akkor érintse meg a Gyaloglás oda opciót. 

A navigációs készülék elkezdi az Ön vezetését az úti céljához. 
 

A Segítség menü opciói 

Megjegyzés: Egyes országokban nem érhető el minden szolgáltatás. 

 

Segélyhívás 
 

Ezt a gombot érintse meg egy szolgáltatóhely elérhetőségi adatainak 

megkereséséhez. 

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden készüléken 

Súgó 
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támogatott. 

 

Segítséghez vezet 
 

Ezt a gombot érintse meg az autóval történő navigáláshoz a szolgál-

tatóhelyre. 

 

Segítséghez 

gyalogol 
 

Ezt a gombot érintse meg a gyalogos navigáláshoz a szolgáltatóhelyre. 

 

Hol vagyok? 
 

Ezt a gombot érintse meg, hogy megnézze az aktuális pozícióját a 

térképen.   

Ha a készüléke támogatja a hívások kihangosítását, és a telefonja hozzá 

van csatlakoztatva a készülékéhez, megérintheti a Hol vagyok?. elemet, 

ezután kiválaszthatja a szolgáltatástípust, mellyel kapcsolatba szeretne 

lépni, majd közölheti velük a készülékén jelzett pontos tartózkodási 

helyét. 

 

Biztonsági és 

egyéb útmutatók 
 

Ezt a nyomógombot megérintve különböző útmutatókat, például az 

Elsősegély útmutatót olvashatja el. 

 

Termékek ké-

zikönyvei 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg az Ön navigációs készülékére vonat-

kozó kézikönyvek elolvasásához. 
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A kihangosított hívásokról 

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden készüléken támogatott. 

Ha Önnek van Bluetooth® technológiát használó mobiltelefonja, akkor a TomTom készüléket 

telefonhívások kezdeményezésére és üzenetek küldésére és fogadására is használhatja. 

Fontos: Nem mindegyik telefon támogatott vagy kompatibilis minden funkcióval. További in-

formációkért lépjen a tomtom.com/phones/compatibility weboldalra. 
 

A telefon csatlakoztatása 

Először létre kell hoznia egy csatlakozást a mobiltelefon és a TomTom készülék között. 

A Beállítások menüben válassza a Kapcsolatok lehetőséget, majd érintse meg a Telefonok elemet. 

Érintse meg a Telefonok kezelése elemet, és válassza ki a listából saját telefonját. 

Ezt csak egyszer kell megtennie, aztán a TomTom készülék már emlékezni fog az Ön telefonjára. 

Tippek 

 Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth® funkciót a telefonján. 

 Ellenőrizze, hogy a telefont „felismerhető” vagy „mindenki számára látható” állapotba állítot-

ta-e. 

 Előfordulhat, hogy a telefonon be kell írnia a „0000” jelszót, hogy csatlakozni tudjon a TomTom 

készülékhez. 

 Hogy ne kelljen a „0000” kódot a telefon minden egyes használatakor megadnia, mentse el a 

TomTom készüléket megbízható készülékként a telefonon. 

A Bluetooth beállításokról szóló kiegészítő információkat lásd a mobiltelefon felhasználói ké-

zikönyvében. 
 

Hívás kezdeményezése 

Miután létrehozta a kapcsolatot a TomTom készülék és a mobiltelefon között, a navigációs ké-

szülék segítségével kihangosított hívásokat kezdeményezhet a mobiltelefonról. 

Telefonhívás kezdeményezéséhez érintse meg a telefon nyomógombot a vezetőnézetben. Utána 

érintse meg az alábbi nyomógombok egyikét: 

 Érintse meg az Otthon nyomógombot az otthon helyének felhívásához. 

Ha nem írta be a számot az Otthon helyéhez, akkor ez a nyomógomb nem elérhető. 

 Érintse meg a Telefonszám opciót a hívni kívánt telefonszám beírásához. 

 Érintse meg az Érdekes Pont menüpontot, ha egy Érdekes pontot (ÉP) szeretne kiválasztani a 

híváshoz. 

Ha a készülék ismeri az ÉP telefonszámát, akkor azt kijelzi az ÉP mellett. 

Hívások kihangosítása 

http://www.tomtom.com/phones/compatibility
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 Érintse meg a Telefonkönyv-bejegyzés menüpontot, hogy a telefonkönyvből válasszon ki egy 

hívandó számot. 

Megjegyzés: az Ön telefonkönyve automatikusan át lesz másolva a TomTom készülékre, amikor 

először hoz létre egy csatlakozást a mobiltelefonjával. 

Nem mindegyik telefon támogatja a telefonkönyv átküldését a készülékbe. További in-

formációkért lépjen a tomtom.com/phones/compatibility weboldalra. 

 Érintse meg az Utolsó hívott számok nyomógombot a készülékkel utoljára hívott emberek 

vagy számok kiválasztásához a listából. 

 Érintse meg az Utolsó hívó fél nyomógombot, hogy az utóbb Önt hívó emberek vagy számok 

közül választhasson a listából. 

Csak a készülékkel fogadott hívások vannak elmentve a listában. 
 

Hívás fogadása 

Amikor valaki hívja Önt, megjelenik a hívó fél neve és telefonszáma. A képernyő megérintésével 

fogadhatja vagy utasíthatja el a hívást. 
 

Automatikus fogadás 

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy az automatikusan fogadja a beérkező tele-

fonhívásokat. 

Az automatikus hívásfogadás beállításához a Beállítások menüben válassza a Kapcsolatok le-

hetőséget, majd érintse meg a Telefonok elemet. Érintse meg az Automatikus válasz beállításai 

elemet. 

Válassza ki, hogy mennyi ideig várjon a készülék, mielőtt automatikusan fogadja a hívást, majd 

érintse meg a Befejezés opciót. 
 

Több telefon csatlakoztatása a készülékhez 

Akár 5 mobiltelefonnal is létesíthet kapcsolatot. 

További telefonok hozzáadásához kövesse az alábbiakat. 

1. Érintse meg a Kapcsolatok opciót a Beállítások menüben. 

2. Érintse meg a Telefonok elemet. 

3. Érintse meg a Telefonok kezelése opciót. 

4. Érintse meg a Hozzáadás  elemet, és kövesse az utasításokat. 

A telefonok közötti váltáshoz érintse meg a Telefonok kezelése elemet. Ezután érintse meg a 

csatlakoztatni kívánt telefonhoz tartozó gombot. 
 

Mobiltelefon menü 

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden navigációs készüléken támogatott. 

http://www.tomtom.com/phones/compatibility
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Telefonok kezelése 
 

Ezt a gombot érintse meg a TomTom készülékhez csatlakoztatandó 

mobiltelefonok kezeléséhez. 

Legfeljebb öt különböző mobiltelefonhoz adhat hozzá profilt. 

 

Kihangosítás 

letiltása 
 

A hívások kihangosításának engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse 

meg ezt a gombot. 

 

Hívás 
 

Ezzel a nyomógombbal kezdeményezhet telefonhívást. 

 

Otthoni tele-

fonszám megvál-

toztatása 
 

Ezzel a nyomógombbal módosíthatja otthoni telefonszámát. 

 

Törlés 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg a törölni kívánt információ kiválaszt-

ásához. Az utoljára hívó felek listáját és az utoljára hívott számok listáját 

törölheti. 

 

Automatikus 

válasz beállításai 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg az automatikus válasz beállításainak 

módosításához. 

Fontos: Nem mindegyik telefon támogatott vagy kompatibilis minden funkcióval. 
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A Kedvencekről 

A Kedvencekkel könnyen kiválaszthat egy pozíciót anélkül, hogy meg kellene adnia a címet. 

Ezeknek nem kell kedvenc helyeknek lenniük, egyszerűen hasznos címek gyűjteményeként 

használhatók. 

Tipp: Ha megadott gyakori úti célokat, azok a Kedvencek listájában jelennek meg. 
 

Kedvenc létrehozása 

Egy Kedvenc létrehozásához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a Beállítások elemet. 

3. Érintse meg a Kedvencek opciót. 

4. Érintse meg a Hozzáadás opciót. 

Válassza ki a Kedvenc típusát az alább ismertetett gombok egyikének megérintésével: 

 

Otthon 
 

Az Otthon helyét is beállíthatja Kedvencként. 

 

Kedvenc 
 

Nem készíthet Kedvencet egy másik Kedvencből. Ez az opció sosem 

fog rendelkezésre állni ebben a menüben. 

Kedvenc átnevezéséhez érintse meg a Kedvencek rendezése opciót a 

Beállítások menüben. 

 

Cím 
 

Egy címet is megadhat Kedvencként. 

 

Legutóbbi úti cél 
 

Hozzon létre új Kedvencet egy hely kiválasztásával az utóbbi úti célok 

listájából. 

 

Helyi keresés 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a Helyi keresés a TomTom Places 

segítségével szolgáltatást szeretné használni, például boltok vagy 

cégek keresésekor, és Kedvencekként akarja elmenteni azokat. 

Ha például egy uszodát keres az aktuális pozíciója közelében, akkor 

írja be az „uszoda” szót, és válassza ki a legjobb keresési eredményt. 

Kedvencek 
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Megjegyzés: Csak LIVE készülékeken elérhető. 

 

Érdekes pont 
 

Ha egy olyan ÉP-ot látogat meg, amelyet különösen szeret, például 

egy éttermet, akkor azt hozzáadhatja a Kedvencekhez. 

 

Saját hely 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné a 

Kedvencekhez hozzáadni. 

Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ott ezt a nyomógombot 

megérintve létrehozhat egy Kedvencet. 

 

Mutatás térképen 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehoz-

ni egy Kedvencet. 

Válassza ki a Kedvenc helyét a kurzorral, majd érintse meg a Be-

fejezés opciót. 

 

Szélesség 

Hosszúság 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek 

megadásával szeretne létrehozni egy Kedvencet. 

 

Bemondott cím 
 

Ezt a nyomógombot érintse meg egy Kedvencnek a cím be-

mondásával való létrehozásához. 

 

Utolsó megállás 

pozíciója 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a legutóbb rögzített 

pozícióját szeretné kiválasztani. 

A készülék javasol egy nevet az Ön új Kedvence számára. Új név beírásához nem szükséges 

törölni az ajánlott nevet, csak kezdje el a gépelést. 

Tipp: Olyan nevet célszerű adni a Kedvencnek, amelyet könnyen meg tud jegyezni. 

Érintse meg az OK gombot. 

Az új Kedvenc megjelenik a listában. 

Ha több Kedvencet adott meg, és a Tippek be van kapcsolva, akkor a készülék megkérdezi Önt, 

hogy tervez-e rendszeres utazásokat ugyanazokra a helyekre. Ha az IGEN választ érinti meg, akkor 

kedvenc úti célként megadhatja ezeket az úti célokat. Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a 

készüléket, azonnal kiválaszthatja úti célként az egyiket ezek közül a helyek közül. Ezen úti célok 

módosításához vagy új úti cél kiválasztásához érintse meg az Indítás elemet a Beállítások 

menüben, majd válassza a Kérdezzen útirányt elemet. 
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Kedvenc használata 

Egy Kedvencet arra használhat, hogy a cím beírása nélkül navigáljon el egy helyre. Egy 

Kedvenchez navigáláshoz kövesse az alábbiakat: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. Érintse meg a Navigálás... vagy Vezetés... elemet. 

3. Érintse meg a Kedvenc opciót. 

4. Válasszon egy Kedvencet a listából. 

A TomTom készülék kiszámítja Önnek az útvonalat. 

5. Az útvonal kiszámítása után érintse meg a Befejezés opciót. 

A készülék azonnal elkezdi vezetni Önt az úti cél felé a szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható 

utasításokkal. 
 

Kedvenc nevének módosítása 

Egy Kedvenc nevének módosításához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a Beállítások elemet. 

3. Érintse meg a Kedvencek opciót. 

4. Érintse meg az átnevezendő Kedvencet. 

Tipp: A bal és a jobb nyilakkal választhat ki egy másik Kedvencet a listából. 

5. Érintse meg az Átnevez opciót. 

6. Írja be az új nevet, majd érintse meg az Kész gombot. 

7. Érintse meg a Befejezés opciót. 
 

Kedvenc törlése 

Egy Kedvenc törléséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez. 

2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a Beállítások elemet. 

3. Érintse meg a Kedvencek opciót. 

4. Érintse meg a törlendő Kedvencet. 

Tipp: A bal és a jobb nyilakkal választhat ki egy másik Kedvencet a listából. 

5. Érintse meg a Törlés opciót. 

6. A törlés megerősítéséhez érintse meg az Igen opciót. 

7. Érintse meg a Befejezés opciót. 
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A LIVE szolgáltatásokról 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

Az alábbi LIVE szolgáltatások lehetnek elérhetők a készülékhez. A LIVE szolgáltatások előfizetéssel 

használhatók. 

 Forgalom 

 Keresés és autózás 

 Úti cél megosztása 

 Sebességmérő kamerák vagy Veszélyes zónák 

 Időjárás 

 Helyi keresés 

 QuickGPSfixTM 
 

Biztonsági megjegyzések 

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan 

elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti 

berendezései. 

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti. 

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus 

egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban 

vagy repülőgépen. 
 

Előfizetés a LIVE szolgáltatásokra 

Az Ön LIVE szolgáltatási előfizetésének ellenőrzése 

Az előfizetés állapotát bármikor megtekintheti. A főmenüben érintse meg a Szolgáltatások, majd a 

Saját szolgáltatások elemet. 

A TomTom készülék figyelmezteti is Önt, amikor közeledik a LIVE szolgáltatásokra vonatkozó 

előfizetésének megújítási dátuma. 

A LIVE szolgáltatások előfizetéséről és a fizetési feltételekről további információkat a 

tomtom.com/services weboldalon talál. 

A LIVE szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének megújítása a készülék használatával 

1. A főmenüben érintse meg a Szolgáltatások, majd a Saját szolgáltatások elemet. 

Szolgáltatások 

http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/services
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A LIVE szolgáltatások állapota látható. 

2. Érintse meg annak a szolgáltatásnak a nevét, amelyet meg szeretne újítani. 

A készülék nyugtázza, hogy Ön meg szeretné újítani az előfizetését. 

3. Érintse meg az Igen opciót. 

A megújítási kérelmet elküldi a készülék a TomTom számára. A fizetést online kell intéznie, a 

készüléken látható vagy azt megelőző dátummal. 

A LIVE szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének megújítása a TomTom honlapján 

1. Lépjen ide: tomtom.com/getstarted a MyDrive Connect telepítéséhez, (ha még nincs telepítve), 

és indítsa el a MyDrive rendszert. 

2. Amikor arra kéri a program, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez az USB-kábellel. 

Ezután kapcsolja be a készüléket. 

Fontos: Az USB csatlakozót közvetlenül a számítógép USB portjába kell csatlakoztatnia, nem 

pedig egy USB hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB portjába. 

3. Nyissa meg a LIVE szolgáltatások részt. 

4. Ellenőrizze az előfizetésének állapotát, majd kattintson a megújítani kívánt szolgáltatás nevére. 

Itt meg kell adnia a fizetéshez szükséges adatokat. 

5. Adja meg a fizetéshez szükséges adatait, majd fejezze be a tranzakciót. 

Ezzel az előfizetése meg lett újítva. 
 

Leírás TomTom Traffic 

A TomTom Traffic egy egyedülálló TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat 

biztosít. A TomTom szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

Az IQ Routes funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal 

megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok figyelembe vételével. 

A TomTom készülék rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha 

forgalmi dugó vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a készülék felkínálja, 

hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére. 
 

Keresés és autózás 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

Közeli helyeket és helyi információkat kereshet a navigációs készülék következő szolgáltatásaival: 

 TripAdvisor 

 Expedia 

Ezután a szolgáltatások segítségével megtalált helyre navigálhat navigációs eszköze segítségével. 
 

http://www.tomtom.com/getstarted
http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/services
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úti cél megosztása 

A Twitter segítségével megoszthatja úti célját és érkezésének időpontját barátaival és család-

tagjaival. 
 

A Helyi keresésről 

A helyi keresés használatával boltokat és cégeket kereshet a TomTom Places segítségével, majd 

útvonalat tervezhet a kiválasztott úti célhoz. 
 

A helyi keresés használata 

Egy helynek a helyi kereséssel való megkereséséhez és az odavezető útvonal megtervezéséhez az 

alábbi lépéseket kell tennie. Ebben a példában egy szupermarketet keres az aktuális pozíciója 

közelében. 

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez, majd érintse meg a Navigálás... vagy a 

Vezetés... opciót. 

Tipp: Egy saját gyors menü nyomógombot is beállíthat a helyi kereséshez a Beállítások vagy 

a Saját menü készítése opció megérintésével. Válassza a Navigálás helyi keresési címhez 

vagy a Vezetés helyi keresési címhez lehetőséget. 

2. Érintse meg a Helyi keresés opciót. 

3. Érintse meg a Keresés Ön mellett opciót. 

4. Írja be, hogy „szupermarket”, majd érintse meg az OK gombot. 

A keresésnek megfelelő helyek egy listában láthatók - az Ön aktuális pozíciójától mért 

távolságukkal és az értékeléssel együtt. 

5. Válassza ki a listában látható egyik helyet. 

A hely megjelenik a térképen. 

A hely adatainak megtekintéséhez érintse meg az Info megjelenítése opciót. 

6. Érintse meg a Kiválaszt opciót. 

Válassza ki, hogy oda szeretne-e navigálni, meg szeretné-e jeleníteni a helyet a térképen, az 

adott helyen keresztül szeretne-e utazni vagy a kedvencek közé szeretné-e felvenni. 
 

A Sebességmérő kamerákról 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás az alábbiakat magába foglaló sebességmérő-kamera 

figyelmeztetéseket és biztonsági figyelmeztetéseket nyújtja: 

 Rögzített sebességmérő kamerák helyei. 

 Gyakori balesetek helyei. 

 Mobil kamerák helyei. 

 Átlagsebességet ellenőrző kamerák helyei. 

 Piroslámpa kamerák helyei. 

http://www.tomtom.com/services
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 Sorompó nélküli vasúti átjárók. 

Megjegyzés: Franciaországban nem érkeznek egyes kamerákra vagy különféle kameratípusokra 

vonatkozó figyelmeztetések. Csak veszélyes zónákra vonatkozó figyelmeztetés küldése le-

hetséges. A veszélyes zónákban előfordulhatnak kamerák. Bejelentheti vagy megerősítheti a 

veszélyes zónák helyét, de nem távolíthatja el azokat. 
 

Egyéb szolgáltatások 

Megjegyzés: Csak LIVE készülékeken elérhető. 

A következő szolgáltatások is elérhetők a TomTom készüléken: 

Időjárás 

Az Időjárás szolgáltatás öt napos időjárás-előrejelzést ad a térképen található bármely pozícióra. 

A QuickGPSfix szolgáltatás 

A QuickGPSfix szolgáltatás GPS műholdas pozíciókról tartalmaz információkat, amivel segíti a 

navigációs készüléket a pozíció gyorsabb megtalálásában. 

Saját szolgáltatások 

Az előfizetés ellenőrzéséhez érintse meg a Szolgáltatások gombot a főmenüben, majd érintse 

meg a Saját szolgáltatások gombot. 

A TomTom készülék értesíti Önt, amikor a LIVE szolgáltatások előfizetéseit meg kell újítania. Arra is 

használhatja a készüléket, hogy értesítse a TomTom-ot az Ön aktuális előfizetésének 

meghosszabbítási szándékáról.  

A LIVE szolgáltatások előfizetéséről és a fizetési feltételekről további információkat a 

tomtom.com/services weboldalon talál. 

http://www.tomtom.com/services
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Keresés és autózás 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

Közeli helyeket és helyi információkat kereshet a navigációs készülék következő szolgáltatásaival: 

 TripAdvisor 

 Expedia 

Ezután a szolgáltatások segítségével megtalált helyre navigálhat navigációs eszköze segítségével. 
 

ÉP-ok keresése a Keresés és autózás funkció segítségével 

ÉP-ot megkeresheti a TripAdvisor vagy az Expedia segítségével, majd az adott helyre navigálhat 

navigációs eszköze segítségével. 

Szálloda kereséséhez például a következőket kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

Tipp: Amikor az ÉP-hoz vezető útvonalat tervezi, az ÉP kategória kiválasztása után választhat 

a TripAdvisor és az Expedia által felajánlott ÉP-ok közül is. 

2. Érintse meg a TripAdvisor vagy az Expedia lehetőséget. 

      

3. Érintse meg a Városban lehetőséget. 

A keresést különböző módokon hajthatja végre az Ön közelében levő helyeken, vagy egy adott 

városon belül. 

4. Kezdje el beírni a város nevét, és válassza ki, amikor megjelenik a listában. 

5. Érintse meg a nyíl gombot az ÉP kategóriák listájának kiterjesztéséhez. 

Tipp: Ha már tudja a használni kívánt ÉP nevét, akkor érintse meg a Keresés elemet, hogy 

beírja a nevet, és kiválassza ezt a pozíciót. 

6. Érintse meg a Szállodák opciót. 

Az úti célhoz legközelebbi szálloda látható a lista tetején. A távolság mérése attól függ, hogy 

Ön eredetileg hogyan kereste az ÉP-ot: 

 Ön mellett - távolság az aktuális pozíciótól 

 A városban - távolság a városközponttól 

 Az otthon mellett - távolság az otthon helyétől 

Keresés és autózás 
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 Úti cél közelében - távolság az úti céltól 

Megjelennek a felhasználói értékelések és az árak (ha elérhetők). 

7. Válassza ki annak a szállodának a nevét, amelyről részletes információt szeretne. A következő 

opciók közül választhat: a hotelről írt értékelések elolvasása, a szálloda felhívása, vagy annak 

megtudakolása, hogy van-e parkolási lehetőség a szállodánál vagy a környéken. 

8. Ha a szállodához szeretne navigálni, érintse meg a Kiválaszt lehetőséget. Ha vissza kíván térni 

a találati listához, válassza a Vissza lehetőséget. 

9. Az útvonal kiszámítása után érintse meg a Befejez opciót. 

A navigációs készülék elkezdi vezetni Önt az úti cél felé. 
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Úti cél és érkezés időpontjának megosztása 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

A Twitter segítségével navigációs készülékén megoszthatja úti célját és érkezésének időpontját 

barátaival és családtagjaival.  

Fontos:Ezt az alkalmazást bármikor kikapcsolhatja, és csak az Ön kérésére küld üzenetet. 

Tipp: A TomTom készülékhez speciális Twitter fiókot hozhat létre, és a fiókot csak korlátozott 

számú követővel oszthatja meg az összes követő helyett. Ha ezt a lehetőséget választja, le-

hetséges, hogy privát módra szeretné beállítani ezt a fiókot a Twitter weboldalán, mely által 

ellenőrizheti, hogy ki nézheti meg aktuális pozíciójának adatait. 

Érkezési idejének megosztásához például a következőket kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

2. Érintse meg a Twitter opciót. 

 

3. A Twitter fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a Belépés lehetőséget. 

Ha már bejelentkezett, választhatja az Érkezési időpont megosztása, Bejelentkezés, Kije-

lentkezés elemet vagy módosíthatja a Beállítások elemet. 

4. Érintse meg az Érkezési időpont megosztása lehetőséget. Az érkezési időpont megosztásához 

már megtervezett útvonallal kell rendelkeznie. 

Tipp: Ha bejelentkezett a Twitterbe, az érkezési időt az útvonalvázlat képernyőn a Tweet 

gombbal is megoszthatja. 

Válassza az Üzenet módosítása lehetőséget, ha módosítani kívánja a küldeni kívánt üzenetet. 

5. Válassza a Tweet lehetőséget, ha érkezési idejét tartalmazó üzenetet kíván küldeni. 

Megjelenik az üzenet elküldését megerősítő üzenet. 

6. Az OK gombra kattintva visszatérhet a menübe vagy az útvonalvázlat képernyőre. 

úti cél megosztása a Twitter 

segítségével 
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Fontos: Ha a TomTom navigációs eszközzel bejelentkezett Twitter fiókjába, egészen addig beje-

lentkezve marad, amíg a TomTom készülékkel ki nem jelentkezik. Amennyiben nem tudná elérni 

TomTom készülékét, keresse fel a www.twitter.com weboldalt, és módosítsa beállításait és jelsza-

vát. Ha készülékét kölcsönadja valakinek, ne feledje, hogy először ki kell lépnie a Twitter fiókból. 
 

Bejelentkezés az úti célnál 

A navigációs eszközön a Twitter segítségével bejelentkezhet az úti célnál.  

Fontos:Ezt az alkalmazást bármikor kikapcsolhatja, így majd csak az Ön kérésére küld üzenetet. 

Az úti célnál a bejelentkezéshez tegye a következőt: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

2. Érintse meg a Twitter opciót. 

 

3. A Twitter fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a Belépés lehetőséget. 

Ha már bejelentkezett, választhatja az Érkezési időpont megosztása, Bejelentkezés, Kije-

lentkezés elemet vagy módosíthatja a Beállítások elemet. 

4. Érintse meg aBejelentkezés lehetőséget. 

Tipp: Ha a Twitter beállításai közt engedélyezte a Kérdezzen rá, hogy be kívánok-e je-

lentkezni, amikor megérkezek az úti célhoz beállítást, az úti cél elérésekor automatikusan 

megkérdezi a rendszer, hogy be kíván-e jelentkezni. 

A bejelentkezés helyének módosításához érintse meg a Hely módosítása elemet. A listából 

válassza ki az új helyet vagy az új hely felvételéhez érintse meg a Hely hozzáadása elemet. 

A bejelentkezési üzenet módosításához érintse meg az Üzenet módosítása elemet. Módosítsa 

az üzenetet, majd érintse meg az OK opciót. 

5. Ha a képernyőn látható helyen szeretne bejelentkezni, érintse meg az Igen lehetőséget.  

A térképen látható pozíciója és az aktuális bejelentkezési üzenet is megjelenik. 

6. Ha a hely és az üzenet is helyes, érintse meg a Bejelentkezés elemet. 

Bejelentkezési üzenetét a Twitter továbbítja. 

Fontos: Ha a TomTom navigációs eszközzel bejelentkezett Twitter fiókjába, egészen addig beje-

lentkezve marad, amíg a TomTom készülékkel ki nem jelentkezik. Amennyiben nem tudná elérni 

TomTom készülékét, keresse fel a www.twitter.com weboldalt, és módosítsa beállításait és jelsza-

vát.  

 

 

http://www.twitter.com/
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A forgalmi információkról 

A forgalmi információkat Ön kétféleképpen fogadhatja: 

 TomTom Traffic. 

 Forgalmi üzenetcsatorna (RDS-TMC). 

A forgalmi információk használatával a TomTom készülék automatikusan módosíthatja az útvona-

lat a késedelmek minimalizálása érdekében. 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 
 

Leírás TomTom Traffic 

A TomTom Traffic egy egyedülálló TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat 

biztosít. A TomTom szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

Az IQ Routes funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal 

megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok figyelembe vételével. 

A TomTom készülék rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha 

forgalmi dugó vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a készülék felkínálja, 

hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére. 
 

Biztonsági megjegyzések 

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan 

elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti 

berendezései. 

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti. 

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus 

egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban 

vagy repülőgépen. 
 

A forgalmi információk használata 

Ha RDS-TMC jelvevőt használ, a TMC forgalmi információk TomTom készüléken való megtekin-

téséhez csatlakoztassa a TomTom RDS-TMC forgalmi jelvevőt a készülék USB-csatlakozójához. 

A forgalomjelző sáv a vezetőnézet jobb oldalán látható. A sáv a forgalmi késlekedésekről informá-

lja Önt vezetés közben, izzó pontokkal mutatva az útvonalon lévő forgalmi eseményeket. 

Forgalom 

http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/services
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A forgalom sáv felső része az úti célt jeleníti meg, és mutatja az útvo-

nalon lévő forgalmi dugók és más események által okozott összes 

késlekedés idejét. 

A forgalom sáv középső szakasza az útvonalon lévő egyedi forgalmi 

eseményeket mutatja az előfordulásuk sorrendjében. 

A forgalom sáv alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és 

mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó 

távolságot. 

A forgalomjelző sáv jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem 

láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak. 

A mutatók színe az alábbi példa szerint azonnal jelzi Önnek az esemény típusát: 

 
Ismeretlen vagy azonosítatlan helyzet. 

 
Lassú forgalom. 

 
Torlódott forgalom. 

 
Leállt forgalom vagy útlezárás. 

 

Haladás a leggyorsabb útvonalon 

A TomTom készülék rendszeresen figyeli az úti célhoz vezető gyorsabb útvonalakat. Ha megválto-

zik a forgalmi szituáció, és gyorsabb útvonal is található, akkor a készülék felajánlja az utazás 

újratervezését, hogy Ön a gyorsabb útvonalat használhassa. 

Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az automatikusan újratervezze az útvonalát, ha egy gyorsabb 

útvonalat talál. Ennek beállításához érintse meg a Forgalom beállításai gombot a Forgalom 

menüben. 

Az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal manuális megkereséséhez és újratervezéséhez az 

alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a forgalom sávot. 

Tipp: Ha az oldalsó sáv megérintésére a főmenü látható a forgalmi menü helyett, akkor a ki-

jelző keretén nyugvó ujjával próbálja meg megérinteni a sávot. 

A képernyőn megjelenik az útvonalon ismert közlekedési események összefoglalása. 

2. Érintse meg az Opciók elemet. 

3. Érintse meg a Torlódásokat elkerül opciót. 

A készülék megkeresi az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat. 

Az új útvonal is tartalmazhat forgalmi késlekedéseket. Újratervezheti úgy is az útvonalat, hogy 

minden forgalmi késlekedést elkerüljön, de általában tovább tart végigmenni az összes ké-

slekedést elkerülő útvonalon, mint a leggyorsabb útvonalon. 
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4. Érintse meg a Befejezés opciót. 
 

Késedelmek minimalizálása 

A TomTom Traffic adatait az útvonalán lévő forgalmi késlekedések minimalizálására használhatja. 

A késedelmek automatikus minimalizálásához a következőket kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

2. Érintse meg a Forgalom opciót. 

3. Érintse meg a Forgalom beállításai opciót. 

4. Válasszon, hogy a készülék mindig a gyorsabb útvonalat válassza, kérdezze meg Önt vagy 

soha ne módosítsa az útvonalat. 

5. Érintse meg a Következő, majd a Befejezés gombot. 

6. Érintse meg a Torlódásokat elkerül opciót. 

A készülék megtervezi az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat. Az új útvonal is tartalmazhat 

forgalmi késlekedéseket, és megegyezhet az eredeti útvonallal. 

Úgy is újratervezheti az útvonalat, hogy az elkerüljön minden késedelmet, de valószínűleg nem 

ez lesz a leggyorsabb útvonal. 

7. Érintse meg a Befejezés opciót. 
 

A munkahelyre utazás megkönnyítése 

Az Otthon-munka forgalom menüben lévő Otthonról munkába vagy Munkából otthonra 

nyomógombbal egy gombnyomással ellenőrizheti a munkahelyére vagy a munkahelyéről vezető 

útvonalat.  

Amikor ezeket a nyomógombokat használja, akkor a készülék megtervez egy útvonalat az Ön 

otthoni és munkahelyi címe között, majd ellenőrzi az útvonalat az esetleges késedelmek szem-

pontjából. 

Amikor először használja az Otthonról munkába menüpontot, akkor ehhez meg kell adnia egy 

otthoni és egy munkahelyi címet, amihez a következőket kell tennie: 

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot. 

Megjegyzés: Ha már megtervezte az útvonalat, a képernyőn megjelenik az útvonalon ismert 

események összefoglalása. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az Opciók elemet. 

2. Érintse meg az Otthon-Munka forgalom opciót. 

3. Adja meg az otthoni és a munkahelyi címét. 

Ha már megadta ezeket a címeket, és módosítani szeretné azokat, akkor érintse meg az Ot-

thon-munka módosítása opciót. 

 

Most már használhatja az Otthonról munkába és a Munkából otthonra nyomógombokat. 
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Megjegyzés: Az itt beállított otthoni hely nem egyezik meg a Beállítások menüben megadott 

otthoni hellyel. Lényegében az itt megadott helyeknek nem kell feltétlenül az igazi otthoni és 

munkahelyi címeknek lenniük. Ha van olyan útvonal, amelyen sokat utazik, akkor munka-

helyi/otthoni címként adja meg inkább ezeket a helyeket. 

 

Ha például ellenőrizni szeretné a hazafelé vezető útvonalon a késedelmeket, mielőtt elhagyja az 

irodát, akkor a következőket kell tennie: 

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot. 

Megjegyzés: Ha már megtervezte az útvonalat, a képernyőn megjelenik az útvonalon ismert 

események összefoglalása. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az Opciók elemet. 

2. Érintse meg az Otthon-Munka forgalom opciót. 

3. Érintse meg a Munkából otthonra opciót. 

A vezetőnézet és egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja Önt az útvonalon lévő forgalmi 

eseményekről. A Forgalom sáv is mutatja a késedelmeket. 
 

További információk egy adott eseményről 

Az oldalsó forgalom sávot megérintve ellenőrizheti, hogy várható-e késedelem az adott útvonalon. 

Az Ön navigációs készüléke az útvonalon lévő forgalmi késedelmek összesítését mutatja. 

Az összesítés tartalmazza az összes forgalmi esemény és a forgalmas utak miatti késedelmet, az IQ 

Routes funkció információival együtt. 

Érintse meg a Késlekedések minimalizálása opciót, hogy ellenőrizze, tudja-e csökkenteni a ké-

sedelmet. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az Opciók elemet. 
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Megjegyzés: A Forgalom az útvonalon képernyőt a LIVE útvonal-összesítés lap forgalmi terüle-

tének megérintésével is megjelenítheti. 

Érintse meg a bal és a jobb nyíl gombokat az események közötti váltásokhoz, miközben 

megnézheti az adataikat. Ez tartalmazza az esemény típusát (mint például útmunkálatok), és az 

esemény által okozott késlekedés hosszát. 

 

Az egyes események részletes adatait a főmenü Térkép megtekintése gombjának, majd a forgalmi 

esemény szimbólumának megérintésével is megnézheti. 

A térképen megjelenítve a forgalmi események egy ikonnal kezdődnek. Forgalmi torlódás esetén 

az esemény iránya az ikontól a másik vége felé mutat. 
 

Forgalmi események ellenőrzése a környéken 

A térkép használatával tekintse át a forgalmi helyzetet az Ön környezetében. A helyi eseményeknek 

és azok részleteinek megtekintéséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot, majd az Opciók elemet. 

2. Érintse meg a Térkép megtekintése opciót. 

Megjelenik a térkép áttekintése képernyő. 

3. Ha a térképen nem látható az Ön helye, akkor érintse meg az útjelzőt, hogy az Ön aktuális 

helye a térkép közepére kerüljön. 

A térképen láthatók a környéken lévő forgalmi események. 

 

4. Érintse meg bármelyik forgalmi eseményt, hogy több információt szerezzen róla. 
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A kiválasztott esemény részleteit ismertető képernyő látható. A környező eseményekről szóló 

információk megjelenítéséhez használja a képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat. 
 

A Forgalom beállítások módosítása 

A Forgalom beállításai gomb segítségével választhatja ki, hogy hogyan használja a navigációs 

készülék a forgalmi információkat. 

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot, majd az Opciók elemet. 

2. Érintse meg a Forgalom beállításai opciót. 

 

3. Ha RDS-TMC forgalmi jelvevőt használ, választhatja a Manuális hangolás a frekvencia mega-

dásával beállítást. Ha ezt az opciót választja, akkor a Forgalom menüben megjelenik a 

Hangolás manuálisan gomb. Érintse meg a Hangolás manuálisan gombot egy adott rádióál-

lomás frekvenciájának megadásához, amelyet az RDS-TMC forgalmi információkhoz akar 

használni 

4. Ha a vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál, akkor a Forgalom újratervezheti az Ön 

utazását, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. Válasszon egyet az alábbi opciók közül, majd 

érintse meg a Befejezés opciót. 

 Mindig váltson át arra az útvonalra 

 Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat 

 Soha ne módosítsa az útvonalamat 
 

Forgalmi események 

A forgalmi események és figyelmeztetések a térképen láthatók, a vezetőnézetben és a for-

galomjelző sávban. 

Ha többet szeretne megtudni egy eseményről, érintse meg a Térkép megtekintése opciót a 

főmenüben. Érintse meg a forgalmi esemény szimbólumát a térképen, hogy megtekintse annak az 

eseménynek az adatait. A környező eseményekről szóló információk megjelenítéséhez használja a 

képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat. 

Az eseményeknek és a figyelmeztetéseknek két típusa van: 

 A piros négyzetben megjelenített szimbólumok forgalmi események. A navigációs készülék 

újratervezhet, hogy elkerülje azokat. 

 A piros háromszögben megjelenített szimbólumok az időjárásra vonatkoznak. A készülék nem 

tervez újra e figyelmeztetések elkerülésére. 

A forgalmi események szimbólumai: 

 
Baleset 

 
Útmunkálatok 

 
Egy vagy több sáv lezárva 
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Út lezárva 

 
Forgalmi esemény 

 
Forgalmi dugó 

Az időjárásról szóló szimbólumok: 

 

Köd 

 

Eső 

 

Szél 

 

Jég 

 

Hó 

 

 

 

Megjegyzés: Az elkerült esemény szimbóluma látható minden olyan 

forgalmi eseménynél, amelyet a forgalom szolgáltatás segítségével Ön 

elkerül. 
 

Forgalom menü 

A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a Forgalom sávot a vezetőnézetben, majd érintse 

meg az Opciók elemet, vagy érintse meg a Forgalom opciót a Szolgáltatások menüben. 

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre: 

 

Torlódásokat 

elkerül 
 

Ezt a gombot érintse meg egy új útvonal tervezéséhez a legfrissebb 

forgalmi adatok alapján. 

 

Otthon-munka 

forgalom 
 

Ezt a gombot érintse meg az Ön otthonától a munkahelyéig és visszafelé 

vezető leggyorsabb útvonal kiszámításához. 
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Forgalom 

megjelenítése az 

útvonalon 
 

Ezt a gombot érintse meg az útvonal forgalmi eseményeinek áttekin-

téséhez. 

Érintse meg a bal és a jobb oldali gombokat a többi esemény adatainak 

megtekintéséhez. 

Érintse meg a Késések rövidítése opciót az útvonal újratervezéséhez és a 

térképen látható forgalmi esemény kikerüléséhez. 

 

Térkép megtekin-

tése 
 

Ezt a gombot érintse meg a térkép böngészéséhez és a térképen 

megjelenő forgalmi események megtekintéséhez. 

 

Forgalom beál-

lításainak 

módosítása 
 

Ezt a gombot érintse meg azon beállítások módosításához, amelyek 

meghatározzák a Forgalom szolgáltatás működését az Ön készülékén. 

 

Forgalmi infók 

felolvasása 
 

Ezt a gombot érintse meg, hogy a készülék felolvassa az útvonalán lévő 

forgalmi események adatait. 

Megjegyzés: Az adatok felolvasásához az Ön TomTom készülékén egy 

számítógépes hangnak kell telepítve lennie. 
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A Sebességmérő kamerákról 

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, 

és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfor-

dulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendel-

kezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a 

tomtom.com/services weboldalt. 

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás az alábbiakat magába foglaló sebességmérő-kamera 

figyelmeztetéseket és biztonsági figyelmeztetéseket nyújtja: 

 Rögzített sebességmérő kamerák helyei. 

 Gyakori balesetek helyei. 

 Mobil kamerák helyei. 

 Átlagsebességet ellenőrző kamerák helyei. 

 Piroslámpa kamerák helyei. 

 Sorompó nélküli vasúti átjárók. 
 

Sebességmérő kamera figyelmeztetések 

Alapértelmezés szerint figyelmeztető hang hallatszik a leggyakrabban használt sebességmérő 

kamerák esetében. A figyelmeztető hang módosításához érintse meg a Figyelmeztetések beál-

lításai elemet a Sebességmérő kamerák menüben. 

A készülék a sebességmérő kamerákra háromféleképpen figyelmezteti Önt: 

 A készülék figyelmeztető hangot játszik le. 

 A sebességmérő kamera típusa és az Ön távolsága a kamera helyétől a vezetőnézetben 

látható. A vezetőnézetben megjelenik a megengedett sebesség. 

 A sebességmérő kamera helye a térképen látható. 

Megjegyzés: Az átlagsebességet ellenőrző kameráknál a készülék az átlagsebességet ellenőrző 

zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. 
 

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása 

A TomTom készülék sebességmérő kamerákra való figyelmeztetéseinek módosításához érintse 

meg a Figyelmeztetések beállításai gombot. 

 

Ezután beállíthatja a lejátszandó hang típusát. 

Sebességmérő kamerák 

http://www.tomtom.com/services
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Például a fix telepítésű sebességmérő kamerák megközelítésére való figyelmeztetés hangjának 

módosításához az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

2. Érintse meg a Sebességmérő kamerák opciót. 

3. Érintse meg a Figyelmeztetések beállításai opciót. 

Megjelenik a sebességmérő kamerák típusainak listája. Egy hangszóró látható azon sebes-

ségmérő kameratípusok mellett, amelyekhez figyelmeztetés lett hozzárendelve. 

4. Érintse meg a Rögzített kamerák opciót. 

5. Válassza ki, hogy mindig kér-e figyelmeztetést vagy csak a sebességhatár átlépésekor. A 

figyelmeztetés funkció kikapcsolásához válassza a Soha lehetőséget. 

6. Érintse meg a figyelmeztetéshez használni kívánt hangot. 

7. Érintse meg a Következő opciót. 

A rögzített sebességmérő kamerákhoz kiválasztott figyelmeztető hangot beállította. A sebes-

ségmérő kamerák típusainak listájában a Rögzített kamerák mellett megjelenik a hangszóró 

szimbólum. 
 

Sebességmérő kamerák szimbólumai 

A sebességmérő kamerák szimbólumokként láthatók a vezetőnézetben. 

A kamerához közelítve a képernyőn egy szimbólum jelzi a kamera típusát és a kamerától való 

távolságot. Figyelmeztető hangjelzés hallatszik. A figyelmeztető hangjelzést módosíthatja a ka-

merákra vonatkozóan, illetve a figyelmeztető hangjelzést be- és kikapcsolhatja az egyes ka-

mera-típusokra vonatkozóan.  

A kamera szimbólumot megérintve jelentheti, hogy egy adott kamera már nincs az eredeti helyén, 

illetve megerősítheti, hogy még mindig ott van. 

Amikor először használja a készüléket, a készülék az alábbi kameratípusok esetén ad hangjelzést: 

 
 

Rögzített sebességmérő kamera - a sebességmérő kameráknak ez a 

típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van 

rögzítve. 

 
 

Mobil kamera - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó 

járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre helyezhetők. 

 
 

Piroslámpa kamera - a kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok 

megsértését ellenőrzi a piroslámpáknál. Bizonyos piroslámpa kamerák 

szintén ellenőrizhetik a sebességet. 
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Átlagsebesség ellenőrzése - a kameráknak ez a típusa az átlagsebességet 

ellenőrzi két pont között. A készülék az átlagsebességet ellenőrző zóna 

kezdetén és végén figyelmezteti Önt. 

Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség 

jelenik meg az aktuális sebesség helyett. 

Amikor a sebességet ellenőrző zónában tartózkodik, vizuális figyelmez-

tetés jelenik meg a vezetőnézetben. 

 
 

Gyakori balesetek helye 

 
 

Sorompó nélküli vasúti kereszteződés 

 
 

Fizetős út kamera 

Amikor először használja a készüléket, a készülék az alábbi kameratípusok esetén nem ad 

hangjelzést: 

 
 

Korlátozott út kamera 

 
 

Egyéb kamera 

 
 

Mobil kamera hotspot - azokra a helyekre hívja fel a figyelmet, ahol 

gyakran használnak mobil kamerát. 
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Kétirányú kamera 

 

A figyelmeztetések helyeinek frissítése 

Fontos: Ahhoz, hogy automatikus sebességmérő kamera frissítéseket kaphasson, készülékének 

10.500 vagy újabb verziójú TomTom alkalmazással és aktív LIVE előfizetéssel kell rendelkeznie. A 

MyDrive rendszerhez csatlakozva letöltheti a legújabb TomTom alkalmazást. 

A sebességmérő kamerák helyei gyakran változhatnak. Új kamerák is megjelenhetnek figyelmez-

tetés nélkül, valamint változhatnak más figyelmeztetések helyei is, mint például a baleseti fekete 

pontok. Tehát fontos, hogy a készülék a legújabb kamera- és figyelmeztetési helyekkel rendel-

kezzen. 

Ha a LIVE készüléke a legújabb TomTom alkalmazásokkal rendelkezik, akkor műholdon keresztül 

megkapja az összes kamerafrissítést a rögzített és a sebességmérő kamerák helyeire vonatkozóan. 

Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket – azokat automatikusan kapja a 

készülékére. 

Annak ellenőrzésére, hogy utoljára mikor érkezett a készülékre kamerafrissítés, érintse meg a 

Szolgáltatások, majd a Sebességmérő kamerák elemet. Tekintse meg a képernyő jobb felső 

részét. 

Tipp:Ha egyszeri frissítésre kapott jogosultságot a készülék vásárlásakor, azt a MyDrive 

segítségével tudja telepíteni. 
 

Jelentés nyomógomb 

A Jelentés nyomógombnak a Vezetőnézetben való megjelenítéséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

2. Érintse meg a Sebességmérő kamerák opciót. 

3. Érintse meg a Jelentés gomb mutatása opciót. 

4.  a Vissza gombot. 

A jelentés gomb a Vezetőnézet bal oldalán látható, vagy ha már használja a gyors menüt, akkor 

hozzáadódik a gyors menüben elérhető gombokhoz. 

Tipp: A jelentés gomb elrejtéséhez érintse meg a Jelentés gomb elrejtése elemet a Sebes-

ségmérő kamerák menüben. 
 

Új sebességmérő kamera bejelentése útközben 

Sebességmérő kamera útközben történő jelentéséhez tegye az alábbiakat: 

1. Érintse meg a vezetőnézetben vagy a gyors menüben látható jelentés nyomógombot, hogy 

rögzítse a kamera helyét. 

2. Hagyja jóvá a kamera hozzáadását. 

Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért. 
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Új sebességmérő kamera bejelentése otthonról 

Nem kell a sebességmérő kameránál lennie, hogy bejelentsen egy új helyet. Egy új sebességmérő 

kamera helyének otthonról történő bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a navigációs készülék főmenüjében. 

2. Érintse meg a Sebességmérő kamerák opciót. 

3. Érintse meg a Sebességmérő bejelentése opciót. 

4. Válassza ki a kamera típusát. 

5. A kurzorral jelölje ki a kamera pozícióját a térképen, majd érintse meg a Következő opciót. 

6. Érintse meg az Igen lehetőséget a kamera pozíciójának megerősítéséhez vagy érintse meg a 

Nem lehetőséget, ha újra meg szeretné jelölni a helyet a térképen. 

Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera bejelentéséért. 
 

Helytelen kamerafigyelmeztetés jelentése 

Olyan kameráról is kaphat figyelmeztetést, amely már nincs ott. Egy helytelen ka-

mera-figyelmeztetés bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie: 

Megjegyzés: Csak akkor jelenthet be egy helytelen kamera-figyelmeztetést, ha a helyszínen 

tartózkodik. 

1. Amikor figyelmeztetést kap a kameráról, érintse meg a figyelmeztetést. 

 

2. Erősítse meg, hogy a kamera még ott van-e eredeti helyén vagy sem. 
 

A bejelenthető sebességmérő kamerák típusai 

Amikor otthonról jelent be sebességmérő kamerát, akkor kiválaszthatja a bejelenteni kívánt kamera 

típusát is. 

Ezek azok a különféle sebességmérő kamerák, amelyeket otthonról bejelenthet: 

 Rögzített sebességmérő kamera - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó 

járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van rögzítve. 

 Mobil kamera – a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét 

ellenőrzi, és különböző helyekre helyezik el. 

 Piroslámpa-kamera – kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a 

piroslámpáknál. 

 Fizetős út kamera - ez a típusú kamera a fizetős utak kapuinál figyeli a forgalmat. 

 Egyéb kamera - bármilyen más kameratípus, amelyik a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik. 
 

Figyelmeztetések átlagsebességet ellenőrző kamerákra 

Beállíthatja, hogy szeretne-e figyelmeztetéseket kapni az átlagsebesség-ellenőrző zóna elején és 

végén található kamerákról. A beállítások módosításához érintse meg a Figyelmeztetések beál-

lításai elemet a Sebességmérő kamerák menüben. 
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Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség jelenik meg az aktuális 

sebesség helyett. 

Ahogy egy átlagsebességet ellenőrző zónához közeledik, egy vizuális figyelmeztetést fog látni a 

vezetőnézetben, alatta a kameráig lévő távolsággal. Egy hangos figyelmeztetést fog hallani. 

 

Egy kis ikont is fog látni az úton, amely az átlagsebességet ellenőrző kamera pozícióját mutatja a 

zóna kezdetén. 

A zónában tartózkodáskor vizuális figyelmeztetés fog megjelenni a vezetőnézetben. 
 

Sebességmérő kamerák menü 

A sebességmérő kamerák menüjének megnyitásához érintse meg a  Szolgáltatások menüpontot 

a főmenüben, majd érintse meg a  Sebességmérő kamerák opciót. 

 

Sebességmérő 

bejelentése 
 

Ezt a gombot érintse meg a sebességmérő kamera helyének bejelen-

téséhez. 

 

Figyelmeztetések 

beállításai 
 

Ezt a gombot érintse meg a várt figyelmeztetések és az egyes figyelmez-

tetések hangjának beállításához. 

 

Figyelmeztetések 

letiltása 
 

A gomb megérintésével az összes figyelmeztetést egyszerre 

kikapcsolhatja. 

 

Jelentés 

nyomógomb 

megjelenítése 
 

Ezt a gombot érintse meg a Jelentés gomb engedélyezéséhez. A Jelentés 

gomb látható lesz a vezetőnézetben vagy a gyors menüben. 

Amikor a jelentés gomb látható a vezetőnézetben, akkor ez a gomb a 

Jelentés gomb elrejtése gombra változik. 
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A veszélyes zónákról 

Franciaországban 2012. január 3-a óta törvény tiltja a rögzített és mobil sebességmérő kamerák 

helyére vonatkozó figyelmeztetések fogadását. A fentiek szerint módosult francia jogszabályoknak 

való megfelelés érdekében a sebességmérő kamerák helyét a rendszer nem jelenti, ehelyett a 

veszélyes területek zónaként vannak jelezve.  

A TomTom Franciaországban beszüntette a Sebességmérő kamerák szolgáltatást, és TomTom 

Veszélyes zónák néven új szolgáltatást vezetett be. 

A veszélyes zónák sebességmérő kamerá(ka)t vagy más, a vezetésre veszélyt jelentő tényezőket 

tartalmazhatnak: 

 Bizonyos helyek nem elérhetők, helyettük a veszélyes zóna ikon jelenik meg, ha a zónához 

közeledik. 

 A zóna legkisebb hossza az út típusától függ, és beépített területen vezető utak esetén 300 m, 

másodrendű utak esetén 2000 m (2 km), autópályák esetén pedig 4000 m (4 km). 

 Ha vannak sebességmérő kamerák, a helyük a zónán belül bárhol lehet. 

 Ha a veszélyes zónák közel vannak egymáshoz, a figyelmeztetéseket a rendszer egy hosszabb 

zónában egyesítheti. 

Fontos: Franciaország határain kívül sebességmérő kamerákról kap figyelmeztetéseket. Franci-

aországban veszélyes zónákról kap figyelmeztetéseket. A határ átlépésekor megváltozik a 

figyelmeztetés típusa. 
 

Veszélyes zónákat jelző figyelmeztetések 

A figyelmeztetések a veszélyes zóna elérése előtt 10 másodperccel érkeznek. A következő 

módokon kap figyelmeztetést: 

 A készülék figyelmeztető hangot játszik le. 

 A Vezetőnézetben az úton látható egy útjelző, ami a zóna kezdetét jelöli. 

 Egy figyelmeztető panel látható. 

 A veszélyes zónák minimális hosszal rendelkeznek: ez autópályák esetén 4 km, másodrendű 

utak esetén 2 km, beépített területen pedig 300 m. 
 

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása 

Ezek a beállítások lehetővé teszik a veszélyes zónákat jelző figyelmeztetések ellenőrzését és a 

figyelmeztető hang megváltoztatását. 

1. Érintse meg a Beállítások opciót a főmenüben. 

2. Érintse meg a Szolgáltatások opciót. 

3. Érintse meg a Biztonsági figyelmeztetések opciót. 

4. Érintse meg a Figyelmeztetések engedélyezése/letiltása elemet a Biztonsági figyelmeztetések 

be- vagy kikapcsolásához. 

Veszélyes zónák 
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5. Érintse meg a Jelentés gomb aktiválása/kikapcsolása elemet a jelentés gomb Vezetőnézet-

ben való elrejtéséhez vagy mutatásához. 

6. Érintse meg a Figyelmeztetések beállításai elemet, válassza ki, hogy kér-e figyelmeztetést a 

veszélyes zónákhoz közeledve, majd válassza ki a figyelmeztető hangot. 
 

Veszélyes zónákat jelző szimbólumok 

A veszélyes zónákat a Vezetőnézetben egy szimbólum jelzi. 

Amint közeledik egy veszélyes zónához, megjelenik egy szimbólum. Figyelmeztető hangjelzés 

hallatszik. Módosíthatja a figyelmeztető hangot a veszélyes zónákra vonatkozóan, illetve teljesen ki 

is kapcsolhatja a figyelmeztető hangokat.  

A készülék első használatakor az alábbi típusú zónához figyelmeztető hang hallható: 

 

 

 

Veszélyes zóna - ez a típusú figyelmeztetés kizárólag Franciaországban 

jelenik meg, mivel ott csak veszélyes zónákról kap figyelmeztetést. A 

veszélyes zónák minden egyéb típusú figyelmeztetést magukban foglal-

nak. 

 
 

Jelentés nyomógomb 

 

 

 

A Vezetőnézetben érintse meg ezt a gombot veszélyes zóna bejelen-

téséhez. Megerősítő képernyő jelenik meg. Érintse meg az Igen opciót a 

veszélyes zóna bejelentéséhez. Köszönjük ikon jelenik meg a képernyőn. 

A hely bejelentése és más felhasználókkal való megosztása megtörtént. 

Megjegyzés: Veszélyes zónát nem lehet eltávolítani. 
 

Új veszélyes zóna bejelentése útközben 

Új veszélyes zóna útközbeni bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a vezetőnézetben vagy a gyors menüben látható jelentés nyomógombot, hogy 

rögzítse a veszélyes zóna helyét. 

2. Erősítse meg a veszélyes zóna hozzáadását. 

A jelentés létrehozását megerősítő üzenetet lát. 
 

Új veszélyes zóna bejelentése otthonról 

Nem kell a veszélyes zónában lennie, hogy bejelentsen egy új helyet. Egy új veszélyes zóna 

helyének otthonról történő bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a navigációs készülék főmenüjében. 

2. Érintse meg a Biztonsági figyelmeztetések opciót. 

3. Érintse meg a Veszélyes zóna bejelentése elemet. 

4. A kurzorral jelölje ki a veszélyes zóna pontos helyét a térképen, majd érintse meg a Befejezés 

opciót. 

5. Érintse meg az Igen opciót a veszélyes zóna helyének megerősítéséhez. 

A jelentés létrehozását megerősítő üzenetet lát. 
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Biztonsági figyelmeztetések menü 

A Biztonsági figyelmeztetések menü megnyitásához érintse meg a Főmenü Beállítások részét, 

majd a Szolgáltatások részt. Majd érintse meg a Biztonsági figyelmeztetések elemet. 

 

Veszélyes zóna 

bejelentése 
 

Ezt a gombot érintse meg új veszélyes zóna helyének bejelentéséhez. 

 

Figyelmeztetések 

beállításai 
 

Ezt a gombot érintse meg a hangnak és annak beállításához, hogy mikor 

kapjon figyelmeztetéseket. 

 

Figyelmeztetések 

letiltása 
 

Ezt a gombot érintse meg a biztonsági figyelmeztetések letiltásához. 

 

Jelentés gomb 

aktiválása 
 

Ezt a gombot érintse meg a Jelentés gomb engedélyezéséhez. A Jelentés 

gomb látható lesz a vezetőnézetben vagy a gyors menüben. 

Amikor a jelentés gomb látható a vezetőnézetben, akkor ez a 

nyomógomb a Jelentés gomb letiltására változik. 
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Az időjárásról 

Megjegyzés: Csak LIVE készülékeken elérhető. 

A TomTom Időjárás szolgáltatás részletes időjárás-jelentést és 5-napos időjárás-előrejelzést 

biztosít a városokra. Az adatok a helyi időjárás-állomásokról származnak, és óránként frissülnek. 

 

Megjegyzés: A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért lépjen a 

tomtom.com/services weboldalra. 
 

Időjárás-jelentés kérése 

Egy adott helyre, például a végső úti céljának városára vonatkozó időjárás-jelentés kéréséhez a 

következőket kell tennie: 

1. Érintse meg a Szolgáltatások menüpontot a főmenüben. 

2. Érintse meg az Időjárás opciót. 

3. Érintse meg az Időjárás az Ön közelében vagy az Időjárás az úti cél közelében opciót, hogy 

közvetlenül az időjárás-összesítésbe lépjen. 

4. Érintse meg az Időjárás más hely közelében opciót, ha más helyet szeretne kiválasztani, 

például egy címet, az otthonát, egy Kedvencet vagy egy ÉP-ot. 

Egy összesített időjárás-jelentés jelenik meg a megadott helyre. Érintse meg a hét bármelyik 

napját a részletes időjárás-jelentéshez. 
 

Helyek típusai 

Különböző típusú helyekre kérhet időjárás-jelentést. Az alábbi típusú helyek állnak rendelkezésre: 

Időjárás 

http://www.tomtom.com/services
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Otthon 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyét szeretné kiválasztani. 

 

Kedvenc 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Kedvenc helyét szeretné kiválasztani. 

 

Cím 
 

Ezt a gombot érintse meg egy cím megadásához. 

 

Legutóbbi úti cél 
 

Ezt a gombot érintse meg egy helynek a legutóbbi úti célok listájából való 

kiválasztásához. 

 

Helyi keresés 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha a helyet a TomTom Places szolgáltatás 

segítségével a helyi keresés funkcióval szeretné kiválasztani. 

 

Érdekes pont 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Érdekes pontot (ÉP) szeretne kivála-

sztani. 

 

Saját hely 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha az aktuális pozícióját szeretné kiválasztani. 

 

Mutatás térképen 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha egy pontot szeretne kiválasztani a térképen. 

 

Szélesség 

Hosszúság 
 

Ezt a gombot érintse meg, ha szélességi és hosszúsági koordináták 

megadásával akar megadni egy térképhivatkozást. 

 

Bemondott cím 
 

Ezt a gombot érintse meg egy cím bemondással való megadásához. 
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Utolsó megállás 

pozíciója 
 

Ezt a gombot érintse meg a legutóbb rögzített pozíciójának kiválaszt-

ásához. 
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A TomTom lakóautós és lakókocsis termékekről 

A TomTom lakóautós és lakókocsis termékek segítségével megadhatja az éppen vezetett jármű 

típusát, így a készülék által megtervezett útvonal a járművének megfelelő lesz. Megadhat autót, 

lakókocsit, lakóautót vagy furgont a jármű típusaként. A készülék által megtervezett útvonalak 

elkerülik a jármű típusára vonatkozó korlátozásokat. Például egy lakóautó számára tervezett út 

eltérhet egy autó számára tervezettől. Megadhatja a jármű méretét, súlyát és típusát, valamint az 

előnyben részesített útvonal-típust is. 

Mielőtt kiválasztaná a jármű típusát, válassza a lakókocsi és lakóautó térkép lehetőséget a ké-

szüléken. 

Fontos: Figyelembe kell vennie minden forgalmi jelzést, különösen az Ön járművének méretére és 

súlyára vonatkozóakat. Nem garantálhatjuk, hogy soha nem találkozhat ilyenekkel az útvonalán, és 

az ilyen korlátozások figyelmen kívül hagyása veszélyes lehet. 

A Vezetőnézet gyorsmenüjében kiválaszthatja a járművét. Ha csak egy vagy két gomb található a 

gyors menüben, a Vezetőnézetben látható kis ikon mutatja a jármű kiválasztott típusát. Ha már van 

tervezett útvonal, és kiválaszt egy másik járművet, a készülék újraszámolja az utat az új járműnek 

megfelelően. 

Ha nem található lakókocsi, lakóautó vagy furgon, a készülék megkérdezi, hogy szeretne-e autós 

útvonalat használni helyette. Ha autós útvonalat használ, figyeljen az útvonalon esetlegesen 

előforduló korlátozásokra. 

A Beállítások menüben megadhatja a vezetett járműre vonatkozó részleteket és az útvonal típusát. 
 

Járműtípusok 

A következő járműtípusok közül választhat járművet: 

 

Autó 
 

Válassza az Autó lehetőséget, ha lakókocsi vagy utánfutó nélküli autót 

vezet.  

 

Lakókocsis autó 
 

Válassza a Lakókocsis autó lehetőséget, ha az autóra lakókocsi, ponyvás 

utánfutó, lószállító utánfutó vagy utánfutó van csatlakoztatva. 

Tipp: Válassza az Autó lehetőséget, ha már lekapcsolta a lakókocsit 

vagy utánfutót autójáról. 

TomTom lakóautós és lakókocsis 

termékek 
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Lakóautó 
 

Válassza a Lakóautó opciót, ha lakóautót vagy lakóbuszt vezet. 

 

Furgon 
 

Válassza a Furgon lehetőséget, ha furgont, kisbuszt vagy egyéb nagy, 

nem kereskedelmi járművet vezet. 

 

A jármű beállítása 

Csak azután tervezhet a jármű típusának megfelelő utakat magába foglaló útvonalat, ha megadja a 

jármű vagy járműkombináció adatait. 

1. Érintse meg a Beállítások opciót a Főmenü-ben. 

2. Érintse meg a Jármű és útvonalak lehetőséget, majd a Jármű és útvonaltípusok elemet. 

3. Érintse meg a jármű típusa elemet. A következőkhöz adhat meg adatokat: Lakókocsis autó, 

Lakóautó és Furgon. 

Megjegyzés: Az Autó gomb megnyitja a normál útvonal tervezése opciókat. 

4. A Jelenlegi járműprofil képernyőn érintse meg a Módosítás elemet. 

5. Adja meg a jármű súlyát, méreteit és a megengedett sebességet. Nyomja meg a Következő 

gombot minden alkalommal, amikor a következő képernyőre akar lépni. 

Megjegyzés: A megengedett sebesség eltérő lehet a különböző országokban, valamint a 

különböző járművek esetén. Meg kell adnia az utazás helyszínéül választott országban ér-

vényes megengedett sebességet. 

Fontos: A lakókocsi mérete és súlya magába foglalja az autó méretét és súlyát is. 

6. Az Autópályák elkerülése opcióban válasszon, hogy szeretné-e elkerülni az autópályákat. 

Érintse meg a Következő opciót. 

7. A Korlátozások és zsákutca-figyelmeztetések opcióban válassza ki, hogy szeretne-e korláto-

zásokra és zsákutcákra vonatkozó figyelmeztetéseket kapni. Érintse meg a Következő opciót. 

Fontos: Ennél az opciónál állítsa be:Igen, ha nagy lakóautót vezet, vagy ha lakókocsit vontat. 

Ennek az opciónak a segítségével elkerülheti, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön, például 

olyan helyre, ahol nehéz megfordulni, vagy ahol magasságkorlátozás van. Csak akkor kap a 

korlátozásokra és zsákutcákra vonatkozó figyelmeztetéseket, ha megtervezett útvonal nélkül 

vezet. 

8. Állítsa be a következőt: Újratervezés beállításai. 

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a készülék rendelkezik forgalom 

előfizetéssel vagy RDS-TMC jelvevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre 

minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információs szolgáltatásairól szóló 

további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra. 

Válassza ki, hogy a készülék újratervezze-e az útvonalat, ha vezetés közben egy gyorsabb 

útvonalat talál. Ez akkor hasznos, ha a forgalom feltorlódik, vagy megszűnik a torlódás az 

útvonal egy távolabbi részén. Válasszon az alábbi beállítások közül: 

http://www.tomtom.com/services
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 Mindig váltson át arra az útvonalra - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, 

amikor a készülék talál egy gyorsabb útvonalat. A készülék automatikusan újratervezi az 

útvonalat a leggyorsabbként. 

 Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat - ezt az opciót válassza, ha szeretné, 

hogy a készülék megkérdezze Önt, amikor egy új útvonalat talál. Amikor a készülék rákér-

dez, hogy kívánja-e az alternatív útvonalat használni, az aktuális útvonal leggyorsabb útvo-

nalként történő újratervezéséhez érintse meg az Igen lehetőséget. Érintse meg a Nem ele-

met, ha nem kívánja használni az alternatív útvonalat. Ha meggondolta magát, érintse meg 

a képernyő felső részén levő buborékot az alternatív útvonal használatához. 

 Soha ne módosítsa az útvonalamat - válassza ezt az opciót, ha mindig a tervezett útvo-

nalon szeretne továbbhaladni. 

Érintse meg a Következő opciót. 

9. A Térképinformációk beállításai menüben állítsa be, hogy szeretne-e figyelmeztetést, ha az 

útvonal olyan helyeken át vezet, amelyekről csak korlátozott információ áll rendelkezésre. 

Érintse meg a Befejezés opciót. 
 

Lakóautó vagy lakókocsi térkép kiválasztása 

A TomTom lakóautó és lakókocsi termékek használata előtt válasszon ki egy lakóautó vagy 

lakókocsi térképet. 

1. Érintse meg a Beállítások opciót a főmenüben. 

2. Érintse meg a Térképek váltása opciót. 

3. Érintse meg a lakóautó térképet a kiválasztáshoz. 

4. Kattintson a Beállítások menüben a Befejezés elemre a Vezetőnézetbe való visszatéréshez. 
 

Jármű típusának kiválasztása 

Gyorsan módosíthatja a jármű típusát a Vezetőnézet gyorsmenüjében, az alábbiak szerint: 

Megjegyzés: Először adja hozzá a jármű típusa lehetőséget a gyors menühöz. 

1. Érintse meg a jármű gombot a Vezetőnézetben. A jármű gomb az aktuálisan kiválasztott jármű 

típusát mutatja: 

 

Tipp: Ha három vagy több elem található a gyors menüben, érintse meg a gyors menü 

gombot: 

 

Majd érintse meg a Jármű cseréje gombot. 
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2. Érintse meg a vezetett jármű típusát. 

 

Ha csak egy vagy két gomb található a gyors menüben, a Vezetőnézetben látható kis ikon mu-

tatja a jármű kiválasztott típusát. 

Ha már van tervezett útvonal, és kiválaszt egy másik járművet, a készülék újraszámolja az utat 

az új járműnek megfelelően. 
 

A jármű típusa gyors menü gomb mutatása 

Hozzáadhatja a jármű kiválasztása gombot a gyors menü listához, így gyorsan kiválaszthatja a 

jármű típusát. 

1. Érintse meg a Beállítások opciót a főmenüben. 

2. Érintse meg a Saját menü készítése lehetőséget. 

3. Érintse meg a Mégse lehetőséget az információs képernyő törléséhez, vagy a Következő, majd 

a Befejezés lehetőségeket az információs képernyő megtekintéséhez. 

4. Válassza a Váltás különböző járművek között lehetőséget. 

5. Kattintson a Befejezés elemre, majd a Vezetőnézetbe való visszatéréshez kattintson újra a 

Befejezés elemre. 



112 

 

 

 

A MyDrive névjegye 

A MyDrive egy webalapú eszköz, amelynek segítségével a TomTom navigációs készülékén 

elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti. A MyDrive használatával térképfrissítésekhez és 

számos egyébhez hozzáférhet. 

A MyDrive-ba a TomTom honlapján léphet be. A navigációs készüléket hasznos gyakran 

csatlakoztatni a MyDrive-hoz annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendel-

kezzen. 

Tipp: Azt ajánljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor csatlakoztatja a 

navigációs készülékét a MyDrive-hoz. 
 

A MyDrive Connectről 

A MyDrive használatához a számítógépére telepíteni kell a MyDrive Connectet.  

A MyDrive Connect lehetővé teszi, hogy navigációs készüléke kommunikálhasson a MyDrive 

weboldallal. A MyDrive Connectnek folyamatosan futnia kell, amíg készüléke csatlakoztatva van a 

számítógéphez. 
 

MyTomTom fiók 

A tartalmak letöltéséhez és a TomTom szolgáltatások használatához MyTomTom előfizetői fiókkal 

kell rendelkeznie. 

Számítógépe használatával az alábbi módokon hozhat létre fiókot: 

 A Fiók létrehozása gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon. 

 A zöld MyTomTom gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon. 

 A tomtom.com/getstarted weboldal meglátogatásával. 

Fontos: A fiók létrehozásakor körültekintően válassza ki az országot. A megfelelő országra a 

TomTom áruházból való vásárlásoknál van szükség, és a fiók létrehozása után nem lehet 

módosítani. 

Megjegyzés: Ha egynél több TomTom navigációs készüléke van, akkor mindegyikhez külön 

fiókra van szüksége. 
 

A MyDrive beállítása 

A MyDrive első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat: 

1. Nyisson meg egy webböngészőt a számítógépén, és menjen a tomtom.com/getstarted 

weboldalra. 

2. Kattintson az Első lépések lehetőségre. 

MyDrive 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/getstarted
http://www.tomtom.com/getstarted
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3. Kattintson a MyDrive Connect letöltése lehetőségre. 

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

4. Ha a rendszer kéri, a készülékhez mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a 

számítógépéhez, majd kapcsolja be a készüléket. 

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy 

más USB-kábelek nem fognak működni.  

 

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem 

pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába. 

5. Adja meg a fiók létrehozásához szükséges adatokat, köztük az országot. 

Ha a beállítás kész, létrejön egy MyTomTom fiók, és a navigációs készülék ehhez a fiókhoz 

csatlakozik. 

Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet. 

 

A fiók létrehozása után a MyDrive automatikusan elindul.  

Megjegyzés: Ha legközelebb szeretne hozzáférni a MyDrive-hoz, látogassa meg a 

tomtom.com/mydrive weboldalt egy webböngészőben. 

Tipp: Amikor csatlakoztatja a navigációs készüléket a számítógépéhez, a MyDrive Connect 

tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön készülékéhez. 

http://www.tomtom.com/mydrive
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Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések 

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és Globális műholdas helymeghatározó rendszer 

(GLONASS) 

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és a Globális műholdas helymeghatározó rendszer 

(GLONASS) olyan műhold-alapú rendszer, amely helyre és időmegállapításra vonatkozó in-

formációkat nyújt világszerte. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok 

kormánya kizárólagos felelőssége alatt végzik, amely felelős a rendelkezésre állásáért és pon-

tosságáért. A GLONASS működtetését és ellenőrzését Oroszország kormánya kizárólagos felelős-

sége alatt végzik, amely felelős a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS, illetve a 

GLONASS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben 

bekövetkező bármilyen változás hatással lehet az eszköz működésére. A TomTom nem vállal 

semmilyen felelősséget a GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásáért és pontosságáért. 

Használja körültekintően 

A TomTom készülék vezetés közbeni használata mellett Önnek a szükséges gondossággal és 

figyelemmel kell vezetnie. 

Repülőgépek és kórházak 

Az antennával rendelkező eszközök használata meg van tiltva a legtöbb repülőgépen, sok kórhá-

zban és egyéb helyeken. A készüléket nem szabad ilyen környezetben használni. 

Biztonsági üzenetek 

Olvassa el és jegyezze meg az alábbi fontos biztonsági tanácsokat: 

 Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsnyomást. 

 Rendszeresen szervizeltesse a járművét. 

 A gyógyszerek befolyásolhatják a vezetési képességet. 

 Ha rendelkezésre áll, mindig használjon biztonsági övet. 

 Ha alkoholt fogyasztott, ne vezessen. 

 A legtöbb baleset a lakhelytől kevesebb mint 5 km-re történik. 

 Tartsa be a közlekedési szabályokat. 

 Mindig tegye ki az indexet. 

 2 óránként tartson szünetet, legalább 10 percre. 

 Tartsa bekapcsolva a biztonsági övet. 

 Tartson biztonságos távolságot az ön előtt haladó járműtől. 

 Mielőtt a motorkerékpárra ülne, mindig megfelelően rögzítse a sisakját. 

 Motorozás közben mindig viseljen védőruházatot és felszerelést. 

A motorozás során különösen óvatosan és mindig defenzíven vezessen. 
 

Kiegészítés 
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Hogyan használja a TomTom az Ön adatait? 

A személyes adatok használatával kapcsolatos információk a tomtom.com/privacy weboldalon 

találhatók.  
 

Akkumulátor 

Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ.   

Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy 

hagyja a terméket hőforrásban vagy annak közelében, nagy hőmérsékletű helyen, erős közvetlen 

napfényben, mikrosütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 60 °C-nál 

(140 °F-nél) magasabb hőmérsékletnek! Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akku-

mulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami 

sérülést vagy kárt okozhat. Ne szúrja ki, ne nyissa fel és ne szerelje szét az akkumulátort! Ha az 

akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és 

azonnal forduljon orvoshoz! Biztonsági okokból, illetve az akkumulátor élettartamának 

meghosszabbítása érdekében távolítsa el a terméket a járműből, és tegye száraz, hűvös helyre, 

amikor nem vezet. A töltés nem működik alacsony (0°C alatti) és magas (45°C feletti) hőmé-

rsékleten. 

Hőmérsékletek: normál működés: -0°C (32 °F) – + 45°C (113 °F); rövid idejű tárolás: -20 °C (-4 °F) – 

+ 60 °C (140 °F); hosszú idejű tárolás: -20 °C (-4 °F) – + 25 °C (77 °F). 

Figyelem: robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort! 

Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználók által nem cserélhető akkumulátort! Ha problémája van 

az akkumulátorral, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálattal. 

A TERMÉKBEN LÉVŐ AKKUMULÁTORT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK 

MEGFELELŐEN, A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDIG ELKÜLÖNÍTVE LEHET 

ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY KIDOBNI. EZZEL SEGÍTI A KÖRNYEZET MEGÓVÁSÁT. TOMTOM 

KÉSZÜLÉKÉT KIZÁRÓLAG A MELLÉKELT EGYENÁRAMÚ TÁPKÁBELLEL (AUTÓS TÖLTŐ, 

AKKUMULÁTOR KÁBELE), VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ADAPTERREL (OTTHONI TÖLTŐ), 

JÓVÁHAGYOTT TARTÓBAN HASZNÁLJA, VAGY A MELLÉKELT USB-KÁBELLEL 

CSATLAKOZTASSA SZÁMÍTÓGÉPHEZ AKKUMULÁTORTÖLTÉSHEZ. 

 

Ha a készülékhez töltő szükséges, használja a készüléket az ahhoz mellékelt töltővel. Ha le kell 

cserélnie a töltőt, akkor lépjen a tomtom.com honlapra, ahol megtalálhatja a készülékéhez 

jóváhagyott töltőket. 

Az akkumulátor megadott élettartama a lehető legnagyobb élettartam. Az akkumulátor maximális 

élettartama csak adott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor becsült élettartama 

átlagos használati profil feltételezésén alapul. 

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására szolgáló ötleteket az alábbi GYIK-ban ol-

vashat: tomtom.com/batterytips. 
 

http://www.tomtom.com/privacy
http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/batterytips
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CE-jelzés 

Ez a készülék lakossági, kereskedelmi, közlekedési vagy könnyűipari környezetben használva 

megfelel a CE-jelzés követelményeinek, eleget tesz a vonatkozó EU-jogszabályok minden ide vágó 

rendelkezésének. 

 

 

R&TTE irányelv 

A TomTom ezennel kijelenti, hogy a TomTom személyi navigációs eszközök és kiegészítőik 

megfelelnek az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendel-

kezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: tomtom.com/legal. 
 

WEEE irányelv 

A szemeteskuka jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem 

szabad háztartási hulladékként kezelni.Az EU 2002/96/EC Elektromos és elektronikus eszközök 

hulladéka (WEEE) irányelvének megfelelően ezt az elektromos terméket nem szabad a szétvál-

ogatás nélküli kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a 

vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani. Ezzel segíti 

a környezet megóvását. 

 

 

Szívritmus-szabályozók 

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges inter-

ferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kézikészülék 

és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágnak a független kutatásokkal és a 

Wireless Technology Research ajánlásaival. 

Irányelvek szívritmus-szabályozóval élők számára 

 A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól. 

 A készüléket ne tegye a ruházata belső zsebébe, vagy mellmagasságban lévő egyéb 

zsebébe. 

Egyéb orvosi készülékek 

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a 

vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékre. 
 

Csatlakoztatott hálózatok 

A GSM modullal ellátott készülékek a következő hálózatokhoz való kapcsolódásra szolgálnak: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

http://www.tomtom.com/legal
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Fajlagos elnyelési szint (SAR) megfelelőség 

EZ A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKTÍPUS A JELEN SZAKASZ UTASÍTÁSAI SZERINTI 

HASZNÁLAT ESETÉN MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOK VESZÉLYEIRE VONATKOZÓ, A KORMÁNY 

ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK 

Ez a GPS navigációs rendszer egy rádióadóból és egy vevőből áll. A készülék tervezése és 

gyártása folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó, az Európai Unió 

Tanácsa által meghatározott emissziós határértéket. 

Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-érték: 2 W/kg a testszövet 10 grammjára vonatkoztatva 

(a végtagok - kéz, csukló, boka és lábfej - esetén pedig 4 W/kg, 10 grammnyi szövetre vonat-

koztatva).  A SAR-teszteket az EU tanácsa által meghatározott normál működési helyeken, az 

összes tesztelt frekvenciasáv esetén az igazolt legnagyobb teljesítményszintjén sugározó ké-

szülékkel végzik. 
 

Sugárzási határértékek 

Ez az eszköz megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárzási határértékeknek. Annak 

érdekében, hogy elkerülje a rádiófrekvenciás besugárzás határértékeinek túllépését, normál 

működés közben senki se legyen 20 cm-nél (8 hüvelyknél) közelebb az antennához. 
 

Ez a dokumentum 

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, 

hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Az ebben a dokumentumban található in-

formációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. 

A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy 

kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért. Ez a doku-

mentum szerzői joggal védett információkat tartalmaz. A dokumentum semmilyen része sem 

fénymásolható és más módon sem reprodukálható a TomTom N.V. előzetes írásos beleegyezése 

nélkül. 
 

Modellnevek 

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 

4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50 
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© 2013 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a „két kéz” embléma a TomTom N.V. vagy 

leányvállalatainak bejegyzett védjegye. A termékre vonatkozó korlátozott garanciáról és a végfel-

használói licencszerződésekről részleteket a tomtom.com/legal oldalon olvashat. 

© 2013 TomTom. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum szabadalmaztatott, továbbá szerzői 

jogvédelem és/vagy adatbázis jogvédelem és/vagy egyéb szellemi alkotások védelmét biztosító 

jogi védelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TomTom vagy a TomTom beszállítói. Jelen doku-

mentum használatára a licencszerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum bármilyen 

jogosulatlan másolása vagy közzététele büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után. 

Ordnance Survey © Crown Copyright licencszám: 100026920. 

Data Source © 2013 TomTom 

Minden jog fenntartva. 

SoundClear™ akusztikus visszhang-megszüntető szoftver © Acoustic Technologies Inc. 

A Nuance® a Nuance Communications, Inc. bejegyzett védjegye, és azt licenc értelmében 

használjuk. 

Bizonyos képek a NASA Earth Observatory rendszeréből származnak. 

A NASA Earth Observatory célja, hogy szabadon elérhető internetes oldalt hozzon létre, ahol a 

nyilvánosság új műholdas képekhez és tudományos információkhoz juthat a bolygónkkal 

kapcsolatban. 

Elsődlegesen a Föld éghajlat- és környezetváltozására összpontosítanak: earthobservato-

ry.nasa.gov 

A termék részét képező szoftverek tartalmaznak a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői 

jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Licenc részben. A teljes 

kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves 

időszakon belül. További információkért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye 

fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal atomtom.com/support címen. Kérésre 

elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt. 

A Linotype, a Frutiger és a Univers a Linotype GmbH által az Egyesült Államok Szabadalmi- és 

Védjegy-hivatalánál bejegyzett védjegyei, illetve egyéb joghatóságok területén is bejegyzés alatt 

állhatnak. 

Az MHei a The Monotype Corporation védjegye, illetve bizonyos joghatóságok területén bejegyzés 

alatt állhat. 

 

Szerzői jogi megjegyzések 

http://www.tomtom.com/legal
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.tomtom.com/gpl
http://www.tomtom.com/
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