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1 Önemli Bilgiler 

Bu Ürünü Kullanmadan Önce Lütfen Dikkatli Bir Şekilde Okuyunuz 

Bu ürün sizi arzu edilen varış yerine ulaştırmak için sırasıyla tüm talimatları güvenli bir şekilde sunmak 
için tasarlanmıştır. Akıllı yön bulma sisteminizi doğru bir şekilde kullanmanız için aşağıdaki önlemleri 
lütfen okuyunuz. 

• Bu ürün kişisel kararınızın yerini tutmaz. Akıllı yön bulma sistemi tarafından yapılan herhangi 
bir güzergah önerisi hiçbir yerel trafik düzenlemelerinin veya sizin kişisel kararınızın ve/veya 
güvenli sürüş uygulamaları bilginizin kesinlikle yerine geçmemelidir. Akıllı yön bulma sistemi 
size güvenli olmayan veya yasal olmayan bir manevra yapmanızı bildirirse, sizi güvenli 
olmayan bir duruma sokarsa, veya güvenli olmadığını düşündüğünüz bir bölgeye 
güzergahınızı yönlendirirse güzergah önerilerine uymayınız. 

• Sadece gerekli olduğunda ve yapılmasında sakınca olmadığında görüntü ekranına bakınız. Eğer 
ekrana uzun bir süre bakmak gerekiyorsa, aracı güvenli ve yasal bir şekilde ve yerde park ediniz. 

• NVE-M300P Modülünde iken, monitöre daha fazla bakmanızı gerektirecek, gidilecek lokayson 
bilgisini, ayarlar menüsünü yada başka bir fonksiyonun girişini yapmayınız. Sisteme erişmeye 
kalkışmadan önce aracı güvenli ve yasal bir şekilde ve yerde park ediniz. 

• Akıllı yön bulma sistemini sizi acil servislere yönlendirmesi için kullanmayınız. Polis ve itfaiye, 
hastane ve klinikler gibi acil servis sağlayıcıların bulunduğu bütün mahaller veritabanında mevcut 
değildir. Bu durumlarda yön sorgulamak için lütfen kendi kararınızı ve yeteneklerinizi kullanınız. 

• Kaydedildiği ortamda yer alan harita veritabanı üretim zamanında mevcut olan en son harita 
verileridir.  Caddelerdeki ve civardaki değişiklikler nedeniyle akıllı yön bulma sisteminin sizi 
arzu ettiğiniz varış yerine yönlendiremediği durumlar olabilir. Bu durumlarda, kendi kişisel 
karar gücünüzü kullanınız. 

• Harita veritabanı size güzergah önerileri sunmak için tasarlanmıştır. Önerilen güzergah ile ilgili 
emniyet tedbirlerini veya varış yerinize ulaşmanız için gereken süreyi etkileyecek faktörleri 
hesaba katmaz. Veritabanı yolların kapalılık durumunu veya yol çalışmasını, yol özelliklerini 
(örneğin yol yüzeyi tipini, eğim ve rampayı, ağırlık ve yükseklik sınırlamalarını, vs), trafik 
sıkışıklığını, hava durumlarını veya seyir emniyetini veya zamanlamasını etkileyebilecek 
herhangi diğer faktörleri yansıtmaz. Akıllı yön bulma sistemi size alternatif bir güzergah 
sunamıyorsa, kendi kişisel kararınızı kullanınız. 

• Akıllı yön bulma sisteminin aracınızın yerini yanlış gösterebildiği durumlar olabilir. Mevcut sürüş 
koşullarını dikkate alarak, bu durumda kendi sürüş kararınızı kullanınız. Lütfen bu gibi durumlarda 
akıllı yön bulma sisteminin aracınızın yerini otomatik olarak düzeltmesi gerektiğini biliniz, ancak 
yeri kendi kendinize düzeltmenin gerekebileceği zamanlar da olabilir. Eğer bu durumdaysanız, 
çalıştırmaya başlamadan önce, aracı güvenli ve yasal bir şekilde ve yerde park ediniz. 

• Ekranın ses seviyesinin dışarıdaki trafiği ve acil servis araçlarını duymanıza izin veren bir 
seviyeye ayarlı olduğundan emin olunuz. Dışarıdaki seslerin duyulamadığı seyir kazaya 
neden olabilir. 

• Akıllı yön bulma sistemini kullanmaya niyetlenen herhangi başka bir kişinin bu önlemleri ve 
aşağıdaki talimatları dikkatlice okuduğundan lütfen emin olunuz. 

• Bu kılavuzda anlamadığınız bir şey veya akıllı yön bulma sisteminin çalışmasıyla ilgili belirsiz 
bir durum söz konusu olduğunda, akıllı yön bulma sistemini kullanmadan önce lütfen bir yetkili 
ALPINE temsilciliğiyle temasa geçini. 

Bu Ürünün Doğru Bir Şekilde Đmha Edilmesi 

Sizin tarafınızdan satın alınan bu ürün Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar ile ilgili Avrupa Yönergesi 
2002/96 EC'ye uygun olarak tedarik edilmiştir. Üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu sembolü bu nedenle 
ürünün üzerine basılmıştır. Bu tüm EC üyesi ülkeler için geçerlidir ve ürünün normal ev atıklarının içine 
atılamayacağını belirtir. Bu ürün yerel düzenlemelere uygun olarak ayrı toplama noktalarında imha 
edilmelidir. Normal ev atıklarının içine atılması çevreye zarar verir. Daha fazla bilgi için lütfen sorumlu imha 
yönetim yetkili makamlarına veya ürünü satın aldığınız bölgenizdeki bayiiye başvurunuz. 
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2 Uyarılar 

Güvenli Kullanım Đçin Gözlenmesi Gereken Noktalar 

• Akıllı yön bulma sisteminizi kullanmadan önce, bu cihaz ve sistem elemanları için kılavuzları 
dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuzlarda sistemin güvenli ve etkili bir şekilde kullanımına 
dair talimatlar yer alır. ALPINE bu kılavuzlardaki talimatlara dikkat edilmemesinden 
kaynaklanan sorunlar için sorumluluk kabul etmez. 

• Bu kılavuz bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmanız ve yanlış bağlantı ve çalıştırmadan 
kaynaklanan potansiyel tehlikelere karşı sizi uyarmak için çeşitli resimli göstergeler kullanır. 
Bu resimli görüntü göstergelerin anlamları aşağıda gösterilmiştir. Bu kılavuzun ve sistemin 
doğru bir şekilde kullanılması amacıyla bu resimli göstergelerin anlamlarını anlamanız son 
derece önemlidir. 

Göstergelerin anlamları 

Uyarı 
 

Önemli açıklamalar: 
Bunlara dikkat edilmemesi ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilir. 

Dikkat 
 

Önemli açıklamalar: 
Bunlara dikkat edilmemesi ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilir. 

2.1 Uyarı 
 
ARACINIZI D ĐKKATLE SÜRMEN ĐZĐ ENGELLEYEREK D ĐKKAT ĐNĐZĐ ÇEKEN HERHANG Đ BĐR 
FONKSĐYONU ÇALIŞTIRMAYINIZ. 

Uzun süreli dikkat gerektiren bir fonksiyon yalnızca tam olarak araç durdurulduktan sonra 
gerçekleştirilmelidir.  Bu fonksiyonları uygulamadan önce aracınızı güvenli bir yerde durdurunuz. Bu 
şekilde yapılmaması kazaya neden olabilir. 

SÖKMEYĐNĐZ VEYA DEĞĐŞTĐRMEYĐNĐZ. 

Bunun yapılması kazaya, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. 

PĐL GĐBĐ KÜÇÜK NESNELER Đ ÇOCUKLARIN ULA ŞAB ĐLECEĞĐ YERLERDEN UZAK TUTUNUZ. 

Bunların yutulması  ciddi yaralanmalara neden olabilir. Yutulduğu anda, derhal bir doktora başvurunuz. 

BU ÜRÜNÜ BEL ĐRTĐLDĐĞĐ ŞEKĐLDE KULLANINIZ. 

Tasarlanan uygulamalarından farklı bir uygulama için kullanımı yangına, elektrik çarpmasına veya 
diğer yaralanmalara neden olabilir. 

ARALIK VEYA BO ŞLUKLARIN G ĐRĐŞ YERLERĐNE ELLER ĐNĐZĐ, PARMAKLARINIZI VEYA 
YABANCI NESNELER Đ SOKMAYINIZ. 

Bunun yapılması vücudunuzun yaralanmasına veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. 

SEYĐR ESNASINDA GÖSTERGELERE BAKMAYI EN AZA ĐNDĐRĐNĐZ. 

Gösterge ekranına bakmak sürücünün aracın önüne bakmasını engelleyebilir ve kazaya neden 
olabilir. 

AKILLI YÖN BULMA S ĐSTEMĐ SĐZE GÜVENLĐ OLMAYAN VE YASAL OLMAYAN B ĐR MANEVRA 
YAPMANIZI B ĐLDĐRĐRSE VEYA SĐZĐ GÜVENLĐ OLMAYAN B ĐR DURUMA VEYA BÖLGEYE 
SOKARSA, GÜZERGAH ÖNER ĐLERĐNE UYMAYINIZ. 

Bu ürün kişisel kararınızın yerini tutmaz. Akıllı yön bulma sistemi tarafından yapılan herhangi bir 
güzergah önerisi hiçbir yerel trafik düzenlemelerinin veya sizin kişisel kararınızın ve/veya güvenli 
sürüş uygulamaları bilginizin kesinlikle yerine geçmemelidir. 
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2.2 Dikkat 
 
BĐR SORUN OLUŞTUĞUNDA KULLANIMA DERHAL SON VER ĐNĐZ. 

Bunun yapılmaması vücudunuzda yaralanmalara veya üründe hasara yol açabilir. Onarım için ürünü 
yetkili ALPINE bayinize veya en yakın ALPINE Servis Merkezine geri götürünüz. 

MOTORLU ÖN PANEL VE HAREKETL Đ EKRAN HAREKET HAL ĐNDEYKEN PARMAKLARINIZI 
UZAK TUTUNUZ. 

Bunun yapılmaması vücudunuzda yaralanmalara veya üründe hasara yol açabilir. 

Sıcaklık 

Üniteyi açık konumuna getirmeden önce aracın içindeki sıcaklığın -10° C (+14° F) ve +50° C 
(+122° F) arasında oldu ğundan emin olunuz. 

Sigortanın De ğiştirilmesi 

Sigortayı (sigortaları) değiştirirken, değiştirilme sigorta tutucusu üzerinde gösterilen amperle aynı 
olmalıdır. Sigorta (sigortalar) bir defadan fazla atarsa, tüm elektrikli bağlantılarında kısa devre olup 
olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. Aynı zamanda aracınızın gerilim düzenleyicisini de 
kontrol ettiriniz. 

Ünitenin Servise Sokulması 

Sorununuz varsa, üniteyi kendi kendinize onarmaya çalışmayınız. Onarım için ürünü yetkili ALPINE 
bayinize veya en yakın ALPINE Servis Merkezine geri götürünüz. 

Montaj Yeri 

NVE-M300P Navigasyon Modülü cihazının aşağıda belirtilenlere maruz kalmadığından emin olunuz: 

• Doğrudan güneş ve ısı 
• Yüksek nem oranı 
• Aşırı toz 
• Aşırı titreşim 
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3 Son Kullanıcı Lisans Anlaşması 
1. Sözleşme Tarafları 

1.1. Bu Sözleşme kapsamında belirtilen yazılım ürününün kullanımına dair düzenlenen bu Sözleşme, 
Lisans Sağlayıcı olarak Nav N Go Kft. (kayıtlı adresi: 23 Bérc utca, H-1016 Budapeşte, Macaristan; 
Şirket kayıt numarası: 01-09-891838) (bundan böyle "Lisans Sağlayıcı" olarak anılacaktır) ile Kullanıcı 
olarak sizin (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır; Kullanıcı ile Lisans Sağlayıcı birlikte 
"Taraflar" olarak anılacaktır) arasında gerçekleştirilmiştir. 

2. Sözleşme'nin Sonucu 

2.1. Taraflar, Taraflar'ın Sözleşme'yi imzalamasına gerek duymaksızın, işbu Sözleşme'nin 
aralarındaki yazılı sözleşme olacağı hususta anlaşmışlardır. 

2.2. Kullanıcı'nın, işbu Sözleşme'de (Bölüm 4) yer alan ürün olan yazılım ürününü yasal bir şekilde 
edinmesinin ardından, her şekilde kullanımı, bir bilgisayara veya başka bir donanıma kurulumu, böyle 
bir donanımın herhangi bir taşıta kurulumu ile, (bundan böyle Kullanım Şekilleri olarak anılacaktır) 
kurulum veya kullanım sırasında yazılım tarafından görüntülenen "Kabul Ediyorum" düğmesine 
basması, Kullanıcı'nın bu Sözleşme'nin şartlarını ve hükümlerini yasal olarak bağlayıcı kabul ettiği 
anlamına gelir. 

2.3. Đşbu Sözleşme, yasal olmayan yollardan yazılım ürününü edinen, kullanan, herhangi bir 
bilgisayara yükleyen, herhangi bir araca kuran veya her ne şekilde ve surette olursa olsun kullanan 
kişiler için geçerli değildir. 

3. Uygulanacak Yasalar 

3.1. Bu Sözleşme tarafından düzenlenmemiş olan tüm meselelerde, Macaristan Cumhuriyeti yasaları 
ve özellikle de 1959 tarihli Medeni Kanun'un IV sayılı hükmü ve 1999 tarihli Telif Hakları Kanunu'nun 
LXXVI sayılı hükmü geçerlidir. 

3.2. Bu Sözleşme'nin orijinal dili Macarca'dır. Bu Sözleşme'nin başka dillerde de versiyonları 
mevcuttur. Uyuşmazlık durumunda Macarca versiyonu geçerli olacaktır. 

4. Sözleşme'nin Konusu 

4.1. Bu Sözleşme'nin konusu, Lisans Sağlayıcının navigasyon kılavuzu yazılım ürünüdür (bundan 
böyle Yazılım Ürünü olarak anılacaktır). 

4.2. Bu Yazılım Ürünü, bilgisayar işletim yazılımını, ilgili tüm dokümantasyonu, ilgili harita veri tabanını 
ve Yazılım Ürünü üzerinden erişilebilen her tür üçüncü sahıs içeriğini ve hizmetlerini (bundan böyle 
Veri Tabanı olarak anılacaktır) içermektedir. 

4.3. Yazılım Ürünü'nün basılı, elektronik veya grafik görünümünü, kaydını, kaynak veya nesne kodunu 
da içeren herhangi bir görüntüsü, kaydı, kodlama biçimi veya tanımlanmamış herhangi bir görüntüsü, 
kaydı veya kodlama biçimi, veya bunlarla ilgili herhangi bir ortam, Yazılım Ürünü'nün ayrılmaz bir 
parçası olarak varsayılacaktır. 

4.4. Bu Sözleşme'nin akdedilmesinin ardından, Kullanıcı tarafından yapılan hata düzeltmeleri, 
eklemeler, güncellemeler de Yazılım Ürünü'nün bir parçası olarak varsayılacaktır. 

5. Telif Haklarının Sahibi 

5.1. Lisans Sağlayıcı, sözleşme veya yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, Yazılım Ürünü'nde 
telif hakkı bulunan tüm malzemelerin tek sahibidir. 

5.2. Telif hakları, Yazılım Ürünü'nün bütününü ve ayrı olarak parçalarını da kapsar. 

5.3. Yazılım Ürünü'nün bir parçası olan Veri Tabanının telif hakkı sahibi (sahipleri), işbu Sözleşme'nin 
Ek'inde yer alan listede veya bilgisayar işletim programının "Hakkında" menü öğesinde belirtilen 
gerçek kişi(ler) veya tüzel kişi(ler)dir (bundan böyle Veri Tabanı Sahipleri olarak anılacaktır). Yazılım 
Ürünü'nün kullanıcı kılavuzunda, Veri Tabanı öğelerinin tüm sahiplerinin listelendiği menü seçeneğinin 
adı da yer almaktadır. Bu Sözleşme'de belirtildiği gibi Veri Tabanı'nı kullanmak, kullanıma sunmak ve 
kullanım amacıyla aktarmak amacıyla, Lisans Sağlayıcı, Veri Tabanı sahiplerinden gereken kullanım 
ve temsil haklarını aldığını bildirir. 

5.4. Bu Sözleşme'nin akdedilmesiyle, açıkça belirtilmiş yasal düzenlemeler veya bu Sözleşme ile 
Kullanıcı'ya verilen haklar haricindeki tüm Yazılım Ürünü haklarını Lisans Sağlayıcı saklı tutar. 
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6. Kullanıcı'nın Hakları 

6.1. Kullanıcı, Yazılım Ürünü'nü bir donanım cihazına (masaüstü bilgisayar, el bilgisayarı, taşınabilir 
bilgisayar, navigasyon cihazı) yükleme hakkına, Yazılım Ürünü'nün bir kopyasını veya Yazılım 
Ürünü'nün önceden yüklenmiş bir kopyasını çalıştırma ve kullanma hakkına sahiptir. 

6.2. Kullanıcı, güvenlik amacıyla yazılım ürününün bir kopyasını çıkarabilir. Ancak, kurulumundan 
sonra orijinal ortam kopyasını kullanmadan Yazılım Ürünü çalışıyorsa, bu durumda orijinal ortam 
kopyası bir güvenlik kopyası olarak ele alınacaktır. Başka herhangi bir durumda, Yazılım Ürünü'nün 
orijinal ortam kopyası, uygun ve yasal kullanım için aşikar bir şekilde uygun olmayan bir hale geldiyse, 
Kullanıcı, kabul edilebilir bir kanıt sunmak şartıyla, güvenlik kopyasını kullanabilir. 

7. Kullanım Sınırlamaları 

7.1. Kullanıcı, aşağıda belirtilenlere dair herhangi bir hakka sahip değildir: 

7.1.1. Yazılım Ürünü'nü çoğaltmak (bu nedenle kopyasını yapmak); 

7.1.2. Yazılım Ürünü'nü üçüncü bir kişiye bedelli veya bedelsiz kiralamak, ödünç vermek, dağıtmak, 
devretmek; 

7.1.3. Yazılım Ürünü'nü çevirmek (diğer programlama dillerine çevirmek veya derlemek dahil olmak 
üzere); 

7.1.4. Yazılım Ürünü'nü kaynak koda dönüştürmek; 

7.1.5. Yazılım Ürünü'nün korumasını devre dışı bırakmak veya teknolojik yöntemlerle ya da başka 
herhangi bir yöntemle bu korumayı değiştirmek, aşmak veya geçersiz kılmak; 

7.1.6. Başka ürünlerle birlikte çalıştırmak amacıyla dahi olsa, Yazılım Ürünü'nün (tümünü veya bir 
parçasını) değiştirmek, genişletmek, dönüştürmek, parçalara ayırmak, başka ürünlerle birlikte 
düzenlemek, başka ürünlerin içine kurmak, başka ürünler içinde kullanmak; 

7.1.7. Bilgisayar programını kullanmak dışında, başka ürünlerle birlikte çalıştırmak amacıyla dahi olsa; 
Yazılım Ürünü'ne dahil Veri Tabanı'ndan bilgi sağlamak, Veri Tabanı'nı kaynak koda dönüştürmek, 
Veri Tabanı'nın tümünü veya bir parçasını veya içinde depolanmış veri grubunu kullanmak, 
kopyalamak, değiştirmek, genişletmek, dönüştürmek veya başka ürünlerin içine kurmak, başka 
ürünler içinde kullanmak veya bunu aktarmak. 

7.2. Kullanıcı, Yazılım Ürünü üzerinden erişilebilen ve üçüncü sahıslar tarafından sağlanan içerikleri, 
üçüncü sahıslar tarafından sağlanan hizmetler üzerinden alınan verileri (RDS TMC trafik bilgilendirme 
hizmetinden alınan trafik verileri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sadece kendi kişisel 
faydası için kullanabilir ve bu süreçte karşılaşacağı risklerden tamamen kendisi sorumludur. Bu 
verileri veya içerikleri saklamak, aktarmak veya dağıtmak ya da bunları herhangi bir formatta 
tamamen veya kısmen kamuya sunmak ya da bu verileri veya içerikleri üründen indirmek kesinlikle 
yasaktır. 

8. Garanti Kapsamı Dı şında Kalınması, Sorumluluk Sınırı 

8.1. Lisans Sağlayıcı, Yazılım Ürünü'nün olabilecek en iyi şekilde üretildiğini fakat Yazılım Ürünü'nün 
özelliğinden ve teknik sınırlamalardan dolayı, Yazılım Ürünü'nün tümüyle hatasız olduğunu 
garantilemediğini, Lisans Sağlayıcı'nın, Kullanıcı tarafından alınan Yazılım Ürünü'nün tümüyle hatasız 
olması gerektiğine dair herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadığını Kullanıcı'ya bildirir. 

8.2. Lisans Sağlayıcı, Yazılım Ürünü'nün, Lisans Sağlayıcı veya Kullanıcı tarafından tanımlanan 
herhangi bir amaç için uygun olduğunu ve Yazılım Ürünü'nün herhangi başka bir sistem, cihaz veya 
ürünle (yazılım veya donanım) birlikte çalışacağını garantilemez. 

8.3. Lisans Sağlayıcı, (bilgisayar programı, dokümantasyon ve Veri Tabanı hataları da dahil olmak 
üzere) Yazılım Ürünü'nde oluşacak herhangi bir hataya bağlı zararlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul 
etmez. 

8.4. Lisans Sağlayıcı, Yazılım Ürünü'nün tanımlanan herhangi bir amaç için uygun olmaması ile 
oluşacak zararlar, veya başka sistemler, cihazlar veya ürünlerle (yazılım veya donanım) oluşacak 
birlikte işlerlik eksikliğinden kaynaklanan zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. 
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8.5. Lisans Sağlayıcı, Yazılım Ürünü'nü herhangi bir ulaşım esnasında kullanırken, trafik kurallarına 
ve düzenlemelerine uymanın (ör: zorunlu ve/veya gerekli ve uygun emniyet önlemlerinin alınması, 
duruma uygun ve genel olarak beklenen dikkatin ve özenin gösterilmesi ve Yazılım Ürünü'nün 
kullanılmasından dolayı özel bir dikkatin ve özenin gösterilmesi) Kullanıcı'nın özel sorumluluğunda 
olduğunu hatırlatır. Lisans Sağlayıcı, Yazılım Ürünü'nün herhangi bir ulaşım esnasında 
kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır. 

8.6. Bu Sözleşme'nin akdedilmesiyle, Kullanıcı özellikle yukarıda Bölüm 8'de verilen bilgileri kabul 
eder. 

9. Yaptırımlar 

9.1. Lisans Sağlayıcı, California eyaleti yasaları gereği, haklarının çiğnenmesi durumunda aşağıda 
belirtilenleri uygulama hakkına sahip olduğunu Kullanıcı'ya bildirir: 

9.1.1. Böyle bir ihlalin mahkeme tarafından ibrazının istenmesi; 

9.1.2. Đhlale son verilmesini ve ihlal eden kişiye yaptıklarına son vermesinin emredilmesini isteme; 

9.1.3. Đhlal eden kişinin (gerektiğinde, masrafları ihlal eden kişiye ait olmak üzere, kamusal açıklama 
dahil olmak üzere) gereken tazminde bulunmasının istenmesi; 

9.1.4. Đhlalden kaynaklanan varlık artışının geri istenmesi; 

9.1.5. Đhlal durumunun, masrafları ihlal eden kişiye ait olmak üzere, sona erdirilmesinin, ihlalden 
önceki durumun yeniden sağlanmasının, ihlal için kullanılan aletlerin ve malzemenin ve ihlal ederek 
elde edilen nesnelerin yok edilmesinin istenmesi; 

9.1.6. Zararların ödenmesinin istenmesi. 

9.2. Lisans Sağlayıcı, telif haklarının ve ilgili hakların ihlal edilmesinin, 1978 yılı Macaristan Ceza 
Kanunu'nun IV sayılı hükmü gereği suç sayıldığını ve temel davalarda iki yıl hapis ile nitelikli 
davalarda sekiz yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceğini Kullanıcı'ya bildirir. 

9.3. Üçüncü sahıslar tarafından sağlanan içerik ve hizmetler 

Lisans Sağlayıcı, Yazılım Ürünü'ndeki Veri Tabanı ve bu Veri Tabanı'nı kullanan bir üçüncü sahıs 
tarafından sağlanan her tür içerik ve hizmet ile ilgili her tür sorumluluğu reddeder. Lisans Sağlayıcı, bu 
ürün veya hizmet veya hizmetin mevcudiyeti için kaliteye, uygunluğa, kesinliğine, belirli bir amaca 
uygunluğa veya coğrafi kapsama dair herhangi bir garanti vermez. Lisans Sağlayıcı özellikle, hizmetin 
askıya alınması ve hizmetle ilişkili nedenlerle veya hizmetin tamamen iptal olması nedeniyle meydana 
gelen hasarlarla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder. 

Üçüncü sahıslar tarafından sağlanan içerik ve hizmetlerle ilgili bilgilere ve verilere www.navngo.com 
adresinden erişilebilir. Kullanıcı, üçüncü sahıslar tarafından sağlanan içerik ve hizmetlerle ilgili 
risklerin sadece Kullanıcı'ya ait olduğunu ve bu içerik ve hizmetlerin sadece Kullanıcı'nın kişisel 
faydası için kullanılabileceğini kabul eder. 

9.4. Lisans Sağlayıcı veya Lisans Sağlayıcı'nın bir temsilcisi tarafından sağlanan içerik ve hizmetler 

Lisans Sağlayıcı veya sözleşme ile belirlenmiş bir ortağı, www.naviextras.com üzerinden Kullanıcı'ya 
çeşitli ürünler ve hizmetler sunabilir. Kullanıcı'nın bu hizmetleri kullanabilmesi için ön koşul, 
Kullanıcı'nın www.naviextras.com adresindeki ilgili son kullanıcı lisans sözleşmesini (sözleşmelerini) 
okuması ve anlamasıdır; Kullanıcı bu hizmetleri, burada belirtilen şartlara ve hükümlere bağlı 
kullanmak zorundadır. 

9.5. Taraflar, uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak, bu Sözleşme ile ilgili meydana gelen her türlü 
uyuşmazlık konusunda Pest Merkez Bölge Mahkemesi'nin (Pesti Központi Kerületi Bíróság) veya the 
Budapeşte Metropolitan Mahkemesi'nin (Fıvárosi Bíróság) tek başına karar alma yetkisine sahip 
olduğunu kabul ederler. 
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4 Telif hakkı notu 
Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 

Bu kılavuz veya herhangi bir bölümü, Alpine Electronics (Europe) GmbH şirketinin açık yazılı onayı 
olmadan elektronik veya mekanik olarak (fotokopi ve kayıt dahil) herhangi bir biçimde kısmen veya 
tamamen çoğaltılamaz ya da aktarılamaz. 

© 2009 - Alpine Electronics (Europe) GmbH. 

© 2009 - NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 

Arnavutluk: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Andorra: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Avusturya: © 1996 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Belarusya: © 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Belçika: © 1995 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Bosna-Hersek: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Bulgaristan: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Hırvatistan: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Çek Cumhuriyeti: © 2002 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Danimarka: © 1997 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Estonya: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Finlandiya: © 2001 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Fransa: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Makedonya: © 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Almanya: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Cebelitarık: © 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Yunanistan: © 2003 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Macaristan: © 2004 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Đtalya: © 1994 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Letonya: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Liechtenstein: © 1996 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Litvanya: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Lüksemburg: © 1996 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Moldova: © 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Monako: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Karadağ: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Norveç: © 2001 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Polonya: © 2004 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Portekiz: © 1997 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Đrlanda: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Romanya: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
San Marino: © 1994 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Sırbistan: © 2005 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Slovak Cumhuriyeti: © 2002 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Slovenya: © 2004 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Đspanya: © 1997 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Đsveç: © 1994 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Đsviçre: © 1996 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Hollanda: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Türkiye: © 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Ukrayna: © 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Birleşik Krallık: © 1993 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 
Vatikan: © 1994 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır. 

Tüm hakları saklıdır. 
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6 Alpine Navigation Software ile başlarken 
Alpine Navigation Software araç kullanımı için en iyi duruma getirilmiştir. Cihazı ekran düğmelerine ve 
haritaya parmak uçlarınızla dokunarak kolayca kullanabilirsiniz. 

Alpine Navigation Software, kurulan tüm harita setinde rota planlayabilir; harita bölümleri veya ülkeler 
arasında gezinmek için haritaları değiştirmenize veya çok az ayrıntı içeren genel haritaya geçmenize 
gerek yoktur. 

Görevler Talimatlar 
Ekrana iki kez 
dokunma 

Herhangi bir eylem için ekrana iki kez dokunmanıza gerek yoktur. Düğme ve 
kontroller için tek bir dokunuş yeterlidir. 

Ekrana dokunma ve 
basılı tutma 

Temel navigasyon işlevlerine erişmek için buna ihtiyacınız yoktur. Ekstra 
işlevlere ulaşmak için aşağıdaki düğmeleri dokunup basılı tutun: 

• Liste ve menü ekranlarında  düğmesine dokunup basılı tutun: 
Navigasyon menüsü belirir. 

• Harita ekranında, , , , ,  ve  
düğmelerinden birine dokunup basılı tutun: Haritayı sürekli olarak 
döndürebilir, eğebilir veya harita ölçeğini değiştirebilirsiniz. 

• Klavye ekranlarında  düğmesine dokunup basılı tutun: 
Birkaç karakteri hızla silebilirsiniz. 

• Uzun listelerde  veya  düğmesine dokunup basılı tutun: 
sayfalar arasında sürekli olarak gezinebilirsiniz. 

El hareketleri (sürükle-
bırak) 

Temel navigasyon işlevlerine erişmek için el hareketlerine ihtiyacınız yoktur. 
Sadece aşağıdaki durumlarda ekranı sürükleyip bırakmanız gerekir: 

• Kaydırıcı üzerindeki kolu hareket ettirme. 

• Haritayı hareket ettirme: haritayı basılı tutun ve istediğiniz yöne 
taşıyın. 

• Harita ekranını açmak için kısayol: parmağınızı herhangi bir ekranda 
sağ alt köşeden sol alt köşeye kaydırın. 

• Navigasyon menüsünü açmak için kısayol: parmağınızı herhangi bir 
ekranda sol üst köşeden sol alt köşeye kaydırın. 
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Alpine Navigation Software yazılımını kullanmaya başlama 

NVE-M300P Navigasyon Modülünü ilk kez kullanıyorsanız, aşağıdakileri dikkatle okuyunuz: 

1. Uygulama arayüzünün yazılı dilini seçin. Daha sonra bunu Ayarlar bölümünde değiştirebilirsiniz 
(sayfa 63). 

2. Sesli yönlendirme mesajları için kullanılan dili ve hoparlörü seçin. Daha sonra bunu Ayarlar 
bölümünde değiştirebilirsiniz (sayfa 63). 

3. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun ve kabul edin (sayfa 5). 

Bundan sonra Navigasyon menüsü açılır ve Alpine Navigation Software cihazını kullanmaya 
başlayabilirsiniz. 

Navigasyon menüsü: 

 

Alpine Navigation Software cihazını kullanmanın genel yolu, bir hedef seçip navigasyona başlamaktır. 
Hedefinizi aşağıdaki yollarla seçebilirsiniz: 

• Haritada seçilen konumu kullanın (Đmleç) (sayfa 28). 

• Tam bir adresi veya adresin bir bölümünü girin; örneğin kapı numarasız cadde adı veya 
kesişen iki cadde adı (sayfa 29). 

• Posta koduyla bir adres girin (sayfa 34). Böylece yerleşim adını seçmek zorunda kalmazsınız 
ve cadde adlarını daha hızlı arayabilirsiniz. 

• Bir koordinat kullanın (sayfa 37) 

• Kayıtlı bir konum kullanın: 

• bir Favori (sayfa 35) 

• bir POI (sayfa 35) 

• önceden ayarlanmış hedeflerin ve geçiş noktalarının Geçmişi (sayfa 36) 
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6.1 Ekrandaki düğmeler ve diğer kontroller 
Alpine Navigation Software yazılımını kullanırken, genellikle dokunmatik ekrandaki düğmelere 
dokunursunuz. 

Uygulamanın yeniden başlaması gerekiyorsa, önemli bir yeniden yapılandırma yapacaksa veya veri 
ya da ayarlarınızdan birkaçını kaybetmek üzereyseniz Alpine Navigation Software yazılımında seçim 
ve değişiklikleri onaylamanız gerekir. Aksi takdirde, Alpine Navigation Software seçimlerinizi kaydeder 
ve siz kontrolleri kullanmaya başlar başlamaz onay almadan yeni ayarları uygular. 

Tip Örnek Açıklama Nasıl kullanılır 

Düğme 

 

Bir işlevi başlatmak, yeni bir 
ekran açmak veya yeni bir 
parametre ayarlamak için 
buna dokunun. 

Bir kez dokunun. 

Simge 

 

Durum bilgisini gösterir. Bazı simgeler düğme 
olarak da işlev görür. Bir 
kez dokunun. 

Liste 

 

Birkaç seçenekten seçim 
yapmanız gerektiğinde, 
bunlar bir listede görünür. 

 ve  düğmeleri 
ile sayfalar arasında 
gezinin ve istediğiniz 
değere dokunun. 

Kaydırıcı  

 

Özelliğin birden fazla adsız 
değeri varsa Alpine 
Navigation Software, bir 
aralıktan değer gösteren ve 
ayarlayan bir ölçü üzerindeki 
göstergeyi gösterir. 

• Kaydırıcıyı yeni 
konumuna taşımak 
için kolu sürükleyin. 

• Kolun görünmesini 
istediğiniz yerde 
Kaydırıcıya 
dokunun, düğme o 
noktaya atlar. 

Anahtar 

,  

Sadece iki seçenek varsa, 
bir onay işareti özelliğin 
etkinleştirilip 
etkinleştirilmediğini gösterir. 

Anahtarı açmak veya 
kapatmak için dokunun. 

Sanal klavye 

 

Metin ve sayı girmek için 
alfabetik ve alfa sayısal 
klavyeler. 

Her düğme, dokunmatik 
ekran düğmesidir. 
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6.1.1 Klavyeleri kullanma 
Alpine Navigation Software yazılımında harf veya numaraları sadece gerektiği zaman girmeniz 
gerekir. Tam ekran klavyelerinde parmak uçlarınızla yazabilir ve ABC, QWERTY veya sayısal gibi 
çeşitli klavye düzenleri arasında geçiş yapabilirsiniz. 

Görev Ayrıntılar 

 düğmesine dokunun ve mevcut klavye türleri 
listesinden seçim yapın. 

Đngilizce QWERTY klavyeden 
Yunanca klavyeye geçiş gibi başka 
bir klavye düzenine geçmek 

Alpine Navigation Software en son klavye seçiminizi hatırlar ve 
bir daha veri girmeniz gerektiğinde bunu önerir. 

Klavyede girişinizi düzeltme 

Đstenmeyen karakter(ler)i kaldırmak için  üzerine 
dokunun. 

Tüm giriş dizesini silmek için düğmeye dokunup basılı tutun. 

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

Sembol girme 

Sembol karakterleri sağlayan bir klavyeye geçmek için  
düğmesine dokunun. 

Klavye girişini sonlandırma 

 düğmesine dokunun. 

6.1.2 Kalıcı düğmeler (Menü, Geri dön, Monitör kontrol ve Harita) 
Kullanım tuşları, NVE-M300P Navigation Modulünde olduğu gibi, tüm  ekranlarda aynı yerde 
gözükürler. 

Menü dü ğmesi ( ) 

Bu düğmelere basarak Navigasyon Menüsünü açınız, NVE-M300P Navigation Modülü Ana 
Menüsüne giriniz. 

Geri dön dü ğmesi ( ) 

Önceki ekrana dönmek için bu düğmeye dokunun. 

Navigasyon menüsüne dönmek için bu düğmeye dokunun ve basılı tutun. 

Monitör kontrol dü ğmesi ( ) 

Bu düğmelere basarak NVE-M300P Navigation Modülünü bağladığınız Alpine Ana Üniteden kontrol 
ediniz. 
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Harita dü ğmesi ( ) 

Bu düğme bağlama duyarlıdır. Aşağıda tarif edildiği şekilde birden fazla işleve sahiptir: 

Bağlam Đşlev 
Uygulama Harita ekranı haricinde 
herhangi bir ekranı görüntülüyor. 

Harita ekranını açmak için  üzerine dokunun. 

Harita ekranı açık, ancak aktif 
rotanın başlangıcı mevcut GPS 
konumu değil. Tavsiye edilen rotanın başlangıç noktasına atlamak için  

üzerine dokunun. 

Harita hareket ettirilmiş veya 
döndürülmüştür, mevcut GPS 
konumunu takip etmiyor ve/veya 
otomatik olarak dönmüyor. 

Haritayı mevcut GPS konumuna geri taşımak için  
üzerine dokunun. Harita döndürüldüyse, otomatik harita 
döndürme de yeniden etkinleştirilir. 

Harita mevcut GPS konumundadır 
ve otomatik harita döndürme etkindir 
(normal navigasyon). Geçerli ses talimatını tekrarlamak için  üzerine dokunun. 

Mesafe, mevcut durumu tarif edecek şekilde daima güncellenir. 

 

Bunun anlamı, bu düğmeye bir kez dokunarak başka herhangi bir ekrandan Harita ekranına dönme 
imkanına sahip olduğunuzdur; ancak bazen geçerli ses talimatını dinlemek için bu düğmeye birkaç 
kez dokunmanız gerekir. 

6.2 Haritayı kullanma 

Harita ekranı, Alpine Navigation Software yazılımının en sık kullanılan ekranıdır.  düğmesine 
basılarak başka herhangi bir ekrandan ulaşılabilir. 

 

Harita ekranı hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. sayfa 42. 
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6.2.1 Haritayı idare etme 
Haritada konum işaretleyicileri: 

• Geçerli GPS konumu:  (sayfa 21) 

• Seçili konum (Đmleç):  (sayfa 22) 

Aşağıdaki kontroller, ihtiyaçlarınıza göre harita görünümünü değiştirmenize yardım eder. Bu 
kontrollerin çoğu haritaya bir kez dokunduğunuzda görünür ve birkaç saniyeliğine etkinlik olmazsa 
kaybolur. 

Eylem Düğme(ler) Açıklama 
Haritayı sürükle-bırak 
ile hareket ettirme 

Düğme yok Haritayı herhangi bir yöne taşıyabilirsiniz: haritaya 
dokunup basılı tutun, haritayı taşımak istediğiniz 
yöne parmağınızı hareket ettirin. 

GPS konumu kullanılabilir durumdaysa ve siz haritayı 

taşıdıysanız,  düğmesi görünür. GPS 
konumuna dönmek için bu düğmeye dokunun. 

Yakınlaştırma ve 
uzaklaştırma 

 ,  

Ekranda haritanın ne kadarının gösterileceğini 
değiştirir. 

Alpine Navigation Software her zaman en 
iyileştirilmiş içerikle haritayı çeşitli yakınlaştırma 
düzeylerinde görmenizi sağlayan yüksek kaliteli 
vektör haritaları kullanır. Cadde adlarını ve diğer 
metinleri her zaman aynı yazı tipi boyutunda 
görüntüler, hiçbir zaman ters olarak görüntülemez, 
sadece size gereken cadde ve nesneleri görürsünüz. 

Harita ölçeklendirmenin 2B ve 3B harita görüntüsü 
modlarında farklı sınırları vardır. 

Aşağı ve Yukarı 
eğme  ,  

3B modunda haritanın dikey görüntüleme açısını 
değiştirir. 

Sağa ve Sola 
döndürme 

 ,  

3B modunda veya döndürülmüş 2B modunda 
haritanın yatay görüntüleme açısını değiştirir. 

GPS konumu mevcut olduğunda, Alpine Navigation 
Software her zaman üst bölümü yolculuk yaptığınız 
yöne bakacak biçimde haritayı döndürür (Güzergah-
Yukarı yönlendirmesi). Güzergah-Yukarı öğesinden 
bu düğmelerle sapabilirsiniz. 

GPS konumu kullanılabilir durumdaysa ve haritayı 
döndürdüyseniz, otomatik harita döndürmesini tekrar 

etkinleştirmek için  üzerine dokunun. 

Görünüm modları 

 , ,  

Alpine Navigation Software yazılımında aşağıdaki 
harita perspektiflerini verir: 

• klasik yukarıdan aşağıya görünüm (2B), 
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Eylem Düğme(ler) Açıklama 
haritanın üstü her zaman Kuzeye bakar 

• yukarıdan aşağıya görünüm (2B), haritanın üst 
tarafı her zaman mevcut sürüş yönünü 
gösterir 

• perspektif görünümü (3B), haritanın üst tarafı 
her zaman mevcut sürüş yönünü gösterir 

Çok işlevli düğme. 

 

Başlangıç konumunu gösterir / GPS konumuna geri 
döndürür / Sesli talimatı tekrarlar. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. sayfa 15. 

Harita ölçeği  
 Alpine Navigation Software, haritanın ölçeğini 2B 

modda gösterir. 

6.2.2 Şerit bilgisi ve Đşaret Tabelaları 
Çok şeritli yollarda navigasyon sırasında, tavsiye edilen rotayı takip etmek amacıyla uygun şeriti 
seçmek önemlidir. Eğer harita verilerinde şerit bilgisi mevcutsa, Alpine Navigation Software, haritanın 
altındaki küçük oklarla şeritleri ve yönlerini gösterir. Sarı renkteki oklar, gitmeniz gereken şeritleri 
temsil eder. 

Đlave bilgilerin mümkün olduğu yerlerde, işaret tabelaları okların yerine geçer. Đşaret tabelaları her 
zaman haritanın tepesinde görüntülenir Đşaret tabelalarının rengi ve tarzı, yol üzerinde veya yol 
kenarında görebileceğiniz gerçek tabelalara benzer. Mevcut hedefleri ve şeridin bağlandığı yolun 
numarasını gösterirler. 

Seyahat sırasında tüm işaret tabelaları benzer gözükür (tavsiye edilen rota olmadığı zaman). Bir rota 
üzerinde navigasyon yaparken, sadece gidilmesi gereken şeride/şeritleri gösteren işaret tabelası canlı 
renklerle gösterilir; diğer tüm işaret tabelaları koyultulmuştur. 
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6.2.3 Durum bilgisi ve haritada gizli kontroller 
Aşağıdaki bilgiler sol üst köşede, Dönüş Önizleme alanında görünür. Bu alana dokunulduğunda, 
sonuç gösterilmekte olan bilgilere dayanır. 

Simge Bilgi Ayrıntılar Eylem 

 

Simge sabit bir 
resimse rota 
hesaplama gerekir 

GPS konumu ve etkin rota 
kullanılabilir, fakat otomatik 
rota-dışı yeniden hesaplama 
kapatılmıştır ve rotadan 
sapılmıştır. 

Alpine Navigation Software 
yazılımının önerilen rotayı 
yeniden hesaplaması için bu 
alana dokunun. Otomatik rota 
dışı yeniden hesaplama da 
tekrar etkinleştirilir. 

 

Simge animasyonlu 
ise, rota hesaplama 
yapılmaktadır 

Alpine Navigation Software 
rotayı hesaplamakta veya 
yeniden hesaplamaktadır. 

Ekranın bu alanına 
dokunursanız hiçbir şey olmaz. 

,  

Sonraki rota olayı 
(sonraki manevra) 

GPS konumu ve etkin rota 
kullanılmakta ve önerilen 
rotada navigasyon 
yapılmaktadır. Bu alan sonraki 
rota olayının türü ve uzaklığı 
hakkında bilgi verir. 

Rota Bilgileri ekranını açmak 
için bu alana dokunun. 

 

Aşağıdaki bilgiler harita ekranında gösterilen üç veri alanında görülebilir. Bu üç alanda hangi 
değerlerin gösterileceğini seçebileceğiniz Gezi Bilgileri ekranını açmak için bu alana dokunun. 

Etkin rota olmadığında, bu alanlar şu bilgileri gösterir: geçerli hız, pusula ve geçerli saat. 

Simge Tip Diğer bilgiler 

 

Pusula Harita otomatik olarak döndürüldüğünde ve harita her zaman 
Kuzeye baktığında gidiş yönünüzü gösterir. 

 

Hız bilgisi Bunlar gösterilebilen hız değerleridir: 

• Mevcut hız 

• Geçerli yoldaki hız sınırı 

 

Zaman bilgisi Bunlar gösterilebilen zaman değerleridir: 

• Yerel saat 

• Hedefe ulaşmak için kalan süre 

• Sonraki geçiş noktasına ulaşmak için kalan süre 

• Hedefe tahmini varış süresi 

• Sonraki geçiş noktasına tahmini varış süresi 

 

Mesafe bilgisi Bunlar gösterilebilen mesafe tipi değerlerdir: 

• Hedefe ulaşmak için kalan mesafe 

• Sonraki geçiş noktasına ulaşmak için kalan mesafe 

• Geçerli yükseklik 
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Sol alt köşedeki alan, birleşmiş bir durum gösterge alanıdır. GPS Verileri ekranını açmak için bu alana 
dokunun (sayfa 53). 

Simge Durumu Diğer bilgiler 

 

GPS konumu kalitesi  Daha fazla yanan çubuk sayısı, daha geçerli GPS 
konumu doğruluğunu gösterir. 

 

Güzergah bilgisi kaydı Alpine Navigation Software, GPS konumu mevcut 
olduğunda Güzergah Bilgisi kaydeder. 

6.2.4 Đmleci kullanma (seçili harita konumu) 
Önce Đmleci aşağıdaki seçeneklerden biriyle istenen harita konumuna yerleştirin: 

• Bir konum seçmek için Hedef menüsünü kullanın. Harita seçili nokta (Đmleç) ortada olacak 
şekilde geri döner ve Đmleç menüsü mevcut seçeneklerle görünür. 

• Ekrana dokunun, sonra Đmleci istenen konuma yerleştirmek için ekrana tekrar dokunun. 

 düğmesine dokunarak Đmleç menüsünü açın. 

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

Đmlecin hedef olduğu yeni bir rota oluşturulur. Önceki rota (eğer mevcutsa) 
silinir. 

 

Tüm olası seçeneklerle tam ekran Đmleç menüsünü açar. 

 

Đmlecin konumu Ev adresi olarak kaydedilir. 

 

Đmleç, kullanıcı POI'si olarak kaydedilir. POI grubunu seçin ve POI'ye bir 
isim verin, sonra uygun bir simge seçin ve telefon numarası ile istediğiniz 
ek bilgileri girin. 

 

Đmleç, rotanın başlangıç noktası olur. Buna göre, rota geçerli GPS 
konumunda başlatılamayacaktır ve seçilen noktayı başlangıç noktası 
olarak tutmak için Otomatik Rota Dışı Yeniden Hesaplama seçeneğinin 
kapatılması gerekir. 

 Düğme  düğmesine benzer, fakat yeni bir ekran açılır ve 
rota olası tüm rota hesaplama yöntemleri ile hesaplanır (Hızlı, Kısa, Ekonomik 
ve Kolay). Sonuçları inceleyin ve navigasyon için rotalardan birini seçin. 

 

Đmleç ara rota noktası olarak etkin rotaya eklenir, yani hedeften önce bir 
noktaya ulaşılır. Rotada zaten bir geçiş noktası varsa, yeni geçiş 
noktasının rotada nerede görüneceğini belirlemeniz için Rotayı Düzenle 
ekranı açılır. 

 
Đmlecin konumu, Favoriler olarak adlandırılan sık ziyaret edilen hedeflerin 
listesine eklenir. Favori için yeni bir isim verebilirsiniz. 
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6.3 Alpine Navigation Software kavramları 

6.3.1 Otomatik Yakınlaştırma  
Otomatik Yakınlaştırma, normal bir otomatik yakınlaştırma özelliğinden çok daha fazlasını sunar: 

• Alpine Navigation Software ile hesaplanan bir rotay ı izlerken:  Bir dönüşe yaklaşırken, bir 
sonraki kavşakta manevranızı kolaylıkla algılamanızı sağlamak amacıyla görüntüyü 
yakınlaştırır ve görüş açısını yükseltir. Bir sonraki dönüş uzaktaysa, görüntüyü uzaklaştırır ve 
önünüzdeki yolu görebilmeniz için görüş açınızı yere indirir. 

• Alpine Navigation Software yazılımında etkin rota o lmadan araç kullanırken:  Yavaş hızda 
araç kullanıyorsanız Otomatik Yakınlaştırma görüntüyü yakınlaştırır, yüksek hızda araç 
kullanıyorsanız görüntüyü uzaklaştırır. 

6.3.2 Konum işaretleyicileri 

6.3.2.1 Geçerli GPS konumu ve Yola Kilitlen 

GPS konumu mevcut olduğunda, Alpine Navigation Software geçerli konumunuzu haritada  
simgesiyle işaretler. 

Konum işaretleyicisinin tam yeri rota hesaplama için kullanılan araç türüne bağlıdır. Araç türü, Rota 
ayarlarında (sayfa 61) seçilebilir. 

Araçlardan birini seçerseniz,  simgesi GPS konumunuzu ve gitmekte olduğunuz yönü tam 
olarak göstermeyebilir. Eğer yakında yollar varsa, GPS konumu hatalarını engellemek için en yakın 
yola hizalanmıştır; simgenin yönü de yolun yönüne hizalanmıştır. 

6.3.2.2 Normal navigasyona dönme 

GPS konumu mevcut olduğunda ve haritayı taşıdığınızda (  hareket ediyor, hatta 
görünmüyorsa), veya haritayı 3B ya da döndürülmüş 2B modunda döndürdüğünüzde, haritayı GPS 

konumuna geri taşımak ve otomatik harita döndürmeyi etkinleştirmek için  üzerine dokunun. 

Not! Araç kullanırken haritayı taşısanız bile, bir etkin rota varsa Alpine Navigation Software 
navigasyona devam eder: Sesli talimatları çalar ve geçerli GPS konumunuza göre 
dönüş önizleme simgesini gösterir. 

 



 NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu 
 

22     

6.3.2.3 Seçili konum (Đmleç) 

Hedef menüsü öğesinde bir konum seçerseniz veya harita kontrol düğmeleri göründüğünde haritaya 
dokunursanız, Đmleç haritanın seçilen noktasında görünür. Alpine Navigation Software, 3B harita 
görüntüsünün arka planında olduğu zaman bile tüm yakınlaştırma seviyelerinde imleci görünür kılmak 

için, Đmleci büyük bir daire ( ) ile gösterir. 

Đmleç ayarlandığında,  düğmesine dokunun. Đmleç menüsü belirir ve Đmleç 
aşağıdakilerden biri olarak kullanılabilir: 

• bir rotanın başlangıç noktası 

• bir rotadaki bir geçiş noktası 

• bir rotanın hedefi 

Đmleç etrafında POI'ler de arayabilirsiniz. 

Veya Đmleç öğesinin konumunu şu şekilde kaydedebilirsiniz: 

• bir Favori 

• bir POI 

6.3.3 Gündüz ve gece renk profilleri 
Alpine Navigation Software yazılımı, gündüz ve gece farklı renk profilleri kullanır. 

• Gündüz renkleri kağıt yol haritalarına benzer. 

• Gece renk profilleri, ekranın ortalama parlaklığını düşük tutmak amacıyla büyük nesneler için 
koyu renkler kullanır. 

Alpine Navigation Software farklı gündüz ve gece renk profilleri sunar. Geçerli süre ve GPS 
konumuna bağlı olarak gün doğumundan birkaç dakika önce gökyüzü aydınlanmaya başlarken ve 
hava kararmadan önce gün batımından birkaç dakika sonra otomatik olarak gündüz ve gece şemaları 
arasında geçiş yapar. 

6.3.4 Tünellerde renk şeması 
Bir tünele girerken haritanın renkleri değişir. Tüm yapılar kaybolur, büyük nesneler (yüzey suları veya 
ormanlar gibi) ve yollar arasındaki boş alanlar siyah renge döner. 

Fakat yollar ve caddeler kullanılmakta olan gündüz veya gece renk şemasındaki orijinal renklerini 
korur. 

Tünelden çıktıktan sonra orijinal renkler geri döner. 
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6.3.5 Rota hesaplama ve yeniden hesaplama 
Alpine Navigation Software rotayı tercihlerinize bağlı olarak hesaplar: 

• Rota hesaplama yöntemi: 

• Hızlı 

• Kısa 

• Ekonomik 

• Kolay 

• Araç türleri: 

• Araba 

• Taksi 

• Otobüs 

• Acil durum araçları 

• Yol türleri: 

• Asfaltsız Yol 

• Đzin Gerekli 

• Otoyollar 

• Kullanım Ücretli 

• Dönem Ücretli 

• Feribot 

• Sınır geçişi Planlama 

 

Alpine Navigation Software, önerilen yol programından saparsanız rotayı otomatik olarak yeniden 
hesaplar. 

Trafik Mesaj Kanalı olayının türüne göre Alpine Navigation Software, Trafik Mesaj Kanalı olayı 
önerilen rotanın bir parçasıyla ilgiliyse de rotayı yeniden hesaplar. 

Rota Planlama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 61. 
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6.3.6 Yol Listesi (Yol Programı) 
Yol Programı, rota olaylarının, yani sürüş talimatlarının listesidir. 

 

Yol Listesini görüntülemek için şu düğmelere dokunun: , , 

. 

Yol Programı ekranında aşağıdaki seçenekleri bulabilirsiniz: 

Düğme Açıklama 
Liste öğelerinin herhangi biri Haritayı, seçilen manevra ortada olarak açar. 

 
Yol Programının ayrıntı seviyesini değiştirir. Seviyeler şu şekildedir: 

• Ayrıntılı Talimatlar: tüm kavşaklar listelenmiştir 

• Yol Listesi: yalnızca önemli kavşaklar (sesli yönlendirmede 
belirtilenler) listelenir 

• Yol Listesi: rotada navigasyon yaparken kullanılan yolların 
listesi 

 ,  
Diğer liste öğeleri için sayfalar arasında gezinir. 

 

Harita, ortada bir manevrayla açıldığında: 

Düğme Açıklama 

 

Haritayı yakınlaştırır. 

 

Haritayı uzaklaştırır. 

 ,  
Önceki veya sonraki manevrayı göstermek için haritayı hareket ettirir. 

 
Seçilen manevradan itibaren rotanın bir kısmından kaçınabileceğiniz 
bir ekran açar. 
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6.3.7 Güzergah Bilgileri 
Alpine Navigation Software takip ettiğiniz güzergahı kaydedebilir (sayfa 39). 

Güzergah Bilgisi GPS konumunuzun nasıl değiştirildiğini kaydeder ve Alpine Navigation Software 
tarafından hesaplanan rotadan bağımsızdır. 

Bu Log lar kayıt edilebilir, adı değişebilir, tekrar çalınabilir, haritada gösterilebilir, GPX formatında USB 
ye aktarılabilir veya silinebilir. Bkz. sayfa 58. 

Normal güzergah bilgisinden bağımsız olarak, Alpine Navigation Software yazılımına GPS cihazından 
alınan yerel GPS verilerini kaydetmesini emredebilirsiniz. Bu loglar USB üzerindeki ayrı Text 
dosyalarına kayıt edilmişlerdir ve Alpine Navigason yazılımı üzerinde gösterilemezler veya 
çalınamazlar. 

NMEA/SIRF kaydını açmak için şu düğmelere dokunun: , , 

, . 

6.3.8 Rota gösterimi 
Bir benzetim, sürüş talimatlarını izleyerek sizi rota boyunca yönlendirir (sayfa 38). 

Örneğin Alpine Navigation Software yazılımının rota için hangi köprüyü planladığını görmek üzere 
bunu kullanabilirsiniz, köprüyü kullanmak istemiyorsanız bundan kaçınabilirsiniz. 

Şu düğmelere dokunun: , , ,  

6.3.9 POI (Önemli Noktalar) 
Bir önemli nokta (POI), kişinin yararlı veya ilginç bulabileceği bir konumdur. Alpine Navigation 
Software binlerce POI ile gelir, uygulamada kendi POI'lerinizi de oluşturabilirsiniz. 

POI konumları haritada özel simgelerle işaretlenir. POI simgeleri oldukça büyüktür, böylece sembolü 
kolaylıkla görebilirsiniz. Simgeler yarı saydamdır, caddeleri ve arkalarındaki kavşakları kaplamazlar. 

POI'ler birkaç kategori ve alt kategoriyle gruplandırılır. Haritayla gelen bir POI simgesi POI 
kategorisinin sembolünü gösterir. Kendi POI'nizi kaydederseniz, yerleştirdiğiniz POI kategorisinden 
bağımsız olarak onun için bir simge seçebilirsiniz. 

POI'leri kaydetme 

Bir POI kaydetmek için Đmleci ( ) istenen konuma getirin, sonra aşağıdaki düğmelere dokunun: 

, , . 
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POI'leri yönetme 

Haritada hangi POI gruplarının gösterileceğini, gizleneceğini ve POI simgelerinin hangi yakınlaştırma 
seviyelerinde görünür olacağını ayarlayabilirsiniz. Aynı yerde, kayıtlı POI'lerinizi de yönetebilirsiniz. 
Kaydedilen bir POI yeniden adlandırılabilir, farklı bir POI grubuna taşınabilir, simgesi değiştirilebilir 

veya ona bir telefon numarası ve ek bilgiler eklenebilir. Şu düğmelere dokunun: , 

, . 

6.3.10 Yol Emniyet Kameraları 
Yol Emniyet Kamerasının konumu özel bir POI'dir. Diğer POI'ler gibi aranamazlar, kameralar için özel 
yaklaşma uyarısı vardır. 

NVE-M300P Navigasyon Modülü cihazında dahili bir Yol Emniyet Kamerası var 
mıdır? 

Evet 

Yol Emniyet Kamerası konumları bir metin dosyasına yüklenebilir mi? Evet 

Đmleci Yol Emniyet Kamerasının bir konumu olarak kaydedebilir miyiz? Hayır 

Kamera uyarısı 

Yol Emniyet Kamerası uyarısı Uyarı Ayarlarında açılabilir. Şu düğmelere dokunun: , 

, , . 

Bu uyarı etkinken bir Yol Emniyet Kamerasına yaklaştığınızda aşağıdakiler meydana gelir: 

• Görüntülü Uyarı: Kameranın türü ve mesafesi Harita ekranı üzerinde gösterilir (örneğin ). 

• Sesli Uyarı: Kamera için belirtilen bir hız sınırı yoksa veya hızınız belirtilen hız sınırının 
altındaysa tek bip sesleri kamera hakkında sizi uyarır. 

• Kameranın hız sınırını aşarsanız aşağıdakiler de meydana gelir: 

• Görüntülü Uyarı: Haritanın köşesinde hız sınırını içeren bir sembol görünür (örneğin 

), 

• Sesli Uyarı: Özel bir uyarı sesi duyulur. 
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6.3.11 Hız sınırı uyarısı 
Haritalar bazen yol bölümlerinin hız sınırlarıyla ilgili bilgiler içerebilir. Bölgenizle ilgili böyle bir bilgi 
bulunmayabilir (yerel satıcınıza danışın) veya haritadaki tüm yollar için tam olarak doğru olmayabilir. 

Alpine Navigation Software yazılımını, geçerli sınırı aşmanız durumunda sizi uyarması için 

yapılandırabilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , , 

. 

Hız sınırını aştığınızda aşağıdakiler meydana gelir: 

• Görüntülü Uyarı: Haritanın köşesinde hız sınırını içeren bir sembol görünür (örneğin: ). 

• Sesli Uyarı: Seçili sesli yönlendirme profili kullanılarak sesli bir mesaj çalınır. 

6.3.12 TMC (Trafik Mesaj Kanalı) 
Alpine Navigation Software, Trafik Mesaj Kanalı (TMC) bilgisi mevcutsa size daha iyi rotalar 
sağlayabilir. Trafik Mesaj Kanalı, gerçek zamanlı trafik ve hava bilgilerini yayınlamak için kullanılan bir 
FM Radyo Veri Sistemi (RDS) özel uygulamasıdır. 

Trafik Mesaj Kanalı, Alpine Navigation Software yazılımında varsayılan olarak etkindir. 

Not! Trafik Mesaj Kanalı global bir hizmet değildir. Sizin ülkenizde veya bölgenizde mevcut 
olmayabilir. Kapsam ayrıntıları için bölgenizdeki satıcıya danışın. 

NVE-M300P Navigation Modülü TMC modülü ile birlikte satılır. TMC bilgisinin olduğu yerlerde çalışır. 
Sinyalin alınabilmesi için TMC anteni gereklidir – bir çok değişik model aksesuar olarak alınabilir – 
daha fazla bilgi için yerel Alpine bayinize danışınız. 

Konumunuzda kamuya açık Trafik Mesaj Kanalı verileri yayınlanıyorsa, Alpine Navigation Software 
otomatik olarak alınan Trafik Mesaj Kanalı verilerini dikkate alır. Programda herhangi bir ayar 
yapmanıza gerek yoktur. Alıcı, Trafik Mesaj Kanalı verilerini yayınlayan FM radyo istasyonlarını 
otomatik olarak arar ve şifresi çözülen bilgiler hemen rota planlamada kullanılır. Alpine Navigation 
Software rotanızı etkileyebilecek trafik bilgisi aldığında, program rotayı tekrar hesapladığı konusunda 
sizi uyarır ve navigasyon en güncel trafik koşullarına göre en iyi olan yeni rota ile devam eder. 

Trafik Mesaj Kanalı olayları listesine erişebilir, Trafik Mesaj Kanalı ile ilgili ayarları değiştirebilir, Trafik 
Mesaj Kanalı olayları listesinde belirli radyo istasyonlarını seçebilir veya göz ardı edebilirsiniz. Harita 

ekranında  üzerine dokunun. 
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7 Alpine Navigation Software ile Navigasyon 
Alpine Navigation Software yazılımında rotanızı birkaç yolla ayarlayabilirsiniz: 

• Basit bir rotaya (yalnızca tek hedefi olan, ara geçiş noktaları olmayan) ihtiyacınız varsa, hedefi 
seçebilir ve hemen navigasyona başlayabilirsiniz 

• çok noktalı bir rota planlayabilirsiniz 

• Geçerli GPS konumunuzdan bağımsız olarak veya GPS alımı olmadan bir rota da 
planlayabilirsiniz 

7.1 Bir rotanın hedefini seçme 
Alpine Navigation Software, hedefinizi ve geçiş noktalarınızı (ara hedefler) seçmeniz için size birkaç 
yol sunar: 

• Haritada seçilen konumu kullanın (Đmleç) (sayfa 28). 

• Tam bir adresi veya adresin bir bölümünü girin; örneğin kapı numarasız cadde adı veya 
kesişen iki cadde adı (sayfa 29). 

• Posta koduyla bir adres girin (sayfa 34). Böylece yerleşim adını seçmek zorunda kalmazsınız 
ve cadde adlarını daha hızlı arayabilirsiniz. 

• Bir koordinat kullanın (sayfa 37) 

• Kayıtlı bir konum kullanın: 

• bir Favori (sayfa 35) 

• bir POI (sayfa 35) 

• önceden ayarlanmış hedeflerin ve geçiş noktalarının Geçmişi (sayfa 36) 

Đpucu! Rotayı sonra kullanacaksanız, navigasyona başlamadan önce onu kaydedin. Şu 

düğmelere dokunun: , , . 

7.1.1 Hedef olarak Đmleç seçeneğini seçme 

1. Haritada hedefinizi bulun: haritayı gerektiği gibi taşıyın ve ölçekleyin (sayfa 17). 

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

3.  düğmesine dokunarak Đmleç menüsünü açın. 

4. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 
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Đpucu! 

Bir hedefi daha sonra kullanacağınızı biliyorsanız,  üzerine 

dokunmaktansa,  üzerine dokunun. Đmleç menüsü görünür, seçili 
konumu bir POI olarak kaydedin veya önce Favoriler listenize yerleştirin. Harita, aynı 
noktayla otomatik olarak geri döner. Artık onu bir rota noktası olarak kullanabilirsiniz. 

7.1.2 Bir adres veya adresin bir parçasını girme 
Adresin en az bir bölümünü biliyorsanız, rotanın hedefini seçmek için bu işlem en hızlı yöntemdir. 

Aynı ekranı kullanarak, bir adresi şunları girerek bulabilirsiniz: 

• tam adres, kapı numarası dahil 

• bir yerleşimin merkezi 

• bir kavşak 

• bir caddenin orta noktası 

• aramaya posta kodu ile başlayarak yukarıdakilerden herhangi biri (sayfa 34) 

7.1.2.1 Bir adres girme 

Adresin parçaları düğmelerde gösterilir. Üstten okumaya başlayın ve değiştirmek istediğiniz yerler 
olursa düğmeye dokunun. 

 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Alpine Navigation Software varsayılan olarak bulunduğunuz ülkeyi ve yerleşimi önerir. 
Gerekiyorsa, ülke adının yer aldığı düğmeye dokunun ve listeden başka birini seçin. 

3. Gerekirse yerleşimi değiştirin: 

• Son kullanılanlar listesinden yerleşimi seçmek için,  düğmesine dokunun. 

• Yeni bir yerleşim girmek için: 

1. Yerleşim adının yer aldığı düğmeye dokunun veya şehir/eyalet değiştirdiyseniz 

 düğmesine dokunun. 

2. Klavye üzerinde yerleşimin adını girmeye başlayın. 

3. Arama sonuçlarının listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 
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• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için 

 düğmesine dokunun. 

4. Listeden yerleşimi seçin. 

4. Cadde adını girin: 

1. Klavye üzerinde cadde adını girmeye başlayın. 

2. Sonuçların listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için  
düğmesine dokunun. 

3. Listeden caddeyi seçin. 

5. Kapı numarasını girin: 

1. Klavyede kapı numarasını girin. 

2. Adres girmeyi sonlandırmak için  düğmesine dokunun. 

6. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.2.2 Kapı numaralandırma yeniden başlatıldıysa bir adres girme 

Kapı numaralandırmanın bir noktada yeniden başlatıldığı uzun yollar vardır. Böylece, aynı kapı 
numarası aynı yolda iki kez hatta daha fazla görünebilir. Böyle bir durumda, kapı numarasını girdikten 
sonra ilçe/mahalle bilgisine göre uygun adresi seçmeniz gerekir. 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Alpine Navigation Software varsayılan olarak bulunduğunuz ülkeyi/eyaleti ve yerleşimi önerir. 
Gerekiyorsa, şehir/eyalet adının yer aldığı düğmeye dokunun ve listeden başka birini seçin. 

3. Gerekirse yerleşimi değiştirin: 

• Son kullanılanlar listesinden yerleşimi seçmek için,  düğmesine dokunun. 

• Yeni bir yerleşim girmek için: 

1. Yerleşim adının yer aldığı düğmeye dokunun veya şehir/eyalet değiştirdiyseniz 

 düğmesine dokunun. 

2. Klavye üzerinde yerleşimin adını girmeye başlayın. 

3. Arama sonuçlarının listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için 

 düğmesine dokunun. 

4. Listeden yerleşimi seçin. 
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4. Cadde adını girin: 

1. Klavye üzerinde cadde adını girmeye başlayın. 

2. Sonuçların listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için  
düğmesine dokunun. 

3. Listeden caddeyi seçin. 

5. Kapı numarasını girin: 

1. Klavyede kapı numarasını girin. 

2. Adres girmeyi sonlandırmak için  düğmesine dokunun. 

6. Eşleşen adreslerle bir liste görünür. Đstediğinize dokunun. 

7. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.2.3 Đlçe/mahalleyi bilmeden adres girme 

Uzun yollar boyunca birçok ilçe veya mahalleyle karşılaşabilirsiniz. Belirli bir kapı numarasının nerede 
olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bu durumda, aşağıdaki talimatları izleyin: 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Alpine Navigation Software varsayılan olarak bulunduğunuz ülkeyi/eyaleti ve yerleşimi önerir. 
Gerekiyorsa, şehir/eyalet adının yer aldığı düğmeye dokunun ve listeden başka birini seçin. 

3. Gerekirse yerleşimi değiştirin: 

• Son kullanılanlar listesinden yerleşimi seçmek için,  düğmesine dokunun. 

• Yeni bir yerleşim girmek için: 

1. Yerleşim adının yer aldığı düğmeye dokunun veya şehir/eyalet değiştirdiyseniz 

 düğmesine dokunun. 

2. Klavye üzerinde yerleşimin adını girmeye başlayın. 

3. Arama sonuçlarının listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için 

 düğmesine dokunun. 

4. Listeden yerleşimi seçin. 

4. Cadde adını girin: 

1. Klavye üzerinde cadde adını girmeye başlayın. 

2. Sonuçların listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 
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• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için  
düğmesine dokunun. 

3. Caddelerden birini seçmek yerine,  düğmesine dokunun. 

5. Kapı numarasını girin: 

1. Klavyede kapı numarasını girin. 

2. Adres girmeyi sonlandırmak için  düğmesine dokunun. 

6. Eşleşen adreslerle bir liste görünür. Đstediğinize dokunun. 

7. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.2.4 Hedef olarak kavşak seçeneğini seçme 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Alpine Navigation Software varsayılan olarak bulunduğunuz ülkeyi/eyaleti ve yerleşimi önerir. 
Gerekiyorsa, şehir/eyalet adının yer aldığı düğmeye dokunun ve listeden başka birini seçin. 

3. Gerekirse yerleşimi değiştirin: 

• Son kullanılanlar listesinden yerleşimi seçmek için,  düğmesine dokunun. 

• Yeni bir yerleşim girmek için: 

1. Yerleşim adının yer aldığı düğmeye dokunun veya şehir/eyalet değiştirdiyseniz 

 düğmesine dokunun. 

2. Klavye üzerinde yerleşimin adını girmeye başlayın. 

3. Arama sonuçlarının listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için 

 düğmesine dokunun. 

4. Listeden yerleşimi seçin. 

4. Cadde adını girin: 

1. Klavye üzerinde cadde adını girmeye başlayın. 

2. Sonuçların listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için  
düğmesine dokunun. 

3. Listeden caddeyi seçin. 
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5.  düğmesine dokunun. 

• Sadece birkaç kesişen cadde varsa listeleri hemen görünür. 

• Daha uzun caddeler için bir klavye ekranı görünür. Klavye üzerinde kesişen cadde adını 
girmeye başlayın. Yazarken eşleşen caddeler bir ekranda gösterilebiliyorsa, listeleri 
otomatik olarak görünür. 

6. Listede istediğiniz kesişen caddeye dokunun. 

7. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.2.5 Hedef olarak bir şehir merkezini seçme 

Şehir Merkezi yerleşimin geometrik merkezi değil, harita yaratıcılarının isteğe bağlı olarak seçtikleri bir 
noktadır. Kasaba ve köylerde genellikle en önemli kavşaktır; büyük şehirlerde ise önemli bir kavşaktır. 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Alpine Navigation Software varsayılan olarak bulunduğunuz ülkeyi/eyaleti ve yerleşimi önerir. 
Gerekiyorsa, şehir/eyalet adının yer aldığı düğmeye dokunun ve listeden başka birini seçin. 

3. Gerekirse yerleşimi değiştirin: 

• Son kullanılanlar listesinden yerleşimi seçmek için,  düğmesine dokunun. 

• Yeni bir yerleşim girmek için: 

1. Yerleşim adının yer aldığı düğmeye dokunun veya şehir/eyalet değiştirdiyseniz 

 düğmesine dokunun. 

2. Klavye üzerinde yerleşimin adını girmeye başlayın. 

3. Arama sonuçlarının listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için 

 düğmesine dokunun. 

4. Listeden yerleşimi seçin. 

4.  düğmesine dokunun. 

5. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 
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7.1.2.6 Posta koduyla adres girme 

Yukarıdaki adres arama seçeneklerinin tümü, yerleşim adı yerine posta kodu girilerek de yürütülebilir. 
Aşağıda tam adresli bir örnek vardır: 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Alpine Navigation Software varsayılan olarak bulunduğunuz ülkeyi/eyaleti ve yerleşimi önerir. 
Gerekiyorsa, şehir/eyalet adının yer aldığı düğmeye dokunun ve listeden başka birini seçin. 

3. Yerleşim adının yer aldığı düğmeye dokunun ve posta kodunu girin: 

1. Klavyede posta kodunu girmeye başlayın. 

2. Sonuçların listesine gidin: 

• Birkaç numara girdikten sonra eşleşen sonuçlar bir listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için  
düğmesine dokunun. 

3. Listeden yerleşimi seçin. 

4. Cadde adını girin: 

1. Klavye üzerinde cadde adını girmeye başlayın. 

2. Sonuçların listesine gidin: 

• Birkaç karakter girdikten sonra dizeyle eşleşen isimler listede görünür. 

• Otomatik olarak görünmeden önce sonuç listesini açmak için  
düğmesine dokunun. 

3. Listeden caddeyi seçin. 

5. Kapı numarasını girin: 

1. Klavyede kapı numarasını girin. 

2. Adres girmeyi sonlandırmak için  düğmesine dokunun. 

6. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.2.7 Hızlı adres girme üzerine ipuçları 

• Bir yerleşimin ya da caddenin adını girerken, Alpine Navigation Software yalnızca olası arama 
sonuçlarında görünen karakterleri gösterir. Diğer karakterler karartılır. 

• Yerleşim adı veya cadde adı girerken, birkaç harften sonra  düğmesine 
dokunun; Alpine Navigation Software belirli harfleri içeren öğeleri listeler. 

• Bir kavşak bulma işlemini hızlandırabilirsiniz: 

• Önce yaygın olmayan veya daha az bilinen bir isme sahip caddeyi arayın, daha az 
sayıda harf bu caddeyi bulmak için yeterlidir. 

• Caddelerden biri daha kısaysa, önce onu arayın. Đkincisini daha hızlı bulabilirsiniz. 
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• Yolun hem adını hem de türünü arayabilirsiniz. Aynı sözcük birkaç isimde, örneğin cadde, yol 
ve bulvar isimlerinde görünüyorsa, cadde tipinin ilk harfini girerseniz sonuçlara daha hızlı 
ulaşabilirsiniz: Örneğin Pine Bulvarı'nı bulmak için PI B yazın ve tüm Pine Caddeleri ile 
Pickwick Yolları'nı atlayın. 

• Posta kodlarında da arayabilirsiniz. Bu, bir cadde ismi yaygın olarak şehrin birkaç ilçesinde 
kullanılıyorsa yararlıdır. 

7.1.3 Ev Adresinin Seçimi 
Eğer zaten kaydettiyseniz, Ev adresinizi seçebilirsiniz. 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.4 Favorilerinizden hedef seçme 
Hedefiniz olarak önceden bir Favori olarak kaydettiğiniz konumu seçebilirsiniz. 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Hedefiniz olarak ayarlamak istediğiniz Favoriye dokunun. 

3. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.5 POI'lerden hedef seçme 
Alpine Navigation Software yazılımındaki POI'ler arasından veya daha önce oluşturduğunuz 
noktalardan hedefinizi seçebilirsiniz. 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. POI'nin aranacağı bölgeyi seçin: 

• : POI, verilen adres etrafında aranacaktır. 

• : POI, mevcut GPS konumu etrafında aranacaktır. 

• : POI, etkin rotanın hedefi etrafında aranacaktır. 
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• : POI belirli nokta etrafında değil, etkin rotaya eklediği sapmanın 
büyüklüğüne göre aranacaktır. Küçük bir sapmaya yol açan sonraki bir durağı, örneğin 
yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları aradığınızda kullanışlı olabilir. 

3. Aramayı aşağıdakilerle daraltabilirsiniz: 

• POI grubunu (örn. Yerleşim) seçin, sonra gerekirse POI alt grubunu (örn. Otel veya 
Motel) seçin. 

• POI'yi ismine göre bulmak için  düğmesine dokunun ve ismin bir bölümünü 
girmek için klavyeyi kullanın. 

• Bir POI grubundaki tüm POI'leri listelemek için,  
düğmesine dokunun. 

4. [isteğe bağlı] En sonunda sonuç listesi göründüğünde listeyi sıralayabilirsiniz: 

• : listeyi alfabetik olarak sırala (tek bir konum etrafında ararken kullanılabilir) 

• : listeyi düz bir çizgide geçerli konumunuza olan uzaklığa göre sırala (tek bir 
konum etrafında ararken kullanılabilir) 

• : listeyi geçerli konumunuzdan rotadaki sürüş mesafesine göre listele (etkin 
rota boyunca arama yaparken kullanılabilir) 

• : listeyi gerekli sapmanın boyutuna göre sırala (etkin rota boyunca arama 
yaparken kullanılabilir) 

5. Listedeki istenen POI'ye dokunun. 

6. Seçilen öğenin ayrıntılarını gözden geçirin ve POI'nin adı üzerine dokunun. 

7. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.1.6 Geçmiş'ten hedef seçme 
Daha önce ayarladığınız hedefler Geçmiş'te görünür. 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Gerekirse daha önceki hedefleri görmek için  ile sayfalar arasında gezinin. 

3. Đstenen öğeye dokunun. 

4. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 
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7.1.7 Koordinatlarını girerek hedef seçme 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. [isteğe bağlı] Görüntülenen koordinatların biçimini değiştirmek için  
düğmesine dokunun. 

3. Koordinatları değiştirmek için enlem veya boylam değerine dokunun. 

4. Koordinat değerini klavyeye WGS84 formatında girin: enlem (K veya G) ve boylam (D veya B). 

5.  düğmesine dokunun. 

6. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir.  düğmesine dokunun. Rota 
otomatik olarak hesaplanır ve navigasyona başlayabilirsiniz. 

7.2 Çok noktalı rota oluşturma (bir geçiş noktası yerleştirme) 
Çok noktalı rotalar basit rotalardan oluşturulur, bu nedenle öncelikle son hedefinizi içeren bir rota etkin 
olmalıdır. Rotayı genişletmenin yolu, hedefi takip etmek ve geçiş noktaları (ara hedefler) eklemektir. 

1. Önceki bölümlerde yaptığınız gibi yeni bir konum seçin. Bu, rotada ek hedef olacaktır. 

2. Harita seçilen nokta ortada olarak belirir. 

3.  düğmesine dokunun. 

4. Yeni noktayı rotanın son hedefinden önceki ara hedef olarak eklemek için  
düğmesine dokunun. 

5. [isteğe bağlı] Rotaya daha fazla nokta eklemek için, yukarıdaki adımları istediğiniz kadar tekrar 
edin. 

Çok noktalı rota olan bir rotaya bir geçiş noktası eklerseniz, otomatik olarak ara rota noktasının 
konumunu belirleyebileceğiniz Rotayı Düzenle ekranına götürülürsünüz. Ekrana girdiğinizde, yeni 
geçiş noktası, ulaşılacak ilk geçiş noktası olarak yerleştirilir. Yeni nokta, listede vurgulanan noktadır. 

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

Düğme Eylem 

 

Seçilen nokta listede yukarı taşınır (daha önceden ulaşılacak bir geçiş noktası halini 
alır). Bu düğmeye tekrar tekrar dokunduğunuzda, bu nokta, rotanın başlangıç noktası 
(rota verili bir konumdan oluşturulduğu zaman) veya ulaşılacak ilk geçiş noktası (rota 
GPS konumundan oluşturulduğu zaman) haline gelir. 

 

Seçilen nokta listede aşağı taşınır (daha sonra ulaşılacak bir geçiş noktası halini alır). Bu 
düğmeye tekrar tekrar basın, böylece nokta rotanın son hedefi halini alır. 

 

Rotayı en uygun duruma getirmek için bu düğmeye dokunun. Başlangıç noktası ve 
hedef konumlarında kalır, fakat geçiş noktaları mümkün olan en kısa rotayı oluşturmak 
için tekrar sıralanır. 

 

Seçilen noktayı rotadan silmek için bu düğmeye dokunun. Rota, yeni nokta eklenmeden 
önceki halinde kalır. 
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Her yeni nokta eklendiğinde, rota otomatik olarak yeniden hesaplanır ve siz navigasyona hemen 
başlayabilirsiniz. 

7.3 Rotayı düzenleme 

Şu düğmelere dokunun: , , . 

Rota noktalarının listesi; listenin üstünde başlangıç noktası, altında hedef olmak üzere görünür. Birkaç 
geçiş noktası varsa, sayfalar arasında gezinmek zorunda kalabilirsiniz. 

Listedeki geçiş noktalarından birine dokunun. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

Düğme Eylem 

 
Seçilen nokta listede yukarı taşınır (daha önceden ulaşılacak bir geçiş noktası halini 
alır). Bu düğmeye tekrar tekrar dokunduğunuzda, bu nokta, rotanın başlangıç noktası 
(rota verili bir konumdan oluşturulduğu zaman) veya ulaşılacak ilk geçiş noktası (rota 
GPS konumundan oluşturulduğu zaman) haline gelir. 

 

Seçilen nokta listede aşağı taşınır (daha sonra ulaşılacak bir geçiş noktası halini alır). Bu 
düğmeye tekrar tekrar basın, nokta rotanın son hedefi halini alır. 

 
Rotayı en uygun duruma getirmek için bu düğmeye dokunun. Başlangıç noktası ve 
hedef konumlarında kalır, fakat geçiş noktaları mümkün olan en kısa rotayı oluşturmak 
için tekrar sıralanır. 

 
Seçilen noktayı rotadan silmek için bu düğmeye dokunun. 

Bu ekrandan çıktığınızda, rota otomatik olarak yeniden hesaplanır ve siz navigasyona hemen 
başlayabilirsiniz. 

7.4 Rotanın benzetimini izleme 

1. Şu düğmelere dokunun: , . 

2. Rota menüsü belirir. Benzetimi normal hızda ve bildirilen sesli yönlendirme talimatlarıyla 

çalıştırmak için ,  üzerine dokunun. 

3. Benzetim,  düğmesine basılarak istendiği anda iptal edilebilir. 

7.5 Etkin rotayı duraklatma 
Etkin rotayı duraklatmanız gerekmez; tekrar sürmeye başladığınızda Alpine Navigation Software sesli 
talimatları konumunuzdan yeniden başlatır. 
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7.6 Rotadan sonraki geçiş noktasını silme 
Sıradaki rota noktasını (bir sonraki geçiş noktasını) silmenin en kolay yolu, Harita ekranındaki Dönüş 

Önizleme alanına ( ) dokunup, daha sonra  düğmesine dokunarak 
Rota Bilgileri ekranını açmaktır. 

Alternatif olarak, bu işlemi Navigasyon menüsü üzerinden yapabilirsiniz: , , 

, . 

7.7 Etkin rotayı silme 

Etkin rotayı silmenin en kolay yolu, Harita ekranı üzerinde Dönüş Önizleme alanına ( ) dokunup, 

sonra  üzerine dokunarak Rota Bilgileri ekranını açmaktır. 

Alternatif olarak, bu işlemi Navigasyon menüsü üzerinden yapabilirsiniz: , , 

, . 

Not! Etkin rotada geçiş noktaları mevcutsa, Rota Bilgileri ekranında rotayı hemen 

silemezsiniz. Tüm geçiş noktaları kaybolana ve  düğmesi görünene 

kadar tekrar tekrar  düğmesine dokunun. Tüm rotayı iptal 
etmek için ona dokunun. 

7.8 Güzergah Bilgilerini kullanma 
Alpine Navigation Software takip ettiğiniz güzergahı (GPS konumunuzun nasıl değiştiğini) 
kaydedebilir. 

Đpucu! Bunun için bir hedef seçmeniz ve bir rota oluşturmanız gerekmez; dolaşırken sürüş 
yolunuzu kaydedebilirsiniz. 
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Gidilen yolu kaydetme (bir Güzergah Bilgisi oluşturma) 

1. Sürüşe başlayın. 

2. Şu düğmelere dokunun: , , . 

3. Kayda başlayın:  düğmesine dokunun. 

Haritaya dönerek sürmeye devam edebilirsiniz. 

4. Yukarıdaki adımları tekrar edin, sonra kaydı durdurmak için  düğmesine 
dokunun. Alpine Navigation Software, Güzergah Bilgisini bir zaman damgasıyla etiketler. 

Haritada bir Güzergah Bilgisi gösterme 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Đstenen Güzergah Bilgisini bulun ve yanındaki  düğmesine dokunun. 

3. Harita geri gelir ve Güzergah Bilgisi benzetimi (gerçeğe benzeyen yürütme) başlar. 

4.  düğmesine dokunarak yürütmeyi durdurabilirsiniz. 

Bir Güzergah Bilgisinin rengini değiştirme 

1. Şu düğmelere dokunun: , , . 

2. Đstenen Güzergah Bilgisine dokunun ve sonra renk düğmelerinden birine dokunun. 
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7.9 Etkin rotayı kaydetme 

1. Şu düğmelere dokunun: , , , . 

2. Kayıtlı rota için bir isim girin ve  düğmesine dokunun. 

Bir rota kaydettiğinizde, Alpine Navigation Software hem rota noktalarını, hem de tüm yol programını 
kaydeder: 

• Kayıtlı rota, Trafik Mesaj Kanalı bilgileri tarafından etkilenmiş olabilir. Daha sonra yeniden 
kullanıldığında, rota kaydedildiği gibi görünür. Ama yeniden hesaplanması gerekirse, mevcut 
Trafik Mesaj Kanalı bilgileri yeni rotada kullanılacaktır. 

• Rotayı ilk defa kaydettiğinizden beri haritayı güncellediyseniz, Alpine Navigation Software 
değişikliği fark eder ve en son harita bölgesine göre sürüş talimatlarını yeniden hesaplar. 

• Rotayı kaydetmek istiyorsanız, navigasyona başlamadan önce kaydetmeniz gerekir. Alpine 
Navigation Software navigasyon sırasında, arkada bıraktığınız geçiş noktalarını ve bunlara 
ulaşmak için kullanılan yol bölümlerini rotadan siler. 

7.10 Kayıtlı rotayı yükleme 

1. Şu düğmelere dokunun: , , , . 

2. Gitmek istediğiniz rotaya dokunun. 

3. Benzer bir durumda kayıtlı rotanın başlangıç konumu geçerli GPS konumundan farklıysa, yüklü 
rotanın başlangıç noktasını kullanmak için geçerli GPS konumunda navigasyonu durdurmak 
isteyip istemediğinizi onaylamanız gerekir. 

• Bu seçeneği seçerseniz, otomatik rota dışı yeniden hesaplama devre dışı kalır. 

• Geçerli GPS konumunu başlangıç noktası olarak tutmak isterseniz, rota mevcut 
konumunuzdan başlayarak yeniden hesaplanır. 

4. Harita görünür.  üzerine dokunun ve navigasyona başlayın. 
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8 Referans Kılavuzu 
Aşağıdaki sayfalarda Alpine Navigation Software cihazının farklı menü ekranlarının açıklamalarını 
bulacaksınız. 

Navigasyon menüsü: 

Alpine Navigation Software, Navigasyon menüsünü görüntüleyerek açılır. Buradan şu ekranlara 
ulaşabilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

Harita ekranı. 

 
Hedefi seçme (örneğin bir adresten veya bir POI'den) veya başka bir nedenle 
Alpine Navigation Software yazılımının arama motorunu kullanma (örneğin bir 
POI'nin telefon numarasını arama). 

 

Etkin rotayı yönetme (hakkında bilgi edinme, tamamını veya bir kısmını 
değiştirme ya da silme) veya GPS alımı olmadan bir rota planlama. 

 

Kayıtlı konumlar (POI'ler ve Favoriler), Kayıtlı Rotalar ve Güzergah Bilgisi gibi 
kullanıcı verilerini yönetme. 

 

Navigasyon sırasında harita düzeni, kullanılan diller veya uyarılar gibi Alpine 
Navigation Software yazılımının davranışlarını yönetme. 

8.1 Harita ekranı 
Alpine Navigation Software, esas olarak kara navigasyonu içindir. Bu nedenle Alpine Navigation 
Software yazılımındaki haritalar kağıt yol haritalarına benzer. Ancak, Alpine Navigation Software 
normal kağıt haritalardan çok daha fazlasını sağlar: haritanın görünüşünü ve içeriğini 
özelleştirebilirsiniz. 

Alpine Navigation Software yazılımının en önemli ve en sık kullanılan ekranı Harita ekranıdır. 

  

 

Navigasyon sırasında ekran rota bilgilerini ve gezi bilgilerini (sol ekran görüntüsü) gösterir, fakat 
haritaya dokunduğunuzda ek düğmeler ve kontroller birkaç saniyeliğine görünür (sağ ekran 
görüntüsü). Ekranın birçok bölümü düğme olarak çalışır. 
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Sembol Đsim Eylem 

 

Dönüş Önizleme, yani 
sonraki rota olayı 

Rota Bilgileri ekranını açar 

 

Trafik bilgileri Trafik olayları listesini açar. 

 

Yolculuk verileri  Gezi Bilgileri ekranını açar 

 

GPS konumu kalitesi  GPS Verileri ekranını açar 

Üst satır Sonraki cadde veya Sonraki 
yerleşim 

Birkaç saniye süresince ilave 
düğmeler ve kontroller görünür 

Alt satır Solda ve sağda 
bulunduğunuz cadde ve kapı 
numaraları 

Birkaç saniye süresince ilave 
düğmeler ve kontroller görünür 

, ,  

Harita görünüm modları  2B ve 3B harita modları arasında 
geçiş yapar: 

• 2B Kuzey-yukarı 

• 2B döndürülmüş 

• 3B döndürülmüş 

 

Monitör kontrol düğmesi NVE-M300P Navigasyon Modülünün 
bağlı olduğu Alpine Ana Ünitenin 
üzerinden kontrolleri açınız. 

 

Menü  Navigasyon menüsünü açar 

 

Đmleç menüsü (Đmleç mevcut 
GPS konumunda 
olmadığında görünür)  

Đmleç menüsünü açar 

,  

Sola döndür, sağa döndür Haritayı sola veya sağa döndürür. (2B 
Kuzey-yukarı modunda mevcut 
değildir) 

,  

Yukarı eğ, aşağı eğ 3B haritayı eğer 

,  

Yakınlaştır, uzaklaştır Haritayı ölçeklendirir 

 

Başlangıç konumunu gösterir 
/ GPS konumuna geri 
döndürür / Sesli talimatı 
tekrarlar 

Bu düğmenin birden fazla işlevi vardır 
(sayfa 15). 

 

Geçerli GPS konumu (en 
yakındaki yolda) 

yok 
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Sembol Đsim Eylem 

 

Đmleç (seçili harita konumu) yok 

 

Şerit bilgisi  yok 

 

Đşaret tabelaları bilgisi yok 

Turuncu çizgi Etkin rota  yok 

 Harita ölçeği (yalnızca 2B 
harita) 

yok 

 

Hız sınırı yok 

8.1.1 Haritadaki simgeler 
Haritada birkaç durum simgesi vardır. Çoğu düğme olarak da işlev görür. Verdikleri bilgiler şunlardır: 

• GPS konumu kalitesi 

• Güzergah bilgileri kayıt durumu 

• Trafik Mesaj Kanalı alımı ve işleme durumu 

8.1.1.1 GPS konumu kalitesi ve Güzergah bilgisi göstergesi 

Bu alan çoklu bir durum göstergesidir ve GPS Verileri ekranını açan bir düğme olarak da çalışır. 

Eğer bir Güzergah bilgisi kaydediliyorsa, bu alanda kırmızı bir nokta ( ) görüntülenir. 

 

GPS alım kalitesi konum bilgisinin geçerli doğruluğunu gösterir. 

Simge Açıklama 

 
Alpine Navigation Software GPS alıcısına bağlı, fakat sinyal çok zayıf ve 
alıcı GPS konumunu belirleyemiyor. 

 
Sadece birkaç uydu alınıyor. Konum bilgisi mevcut, fakat yükseklik 
(rakım) hesaplanamıyor. 

 
Rakım bilgisi mevcuttur, konum 3B konumudur. 
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8.1.1.2 Sonraki rota olayı (Dönüş Önizleme alanı) 

Sonraki manevrayı göstermek için Harita ekranında bir alan ayrılmıştır (Yol Listesinde yer alan rota 
olayı). Hem olayın tipi (dönüş, döner kavşak, otoyoldan çıkış, vb.), hem de geçerli GPS konumundan 
uzaklığı gösterilir. 

Bu simgelerin çoğu sezgiseldir; ayrıca siz bunları yol işaretleri olarak da biliyorsunuz. Aşağıdaki tablo 
sık gösterilen rota olaylarının bazılarını listeler: 

Simge Açıklama 

 

Sola dön. 

 

Sağa dön. 

 

Arkaya dön. 

 

Sağa geç. 

 

Sol virajdan dön. 

 

Soldan devam et. 

 

Kavşakta düz devam et. 

 

Döner kavşağa gir. Çıkış sayısı yalnızca bir sonraki dönüş için dairede gösterilir. 

 

Otoyola gir. 

 

Otoyoldan çık. 

 

Feribota bin. 

 

Feribottan in. 

 

Sonraki geçiş noktasına yaklaşıyor. 

 

Hedefe yaklaşıyor. 

8.1.2 Harita üzerindeki nesneler 

8.1.2.1 Caddeler ve yollar 

Alpine Navigation Software caddeleri, kağıt yol haritalarının gösterdiğine benzer biçimde 
göstermektedir. Genişlikleri ve renkleri önemlerine göredir: bir otoyolu küçük bir caddeden kolayca 
ayırt edebilirsiniz. 

Đpucu! Navigasyon sırasında cadde adlarını görmek istemiyorsanız, bu özelliği kapatın 
(sayfa 60). 
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8.1.2.2 3B nesne türleri 

Alpine Navigation Software aşağıdaki 3B nesne türlerini destekler: 

Tip Açıklama 

3B işaretler  Đşaretler, belli başlı veya iyi bilinen nesnelerin 3B sanatsal veya blok biçiminde 
görünümleridir. 3B işaretler yalnızca belirli şehir ve ülkelerde vardır. 

Yükseklik modeli  Dağ ve tepeler 3B harita görüntüsünün arka planında gösterilir ve 2B haritada 
renkli olarak çizilirler. 

Yüksek yollar  Karmaşık kavşaklar ve dikey olarak ayrılan yollar (üstgeçitler veya köprüler gibi) 
3B olarak gösterilir. 

3B yapılar  Geçerli yapı boyutunu ve harita üzerindeki konumunu temsil eden tam 3B şehir 
yapılarının verileri. Yapı verileri, ABD ve Avrupa'daki büyük şehirlerin şehir 
merkeziyle sınırlıdır. 

3B arazi  3B arazi haritası verileri haritayı görüntülediğinizde yer üzerindeki arazi, yükseklik 
veya çukur alanları gösterir ve navigasyon sırasında 3B'de rota haritasını 
planlamak için kullanır. 

Harita üzerinde 3B görüntülemede ince ayar yapmak için şu düğmelere dokunun: , 

, , . 

8.1.2.3 Etkin rota öğeleri 

Alpine Navigation Software rotayı aşağıdaki gibi gösterir: 

Sembol Đsim Açıklama 

 

Geçerli GPS konumu  Harita üzerinde gösterilen geçerli konumunuz. 

Yol bulmak için herhangi bir araç tipi seçildiğinde veya 
yanındaki yollar için, çıkan sembol en yakın yola 
konulacaktır. 

 

Đmleç (seçili harita konumu) Hedef menüsünden seçilen konum veya haritaya 
dokunularak seçilen bir harita noktası. 

 
Başlangıç noktası  Rotanın ilk noktası. 

Genellikle, GPS konumu kullanılıyorsa rotanın 
başlangıç noktası bu konumdur. Geçerli bir GPS 
konumu yoksa Alpine Navigation Software, başlangıç 
noktası olarak son bilinen GPS konumunu kullanır. 

Kayıtlı rota kullanırken, Alpine Navigation Software 
başlangıç noktası olarak GPS konumunuzu mu yoksa 
kayıtlı rotanın ilk noktasını mı kullanmak istediğinizi sorar. 

Ayrıca Đmleç menüsünde başlangıç noktasını da 
değiştirebilirsiniz. Böyle yaparsanız, seçilen noktanın 
başlangıç noktası olarak kalması için otomatik rota 
dışı yeniden hesaplama kapatılmalıdır. 

Otomatik rota dışı yeniden hesaplama 
yukarıdakilerden herhangi biri için devre dışı kalmışsa, 

Dönüş Önizleme alanındaki  simgesine 
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Sembol Đsim Açıklama 
dokunmak geçerli GPS konumundan rota yeniden 
hesaplamayı başlatır ve otomatik rota dışı yeniden 
hesaplamayı da tekrar etkinleştirir. 

 
Geçiş noktası  Geçiş noktası bir ara hedeftir. Đstediğiniz kadar geçiş 

noktası yerleştirebilirsiniz. 

 
Hedef (bitiş noktası) Rotanın son noktası, son hedef. 

 Rota rengi  Rota, rengi sayesinde hem gündüz hem de gece rengi 
modunda harita üzerinde daima ayırt edilebilir. 
Rotanın etkin ayağı, etkin olmayan (sonraki) 
ayaklardan daima daha parlak renk tonunda gösterilir. 

 Rotanın etkin ayağı Rotanın araç sürdüğünüz bölümü. 

Geçiş noktaları eklemediyseniz (yalnızca bir hedef) 
rotanın tamamı etkin ayak olur. Geçiş noktaları 
eklediyseniz, etkin ayak rotanın geçerli 
konumunuzdan sonraki rota noktasına kadar olan 
kısmıdır (ulaşılacak başka geçiş noktası yoksa sonraki 
geçiş noktası veya hedef). 

 Rotanın etkin olmayan 
ayakları 

Rotanın sonraki bölümleri; her biri başlangıcındaki 
geçiş noktasına ulaştığınızda etkinleşir. 

 Navigasyonun dışında 
tutulan caddeler ve yollar. 

Belirli yol türlerinden kaçınmak isteyip istemediğinizi 
seçebilirsiniz (sayfa 61). Ancak, Alpine Navigation 
Software bu tür yollardan kaçınamadığında, rota bu 
yolları da içerecek ve rota renginden farklı bir renkte 
gösterecektir. 

8.1.3 Đmleç menüsü 
Hedef menüsünde bir nokta seçtiğinizde, harita, seçili nokta için olası eylemlerin yer aldığı Đmleç 
menüsü ile belirir. 

Alternatif olarak haritaya dokunduğunuzda kontrol düğmeleri görüntülenir. Đmleci ( ) yerleştirmek 

için tekrar dokunun.  düğmesine dokunun, Đmleç menüsü bir seçenek listesiyle açılır. 
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Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

Đmleç menüsünü kapatır ve önceki ekrana geri döner. 

 

Đmleç menüsü açıldıktan sonra yeri değiştirilmişse Đmleçte görüntülenir. 

 

Haritayı uzaklaştırır. 

 

Haritayı yakınlaştırır. 

 

Đmleç menüsü açıkken haritayı taşıyabilir veya ölçeklendirebilir ve Đmleci 
yeni bir konuma yerleştirmek için haritanın herhangi bir yerine 
dokunabilirsiniz, fakat bu düğmeyi kullandığınızda Đmleç, Đmleç menüsünü 
açtığınız zamanki konuma geri döner. 

 

Đmlecin hedef olduğu yeni bir rota oluşturulur. Önceki rota (eğer mevcutsa) 
silinir. 

 

Tüm olası seçeneklerle tam ekran Đmleç menüsünü açar. 

 

Đmlecin konumu Ev adresi olarak kaydedilir. 

 

Đmleç, kullanıcı POI'si olarak kaydedilir. POI grubunu seçin ve POI'ye bir 
isim verin, sonra uygun bir simge seçin ve telefon numarası ile istediğiniz 
ek bilgileri girin. 

 

Đmleç, rotanın başlangıç noktası olur. Buna göre, rota geçerli GPS 
konumunda başlatılamayacaktır ve seçilen noktayı başlangıç noktası 
olarak tutmak için Otomatik Rota Dışı Yeniden Hesaplama seçeneğinin 
kapatılması gerekir. 

 

Đmleç, seçilen başlangıç noktasında veya onun yakınındaysa, bu düğme 
öncekinin yerine geçer ve başlangıç noktasını rotadan siler. Geçerli GPS 
konumu tekrar başlangıç noktası olarak kullanılır ve Otomatik Rota Dışı 
Yeniden Hesaplama tekrar etkinleştirilir. 

 Düğme  düğmesine benzer, fakat yeni bir ekran açılır 
ve rota olası tüm rota hesaplama yöntemleri ile hesaplanır (Hızlı, Kısa, 
Ekonomik ve Kolay). Sonuçları inceleyin ve navigasyon için rotalardan 
birini seçin. 

 

Đmleç ara rota noktası olarak etkin rotaya eklenir, yani hedeften önce bir 
noktaya ulaşılır. Rotada zaten bir geçiş noktası varsa, yeni geçiş 
noktasının rotada nerede görüneceğini belirlemeniz için Rotayı Düzenle 
ekranı açılır. 

 

Đmleç, geçiş noktalarında veya bunlardan herhangi birinin yakınındaysa, bu 
düğme öncekinin yerine geçer ve seçilen geçiş noktasını rotadan siler. 
Silinen nokta hariç tutularak rota yeniden hesaplanır. 

 
Đmlecin konumu, Favoriler olarak adlandırılan sık ziyaret edilen hedeflerin 
listesine eklenir. Favori için yeni bir isim verebilirsiniz. 
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8.1.4 Rota Bilgileri ekranı 
Rota Bilgileri ekranında navigasyon sırasında ihtiyacınız olan tüm veriler ve bazı işlevler vardır. Bu 
ekranı açmanın iki yolu vardır: 

• Dönüş Önizleme alanına ( ) dokunularak Harita menüsünden doğrudan açılabilir. 

• Herhangi bir menü ekranında aşağıdaki düğmelere dokunun: , , 

. 

 

Ekranın üst kısmında geçerli rota hakkında bilgileri görebilirsiniz. Bu ekrandaki alanlar, ekranı açık 
tuttuğunuz sürece sürekli olarak güncellenir. 

Ekranı açtığınızda, tüm alanlar son hedefinize ulaşmanızla ilgili bilgileri içerir. Đlk hedeften başlayarak 
son hedefe kadar geçiş noktalarındaki verileri tekrar görmek için alanlardan herhangi birine dokunun. 

Bu ekranda aşağıdaki veri ve işlevleri bulabilirsiniz: 

Đsim Açıklama Đşlev 
Rota çizgisi Bu ekranın üst kısmı, planlanan rotanızı yatay 

bir çizgi olarak gösterir. En soldaki noktası 
rotanın başlangıcıdır, en sağdaki noktası son 
hedeftir, geçiş noktası bayraklarınızı 
mesafelerine göre yerleştirilmiş olarak çizgi 
boyunca görebilirsiniz. 

Tüm veri alanlarının içeriğini 
geçiş noktası bilgisine 
dönüştürmek için bu alana 
dokunun. 

Tahmini Varış Rotanın kalan bölümleri için mevcut olan 
bilgilere dayanarak, rotanın son hedefindeki 
tahmini varış süresini gösterir. Hesaplama, trafik 
sıkışıklıklarını ve olası diğer gecikmeleri dikkate 
almaz. 

yok 

Kalan Süre Rotanın kalan bölümleri için mevcut olan 
bilgilere dayanarak, rotanın son hedefine 
ulaşmak için gereken süreyi gösterir. 
Hesaplama, trafik sıkışıklıklarını ve olası diğer 
gecikmeleri dikkate almaz. 

yok 

Kalan Mesafe Son hedefinize ulaşmadan önce rotada gitmeniz 
gereken mesafeyi gösterir. 

yok 

Yöntem Bu alan rotanın nasıl hesaplandığını gösterir. 
Rota Planlama seçeneklerindenRota Hesaplama 
Yöntemini ya da Araç alanını gösterir. 

Eğer araba, Taksi yada Otobüs seçtiyseniz, 
rotanın tipini giriniz. (Çabuk, Kısa, Kolay yada 
Ekonomik) ekranda gözükecektir; Eğer sadece 
Acil durumunu seçtiyseniz, sadece bu bilgi 
ekranda gözükecektir. 

yok 

Uyarı simgeleri Bu kare alanlarda, uyarılar planlanan rotaya 
eklendiğinde grafik semboller gösterilir. Bunlar 

Açıklama için simgelerden 
birine dokunun. 
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Đsim Açıklama Đşlev 
uyarılardır, bu nedenle veri alanları yalnızca 
geçerli konumunuzdan bir geçiş noktasına kadar 
olan değerleri gösterse de, simgeler her zaman 
tüm rota bilgilerini gösterir. 

 

 Ayarlar menüsünden Rota 
Planlama seçenekleri ekranını 
açar. 

 

Yalnızca en az bir geçiş noktası mevcutsa belirir. Rotadan sonraki geçiş 
noktasını siler. 

 

Yalnızca rotada hiç geçiş noktası yoksa belirir. Etkin rotayı siler. 

8.1.5 Gezi Bilgileri ekranı 
Gezi Bilgileri ekranında seyahatiniz sıranızda ihtiyacınız olabilecek hem rota hem de yolculuk verileri 

yer alır. Yolculuk Verileri alanına ( ) dokunularak Harita menüsünden doğrudan açılabilir. 

 

Bu ekrandaki alanlar, ekranı açık tuttuğunuz sürece sürekli olarak güncellenir. 

Tüm rota veri alanları, son hedefinize ulaşmanızla ilgili bilgiler içerir. 

Eğer Harita ekranındaki üç veri alanındaki içeriği değiştirmek istiyorsanız,  üzerine 
dokunun. 
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Bu ekranda aşağıdaki veri ve işlevleri bulabilirsiniz: 

Đsim Açıklama 

 veya  

Rota veri alanlarının son hedef (damalı bayrak) veya bir sonraki geçiş 
noktası (sarı bayrak) hakkında bilgi verip vermeyeceğini gösterir. 

Bayrağın yanındaki 
alan 

Mevcut cadde veya yolun adını veya numarasını gösterir. 

Dönüş Önizleme  Sonraki rota olayının tipini ve mesafesini gösterir. 
Pusula Geçerli başlığı gösterir. 
Hızölçer Mevcut hızı hem grafik hem de sayısal olarak gösterir. 
Kalan Mesafe  Son hedefinize ulaşmadan önce rotada gitmeniz gereken mesafeyi gösterir. 
Kalan Süre  Rotanın kalan bölümleri için mevcut olan bilgilere dayanarak, rotanın son 

hedefine ulaşmak için gereken süreyi gösterir. Hesaplama, trafik 
sıkışıklıklarını ve olası diğer gecikmeleri dikkate almaz. 

Varış Süresi  Rotanın kalan bölümleri için mevcut olan bilgilere dayanarak, rotanın son 
hedefine tahmini varış süresini gösterir. Hesaplama, trafik sıkışıklıklarını ve 
olası diğer gecikmeleri dikkate almaz. 

GPS Zamanı  Saat dilimi farkıyla düzeltilen mevcut saati gösterir. Doğru saat GPS 
uydularından gelir, saat dilimi bilgisi ise haritadan gelir veya manuel olarak 
Bölgesel ayarlarda ayarlanabilir. 

Yükseklik  GPS alıcısı tarafından sağlanıyorsa yüksekliği gösterir. 

Hız Sınırı  Haritada varsa mevcut yolun hız sınırını gösterir. 

 

Yol Bilgisayarı ekranını açar. 

 

Eğer Harita ekranındaki üç veri alanındaki içeriği değiştirmek istiyorsanız, bu 
düğmeye dokunun.  

8.1.5.1 Yol Bilgisayarı ekranı 

Yol Bilgisayarı ekranı toplanan yolculuk verilerini sunar.  düğmesine dokunularak Gezi 
bilgileri ekranından açılabilir. 

Bu ekrandaki alanlar, ekranı açık tuttuğunuz sürece sürekli olarak güncellenir. 

Geziler arasında gezebilirsiniz, duraklatabilir sonra devam edebilir veya verilerini sıfırlayabilirsiniz. 

Bu ekranda aşağıdaki işlevleri bulabilirsiniz: 

Düğme Açıklama 

 

O anda ekranda gösterilen geziyi duraklatır. Ekrandaki değerlerin değişimini 
durdurur. 

 

Bu düğme, etkinleştirildiyse öncekinin yerine geçer. Yolculuk verileri toplamaya 
devam etmek için buna dokunun. 

 

O anda görüntülenen gezinin tüm sayaçlarını siler. Yolculuk verilerinin toplanması, 
yalnızca Alpine Navigation Software GPS'ten konum aldığında yeniden 
başlatılabilir. 

 ,  

Tüm geziler boyunca döner. 
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8.1.6 Trafik Mesaj Kanalı Olayları ekranı 
Trafik Mesaj Kanalı olayları listesine erişebilir, Trafik olayları listesinde belirli radyo istasyonlarını 

seçebilir veya göz ardı edebilirsiniz. Harita ekranında Trafik düğmesine dokunun.  

Trafik düğmesinin rengi Trafik durumunu gösterir: 

Renk Açıklama 

 

Listede yeni (okunmamış) Trafik olayları yoktur. 

 
Yeni Trafik olayları vardır, ancak bunların tavsiye edilen rotanızla ilgisi yoktur. 

 
Rotanızın üzerinde Trafik olayları vardır. Bunlarla ilgili gerekli kararlar verildi, ancak 
bunlardan kaçınmaktansa ilgili yol bölümlerini takip etmeniz daha iyi olacaktır. 

 
Ayarlar'da Manuel Trafik Yönetimi seçilidir ve rotanızın üzerinde hakkında karar 
vermeniz gereken Trafik olayları vardır. 

 

Düğmeye dokunduğunuzda önce geçerli Trafik Mesaj Kanalı olaylarının listesi önce görünür; bu liste, 
olayların geçerli konumunuza mesafelerine göre sıralanmıştır. Listenin içeriğini özelleştirebilirsiniz: 

Düğme Açıklama 
Tümü Alpine Navigation Software tarafından alınan tüm Trafik Mesaj Kanalı 

olayları listede görünür. 
Rotada Yalnızca etkin rotanızın bir kısmıyla ilgili Trafik Mesaj Kanalı olayları 

listede görünür. 

 

O anda alınmakta olan FM radyo istasyonunu kontrol etmek, radyo istasyonlarını hariç tutmak veya 

bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için  üzerine dokunun: 

Düğme Açıklama 
Oto Ayarlayıcı Kullan  Otomatik ayarlayıcı etkinse, Alpine Navigation Software yazılımının 

ayarlayıcısı FM CCIR radyo bandında ilerleyerek Trafik Mesaj Kanalı 
sinyali arar. Trafik Mesaj Kanalı verileri olan ilk istasyon otomatik 
olarak kullanılacaktır. Trafik Mesaj Kanalı sinyali mevcut değilse, 
ayarlayıcı aramaya devam eder. Manuel olarak bir radyo istasyonu 
seçmek için Otomatik ayarlayıcıyı kapatın. 

 ,  
Otomatik ayarlayıcı kapatıldığında, bu düğmelerle istenen radyo 
istasyonunu manuel olarak arayın. 

Bu Đstasyonu Yok Say  O anda alınan FM radyo istasyonunu hariç tutulanlar listesine koymak 
için bu düğmeye basın ve Alpine Navigation Software yazılımının 
başka bir istasyon aramasını sağlayın. 

Hariç Tutulan Đstasyonları 
Göster  

Bu düğme önceden hariç tutulan radyo istasyonları listesini açar. 
Hariç tutulan radyo istasyonlarının tümünü veya bir kısmını yeniden 
etkinleştirebilirsiniz. 
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8.1.7 GPS Verileri ekranı 

GPS verileri ekranını açmak ve GPS alımının durumunu görmek için durum alanına  
dokunun. 

 

Simge Renk Đsim Açıklama 

 

Yeşil  Alpine Navigation Software yazılımının 
GPS alıcısına bağlantısı var ve GPS 
konum bilgisi 3B olarak mevcut: Alpine 
Navigation Software hem yatay hem de 
dikey GPS konumunuzu hesaplayabilir. 

 

Sarı  Alpine Navigation Software yazılımının 
GPS alıcısına bağlantısı var ve GPS 
konum bilgisi 2B olarak mevcut: yalnızca 
yatay konum hesaplanır, Alpine 
Navigation Software dikey GPS 
konumunuzu hesaplayamaz. 

 

Gri  Alpine Navigation Software yazılımının 
GPS alıcısına bağlantısı var, ancak GPS 
konumu bilgisi mevcut değil. 

 

Kırmızı  

GPS konumu kalite 
göstergesi 

Alpine Navigation Software yazılımının 
GPS alıcısına bağlantısı yok. 

Cihazda yerleşik bir GPS alıcısı 
bulunduğundan, normal koşullarda bu 
durum bilgisinin görünmemesi gerekir. 

 

Yeşil, yanıp 
sönen  

Alpine Navigation Software, GPS 
alıcısına bağlıdır. 

 

Sarı, yanıp 
sönen  

Alpine Navigation Software yazılımının 
GPS alıcısına bağlantısı yoktur, ancak 
yine de bir bağlantı oluşturmaya çalışıyor. 

 

Kırmızı, yanıp 
sönen  

GPS bağlantısı kalite 
göstergesi 

Alpine Navigation Software yazılımının 
GPS alıcısına bağlantısı yok ve bir 
bağlantı oluşturmaya çalışmıyor. 

Gökyüzü görünüm dairesi Sanal gökyüzü, konumunuz merkezde 
olmak üzere, gökyüzünün üzerinizde 
görünmekte olan bölümünü gösterir. 
Uydular geçerli konumlarında 
görüntülenir. GPS hem yeşil hem de sarı 
renkteki uydulardan veri almaktadır. Sarı 
uydulardan gelen sinyaller yalnızca 
alınırken, yeşil uydulardan gelen sinyaller 
GPS alıcısı tarafından geçerli 
konumunuzu hesaplamak için kullanılır. 

yok Koordinatlar Geçerli GPS konumunuz WGS84 
biçimindedir. 
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Simge Renk Đsim Açıklama 

yok Uydular için durum çubuğu Koyu renkli çubuklar sarı renkteki uydular 
için, açık renk çubuklar ise yeşil renkteki 
uydular içindir. GPS'niz ne kadar çok 
uyduyu takip ederse (yeşil renkteki 
uydular), konumunuz o kadar iyi 
hesaplanır. 

8.2 Hedef menüsü 

Rotanızın hedefini seçin. Şu düğmelere dokunun: , . 

Düğme Açıklama Referans 

 
Adresin en az bir bölümünü biliyorsanız konumu bulmak için 
bu işlem en hızlı yöntemdir. 

sayfa 29 

 
Hedefiniz olarak daha önce kaydettiğiniz Ev konumunu 
seçebilirsiniz. 

sayfa 35 

 

Alpine Navigation Software yazılımında önceden girdiğiniz 
hedefler Geçmiş listesinde bulunmaktadır. 

sayfa 36 

 

Alpine Navigation Software yazılımındaki binlerce POI 
arasından veya daha önce oluşturduğunuz noktalardan 
hedefinizi seçebilirsiniz. 

sayfa 35 

 
Hedefiniz olarak daha önce kaydettiğiniz bir Favorikonumunu 
seçebilirsiniz. 

sayfa 35 

 

Hedefinizi koordinatlarını girerek seçebilirsiniz. sayfa 37 

8.3 Rota menüsü 

Rotalarınızı kaydedin, yükleyin ve düzenleyin. Şu düğmelere dokunun: , . 

Düğme Açıklama Referans 

 
Faydalı rota verilerinin yer aldığı bir ekranı açar. sayfa 49 

 
Alpine Navigation Software yazılımının navigasyon sırasında 
izlediği sürüş talimatlarına göz atabilirsiniz. Rotayı 
tercihlerinize göre ayarlamak için manevraları veya caddeleri 
hariç tutabilirsiniz. 

sayfa 24 

 
Rotayı değiştirebilirsiniz: rota noktalarını çıkarın veya bu 
noktaların sırasını değiştirin. 

sayfa 38 
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Düğme Açıklama Referans 

 
Tavsiye edilen rotayı hesaplamak için kullanılan rota 
yöntemini değiştirebilirsiniz. 

  

 

Menü noktalarının diğer sayfasına geçin.   

 
Önceden kayıtlı rotayı navigasyon için yükleyebilirsiniz. sayfa 41 

 
Etkin rotayı daha sonra yeniden kullanmak için 
kaydedebilirsiniz: 

sayfa 41 

 
Etkin rotayı tüm rota noktalarıyla (başlangıç noktası, geçiş 
noktaları ve hedef) birlikte silin. Daha sonra aynı rotaya 
ihtiyacınız olduğuna karar verirseniz, başlangıçtan itibaren 
yeniden oluşturmanız gerekir. 

sayfa 39 

 
Rotanın bir gösterimini normal hızda çalıştırabilirsiniz. sayfa 25 

8.4 Düzenleme menüsü  

Alpine Navigation Software yazılımının kaydettiği içeriği yönetebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: 

, . 

Düğme Açıklama Referans 

 

Favorileri yeniden adlandırma veya silme sayfa 56 

 
POI'ler güncelleme veya silme 

POI grupları oluşturma, güncelleme veya silme 

POI görünürlüğü ayarlarını değiştirme 

sayfa 56 

 

Kayıtlı rotaları yeniden adlandırma veya silme sayfa 57 

 

Güzergah bilgileri kaydetme, gösterme, yeniden adlandırma 
veya silme, haritada gösterilmeleri için renk atama 

sayfa 58 
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8.4.1 Favorileri Yönet 

Favorilerinizin listesini yönetebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , 

. 

Düğme Açıklama 
Favori adı bulunan düğme Seçili Favoriyi düzenlenmesi için açar. 

 
Favoriler listesinde seçilen öğeyi siler. 

 

Favoriler listesini temizler. 

 ,  
Diğer liste öğeleri için sayfalar arasında gezinir. 

8.4.2 POI'leri Yönet 
POI'lerinizi yönetebilir ve POI görünürlüğünü hem kendi POI'leriniz hem de ürünle gelenler için 

ayarlayabilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , . 

Düğme / Simge Açıklama 
POI grubu adı bulunan 
düğme 

Bu POI grubunun alt gruplarının listesini açar. Yeni liste bu liste gibi 
çalışır. 

POI öğesinin adıyla ve 
adresiyle düğme 

Seçili POI'yi düzenlenmesi için açar. Sadece oluşturduğunuz POI'ler 
listede görünür. 

 

Seçili POI grubunu düzenlenmesi için açar. 

 

Sadece kaydettiğiniz POI'leri içermesi için listeyi filtrelemek üzere 
dokunun. 

 

Listedeki tüm POI'leri görmek için dokunun. 

 

Belirli grup seviyesinde yeni bir POI grubu oluşturur. 

 ,  
Diğer liste öğeleri için sayfalar arasında gezinir. 
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Bir POI grubu düzenlenmesi için açıldığında: 

Düğme Açıklama 

 

POI grubundaki öğeler haritada gösterilmez. 

, , ... 

POI grubundaki öğelerin haritada gösterileceği yaklaştırma seviyesini 
mesafe düğmeleri ayarlar. 

 

Düzenlenen POI grubunun alt grupları, POI grubunun görünürlük 
ayarlarını alacaktır. 

POI grubunun simgesiyle 
düğme 

POI Grubuna yeni bir simge seçmek için bu düğmeye dokunun. 

 

POI grubunu yeniden adlandırmak için bu düğmeye dokunun. 

 

Düzenlenen POI grubunu siler. Sadece oluşturduğunuz POI gruplarını 
kaldırabilirsiniz. 

 

Bir POI öğesi düzenlenmesi için açıldığında: 

Düğme Açıklama 
POI'nin adıyla düğme POI'yi yeniden adlandırmak için bu düğmeye dokunun. 
POI'nin simgesiyle düğme POI'ye yeni bir simge seçmek için bu düğmeye dokunun. 
POI'nin adresiyle düğme POI'nin konumunu değiştirmek için bu düğmeye dokunun. POI'nin 

konumunu değiştirmek için, harita üzerinde yeni bir konum seçin ve 

 üzerine dokunun. 
Telefon Numarası POI'ye yeni bir telefon numarası girmek için buna dokunun. 
Đlave Bilgi POI'ye ek bilgi girmek için bu düğmeye dokunun. 

 

Seçilen POI'yi silmek için bu düğmeye dokunun. 

 

POI'yi başka bir POI grubuna veya alt gruba taşımak için bu düğmeye 
dokunun. 

8.4.3 Kayıtlı Rotaları Yönet 

Önceden kaydedilen içeriği yönetebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , 

. 

Düğme Açıklama 
Kayıtlı rotanın adıyla düğme Düzenlemek için seçilen rotayı açar. 

 

Seçilen rotayı siler. 

 

Kayıtlı rotalar listesini temizler. 

 ,  
Diğer liste öğeleri için sayfalar arasında gezinir. 
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8.4.4 Güzergah Bilgilerini Yönet 
Güzergah Bilgileri kaydedebilir, onları tekrar yürütebilir, haritada gösterebilir ve ayrıntılarını 

görebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , . 

Düğme Açıklama 

 

Kullandığınız güzergahı kaydetmeye başlar. 

 

Devam eden Güzergah Bilgisi kaydını durdurur. 

Güzergah bilgisinin adı 
bulunan düğme 

Seçilen Güzergah Bilgisinin ayrıntılarını gösterir. 

 

Harita üzerinde seçilen Güzergah Bilgilerinin benzetimli bir kayıttan 
yürütmesini başlatır. 

 ,  
Diğer liste öğeleri için sayfalar arasında gezinir. 

Güzergah bilgileri ayrıntıları gösterildiğinde: 

Düğme Açıklama 
Güzergah Bilgisinin adı 
bulunan düğme 

Güzergah Bilgisini yeniden adlandırmanız için bir klavye ekranı açar. 

 

Haritada Güzergah Bilgisini gizlemek için bu düğmeye dokunun. 
Güzergah Bilgisine herhangi bir renk atanmaz. 

 

Güzergah Bilgisine bir renk atamak için renkli düğmelerden birine 
dokunun. Güzergah Bilgisi haritada rengiyle beraber gösterilecektir. 

 
Harita Güzergah Bilgisi ile geri döner. Harita tüm Güzergah Bilgisini 
göstermek için ölçeğini değiştirir. 

 

Seçilen Güzergah Bilgisini siler. 

 

GPX formatındaki trak Loglarınızı USB ye kayıt edebilirsiniz. 
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8.5 Ayarlar menüsü 
Program ayarlarını yapılandırabilir ve Alpine Navigation Software yazılımının çalışmasını 

değiştirebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , . 

Ayarlar menüsünde daha fazla alt menü sayfası vardır. Diğer seçeneklere erişmek için  
düğmesine dokunun. 

  

Düğme Açıklama Referans 

 

Harita ekranının görünümüne ve içeriğine ince ayar 
yapabilirsiniz. 

sayfa 60 

 

Alpine Navigation Software'in seslerini ayarlayabilirsiniz. sayfa 60 

 

Bu ayarlar rotaların nasıl hesaplanacağını belirler. sayfa 61 

 

Bu ayarlar uygulamayı kendi dilinize, ölçü birimlerinize, zaman 
ve tarih ayarları ile bunların biçimlerine göre özelleştirmenizi ve 
istediğiniz sesli yönlendirme profilini seçmenizi sağlar. 

sayfa 63 

 
Bu menüde ekranla ilgili ayarlar üzerinde ince ayar 
gerçekleştirebilirsiniz. 

sayfa 64 

 
Navigasyon sırasında Alpine Navigation Software yazılımının 
nasıl çalışacağını kontrol edebilirsiniz. 

sayfa 64 

 
Bazı faydalı uyarıları etkinleştirebilir ve bunların üzerinde ince 
ayar gerçekleştirebilirsiniz. 

sayfa 65 

 
GPS Verileri ekranını açabilirsiniz. sayfa 65 

 
Trafik Mesaj Kanalı mesajları için alınacak FM radyo 
istasyonunu seçebilirsiniz. 

sayfa 66 

 
Otomatik Güzergah Bilgileri kaydını ayarlayabilir ve ince ayar 
yapabilirsiniz. 

sayfa 66 

 

Kaydettiğiniz verileri (POI'ler, Favoriler veya Geçmiş) ve 
programda yaptığınız ayarları yönetebilirsiniz. 

sayfa 67 

 
Bu ekranın navigasyon özelliği yoktur. Yalnızca navigasyon 
sisteminizin içindeki haritalar ve lisanslarla ilgili bilgi verir. 
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8.5.1 Harita Ekranı ayarları 

Harita ekranının görünümüne ve içeriğine ince ayar yapabilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , 

, . 

Düğme Açıklama 
3B Ayarlar  Mevcut 3B nesnelerinden hangilerinin haritada gösterileceğini 

belirlemek ve 3B görsel ayrıntılarının seviyesini ayarlamak için 3B 
ayarlarını kullanın. Seçenekler şunlardır: 

• Đşaretler: Đşaretler, belli başlı veya iyi bilinen nesnelerin 3B 
sanatsal veya blok biçiminde görünümleridir. 3B işaretler 
yalnızca belirli şehir ve ülkelerde vardır. 

• Yüksek Yollar: Karmaşık kavşaklar ve dikey olarak ayrılan yollar 
(üstgeçitler veya yeraltı tünelleri gibi) 3B olarak gösterilir. 

• 3B Otomatik Yakınlaştırma: 3B harita görünümü modunda 
Otomatik Yakınlaştırma özelliğini açar veya kapatır. 

Harita Renk Profilleri  Alpine Navigation Software gece ve gündüz haritayı ve menüleri farklı 
renklerde gösterebilir. Her modda kullanılacak renk profillerini seçin, 
ayrıca gündüz ve gece renk profilleri arasında otomatik veya manuel 
geçişi seçin. 

2B Haritada Yükseklik  2B haritaları 3B bilgilerini de gösterebilir. Bu yukarıdan aşağıya 
haritalar yüksekliği renkler ve gölgelendirmeyle gösterebilir. 

Navigasyon Sırasında Cadde 
Adları  

Navigasyon sırasında harita üzerinde cadde adları ve POI simgeleri 
kafa karıştırıcı olabilir. Bu düğmeyle, Alpine Navigation Software 
haritada konumunuzu izlerken bu harita öğelerini engelleyebilirsiniz. 
Haritayı hareket ettirirseniz, cadde adları ve POI simgeleri hemen 
tekrar görünür. 

2B Otomatik Yakınlaştırma 
Seviyesi 

2B harita görünümü modlarında Otomatik Yakınlaştırma özelliğinin 
yakınlaştırma seviyesini kapatır veya ayarlar. 

8.5.2 Ses ayarları 

Alpine Navigation Software'in seslerini ayarlayabilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , 

, . 

Düğme Açıklama 
Tuş Sesi Tuş sesleri, donanım düğmelerine basıldığında veya dokunmatik 

ekrana dokunulduğunda duyulan sesli onaylardır. 

Bu düğme tuş seslerini kapatır veya açar. Tuş sesleri, ana ses düzeyi 
seviyesinde duyulur. 
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8.5.3 Rota Planlama seçenekleri 

Bu ayarlar rotaların nasıl hesaplanacağını belirler. Şu düğmelere dokunun: , 

, . 

Düğme Açıklama 
Araç  Rotada kullanacağınız aracın türünü ayarlayabilirsiniz. Bu ayara bağlı 

olarak bazı yol türleri rota dışında bırakılabilir veya rota 
hesaplamasında bazı kısıtlamalar dikkate alınmayabilir. 

Rota Planlama için Kullanılan 
Yol Türleri  

Mümkünse, rotanın gereksinimlerinize uyması için hangi yol türlerinin 
dahil edileceğini ve hangilerinin hariç tutulacağını ayarlayabilirsiniz. 

Yol türünü dahil etmemek tercihe bağlıdır. Tamamen engelleme 
anlamına gelmez. Hedefinize yalnızca hariç tutulan yol türlerinden 
bazıları kullanılarak erişilebiliyorsa, bu yollar sadece gerektiği kadar 
kullanılacaktır. Bu durumda Rota Bilgileri ekranında bir uyarı simgesi 
görüntülenir ve tercihinize uymayan rota bölümü haritada farklı bir 
renkte gösterilir. 

Rota Hesaplama Yöntemi  Farklı rota türlerinden birini seçebilirsiniz. Rota yöntemi rotayı 
oluştururken geçici olarak değiştirilebilir: Hedef seçildiğinde, Đmleç 

menüsündeki  düğmesine dokunun. 

Trafik Mesaj Kanalı Yeniden 
Yönlendirme Yöntemi 

Bu ayar Alpine Navigation Software yazılımının rota yeniden hesaplamada 
alınan Trafik Mesaj Kanalı bilgilerini nasıl kullanacağını belirler: 

• Otomatik: Alınan Trafik Mesaj Kanalı olaylarına bağlı olarak 
rota yeniden hesaplama gerekli olduğunda, Alpine Navigation 
Software rotayı otomatik olarak yeniden hesaplar. 

• Manuel: Alınan Trafik Mesaj Kanalı olaylarına bağlı olarak rota 
yeniden hesaplama gerekli olduğunda, Alpine Navigation 
Software sizi uyarır, yeniden hesaplayıp hesaplamayacağınıza 
siz karar verebilirsiniz. 

• Kapalı: TMC bilgileri sadece  arazi dışına çıktığında 
çalıştırılmayabilir. 

Araç türleri: 

• Araba 

• Taksi 

• Otobüs 

• Acil durum araçları 
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Rota Planlama için Kullanılan Yol Türleri: 

Tip Açıklama 
Otoyollar  Yavaş bir araba kullanıyorsanız veya başka bir aracı çekiyorsanız otoyollardan 

kaçınmanız gerekebilir. 
Asfaltsız yollar  Alpine Navigation Software varsayılan olarak asfaltsız yolları hariç tutar: 

Asfaltsız yollar kötü bir durumda olabilir ve genellikle buralarda hız sınırına 
ulaşamazsınız. 

Kullanım Ücretli  Varsayılan olarak Alpine Navigation Software rotalarında ücretli yollar vardır 
(belirli bir süre için önceden kullanım ücreti ödenen yollar). Ücretli rotaları devre 
dışı bırakırsanız, Alpine Navigation Software en iyi ücretsiz rotayı planlar. 

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

Đzin gerekli  Belirli yolları kullanmak veya belli alanlara girmek için sahiplerinden izin almanız 
gerekebilir. 

Alpine Navigation Software varsayılan olarak bu yolları rota hesaplamasına dahil 
etmez. 

Feribot  Alpine Navigation Software varsayılan olarak planlanan bir rotaya feribotları 
ekler. Ancak bir haritanın, geçici feribotların erişilebilirliği hakkında bilgi içermesi 
gerekmez. Ayrıca feribotlarda ücret de ödemeniz gerekebilir. 

Sınır geçişi 
planlama  

Bazı durumlarda diğer navigasyon ve rota tercihlerinize göre hesaplanan rota 
sizi bir başka ülkeden geçirebilir. Her zaman aynı ülkede kalmak istiyorsanız bu 
seçeneği kapatın. 

Rota Hesaplama Yöntemi türleri: 

Seçenek Açıklama 
Hızlı Tüm yollarda hız sınırı içinde veya yakınında seyahat edebiliyorsanız mümkün 

olan en hızlı rotayı verir. Bu seçenek genellikle hızlı veya normal araçlar için en 
iyi seçenektir. 

Kısa Rota noktaları arasındaki olası tüm rotalar içinde, toplam mesafesi en kısa olan 
rotayı verir. Genelde yavaş giden araçlar için daha pratiktir. 

Ekonomik Hızlı ve Kısa avantajlarını birleştirir: Alpine Navigation Software Hızlı rotayı 
hesaplıyormuş gibi hesaplar, ancak yakıt tasarrufu yapmak için başka yolları da 
kullanır. 

Kolay Daha az dönüş içeren bir rota verir. Bu seçenekle, Alpine Navigation 
Software'nun örneğin daha küçük caddeler veya sokaklar yerine otoyolu 
kullanmasını sağlayabilirsiniz. 
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8.5.4 Bölgesel ayarlar 
Bu ayarlar uygulamayı kendi dilinize, ölçü birimlerinize, zaman ve tarih ayarları ile bunların biçimlerine 
göre özelleştirmenizi ve istediğiniz sesli yönlendirme profilini seçmenizi sağlar. Şu düğmelere 

dokunun: , , . 

Düğme Açıklama 
Program Dili  Bu düğme Alpine Navigation Software kullanıcı arayüzünün geçerli 

yazı dilini görüntüler. Bu düğmeye dokunarak kullanılabilir diller 
arasından yeni bir dil seçebilirsiniz. Bu ayarı değiştirirseniz uygulama 
yeniden başlar ve bunu onaylamanız istenir. 

Ses Profili  Bu düğme geçerli sesli yönlendirme profilini görüntüler. Bu düğmeye 
dokunarak kullanılabilir diller ve spikerler arasından yeni bir profil 
seçebilirsiniz. Örnek sesli uyarıyı duymak için bunlardan birine 
dokunun. Yeni konuşma dilini seçtiğinizde Tamam düğmesine 
dokunmanız yeterlidir. 

Birimler  Program tarafından kullanılacak mesafe birimlerini ayarlayabilirsiniz. 
Alpine Navigation Software, listelenen birimlerin tümünü bazı sesli 
yönlendirme dillerinde desteklemez. Seçili sesli yönlendirme dili 
tarafından desteklenmeyen bir ölçü birimi seçerseniz, bir uyarı mesajı 
belirir. 

Tarih ve Saat Biçimi Ayarla  Tarih ve saat biçimini ayarlayabilirsiniz. Çeşitli uluslararası biçimler 
mevcuttur. 

Saat ve Saat Dilimi Ayarları  Saat ve saat dilimi ayarlarına erişebilirsiniz. Alpine Navigation 
Software, cihaz saatini doğru GPS saatine göre ayarlamanıza yardım 
eder. Ayrıca Alpine Navigation Software geçerli GPS konumunuza 
göre saat dilimini ayarlamanıza yardım eder. 

Saat ve Saat Dilimi Ayarları: 

Düğme Açıklama 
GPS'ye Göre Otomatik Saat 
Düzeltme 

GPS alıcısı ile sağlanan doğru saate göre cihazın saatini senkronize 
etmek için bu özelliği kullanın. 

Otomatik Saat Dilimini Kullan Cihazınızın saat dilimini geçerli GPS konumunuza ait saat dilimine 
senkronize etmek için bu özelliği kullanın. Bu, uluslararası 
seyahatlerinizde size yardımcı olur. 

Saat Dilimini Ayarla Saat dilimini otomatik olarak senkronize etmek istemiyorsanız saat 
dilimini manuel olarak ayarlayın. Bu seçim, Otomatik Saat Düzeltmeyi 
kullanmanızı ve istenen saati elde etmek için saat dilimi farkı 
uygulamanızı sağlar. 

GPS ve cihaz saatlerini 
karşılaştırma 

GPS alıcısının mevcut saati ve cihaz saati gösterilir. GPS saatinin 
sadece GPS yayını alındığında kullanılabilir olduğunu lütfen 
unutmayın. Bu, herhangi bir düzeltme gerekip gerekmediğini kontrol 
etmenizi sağlar. 
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8.5.5 Görüntü Ayarı 
Bu menüde cihazla ilgili ayarlar üzerinde ince ayar gerçekleştirebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: 

, , , . 

Düğme Açıklama 
Görüntü Ayarı Ekran içeriğinin görüntüdeki konumunda ince ayar yapabilirsiniz. Bu 

düğmeye dokunun, uygulama penceresini yeniden konumlandırmak 

için okları kullanın ve değişiklikleri kaydedip çıkmak için  üzerine 
dokunun. 

8.5.6 Navigasyon Ayarları 
Navigasyon sırasında Alpine Navigation Software yazılımının nasıl çalışacağını kontrol edebilirsiniz. 

Şu düğmelere dokunun: , , , . 

Düğme Açıklama 
Yol Konumunu Koru  Bu özellik, sürücülerin araç konumunu yol ağıyla eşleştirerek GPS 

konumu hatalarını düzeltmelerini sağlar. 

Bu özelliği kapattığınızda, GPS konumu hata filtreleme özelliğini de 
kapatmış olursunuz. Haritada görüntülenen konum, tüm konum 
hatalarını ve konum dalgalanmalarını içerebilir. 

Rota-dışı Yeniden Hesaplama  Bu düğme, rotadan saptığınızda Alpine Navigation Software 
yazılımına otomatik olarak rotayı yeniden hesaplamasını söyler. Bu 
özellik kapalıysa, rotayı yeniden hesaplamayı manuel olarak 
başlatmanız gerekir, aksi takdirde başlangıçta önerilen rotaya dönene 
kadar navigasyon duracaktır. 

Mevcut GPS konumundan farklı bir noktayı etkin rotanın başlangıç 
noktası olarak ayarlamak bu özelliği otomatik olarak devre dışı 
bırakacaktır. 

Konuma Kilitlen'i Geri Yükle  Navigasyon sırasında haritayı hareket ettirdiyseniz veya 
döndürdüyseniz, bu özellik belirli bir süre devre dışı kaldıktan sonra 
haritayı mevcut GPS konumunuza geri götürür ve otomatik harita 
döndürmeyi yeniden etkinleştirir. 
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8.5.7 Uyarı ayarları 
Güvenlik Modu ile bazı kullanışlı uyarıları etkinleştirebilir ve araç sürerken dokunmatik ekranı devre 

dışı bırakabilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , , . 

Düğme Açıklama 
Hızlanırken Uyar  Haritalar yol bölümlerinin hız sınırlarıyla ilgili bilgiler içerebilir. Alpine 

Navigation Software geçerli sınırı aşmanız durumunda sizi uyarabilir. 
Bu bilgi bölgeniz için mevcut olmayabilir (yerel satıcınıza danışın) veya 
haritadaki tüm yollar için tam olarak doğru olmayabilir. Bu ayar, 
uyarıları almak isteyip istemediğinize karar vermenize olanak tanır. 
Uygulamanın sizi uyaracağı göreceli hız seviyesini ayarlayabilirsiniz 
(%100 geçerli hız sınırını temsil eder): 

• Yerleşim Alanlarında: şehirlerde ve kasabalarda 

• Diğer Yerler: diğer tüm yerlerde 

Đki tip uyarı vardır. Onları birbirlerinden bağımsız olarak açabilir veya 
kapatabilirsiniz: 

• Sesli Uyarı: Seçili sesli yönlendirme profili kullanılarak sesli bir 
mesaj çalınır. 

• Görüntülü Uyarı: Haritanın köşesinde hız sınırını içeren bir 

sembol görünür (örneğin: ). 

Hız Kamerası Uyarısı  Bu özellik, Yol Emniyet Kamerasına yaklaşırken bir uyarı almanızı 
sağlar. Bu özelliğin, kullandığınız ülkede yasal olması sizin 
sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

• Sesli Uyarı: Kameraya yaklaşırken bip sesleri çalınabilir veya bu 
kameralardan birine yaklaşırken hız sınırını aştığınızda yalnızca 
uyarı sesleri çalınabilir. 

• Görüntülü Uyarı: Bu kameralardan birine yaklaştığınızda 
kameranın türü ve izlenen hız sınırı Harita ekranında 
görüntülenir. 

GPS konumu mevcut değilse veya Yol Emniyet Kamerası uyarısının 
yasak olduğu belirli ülkelerde bulunuyorsanız, bu düğme 
görüntülenmez. Düğme mevcut olsa bile, bulunduğunuz yerde bu 
özelliği kullanmanın yasal olup olmadığını kontrol etmek sizin 
görevinizdir. 

8.5.8 GPS 

GPS Verileri ekranını açabilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , , 

. 
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8.5.9 Trafik Mesaj Kanalı 
Trafik Mesaj Kanalı mesajları için alınacak FM radyo istasyonunu seçebilirsiniz. Şu düğmelere 

dokunun: , , , , . 

Düğme Açıklama 
Oto Ayarlayıcı Kullan  Otomatik ayarlayıcı etkinse, Alpine Navigation Software yazılımının 

ayarlayıcısı FM CCIR radyo bandında ilerleyerek Trafik Mesaj Kanalı 
sinyali arar. Trafik Mesaj Kanalı verileri olan ilk istasyon otomatik 
olarak kullanılacaktır. Trafik Mesaj Kanalı sinyali mevcut değilse, 
ayarlayıcı aramaya devam eder. Manuel olarak bir radyo istasyonu 
seçmek için Otomatik ayarlayıcıyı kapatın. 

 ,  
Otomatik ayarlayıcı kapatıldığında, bu düğmelerle istenen radyo 
istasyonunu manuel olarak arayın. 

Bu Đstasyonu Yok Say  O anda alınan FM radyo istasyonunu hariç tutulanlar listesine koymak 
için bu düğmeye basın ve Alpine Navigation Software yazılımının 
başka bir istasyon aramasını sağlayın. 

Hariç Tutulan Đstasyonları 
Göster  

Bu düğme önceden hariç tutulan radyo istasyonları listesini açar. 
Hariç tutulan radyo istasyonlarının tümünü veya bir kısmını yeniden 
etkinleştirebilirsiniz. 

8.5.10 Güzergah Bilgisi ayarları 
Otomatik Güzergah bilgileri kaydını ayarlayabilir ve ilgili ayarlar üzerinde ince ayar yapabilirsiniz. Şu 

düğmelere dokunun: , , , , . 

Düğme Açıklama 
Güncelleme Aralığı  Bu, güzergah noktalarının ne sıklıkla kaydedileceğini belirler. 

Normalde konum bilgisi her saniyede bir GPS'ten alınır. Bu kadar 
ayrıntılı bir kayda ihtiyacınız yoksa güzergah bilgisi alanından tasarruf 
etmek için bu rakamı artırabilirsiniz. 

Oto. kaydı etkinleştir  Otomatik kayıt etkinse güzergah bilgisi kaydını manuel olarak açıp 
kapatmanıza gerek yoktur. Alpine Navigation Software, GPS konumu 
hazır olur olmaz güzergah bilgisini otomatik olarak kaydetmeye 
başlayacaktır. 

Güzergah Bilgisi Maks. Boyut  Otomatik olarak kaydedilen güzergah bilgileri için maksimum 
veritabanı boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sınıra ulaşıldığında, otomatik 
olarak kaydedilen en eski güzergah bilgileri silinecektir. 

NMEA/SIRF Kaydı Yarat  Normal güzergah bilgisinden bağımsız olarak, Alpine Navigation 
Software yazılımına GPS cihazından alınan yerel GPS verilerini 
kaydetmesini emredebilirsiniz. Bu bilgiler takılı bir bellek olan USB 
üzerine kayıt edilecektir ve Alpine Navigation Software yazılımında 
gösterilemez veya yürütülemez. 
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8.5.11 Kullanıcı Veri Yönetimi 
Kaydettiğiniz verileri (POI'ler, Favoriler veya Geçmiş) ve programda yaptığınız ayarları 

yönetebilirsiniz. Şu düğmelere dokunun: , , , , 

. 

Düğme Açıklama 
Kullanıcı Verilerini Yedekle  Tüm kullanıcı bilgileri ve the son ayarlar cihaza takılmış olan USB 

üzerine kayıt edilecektir. Her zaman bir yedek dosya vardır. Daha 
sonra yedek alırsanız, yeni bilgiler önceki yedeğin üzerine 
yazılacaktır. 

Kullanıcı Verilerini Geri Yükle  Tüm kullanıcı verileri ve ayarlarının yedek dosyada saklı bilgilerle 
üzerine yazılacaktır. En son yedeklemeden sonra oluşturulan veriler 
ve ayarlar kaybolacaktır. 

Tüm Ayarları Sıfırla  Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına dönecek, fakat kullanıcı verileri 
silinmeyecektir. Uygulamanın yeniden başlaması gerekiyor. 



 NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu 
 

68     

9 Sözlük 

2B/3B GPS alımı 

GPS alıcısı kendi konumunu (sizin konumunuzu) hesaplamak için uydu sinyallerini kullanır ve 
yükseklik dahil üç boyutlu bir konum vermek için en az dört sinyale ihtiyaç duyar. Uydular hareket 
ettiği ve nesneler sinyalleri engelleyebildiği için GPS cihazınız dört sinyal alamayabilir. Üç uydu varsa, 
alıcı yatay GPS konumunu hesaplayabilir ancak doğruluk oranı daha azdır ve GPS cihazı yükseklik 
verileri vermez: yalnızca 2B alım mümkündür. 

Etkin rota 

Halihazırda navigasyon yapılan rota. Alpine Navigation Software yazılımında rotaları kaydedip 
yükleyebilirsiniz, ancak çoğunlukla yalnızca tek rota etkindir ve onu silinceye, hedefinize ulaşıncaya 
veya Alpine Navigation Software yazılımını kapatıncaya kadar daima etkin kalır. Ayrıca bkz.: Rota. 

Şehir Merkezi 

Şehir Merkezi yerleşimin geometrik merkezi değil, harita yaratıcılarının isteğe bağlı olarak seçtikleri bir 
noktadır. Kasaba ve köylerde genellikle en önemli kavşaktır; büyük şehirlerde ise önemli bir kavşaktır. 

GPS doğrulu ğu 

Gerçek konumunuzla GPS cihazının verdiği konum arasındaki sapma üzerinde birkaç faktörün etkisi 
vardır. Örneğin, iyonosferdeki bir sinyal gecikmesi veya GPS cihazının yakınındaki yansıtıcı nesneler, 
GPS cihazının konumunuzu ne kadar doğru hesaplayabileceği üzerinde farklı ve değişken bir etkiye 
sahiptir. 

Harita 

Alpine Navigation Software yazılımı geleneksel kağıt haritaların yalnızca bilgisayara geçirilmiş 
versiyonları olmayan dijital haritalarla çalışır. Kağıt yol haritalarına benzer bir biçimde, dijital haritaların 
2B modu size caddeleri ve yolları gösterir, yükseklik de renklerle gösterilir. 

3B modunda ayrıca yükseklik farklarını, örneğin vadileri, dağları ve yüksek yolları görebilirsiniz; 
seçilen şehirlerde 3B işaretler ve 3B yapılar da gösterilir. 

Dijital haritaları etkileşimli bir şekilde kullanabilirsiniz: Haritaları yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz 
(ölçeği artırabilir veya azaltabilirsiniz), yukarı eğebilirsiniz, aşağı eğebilirsiniz, sola ve sağa 
döndürebilirsiniz. GPS destekli navigasyonda dijital haritalar rota planlamayı kolaylaştırır. 

Kuzey-yukarı harita yönlendirme 

Kuzey-yukarı modda, harita üstü her zaman Kuzeye bakacak şekilde döndürülür. Bu, 2B Kuzey-
yukarı görünümü modundaki yönlendirmedir. Ayrıca bkz.: Güzergah-yukarı harita yönlendirme. 
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Rota 

Birbiri ardına ulaşılacak bir dizi hedef. Basit bir rotada bir başlangıç noktası ve yalnızca bir hedef 
vardır. Çok noktalı rotalarda bir ya da daha fazla geçiş noktası (ara hedefler) bulunabilir. Son rota 
noktası son hedeftir ve rota farklı ayaklara bölünür (bir hedeften diğerine). 

Şema 

Alpine Navigation Software yazılımında gündüz veya gece kullanılacak haritalar için farklı renk 
şemaları bulunur. Şemalar; haritaya özel grafik ayarlarıdır ve sokaklar, engeller veya yüzey suları için 
2B ve 3B modlarında farklı renklere sahip olabilirler, ayrıca 3B modunda gölgeleri farklı biçimlerde 
görüntülerler. 

Her zaman bir gündüz ve bir gece şeması seçilidir. Alpine Navigation Software bunları gündüzden 
geceye ve geceden gündüze geçerken kullanır. 

Güzergah-yukarı harita yönlendirme 

Güzergah-yukarı modunda harita, üst tarafı daima mevcut sürüş yönünü gösterecek şekilde 
döndürülür. Bu, 3B harita görüntüsü modunda varsayılan yönlendirmedir. Ayrıca bkz.: Kuzey-yukarı 
harita yönlendirme. 

Yol Emniyet Kamerası 

Hız kameraları ve kırmızı ışık kameraları için özel bir POI türü. Farklı veri kaynakları mevcuttur ve 
haritada Yol Emniyet Kamerasının konumunu da işaretleyebilirsiniz. 

Bu kameralardan birine yaklaştığınızda sizi uyarması için Alpine Navigation Software yazılımını 
yapılandırabilirsiniz. 

Bazı ülkelerde Yol Emniyet Kameralarının konumlarının saptanması yasaktır. Yolculuk sırasında bu 
özelliğinin kullanılıp kullanılamayacağını kontrol etmenin sorumluluğu sadece sürücüye aittir. 
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10 Kutunun Đçinde 

10.1 Aksesuarlar 

• NVE-M300P Navigasyon Modülü         1x 

• TMC Modülü            1x 

• Güç kablosu            1x 

• Velkro yapıştırma            2x 

• Vida (M4×14)            4x 

• 13pin RGB uzatma kablosu          1x 

• USB Mini Kablo            1x 

• Dış GPS Anteni            1x 

• Su geçirmez GPS Pedi           1x 

• Kablo klipsi (GPS Anteni için)          5x 

• Anten Bağlantı Plaketi           1x 

• Montaj Klavuzu            1x 

• Çabuk Kullanım Klavuzu           1x 

• Kullanım Kılavuzu CD-ROM          1x 

10.2 Opsiyonel Aksesuarlar 

• FM RDS Anteni KAE-500FM (TMC Anteni) 
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11 Teknik Özelliklerer 
 

 

Ana Ünite Boyutu (ExYxD)  85mm x 25mm x 110mm (3.35" x 0.98" x 4.33") 
Ana Ünite A ğırlığı  265g (9.35oz) 
CPU  Atlas III Titan (600 MHz) 
Sensör   Yerleşik Gyro ve Yerleşik Hızlanma Sensörü, 

12 Kanal GPS Alıcısı 
RDS-TMC Tüneri   TMC Modülü 
Yerleşik Depolama   2GB Yerleşik hafıza kartlı ve önceden Doğu ve 

Batı Avrupa Haritası Yüklenmiş 
USB bağlantısı   2.0 
Ses  Sabit seviyeli ses çıkışı (Mono) 
Ekran Çözürlülü ğü  400 x 234 pixel – Analog RGB çıkışı 
Güç gereksinimi   12V DC (10-16V arasında) 
Sigorta   AGC/3AG – 7.5Amp 
Çalışma Sıcaklı ğı  -10° C – +50° C (+14° F – +122° F) 
Saklama Sıcaklı ğı  -25° C – +70° C (-13° F – +158° F) 

 

 

 

Not: 

Sürekli ürün gelişimi nedeniyle, teknik değerler önceden bildirilmeden değiştirilmeye tabidir. 
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