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1 Tärkeää tietoa
Lue huolellisesti ennen tuotteen käyttöä
Tämän tuotteen tarkoitus on ohjata sinut turvallisesti vaihe vaiheelta haluamaasi
määränpäähän. Lue seuraavat varotoimet. Näin varmistat, että osaat käyttää
navigointilaitettasi oikein.
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Laite ei korvaa omaa arviointikykyäsi. Navigointilaitteen tekemät reittiehdotukset eivät
saa koskaan syrjäyttää paikallisia liikennesääntöjä tai omaa arviointikykyäsi ja/tai
turvallisen ajon periaatteita. Älä noudata reittiehdotuksia, jos navigointilaite antaa
sinulle vaarallisen tai liikennesääntöjen vastaisen ajo-ohjeen, saattaa sinut
vaaralliseen tilanteeseen tai ohjaa sinut alueelle, jota pidät vaarallisena.
Katso näyttöön vain, kun se on aivan välttämätöntä ja turvallista. Jos näyttöä pitää
tarkastella pidempään, pysäytä auto turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen.
Älä muuta kohdevalintoja tai asetuksia äläkä syvenny näytön toimintoihin ollessasi
kuljettajana. Pysäytä auto turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen, ennen kuin
käytät laitteen toimintoja.
Älä käytä navigointilaitetta ohjaamaan sinua hätäpalveluihin. Tietokannassa ei ole
kaikkien hätäpalveluiden kuten poliisilaitosten, paloasemien, sairaaloiden tai
ensiapuasemien paikkatietoja. Käytä näissä tilanteissa omaa arviointikykyäsi ja
mahdollisuutta kysyä tietä.
Tallennusvälineen karttatietokanta on tuotantohetkellä uusin käytettävissä oleva
kartta. Koska katujen ja asuinalueiden tiedot muuttuvat, navigointilaite ei välttämättä
pysty ohjaamaan sinua haluamaasi määränpäähän. Käytä tällöin omaa harkintaasi.
Karttatietokannan avulla järjestelmä antaa kuljettajalle eri ajoreittiehdotuksia. Se ei
ota huomioon ehdotetun reitin suhteellista turvallisuutta tai matka-aikaan vaikuttavia
tekijöitä. Tietokanta ei ota huomioon tiesulkuja tai tietöitä, tien ominaisuuksia (pinnan
laatu, tien mäkisyys, painorajoitukset yms.), liikenneruuhkia, sääoloja tai muita
tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai matkan kestoon. Käytä omaa
arviointikykyäsi, jos navigointilaite ei pysty antamaan vaihtoehtoista reittiä.
Joskus navigointilaite voi ilmoittaa auton sijainnin väärin. Arvioi tilanne uudelleen ja
ota huomioon vallitsevat ajo-olot. Tällaisessa tilanteessa navigointilaitteen pitäisi
korjata auton sijainti automaattisesti. Voi kuitenkin sattua, että sinun pitää korjata
auton sijainti itse. Jos näin käy, pysäytä auto turvallisesti liikennesääntöjä
noudattaen, ennen kuin korjaat auton sijainnin.
Huolehdi, ettei laitteen äänenvoimakkuus estä sinua kuulemasta liikenteen ja
hälytysajoneuvojen ääniä. Jos ajat kuulematta kunnolla ulkopuolisia ääniä, voi sattua
onnettomuus.
Jos joku muu henkilö aikoo käyttää navigointilaitetta, huolehdi, että hän lukee nämä
varotoimet ja noudattaa ohjeita huolellisesti.
Jos käyttöoppaassa on jotain, mitä et ymmärrä tai jos olet epävarma, miten
navigointilaitetta käytetään, ota yhteys valtuutettuun ALPINE-edustajaan ennen
navigointilaitteen käyttöä.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen
Hankkimasi tuote on eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden purkamista ja kierrätystä
säätelevän direktiivin 2002/96 EY mukainen. Tuotteessa voi siksi olla kieltomerkillä varustettu
roskakorin kuva. Tämä koskee kaikkia Euroopan yhteisön jäsenvaltioita ja tarkoittaa, että
tuotetta ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden mukana. Tuote pitää viedä erilliseen
jätteiden keräyspisteeseen ja hävittää paikallisia säädöksiä noudattaen. Hävittäminen
talousjätteiden mukana vahingoittaa ympäristöä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
jätteenkäsittelyasioista vastaaviin viranomaisiin tai jälleenmyyjään.
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2 Varoituksia
Laitteen turvallinen käyttö
•

•

Lue laitteen ja järjestelmän osien käyttöoppaat huolellisesti ennen
navigointijärjestelmän käyttöä. Niissä on ohjeita järjestelmän turvalliseen ja
tehokkaaseen käyttöön. ALPINE ei ole vastuussa ongelmista, joita voi aiheutua, jos
käyttöoppaiden ohjeita ei noudateta.
Tässä käyttöoppaassa käytetään symboleja, joiden yhteydessä selvitetään laitteen
turvallinen käyttö ja ilmoitetaan mahdollisista vaaratilanteista, joita virheelliset
kytkennät tai käyttö voi aiheuttaa. Alla on esitetty symbolien merkitys. On tärkeää,
että ymmärrät näiden symbolien merkityksen täysin, että voisit käyttää tätä
käyttöopasta ja järjestelmää oikein.

Kuvien merkitys
Varoitus

Tärkeitä ohjeita.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
jopa kuolemaan.
Muistutus Tärkeitä ohjeita.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai vahingoittaa
omaisuutta.

2.1 Varoitus
ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN LAITTEEN TOIMINTOA, JOKA VOI VIEDÄ HUOMIOSI
TURVALLISESTA AJOSTA.
Jos toiminnon suorittaminen vie pitemmän aikaa, pysäytä auto ensin. Pysäytä auto aina
turvalliseen paikkaan, ennen kuin käytät laitteen toimintoja. Muuten voi sattua onnettomuus.
ÄLÄ PURA LAITETTA OSIIN TAI MUUTA SEN RAKENNETTA.
Voi sattua onnettomuus, tulipalo tai voit saada sähköiskun.
PIDÄ PIENET ESINEET KUTEN AKUT LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
Tällaisten esineiden nieleminen voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Jos näin käy, ota
yhteys välittömästi lääkäriin.
KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA VAIN SEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISESTI.
Jos laitetta käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai muu
onnettomuus.
ÄLÄ LAITA KÄSIÄSI, SORMIASI TAI VIERAITA ESINEITÄ LAITTEEN AUKKOIHIN.
Voi sattua henkilövahinko tai laite voi vaurioitua.
VÄLTÄ NÄYTÖN TARKASTELUA AJON AIKANA.
Näytön tarkastelu ajon aikana vie kuljettajan huomion liikenteestä ja voi sattua onnettomuus.
ÄLÄ NOUDATA REITTIEHDOTUKSIA, JOS NAVIGOINTILAITE NEUVOO SINUA
TEKEMÄÄN VAARALLISEN TAI LIIKENNESÄÄNTÖJEN VASTAISEN LIIKKEEN TAI
OHJAA SINUT VAARATILANTEESEEN TAI VAARALLISELLE ALUEELLE.
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Laite ei korvaa omaa arviointikykyäsi. Navigointilaitteen tekemät reittiehdotukset eivät saa
koskaan syrjäyttää paikallisia liikennesääntöjä tai omaa arviointikykyäsi tai turvallisen ajon
periaatteita.

2.2 Muistutus
LOPETA LAITTEEN KÄYTTÖ HETI, JOS SIINÄ ILMENEE VIKA.
Voi sattua henkilövahinko tai laite voi vaurioitua. Vie laite valtuutetulle ALPINE-jälleenmyyjälle
tai lähimpään ALPINE-huoltokeskukseen korjattavaksi.
ÄLÄ KOSKE MOTORISOITUUN ETUPANEELIIN TAI LIIKKUVAAN NÄYTTÖÖN.
Voi sattua henkilövahinko tai laite voi vaurioitua.
Lämpötila
Varmista, että lämpötila auton matkustamossa on välillä -10°C (+14°F) – +50°C (+122°F),
ennen kuin kytket virran laitteeseen.
Sulakkeen vaihtaminen
Varmista sulaketta vaihtaessasi, että uuden sulakkeen ampeeriluku vastaa sulakekotelossa
olevaa merkintää. Jos sulake tai sulakkeet palavat useamman kerran, tarkista huolellisesti
kaikki sähkökytkennät oikosulkujen varalta. Tarkistuta myös ajoneuvosi jännitteentasaimen
toiminta.
Laitteen huoltaminen
Älä yritä korjata laitetta itse, jos havaitset häiriöitä sen toiminnassa. Vie laite valtuutetulle
ALPINE-jälleenmyyjälle tai lähimpään ALPINE-huoltokeskukseen huollettavaksi.
Asennuspaikka
Varmista, ettei NVE-M300P-navigaattori altistu:
•
•
•
•
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3 Loppukäyttäjän lisenssisopimus
1. Sopimuksen osapuolet
1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Nav N Go Kft. (rekisteröity osoite: 23 Bérc utca, H1016 Budapest, Hungary; yhtiönumero: 01-09-891838) lisenssinantajana (tästä lähtien
lisenssinantaja) ja käyttäjänä sinä (tästä lähtien: käyttäjä; käyttäjää ja lisenssinantajaa
yhdessä kutsutaan sopimusosapuoliksi), sopimus koskee siinä määritellyn ohjelmistotuotteen
käyttöä.
2. Sopimuksen toteutuminen
2.1. Sopimusosapuolet ovat tietoisia siitä, että tämä sopimus toteutuu hiljaisena kummankin
osapuolen toimesta, ilman kummankaan osapuolen allekirjoitusta.
2.2. Täten käyttäjä hyväksyy, että sopimuksen kohteena olevan ohjelmistotuotteen (Kohta 4)
laillisen hankinnan jälkeen mitä tahansa käytön aste, asennus tietokoneeseen tai muuhun
laitteeseen, sellaisen laitteen asennus ajoneuvoon, ohjelmiston asennuksen tai käytön aikana
näyttöön tulevan painikkeen "Hyväksy" painaminen (tästä eteenpäin viitteenä käyttötoimet)
tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja että tämä sopimus sitoo
osapuolia.
2.3. Tämä sopimus ei kuitenkaan oikeuta millään tavalla henkilöä, joka hankkii
ohjelmistotuotteen laittomasti, käyttää sitä, asentaa sitä tietokoneeseen tai ajoneuvoon tai
hyödyntää sitä muulla tavoin.
3. Sovellettava laki
3.1. Asioissa, joita tämä sopimus ei kata, sovelletaan Unkarin tasavallan lakeja, erityisesti
Siviiliprosessilakia (vuoden 1959 4. säädös) ja Tekijänoikeuslakia (vuoden 1999 76. säädös).
3.2. Tämän sopimuksen
sopimuksesta on myös
unkarinkielistä versiota.

alkuperäkielinen versio on unkarinkielinen versio. Tästä
muunkielisiä versioita. Tulkintariitatilanteissa sovelletaan

4. Sopimuksen kohde
4.1. Tämän sopimuksen kohde on lisenssin antajan tuottama navigointiin käytettävä
tietokoneohjelma (johon myöhemmin viitataan nimellä ohjelmistotuote).
4.2. Ohjelmistotuote sisältää tietokoneohjelman, sen koko dokumentaation, siihen kuuluvan
karttatietokannan kokonaisuudessaan ja kaikki kolmansien osapuolten sisällöt ja palvelut
jotka ovat käytettävissä ohjelmistotuotteen kautta (tästä eteenpäin tietokanta).
4.3. Tietokoneohjelmatuotteen osiin kuuluvat sen havainnollistaminen missä muodossa
tahansa, sen varastointi ja koodaaminen, mukaan lukien painettu elektroninen- ja
kuvahavainnollistaminen, konekielikoodi ja lähdekoodi, ja niiden varastointi, sekä kaikki
etukäteen määrittämätön havainnollistaminen, varastointi tai koodausmuodot millä tahansa
tallennusalustalla.
4.4. Ohjelmistotuotteen osaksi luetaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen käyttäjän
käyttöönottamat viankorjaukset, täydennysosat sekä päivitykset.
5. Tekijänoikeuksien omistaja
5.1. Ohjelmistoon liittyvien tekijänoikeuksien yksinomainen omistaja – päinvastaisen
sopimuspohjaisen tai laillisen säädöksen puutteessa – on lisenssin antaja.
5.2. Tekijänoikeudet ulottuvat koko ohjelmistotuotteeseen, sekä sen erillisiin osiin.
5.3. Ohjelmistotuotteen osana olevan tietokannan tekijänoikeuden haltija on luonnollinen
henkilö (henkilöt) tai oikeushenkilö (oikeushenkilöt), joka (jotka) on mainittu tämän
sopimuksen liitteessä tai ohjelmiston valikkokohdassa "Ohje" (ja johon/joihin myöhemmin
viitataan nimellä tietokannan omistaja). Ohjelmistotuotteen käyttöoppaassa on sen
valikkovalinnan nami, jossa kaikki tietokannan osien omistajien nimet on lueteltu. Lisenssin
antaja ilmoittaa, että tietokannan omistaja on myöntänyt lisenssin antajalle asianmukaiset
käyttö- ja edustusoikeudet tämän sopimuksen mukaisen tietokannan käyttöön, sen
tarjoamiseen käytettäväksi ja siirtämiseen käyttöä varten, kuten tässä sopimuksessa
määrätään.
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5.4. Lisenssin antaja pidättää tämän sopimuksen mukaan kaikki ohjelmistotuotteeseen
liittyvät oikeudet, lukuun ottamatta niitä oikeuksia, jotka kuuluvat käyttäjälle tämän
sopimuksen tai lakisäännöksien nimenomaisten määräysten mukaan.
6. Käyttäjän oikeudet
6.1. Käyttäjällä on oikeus asentaa ohjelmistotuote yhteen laitteeseen (pöytä-, kämmen-, tai
kannettavaan tietokoneeseen tai suunnistuslaitteeseen) ja ajaa sekä käyttää vain yhtä
ohjelmistotuotteen kopiota tai laitteelle esiasennettua ohjelmistotuotetta.
6.2. Käyttäjällä on oikeus valmistaa yksi varmuuskopio ohjelmistotuotteesta. Mikäli
ohjelmistotuote on kuitenkin toimintakelpoinen asentamisen jälkeen ilman alkuperäistä
asennusvälinettä, alkuperäiseen asennusvälineeseen varastoitu kopio toimii varmuuskopiona.
Päinvastaisessa tapauksessa käyttäjä on oikeutettu varmuuskopion käyttöön ainoastaan, jos
ohjelmistotuotteen alkuperäinen kappale on epäilemättä ja todistettavasti muuttunut
tarkoituksenmukaiseen ja lailliseen käyttöön soveltumattomaksi.
7. Käyttörajoitukset
7.1. Käyttäjä ei ole oikeutettu
7.1.1. ohjelmistotuotteen monistamiseen (sen kappaleen valmistamiseen);
7.1.2.
ohjelmistotuotteen
vuokraamiseen,
hyötylainaamiseen,
levittämiseen,
luovuttamiseen kolmannelle henkilölle veloitusta vastaan tai ilmaiseksi;

sen

7.1.3. ohjelmistotuotteen kääntämiseen (mukaan lukien muille ohjelmointikielille tapahtuva
käännös);
7.1.4. ohjelmistotuotteen konekielikoodin purkamiseen korkeammalle kielelle;
7.1.5. kiertämään ohjelmistotuotteen suojausta tai muokkaamaan taikka estämään sellaista
suojausta toimimasta teknisin toimenpitein tai muilla tavoin;
7.1.6. ohjelmistotuotteen muuttamiseen joko osittain tai täysin, sen täydentämiseen,
muuntamiseen, hajottamiseen osiksi, sen rakentamiseen osaksi muita tuotteita,
asentamiseen osaksi muita tuotteita, muissa tuotteissa tapahtuvaan käyttöön, ei edes jos
tarkoituksena on saavuttaa yhteentoimivuus muiden tuotteiden kanssa;
7.1.7.
lukuun
ottamatta
käyttö
tietokoneohjelmassa,
tietojen
ammentamiseen
ohjelmistotuotteessa olevasta tietokannasta, tietokannan purkamiseen toiseen muotoon,
karttatietokannan tietojen osittaiseen tai kokonaiseen, tai siihen varastoitujen tietoryhmien
käyttöön, jäljentämiseen, muuttamiseen, täydentämiseen, muokkaamiseen, muihin tuotteisiin
asentamiseen tai sen käyttämiseen, käyttöön muissa tuotteissa, tai sen siirtämiseen, ei edes
jos tarkoituksena on saavuttaa yhteentoimivuus muiden tuotteiden kanssa.
7.2. Käyttäjä voi käyttää ohjelmistotuotteen kautta saatavia ja kolmansien osapuolten
toimittamia sisältöjä ja kolmansien osapuolten palveluiden kautta saatuja tietoja (mukaan
lukien mutta rajoittumatta RDS TMC -liikennetietojärjestelmän kautta saatavat liikennetiedot)
vain omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen ja omalla riskillään. Näiden tietojen tai sisältöjen
tallentaminen, siirtäminen tai levittäminen taikka niiden saattaminen yleisön saataville
kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa tahi lataaminen tuotteesta on ankarasti
kielletty.
8. Takuun poissulkeminen, vastuurajoitukset
8.1. Lisenssin antaja tiedottaa käyttäjälle, että vaikka ohjelmistotuote on valmistettu
huolellisesti, ottaen huomioon ohjelmiston laadun ja tekniset rajoitukset, lisenssin antaja ei
takaa ohjelmistotuotteen virheettömyyttä, eikä lisenssin antajaa rasita sellainen
sopimuksenmukainen sitoumus, jonka mukaan käyttäjän hankkiman ohjelmiston tulisi olla
täysin virheetön.
8.2. Lisenssin antaja ei takaa sitä, että ohjelmistotuote olisi mihin tahansa lisenssin antajan tai
käyttäjän määrittelemään tarkoitukseen soveltuva, lisäksi hän ei takaa sitä, että
ohjelmistotuote olisi yhteentoimiva minkä tahansa muun järjestelmän, laitteen tai tuotteen
(esim. ohjelmisto tai laite).
8.3. Lisenssin antaja ei ota vastuuta niistä vahingoista, jotka koituvat ohjelmistotuotteen
vioista (mukaan lukien tietokoneohjelman, dokumentaation ja tietokannan viat).
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8.4. Lisenssin antaja ei ota vastuuta niistä vahingoista, jotka johtuvat ohjelmistotuotteen
soveltumattomuudesta
tiettyyn
tarkoitukseen,
tai
yhteentoimivuusvirheestä
tai
yhteentoimivuuden puutteesta muun järjestelmän, laitteen tai tuotteen (esim. ohjelma tai laite)
kanssa.
8.5. Lisenssin antaja pyytää painokkaasti käyttäjää kiinnittämään huomiota siihen, että
ohjelmistotuotteen kaiken liikenteessä tapahtuvan käytön aikana liikennesääntöjen
noudattaminen
(esim.
pakollisten
ja/tai
järkevien
ja
tarkoituksenmukaisten
turvatoimenpiteiden suoritus, sopivan ja kyseessä olevassa tilanteessa yleensä odotetun
huolellisuuden ja varovaisuuden käyttö ja ohjelmiston käytöstä johtuvan erityisen
tarkkaavaisuuden ja huolellisuuden osoittaminen) on yksinomaan käyttäjän velvollisuus.
Lisenssin antaja ei ota vastuuta mistään sellaisesta vahingosta, joka koituu ohjelmistotuotteen
käytöstä liikenteessä.
8.6. Hyväksyessään tämän sopimuksen, käyttäjä ilmoittaa tiedostavansa yllä olevassa 8.
kohdassa ilmoitetut tiedot.
9. Oikeudenloukkauksen seuraukset
9.1. Lisenssin antaja informoi käyttäjää siitä, että Tekijänoikeuslain asetusten perusteella
lisenssin antaja voi tekijänoikeuksien loukkaamisen tapauksessa
9.1.1. vaatia tuomioistuimen päätöstä oikeudenloukkauksesta;
9.1.2. vaatia oikeudenloukkauksen lakkauttamista ja oikeudenloukkaajan kieltämistä oikeuden
lisäloukkaamisilta;
9.1.3. vaatia oikeudenloukkaajalta kelvollisen korvauksen (jopa julkisesti, oikeudenloukkaajan
kustannuksella);
9.1.4. vaatia oikeudenloukkauksella saavutetun hyödyn palauttamista;
9.1.5. vaatia oikeudenloukkauksen aiheuttaneen tilanteen lakkauttamista, oikeudenloukkausta
edeltävän tilanteen palauttamista oikeudenloukkaajan kustannuksella ja voi vaatia
oikeudenloukkaukseen käytettyjen välineiden ja materiaalien, sekä oikeudenloukkauksen
kautta syntyneen tavaran hävittämistä; lisäksi
9.1.6. lisenssin antaja voi vaatia vahingonkorvausta.
9.2. Lisenssin antaja tiedottaa käyttäjää lisäksi siitä, että Rikosprosessilain (vuoden 1978 4.
säädöksen) mukaan tekijänoikeuslain tai siihen liittyvien lakien rikkominen on rikos, joka
saattaa johtaa tavallisena tekomuotona kahden vuoden mittaiseen vapausrangaistukseen ja
törkeän rikoksen tapauksessa rangaistus on jopa kahdeksan vuoden vapausrangaistus.
9.3. Kolmansien osapuolten toimittamat sisällöt ja palvelut
Lisenssinantaja sanoutuu irti kaikesta omasta vastuusta ohjelmistotuotteen tietokannasta ja
muusta sisällöstä tai palvelusta jonka kolmas osapuoli tuottaa tietokantaa käyttäen. Lisenssin
antaja ei anna takuuta tuotteen tai palvelun laadusta, soveltuvuudesta, tarkkuudesta,
sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai alueellisesta kattavuudesta taikka palvelun
saatavuudesta ja se sanoutuu erityisesti irti kaikesta vastuusta johtuen palvelun
keskeyttämisestä, taikka kaikista palveluun tai sen toimituksen kertakaikkiseen
peruuttamiseen liittyvistä vahingoista.
Kaikkien kolmansien osapuolten toimittamien sisältöjen ja palvelujen asiaankuuluvat tiedot on
saatavissa osoitteesta www.navngo.com. Käyttäjä hyväksyy että kolmansien osapuolten
toimittamia sisältöjä ja palveluita voidaan käyttää vain käyttäjän riskillä ja käyttäjän
henkilökohtaiseksi hyödyksi.
9.4. Lisenssin antajan tai sen edustajan toimittamat sisällöt ja palvelut
Lisenssin antaja tai sopimuskumppani voi tarjota useita tuotteita ja palveluita käyttäjälle
verkkosivustolta www.naviextras.com. Käyttäjä voi käyttää näitä palveluita vasta kun hän on
lukenut ja ymmärtää niihin liittyvät käyttöoikeussopimukset osoitteesta www.naviextras.com ja
käyttäjä on velvoitettu käyttämään palveluita niiden käyttöehtojen mukaisesti.
9.5. Osapuolet sopivat että - riippuen erimielisyyden laadusta - joko Pestin
keskuskäräjäoikeudella (Pesti Központi Kerületi Bíróság) tai Budapestin kaupungin
tuomioistuimella (Fıvárosi Bíróság) on yksinomainen tuomiovalta päättää kaikista tähän
sopimukseen liittyvistä riidoista.
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4 Huomautus tekijänoikeuksista
Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Ilman Alpine Electronics (Europe) GmbH:in kirjallista lupaa tätä opasta ei saa edes osittain jäljentää
tai siirtää missään muodossa tai millään sähköisellä tai mekaanisella tavalla valokopiointi ja
tallentaminen mukaan lukien.
© 2009 - Alpine Electronics (Europe) GmbH.
© 2009 - NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Albania:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Andorra:
© 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Itävalta:
© 1996 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Valko-Venäjä:
© 2008 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Belgia:
© 1995 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Bosnia-Hertsegovina:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Bulgaria:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kroatia:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tšekin tasavalta:
© 2002 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tanska:
© 1997 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Viro:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Suomi:
© 2001 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Ranska:
© 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
EJT Makedonia:
© 2008 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Saksa:
© 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Gibraltar:
© 2008 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kreikka:
© 2003 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Unkari:
© 2004 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Italia:
© 1994 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Latvia:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Liechtenstein:
© 1996 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Liettua:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luxemburg:
© 1996 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Moldova:
© 2008 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Monaco:
© 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Montenegro:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Norja:
© 2001 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Puola:
© 2004 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Portugali:
© 1997 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Irlanti:
© 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Romania:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
San Marino:
© 1994 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Serbia:
© 2005 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Slovakian tasavalta:
© 2002 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Slovenia:
© 2004 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Espanja:
© 1997 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Ruotsi:
© 1994 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sveitsi:
© 1996 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Alankomaat:
© 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Turkki:
© 2008 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Ukraina:
© 2008 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Yhdistynyt kuningaskunta: © 1993 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Vatikaanin kaupunkivaltio: © 1994 NAVTEQ. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki oikeudet pidätetään.

8

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

5 Sisällysluettelo
1 Tärkeää tietoa................................................................................................................... 2
2 Varoituksia........................................................................................................................ 3
2.1 Varoitus .................................................................................................................................... 3
2.2 Muistutus .................................................................................................................................. 4

3 Loppukäyttäjän lisenssisopimus ..................................................................................... 5
4 Huomautus tekijänoikeuksista........................................................................................ 8
5 Sisällysluettelo .................................................................................................................. 9
6 Aloitusopas Alpine Navigation Software ..................................................................... 12
6.1 Näytön painikkeet ja muut säätimet........................................................................................ 14
6.1.1 Näppäimistöjen käyttö ...................................................................................................................15
6.1.2 Pysyvät painikkeet (valikko, paluu, näytön valintapainike ja kartta).............................................15

6.2 Kartan käyttö .......................................................................................................................... 16
6.2.1 Kartan käsittely ..............................................................................................................................16
6.2.2 Kaistan tiedot ja Tienviitat.............................................................................................................18
2.4.3 Tilatiedot ja kartan piilotetut säätimet............................................................................................18
6.2.4 Kohdistimen (valittu sijainti kartalla) käyttö .................................................................................19

6.3 Alpine Navigation Software-konseptit .................................................................................... 20
6.3.1 Automaattinen tarkennus ...............................................................................................................20
6.3.2 Sijaintimerkit .................................................................................................................................20
6.3.2.1 Nykyinen GPS-sijainti ja Lukitse tiehen -ominaisuus ............................................................................. 20
6.3.2.2 Tavalliseen suunnistukseen palaaminen ................................................................................................. 21
6.3.2.3 Valittu sijainti (Kohdistin) ...................................................................................................................... 21

6.3.3 Päiväsajan ja yön väriprofiilit ........................................................................................................21
6.3.4 Väriteema tunnelissa ......................................................................................................................22
6.3.5 Reitin laskenta ja uudelleenlaskenta ..............................................................................................22
6.3.6 Käännösluettelo (Matkasuunnitelma) ............................................................................................23
6.3.7 Matkalokit......................................................................................................................................24
6.3.8 Reitin esittely .................................................................................................................................24
6.3.9 POI-kohde (Point of Interest - Kiinnostava kohde)........................................................................24
6.3.10 Liikennevalvontakamerat.............................................................................................................25
6.3.11 Nopeusrajoitus-varoitukset ..........................................................................................................26
6.3.12 TMC (liikennetietokanava) ..........................................................................................................26

7 Suunnista Alpine Navigation Software-laitteen avulla............................................... 27
7.1 reitin määränpään valinta...................................................................................................... 27
7.1.1 Kohdistimen valinta määränpääksi ................................................................................................27
7.1.2 Osoitteen tai osoitteen osan syöttö .................................................................................................28
7.1.2.1 Osoitteen syöttö ...................................................................................................................................... 28
7.1.2.2 Osoitteen syöttö jos tonttien numerointi alkaa alusta ............................................................................. 29
7.1.2.3 Osoitteen syöttö tietämättä kaupunginosaa/lähiötä ................................................................................ 30

9

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

7.1.2.4 Risteyksen valinta määränpääksi............................................................................................................ 31
7.1.2.5 Kaupungin keskustan valinta määränpääksi........................................................................................... 32
7.1.2.6 Osoitteen syöttö postinumerolla.............................................................................................................. 33
7.1.2.7 Vinkkejä osoitteiden nopeaan syöttöön ................................................................................................... 33

7.1.3 Kotiosoitteen valinta ......................................................................................................................34
7.1.4 Määränpään valinta Suosikeista.....................................................................................................34
7.1.5 Määränpään valinta POI-kohteista.................................................................................................34
7.1.6 Määränpään valinta Historiasta......................................................................................................35
7.1.7 Määränpään valinta syöttämällä sen koordinaatit ..........................................................................36

7.2 Monipistereitin luominen (etapin lisääminen väliin) ............................................................. 36
7.3 Reitin muokkaus...................................................................................................................... 37
7.4 Reitin simulaation katselu ...................................................................................................... 37
7.5 Aktiivisen reitin tauotus .......................................................................................................... 38
7.6 Seuraavan etapin poistaminen reitiltä.................................................................................... 38
7.7 Aktiivisen reitin poisto............................................................................................................ 38
7.8 Matkalokien käyttö ................................................................................................................. 38
7.9 Aktiivisen reitin tallennus ....................................................................................................... 39
7.10 Tallennetun reitin lataus....................................................................................................... 40

8 Pikaopas .......................................................................................................................... 41
8.1 Karttanäyttö............................................................................................................................ 41
8.1.1 Kartan kuvakkeet ...........................................................................................................................43
8.1.1.1 GPS-sijainnin laadun ja Matkalokin ilmaisin ......................................................................................... 43
8.1.1.2 Seuraava reittitapahtuma (Käännöksen esikatselu -kenttä).................................................................... 44

8.1.2 Kartan kohteet................................................................................................................................44
8.1.2.1 Kadut ja tiet ............................................................................................................................................ 44
8.1.2.2 Kolmiulotteiset kohdetyypit..................................................................................................................... 45
8.1.2.3 Aktiivisen reitin osat ............................................................................................................................... 45

8.1.3 Kohdistinvalikko............................................................................................................................46
8.1.4 Reitin tiedot -näyttö .......................................................................................................................47
8.1.5 Matkan tiedot -näyttö .....................................................................................................................49
8.1.5.1 Osamatkalaskin -näyttö .......................................................................................................................... 50

8.1.6 TMC-tapahtumat-näyttö.................................................................................................................51
8.1.7 GPS-tiedot-näyttö ..........................................................................................................................52

8.2 Määränpäävalikko.................................................................................................................. 53
8.3 Reittivalikko............................................................................................................................ 53
8.4 Muokkaa valikkoa................................................................................................................... 54
8.4.1 Suosikkien hallinta.........................................................................................................................54
8.4.2 POI-kohteiden hallinta ...................................................................................................................55
8.4.3 Tallennettujen reittien hallinta .......................................................................................................56
8.4.4 Matkalokien hallinta ......................................................................................................................56

8.5 Asetukset-valikko .................................................................................................................... 57

10

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

8.5.1 Karttanäytön asetukset ...................................................................................................................58
8.5.2 Ääniasetukset .................................................................................................................................59
8.5.3 Reittisuunnittelun valinnat .............................................................................................................60
8.5.4 Paikallisasetukset ...........................................................................................................................62
8.5.5 Näytön säädöt ................................................................................................................................63
8.5.6 Navigointiasetukset........................................................................................................................63
8.5.7 Varoitusasetukset ...........................................................................................................................64
8.5.8 GPS ................................................................................................................................................65
8.5.9 TMC...............................................................................................................................................65
8.5.10 Matkalokiasetukset ......................................................................................................................66
8.5.11 Käyttäjän tietojen hallinta ............................................................................................................66

9 Sanasto ............................................................................................................................ 67
10 Pakkauslaatikko ........................................................................................................... 69
10.1 Vakiovarusteet ...................................................................................................................... 69
10.2 Lisävarusteet......................................................................................................................... 69

11 Tekniset tiedot .............................................................................................................. 70

11

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

6 Aloitusopas Alpine Navigation Software
Alpine Navigation Software on suunniteltu autokäyttöön. Sen käyttö on helppoa napauttamalla
sormenpäillä näytön painikkeita ja karttaa.
Alpine Navigation Software voi suunnitella reittejä koko asennetulle karttasarjalle eli se ei vaadi
vaihtamaan karttoja tai siirtymään epätarkkaan yleiskarttaan, kun suunnistat kartta-alueiden tai
maiden välillä.

Tehtävät

Ohjeet

Kosketusnäytön
kaksoisnapautus

Näyttöä ei tarvitse kaksoisnapauttaa minkään toiminnon suorittamiseksi.
Näyttöpainikkeiden ja säätimien käyttöön riittää yksi napautus.

Kosketusnäytön
napautus ja pito
painettuna

Tätä ei tarvita perussuunnistustoimintojen käyttöön. Seuraavia painikkeita
napauttamalla ja pitämällä painettuna pääsee lisätoimintoihin:
•

Napauta ja pidä painettuna
ilmestyy Navigointivalikko.

•

Napauta ja pidä painettuna jokin painikkeista

luettelo- ja valikkonäytöissä: Silloin

,

,

,

,
ja
Karttanäytössä: Voit kiertää, kallistaa tai
muuttaa kartan mittakaavaa jatkuvasti.

Eleet (vedä ja pudota)

•

Napauta ja pidä painettuna
poistaa useita merkkejä nopeasti.

•

Napauta ja pidä painettuna
selata sivulta toiselle jatkuvasti.

näppäimistönäytöissä: Voit

tai

pitkissä luetteloissa: Voit

Eleitä ei tarvita perussuunnistustoimintojen käyttöön. Näytöllä täytyy vetää ja
pudottaa vain seuraavankaltaisissa tapauksissa:
•

Liukusäätimen kahvan siirto

•

Kartan siirto: Ota kiinni kartasta ja siirrä sitä haluttuun suuntaan.

•

Oikotie Karttanäytön avaamiseen: Liuta sormea vasemmasta
alanurkasta vasempaan alanurkkaan millä tahansa näytöllä.

•

Oikotie Navigointivalikon avaamiseen: Liuta sormea vasemmasta
ylänurkasta vasempaan alanurkkaan millä tahansa näytöllä.

Aloita Alpine Navigation Software -ohjelman käyttö
Kun kytket NVE-M300P-navigaattorin päälle ensimmäisen kerran, sinun pitää tehdä seuraavat asiat:
1.

Valitse sovelluksen käyttöliittymän tekstin kieli. Se voidaan myöhemmin vaihtaa Asetuksista
(sivu 62).

2.

Valitse ääniopastuksen viestien kieli ja puhuja. Se voidaan myöhemmin vaihtaa Asetuksista
(sivu 62).

3.

Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimus (sivu 5).

Tämän jälkeen ilmestyy Navigointivalikko ja Alpine Navigation Software -ohjelmaa voi alkaa käyttää.
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Navigointivalikko

Tavanomainen käyttötapa Alpine Navigation Software -ohjelmalla on valita määränpää ja aloittaa
suunnistus. Määränpään voi valita seuraavilla tavoilla:
•

Käytä valittua sijaintia kartalla (Kohdistin) (sivu 27).

•

Syötä koko osoite tai osa osoitteesta, esimerkiksi kadun nimi ilman talon numeroa tai kahden
kadun risteys (sivu 28).

•

Syötä osoite postinumerolla (sivu 33). Tällä tavalla ei tarvitse valita paikkakunnan nimeä ja
myös kadunnimien haku saattaa onnistua nopeammin.

•

Käytä koordinaatteja (sivu 36)

•

Käytä tallennettua paikkaa:
•

Suosikki (sivu 34)

•

POI-kohde (sivu 34)

•

Historiasta aiemmin asetettuja määränpäitä tai etappeja (sivu 35)
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6.1 Näytön painikkeet ja muut säätimet
Alpine Navigation Software -ohjelmaa käytettäessä tavallisesti napautetaan kosketusnäytön
painikkeita.
Alpine Navigation Software -ohjelmassa täytyy vahvistaa valintoja tai muutoksia ainoastaan silloin, jos
sovellus on käynnistettävä uudestaan, täytyy tehdä suuri asetusten muutos tai käyttäjän tietoja tai
asetuksia tullaan menettämään. Muuten Alpine Navigation Software tallettaa valinnat ja soveltaa
uudet asetukset ilman vahvistusvaiheita heti kun säätimiä käytetään.

Tyyppi

Esimerkki

Painike

Selostus
Käynnistä toiminto, avaa
uusi näyttö tai aseta
asetus napauttamalla
sitä.

Kuvake

Näyttää tilatiedot.

Luettelo

Näin sitä
käytetään
Napauta kerran.

Jotkin kuvakkeet
toimivat myös
painikkeina. Napauta
niitä kerran.

Kun valittavana on useita Sivujen välillä voi siirtyä
vaihtoehtoja, ne esitetään
luettelona.
painikkeilla
ja
, halutun arvon voi
valita napauttamalla
sitä.

Liukusäädin

Kun ominaisuudelle on
valittavissa monta
numeroarvoa, Alpine
Navigation Software
esittää analogisen
mittarin kaltaisia
liukusäätimiä, jolla arvo
asetetaan.

Valitsin
,

Virtuaalinäppäimistö
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•

Siirrä liukusäädin
uuteen kohtaan
vetämällä
kahvasta.

•

Napauta
liukusäädintä
kohdasta, johon
haluat kahvan
ilmestyvän, ja
peukalo siirtyy
siihen.

Kun vaihtoehtoja on vain Ominaisuuden voi
kaksi, valintamerkki
kytkeä napauttamalla
ilmaisee käytössä olevan päälle tai pois päältä.
ominaisuuden.
Aakkos- ja
aakkosnumeeriset
näppäimistöt tekstin ja
numeroiden syöttöön.

Jokainen näppäin on
kosketusnäytön painike.

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

6.1.1 Näppäimistöjen käyttö
Kirjaimia tai numeroita täytyy syöttää Alpine Navigation Software -ohjelmaan vain kun valintoja tai
tietoja ei voi esittää muuten. Täyden näytön näppäimistöillä voi kirjoittaa sormenpäillä ja erilaisten
näppäimistöjen välillä voi vaihdella: esimerkiksi ABC, QWERTY tai numerot.

Tehtävä

Tarkat tiedot

Vaihto toiseen näppäimistötyyppiin,
esimerkiksi englantilaisesta
QWERTY-näppäimistöstä
kreikkalaiseen näppäimistöön

Napauta
, ja valitse käytettävissä olevien
näppäimistötyyppien luettelosta.
Alpine Navigation Software muistaa viimeisen
näppäimistövalintasi ja tarjoaa sitä seuraavan kerran, kun sinun
täytyy syöttää tietoa.

Syötteen korjaus näppäimistöltä
Poista tarpeettomat merkit napauttamalla

.

Napauta ja pidä alhaalla painiketta kun haluat poistaa koko
syötteen.
Välilyönnin lisäys esimerkiksi
etunimen ja sukunimen väliin tai
monisanaisiin kadunnimiin
Symbolien syöttö

Näpäytä

.

Vaihda näppäimistöön, jossa on symbolimerkkejä
napauttamalla

.

Näppäimistösyötteen viimeistely
Näpäytä

.

6.1.2 Pysyvät painikkeet (valikko, paluu, näytön valintapainike ja kartta)
Tietyt painikkeet näkyvät samalla paikalla NVE-M300P-navigaattorin useimmissa näyttöikkunoissa.
Valikkopainike (

)

Tällä painikkeella avaat navigointivalikon eli NVE-M300P-navigaattorin päävalikon.
Paluupainike (

)

Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla tätä painiketta.
Palaa Navigointivalikkoon napauttamalla ja pitämällä painettuna tätä painiketta.
Näytön valintapainike (

)

Tällä painikkeella avaat näyttöön NVE-M300P-navigaattoriin kytketyn Alpine-päälaitteen ohjaimet.
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Karttapainike (

)

Tämän painikkeen vaikutus riippuu käyttöyhteydestä. Sillä on useita toimintoja, jotka selitetään
seuraavassa:

Käyttöyhteys

Toiminto

Sovelluksessa näkyy jokin muu
näyttö kuin Karttanäyttö.
AvaaKarttanäyttö napauttamalla
Karttanäyttö on avoinna, mutta
aktiivisen reitin lähtöpiste ei ole
nykyinen GPS-sijainti.
Karttaa on siirretty tai kierretty, eikä
se seuraa nykyistä GPS-sijaintia
ja/tai automaattinen kierto ei ole
käytössä.
Kartta on nykyisen GPS-sijainnin
kohdalla ja automaattinen kartan
kierto on käytössä (tavallinen
suunnistus käytössä).

.

Siirry suositellun reitin lähtöpisteeseen napauttamalla

.

Voit siirtää kartta-alueen takaisin GPS-sijainnin kohdalle
napauttamalla painiketta
. Jos karttaa on kierretty,
automaattinen kartan kierto otetaan myös käyttöön.

Kuuntele uudestaan viimeisin ääniohje napauttamalla
.
Etäisyystieto päivittyy aina kuvaamaan nykyistä etäisyyttä.

Siten tämän painikkeen yhdellä kosketuksella voidaan palata Karttanäytölle muista näytöissä, mutta
joissakin tilanteissa painiketta pitää napauttaa useita kertoja, jotta viimeisin ääniohje saadaan
kuuluviin.

6.2 Kartan käyttö
Karttanäyttö on Alpine Navigation Software -ohjelman useimmin käytetty näyttösivu. Siihen pääsee
mistä tahansa muusta näytöstä napauttamalla

Jos haluat lisätietoja karttanäytöstä, katso sivu 41.

6.2.1 Kartan käsittely
Sijainnin merkinnät kartalla:
•

Nykyinen GPS-sijainti:

•

Valittu sijainti (kohdistin):
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Seuraavat säätimet auttavat muokkaamaan kartan näkymää omiin tarpeisiin parhaiten sopivaksi.
Useimmat näistä säätimistä ovat näkyvissä vain jos karttaa napauttaa kerran, ja katoavat muutaman
sekunnin toimettomuuden jälkeen.

Toiminta

Painike(-keet)

Kartan siirto vedä Ei painikkeita
ja pudotatoiminnolla

Selostus
Karttaa voi liikuttaa kaikkiin suuntiin: napauta ja pidä
painettuna karttaa ja siirrä sormea suuntaan jonne
haluat karttaa vieritettävän.
Jos GPS-sijainti on saatavissa ja karttaa on siirretty,
ilmestyy painike
. Palaa
napauttamalla tätä painiketta.

Suurennus ja
pienennys

Muuttaa sitä, paljonko kartasta esitetään näytössä.
Alpine Navigation Software käyttää korkeatasoisia
vektorikarttoja, jotka sallivat kartan tarkastelun eri
etäisyyksiltä sisältö aina optimoituna. Katujen nimet
ja muu teksti esitetään aina samankokoisena, eivätkä
ne kierry kartan mukana väärinpäin. Kartalla
näytetään vain suunnistukseen tarvittava määrä
katuja ja muita kohteita.

,

Kartan
mittakaavalla
on
eri
kaksiulotteisena ja kolmiulotteisena.
Kallistus ylös ja
alas
Kierto
vasemmalle ja
oikealle

GPS-sijaintiin

rajoitukset

Muuttaa kartan kuvakulmaa pystysuunnassa, kun
kolmiulotteinen tila on käytössä.

,

Muuttaa kartan kuvakulmaa vaakasuunnassa, kun
kolmiulotteinen tila tai kaksiulotteinen kiertotila on
käytössä.

,

Kun GPS-sijainti on saatavissa, Alpine Navigation
Software kiertää kartan aina niin, että sen yläosa
osoittaa matkasi suuntaan (Jälki ylös) Näillä painikkeilla
suuntauksen voi muuttaa pois Jälki ylös -tilasta.
Jos GPS-sijainti on saatavissa ja karttaa on kierretty,
kartan automaattinen kierto saadaan takaisin
käyttöön napauttamalla
Katselutilat
,

Monitoimipainike.
Kartan mittakaava

,

.

Alpine Navigation Software -ohjelmassa on käytössä
seuraavat karttanäkymät:
•

tavallisin näkymä ylhäältä alas
(kaksiulotteinen), pohjoinen on aina ylhäällä

•

näkymä ylhäältä alas (kaksiulotteinen),
kulloinenkin ajosuunta on aina ylhäällä

•

perspektiivinäkymä (kolmiulotteinen),
kulloinenkin ajosuunta on aina ylhäällä

Näytä lähtöpaikka / Palaa GPS-sijaintiin / Toista
ääniohje. Lisätietoja on kohdassa sivu 15.
Alpine
Navigation
Software
näyttää
mittakaavan kaksiulotteisessa tilassa.

kartan

17

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

6.2.2 Kaistan tiedot ja Tienviitat
Suunnistettaessa monikaistaisilla teillä on tärkeää ryhmittyä oikealle kaistalle suositellun reitin
seuraamiseksi. Jos karttatiedoissa on tiedot kaistoista, Alpine Navigation Software näyttää kaistat ja
niiden ajosuunnat pienillä nuolilla kartan alaosassa. Keltaiset nuolet näyttävät mille kaistoille on
ryhmityttävä.
Kun saatavissa on lisätietoja, tienviitat ilmestyvät nuolien tilalle. Tienviitat näytetään aina kartan
yläosassa. Tienviittojen väri ja tyyli on samanlainen kuin tien yläpuolella tai vieressä näkyvien
oikeiden tienviittojen. Ne näyttävät saavutettavissa olevat määränpäät ja tiennumerot joihin kaistalta
voi ajaa.
Kaikki tienviitat näyttävät samanlaisilta ajeltaessa ilman päämäärää (kun ei ole suositeltua reittiä).
Suunnistettaessa reitillä, vain se tienviittaa joka osoittaa oikealle kaistalle (tai kaistoille) näkyy kirkkain
värein, muut on tummennettu.

2.4.3 Tilatiedot ja kartan piilotetut säätimet
Seuraavat tiedot näkyvät vasemmassa ylänurkassa kentässä nimeltä Käännöksen esikatselu. Tämän
alueen napauttamisen tulos riippuu sillä hetkellä näytetyistä tiedoista.

Kuvake

Tiedot
Jos kuvake on
muuttumaton kuva,
reitinlaskentaa
tarvitaan

,

Tarkat tiedot

Toiminta

GPS-sijainti ja aktiivinen reitti
ovat käytettävissä, mutta
automaattinen Reitiltä
poistumisen
uudelleenlaskenta on pois
käytöstä ja poistuttiin reitiltä.
Alpine Navigation Software
laskee tai laskee uudestaan
reittiä.

Alpine Navigation Software
laskee suositellun reitin
uudelleen napauttamalla tätä
aluetta. Automaattinen reitiltä
poistumisen uudelleenlaskenta
otetaan myös takaisin käyttöön.
Jos napautat tätä aluetta
näytöstä, mitään ei tapahdu.

Jos kuvake on
animoitu,
reitinlaskenta on
kesken
Seuraava
Avaa Reitin tiedot napauttamalla
GPS-sijainti ja aktiivinen reitti
reittitapahtuma
tätä aluetta.
ovat käytettävissä ja
(seuraava toimenpide) suunnistetaan suositellulla
reitillä. Tämä alue näyttää
tietoja seuraavan
reittitapahtuman tyypistä ja
etäisyyden siihen.

Seuraavat tiedot näytetään karttanäytön kolmessa tietokentässä. Avaa tätä aluetta napauttamalla
näyttö Matkan tiedot, josta voidaan valita näissä kolmessa kentässä näytettävät arvot.
Jos ei ole aktiivista reittiä, nämä kentät näyttävät nykyisen nopeuden, kompassin ja kellonajan.

Kuvake

Tyyppi
Kompassi
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Kuvake

Tyyppi
Nopeustiedot

Aikatiedot

Lisätietoja
Seuraavat nopeusarvot voidaan näyttää:
•

Nykyinen nopeus

•

Ajetun tien nopeusrajoitus

Seuraavat aika-arvot voidaan näyttää:

Etäisyystiedot

•

Paikallisaika

•

Matka-aika jäljellä määränpäähän

•

Matka-aika jäljellä seuraavaan etappiin

•

Arvioitu saapumisaika määränpäähän

•

Arvioitu saapumisaika seuraavaan etappiin

Seuraavat etäisyysarvot voidaan näyttää:
•

Etäisyyttä jäljellä määränpäähän

•

Etäisyyttä jäljellä seuraavaan etappiin

•

Nykyinen korkeus

Vasemmassa alanurkassa on yhdistetty tilailmaisinkenttä. Avaa GPS-tiedot-näyttö (sivu 52)
napauttamalla tätä aluetta.

Kuvake

Tila kohteelle
GPS-sijainnin laatu

Matkalokin tallennus

Lisätietoja
Suurempi määrä valaistuja palkkeja merkitsee parempaa
GPS-sijainnin tarkkuutta.
Alpine Navigation Software tallentaa Matkalokia kun GPSsijainti on käytettävissä.

6.2.4 Kohdistimen (valittu sijainti kartalla) käyttö
Aseta ensin Kohdistin haluttuun kohtaan kartalla yhdellä seuraavista tavoista:
•

Valitse paikka käyttäen Määränpäävalikkoa. Kartta palaa valittu piste (Kohdistin) keskellä, ja
Kohdistinvalikko ilmestyy näyttäen valittavissa olevat valinnat.

•

Laita Kohdistin haluttuun paikkaan napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten haluttua
kohtaa. Avaa nyt Kohdistinvalikko napauttamalla

.

Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:
Painike

Selostus
Luo uuden reitin Kohdistin määränpäänä. Edellinen reitti (jos sellainen on)
poistetaan.
Tämä avaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot koko näytöllä sisältävän
Kohdistin-valikon.
Kohdistimen sijainti tallennetaan Kotiosoitteeksi.
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Painike

Selostus
Kohdistimen paikan voi tallentaa käyttäjän POI-kohteeksi. Valitse POIryhmä ja anna POI-kohteelle nimi, valitse sitten sopiva kuvake ja syötä
puhelinnumero ja muita lisätietoja jos haluat.
Kohdistimesta tulee reitin aloituspiste. Täten reittiä ei aloiteta nykyisestä
GPS-sijainnista, ja automaattinen Reitiltä poistumisen uudelleenlaskenta
täytyy ottaa pois päältä, jotta valittu piste säilyisi aloituspisteenä.

Tämä painike on samanlainen kuin
mutta avaa uuden
näytön, josta reitti lasketaan kaikilla mahdollisilla reitinlaskentamenetelmillä
(Nopea, Lyhyt, Taloudellinen ja Helppo). Tutki tuloksia ja valitse yksi
reiteistä suunnistettavaksi.
Kohdistin lisätään aktiiviseen reittiin välissä olevaksi reittipisteeksi, eli
pisteeksi johon mennään ennen määränpäätä. Jos reitillä on jo etappi
avautuu näyttö Muokkaa reittiä josta voidaan päättää mihin kohtaan reittiä
uusi etappi lisätään.
Kohdistimen paikka lisätään listaan usein vierailluista määränpäistä, joita
kutsutaan Suosikeiksi. Suosikille voidaan antaa nimi.

6.3 Alpine Navigation Software-konseptit

6.3.1 Automaattinen tarkennus
Automaattinen tarkennus on paljon enemmän kuin tavallinen automaattinen tarkennus:
•

Seurattaessa Alpine Navigation Software-ohjelman laskemaa reittiä: lähestyttäessä
käännöstä se suurentaa ja nostaa kuvakulmaa, jotta voit paremmin havaita ajettavan
toimenpiteen seuraavassa risteyksessä. Jos seuraava käännös on kaukana, kuva pienenee ja
kallistuu alaspäin “katutasoon”, jotta näet tien edessäsi.

•

Ajettaessa ilman aktiivista reittiäAlpine Navigation Software -ohjelmassa: Automaattinen
tarkennus suurentaa hitaasti ajettaessa ja pienentää ajettaessa suurella nopeudella.

6.3.2 Sijaintimerkit

6.3.2.1 Nykyinen GPS-sijainti ja Lukitse tiehen -ominaisuus
Alpine Navigation Software merkitsee sijaintisi kartalla kuvakkeella
saatavissa.

kun GPS-sijainti on

Sijaintimerkin tarkka paikka riippuu reitinlaskentaan käytetystä ajoneuvotyypistä. Ajoneuvotyyppi
voidaan valita Reittiasetuksista (sivu 60).
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Valitessasi jonkin ajoneuvoista, kuvake
ja suuntaa.

ei vältämättä osoita aivan täsmällistä GPS-paikkatietoa

6.3.2.2 Tavalliseen suunnistukseen palaaminen
Jos GPS-sijainti on saatavissa ja karttaa on siirretty (kuvake
liikkuu tai ei ole edes näkyvissä),
tai karttaa on kierretty kolmiulotteisessa tai kaksiulotteisessa tilassa, siirrä kartta takaisin GPSsijaintiin ja ota kartan automaattinen kierto takaisin käyttöön napauttamalla
Huomautus!

.

Vaikka karttaa siirrettäisiin ajettaessa, Alpine Navigation Software jatkaa
suunnistusta, jos on olemassa aktiivinen reitti: se esittää ääniohjeet ja näyttää
käännöksen esikatselu -kuvakkeen nykyisen GPS-sijainnin mukaan.

6.3.2.3 Valittu sijainti (Kohdistin)
Jos valitset paikan Määränpäävalikosta, tai napautat karttaa kartan ohjauspainikkeiden ollessa
näkyvissä, Kohdistin ilmestyy valittuun paikkaan kartalla. Alpine Navigation Software esittää
Kohdistimen suurena ympyränä (
on 3D-karttanäytön taustalla.

), jotta se näkyy hyvin kaikilla suurennussuhteilla ja vaikka se

Kun Kohdistin on asetettu, napauta
jonain seuraavista:
•

reitin aloituspisteenä

•

reitin etappina

•

reitin määränpäänä

. Kohdistinvalikko ilmestyy ja Kohdistinta voi käyttää

Voit etsiä POI-kohteita Kohdistinta ympäröivältä alueelta.
Tai voit tallentaa Kohdistimen sijainnin seuraaviksi:
•

Suosikki

•

POI-kohde

6.3.3 Päiväsajan ja yön väriprofiilit
Alpine Navigation Software käyttää erilaisia väriprofiileja päivä- ja yökäyttöä varten.
•

Päiväsaika-värit samanlaisia kuin paperisissa tiekartoissa.

•

Yöllä väriprofiilit käyttävät tummia värejä suurille kohteille, jotta näytön keskimääräinen
kirkkaus pysyy alhaisena.

Alpine Navigation Software tarjoaa useita erilaisia väriprofiileja päivä- ja yökäyttöön. Laite pystyy
myös vaihtamaan automaattisesti päiväsajan ja yön teemojen välillä nykyisen ajan ja GPS-sijainnin
perusteella muutamaa minuuttia ennen auringonnousua aamun jo sarastaessa taivaalla ja muutama
minuutti auringonlaskun jälkeen ennen pimeän tuloa.
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6.3.4 Väriteema tunnelissa
Ajettaessa tunneliin kartan värit muuttuvat. Kaikki rakennukset katoavat ja suuret kohteet (kuten
vedenpinnat ja metsät) ja tyhjät alueet teiden välissä muuttuvat mustaksi.
Tiet ja kadut säilyttävät kuitenkin alkuperäiset värinsä käytössä olevasta päiväsajan tai yön
väriteemasta.
Tunnelista poistumisen jälkeen alkuperäiset värit palaavat.

6.3.5 Reitin laskenta ja uudelleenlaskenta
Alpine Navigation Software laskee reitin käyttäjän määritysten perusteella:
•

•

•

Reitinlaskenta-menetelmä:
•

Nopea

•

Lyhyt

•

Taloud.

•

Helppo

Ajoneuvotyypit:
•

Auto

•

Taksi

•

Bussi

•

Hätä-ajoneuvot

Tietyypit
•

Päällystämättömät tiet

•

Tarvitaan lupa

•

Moottoritiet

•

Kertamaksu

•

Kausimaksu

•

Lautat

•

Rajanylityssuunnittelu

Alpine Navigation Software laskee reitin automaattisesti uudelleen, jos poikkeat ehdotetusta
matkasuunnitelmasta.
TMC-tapahtuman tyypistä riippuen Alpine Navigation Software laskee reitin myös uudelleen jos TMCtapahtuma koskee suositellun reitin osaa.
Jos haluat lisätietoja reittisuunnittelusta, katso sivu 60.
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6.3.6 Käännösluettelo (Matkasuunnitelma)
Matkasuunnitelma on luettelo lähimmistä reittitapahtumista ja ajo-ohjeista.

Käännösluettelon saa esiin napauttamalla seuraavia painikkeita:

,

,

.
Sinulla on seuraavat vaihtoehdot Matkasuunnitelma-näytössä:

Painike
Mikä tahansa luettelon
kohdista

Selostus
Kartta avautuu keskittäen valittuun toimenpiteeseen.
Muuttaa Matkasuunnitelman yksityiskohtaisuutta. Tasot ovat
seuraavat:
•

Yksityiskohtaiset ohjeet: kaikki risteykset näytetään luettelossa

•

Käännösluettelo: vain merkitykselliset risteykset (ne joille on
ääniopastusta) näytetään luettelossa

•

Tieluettelo: luettelo reittiä suunnistettaessa ajetuista teistä.

Siirtää sivulta toiselle, jolloin saadaan näkyviin lisää luettelokohteita.
,

Kun kartta on auki toimenpide keskellä:

Painike

Selostus
Suurentaa kartalla.
Pienentää kartalla.
Vierittää karttaa näyttäen edellisen tai seuraavan toimenpiteen.

,
Avaa näytön josta voidaan välttää osa reitistä aloittaen valitusta
toimenpiteestä.
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6.3.7 Matkalokit
Alpine Navigation Software voi tallentaa lokiin jäljen ajamastasi reitistä (sivu 38).
Matkaloki on tallenne siitä, kuinka GPS-sijainti on muuttunut, ja tämä jälki on riippumaton Alpine
Navigation Software-ohjelman laskemasta reitistä.
Reitin lokitiedot voidaan tallentaa, nimetä uudelleen, toistaa, näyttää kartalla, siirtää GPX-formaatissa
USB-muistitikkuun ja poistaa. Katso sivu 56.
Erillään normaalista matkalokista voit asettaa Alpine Navigation Software -ohjelman tallentamaan
alkuperäiset GPS-tiedot GPS-laitteesta. Nämä lokitiedot tallennetaan erillisinä tekstitiedostoina USBmuistikkuun. Niitä ei voi avata tai toistaa Alpine-navigointiohjelmistolla.
NMEA/SIRF-lokien

tallennus

kytketään

,

päälle

napauttamalla

,

seuraavia

painikkeita:

,

.

6.3.8 Reitin esittely
Simulointi kuljettaa koko reitin läpi noudattaen ajo-ohjeita (sivu 37).
Sen avulla voi esimerkiksi nähdä, minkä sillan kautta Alpine Navigation Software suunnitteli reitin, ja
jos ei haluta käyttää siltaa, sen voi välttää.
Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

,

.

6.3.9 POI-kohde (Point of Interest - Kiinnostava kohde)
Kiinnostava kohde (POI-kohde) on kohde, jota joku saattaa pitää hyödyllisenä tai mielenkiintoisena.
Alpine Navigation Software sisältää toimitettuna tuhansia POI-kohteita, ja käyttäjä voi myös luoda
omia POI-kohteita sovelluksessa.
POI-kohteiden sijainti merkitään kartalla erikoiskuvakkein. POI-kuvakkeet ovat melko suuria, jotta
symbolin havaitsisi helposti. Kuvakkeet ovat puoliläpinäkyviä, ne eivät peitä taakseen katuja ja
risteyksiä.
POI-kohteet ryhmitellään useisiin tasoihin luokkia ja aliluokkia. Kartalle tuleva POI-kuvake näyttää
POI-kohteen luokan. Jos tallennat oman POI-kohteen, voit valita kuvakkeen sille riippumatta POIluokasta johon se on sijoitettu.

POI-kohteiden tallennus

Tallenna POI-kohde asettamalla Kohdistin (
seuraavia painikkeita:
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POI-kohteiden hallinta
Voit valita mitkä POI-ryhmät näytetään ja mitkä piilotetaan kartalta ja mistä suurennustasoista lähtien
POI-kuvakkeet näkyvät. Samasta paikasta voidaan hallita tallennettuja POI-kohteita. Tallennetun POIkohteen nimi voidaan vaihtaa, se voidaan siirtää eri POI-ryhmään, sen kuvaketta voidaan vaihtaa tai
siihen voidaan lisätä puhelinnumero ja lisätietoja. Napauta seuraavia painikkeita:
,

,

.

6.3.10 Liikennevalvontakamerat
Liikennevalvontakamera on erityinen POI-kohde. Niitä ei voida etsiä kuten muita POI-kohteita ja
kameran läheisyydestä on saatavissa vain sitä koskeva varoitus.
Toimitetaanko NVE-M300P-navigaattori-laitteen mukana tietokanta
Kyllä
liikennevalvontakameroista?
Voidaanko liikennevalvontakameroiden paikat ladata laitteeseen tekstitiedostona?
Kyllä
Voidaanko Kohdistimen sijainti tallentaa liikennevalvontakameraksi?

Ei

Kameravaroitus
Varoitus liikennevalvontakameroista voidaan kytkeä päälle Varoitusasetuksista. Napauta seuraavia
painikkeita:

,

,

,

.

Kun varoitus on käytössä ja lähestytään liikennevalvontakameraa, tapahtuu seuraavaa:
•

Näkövaroitus: Kameran tyyppi ja etäisyys siihen näytetään Karttanäytössä. (esimerkiksi

•

Äänivaroitus: Jos kameralle ei ole asetettu nopeusrajoitusta tai nopeutesi on alle
nopeusrajoituksen, yksittäinen piippaus varoittaa kamerasta.

•

Jos kameran kohdalle asetettu nopeusrajoitus ylitetään, tapahtuu myös seuraavaa:
•

Näkövaroitus: Kartan reunaan ilmestyy nopeusrajoituksen symboli (esimerkiksi

•

Äänivaroitus: Erityinen varoitusääni kuuluu.

).

).
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6.3.11 Nopeusrajoitus-varoitukset
Kartta voi toisinaan sisältää tietoa tieosuuksien nopeusrajoituksista. Tämä tieto ei välttämättä sisälly
alueesi karttaan (kysy jälleenmyyjältä) tai se voi olla osittain väärää joillain tieosuuksilla.
Alpine Navigation Software -ohjelman voi määrittää varoittamaan käyttäjää ylittämästä senhetkistä
nopeusrajoitusta. Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

,

.
Jos ylität nopeusrajoituksen, tapahtuu seuraavaa:
•

Näkövaroitus: Kartan reunaan ilmestyy nopeusrajoituksen symboli (esimerkiksi

•

Äänivaroitus: Kuuluu valittua ääniopastus-profiilia käyttävä ääniviesti.

).

6.3.12 TMC (liikennetietokanava)
Alpine Navigation Software tarjoaa sinulle jopa paremmat reitit, mikäli liikennetietokanavan (TMC)
tietoa on saatavilla. TMC on FM Radio Data System (RDS) -järjestelmän erikoissovellus, jonka avulla
lähetetään reaaliaikaisia liikenne- ja säätietoja.
TMC on Alpine Navigation Software -ohjelmassa otettu käyttöön oletuksena.
Huomautus! TMC ei ole maailmanlaajuinen palvelu. Saattaa olla, ettei sitä ole saatavilla omassa
maassasi tai alueellasi. Kysy lisätietoa jälleenmyyjältä.
NVE-M300P-navigaattorin vakiovarusteena olevaa TMC-yksikköä tarvitaan TMC-liikennetietojen
vastaanottoon. Sen lisäksi tarvitaan vielä TMC-antenni, jonka voi hankkia hyvinvarustetusta
autoradioliikkeestä. Valitse sopiva antennimalli asiantuntevan myyjän avulla.
Jos TMC-tietoja on saatavissa, Alpine Navigation Software ottaa automaattisesti huomioon
vastaanottamansa TMC-tiedot. Mitään ohjelman asetuksia ei tarvitse tehdä. Vastaanotin hakee
automaattisesti TMC-tietoja lähettävät FM-radioasemat, ja koodatusta purettuja tietoja käytetään
välittömästi reitin suunnittelussa. Kun Alpine Navigation Software vastaanottaa reittiin mahdollisesti
vaikuttavia liikennetietoja, ohjelma varoittaa ilmoittamalla laskevansa reittiä uudelleen ja suunnistus
jatkuu uudella reitillä, joka sopii päivitettyihin liikenneolosuhteisiin.
TMC-tapahtumien luetteloa voidaan käyttää, muuttaa TMC-asetuksia ja valita käyttöön tai
ohitettavaksi tiettyjä radioasemia. Napauta Karttanäytöllä
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7 Suunnista Alpine Navigation Software-laitteen avulla
Reitin voi asettaa Alpine Navigation Software -ohjelmassa monella tavalla:
•

tarvittaessa vain yksinkertainen reitti (vain yksi määränpää ilman etappeja) voidaan valita
määränpää ja aloittaa suunnistus heti

•

voidaan suunnitella reitti, jossa on useita pisteitä

•

reitin voi suunnitella myös nykyisestä GPS-sijainnista riippumatta tai jopa ilman GPSvastaanottoa

7.1 reitin määränpään valinta
Alpine Navigation Software tarjoaa useita tapoja määränpään ja etappien (välimääränpäiden)
valintaan:
•

Käytä valittua sijaintia kartalla (Kohdistin) (sivu 27).

•

Syötä koko osoite tai osa osoitteesta, esimerkiksi kadun nimi ilman talon numeroa tai kahden
kadun risteys (sivu 28).

•

Syötä osoite postinumerolla (sivu 33). Tällä tavalla ei tarvitse valita paikkakunnan nimeä ja
myös kadunnimien haku saattaa onnistua nopeammin.

•

Käytä koordinaatteja (sivu 36)

•

Käytä tallennettua paikkaa:
•

Suosikki (sivu 34)

•

POI-kohde (sivu 34)

•

Historiasta aiemmin asetettuja määränpäitä tai etappeja (sivu 35)

Vinkki!

Jos reittiä on tarkoitus käyttää myöhemmin, tallenna se ennen suunnistuksen
aloittamista

.

Napauta

seuraavia

painikkeita:

,

,

.

7.1.1 Kohdistimen valinta määränpääksi
1.

Etsi määränpää kartalta: vieritä karttaa ja muuta sen mittakaavaa tarvittaessa (sivu 16).

2.

Napauta sijaintia, joka haluat valita määränpääksi. Kohdistin (

3.

Avaa Kohdistinvalikko napauttamalla

4.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

) ilmestyy.

.

. Reitti lasketaan
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Vinkki!
Jos tiedät käyttäväsi määränpäätä myöhemmin, älä napauta

,

vaan napauta
. Kohdistinvalikko avautuu ja valittu paikka voidaan
tallentaa POI-kohteeksi tai lisää ensin se Suosikkien luetteloon. Karttanäkymä
palautuu automaattisesti samaan pisteeseen. Voit nyt käyttää sitä reittipisteenä.

7.1.2 Osoitteen tai osoitteen osan syöttö
Jos tiedossa on ainakin osa osoitteesta, on se nopein tapa valita reitille määränpää.
Osoitteen voi löytää samasta näytöstä syöttämällä:
•

tarkan osoitteen talonumero mukaan lukien

•

paikkakunnan keskustan

•

risteyksen

•

kadun keskikohdan

•

minkä tahansa edellä mainituista, alkaen haun postinumerosta (sivu 33)

7.1.2.1 Osoitteen syöttö
Osoitteen osat näkyvät painikkeissa. Aloita lukeminen ylhäältä, ja jos haluat muuttaa jotakin niistä,
napauta painiketta.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

2.

Oletuksena Alpine Navigation Software ehdottaa maata ja paikkakuntaa jossa ollaan. Napauta
tarvittaessa maan nimeä ja valitse toinen luettelosta.

3.

Vaihda tarvittaessa paikkakunta seuraavasti:

.

•

Paikkakunta valitaan äskettäin käytettyjen listasta napauttamalla painiketta

•

Syötä uusi paikkakunta seuraavasti:
1.

Napauta painiketta, jossa on paikkakunnan nimi, tai jos olet vaihtanut
maata/osavaltiota, napauta

.

2.

Aloita paikkakunnan nimen syöttö näppäimistöltä.

3.

Siirry hakutuloslistaan:
•
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Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat
listaan.

.
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•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

4.
4.

Valitse paikkakunta listasta.

Syötä kadun nimi:
1.

Aloita kadun nimen syöttö näppäimistöltä.

2.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

3.
5.

6.

.

.

Valitse katu listasta.

Syötä talon numero:
1.

Aloita talon numeron syöttö näppäimistöltä.

2.

Päätä osoitteen syöttö napauttamalla painiketta

.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

. Reitti lasketaan

7.1.2.2 Osoitteen syöttö jos tonttien numerointi alkaa alusta
Joillakin pitkillä kaduilla tonttien numerointi alkaa alusta jossain kohtaa. Näin ollen sama tontin tai
talon numero voi esiintyä samalla tiellä kahdesti tai useamminkin. Tässä tapauksessa talon numeron
syöttämisen jälkeen on tarpeen valita oikea kunta/kaupunginosa.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

2.

Oletuksena Alpine Navigation Software ehdottaa maata/osavaltiota ja paikkakuntaa jossa
ollaan. Napauta tarvittaessa maan/osavaltion nimeä ja valitse toinen luettelosta.

3.

Vaihda tarvittaessa paikkakunta seuraavasti:
•

Paikkakunta valitaan äskettäin käytettyjen listasta napauttamalla painiketta

•

Syötä uusi paikkakunta seuraavasti:
1.

Napauta painiketta, jossa on paikkakunnan nimi, tai jos olet vaihtanut
maata/osavaltiota, napauta

.

2.

Aloita paikkakunnan nimen syöttö näppäimistöltä.

3.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat
listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

4.

.

.

Valitse paikkakunta listasta.
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4.

Syötä kadun nimi:
1.

Aloita kadun nimen syöttö näppäimistöltä.

2.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

3.
5.

.

Valitse katu listasta.

Syötä talon numero:
1.

Aloita talon numeron syöttö näppäimistöltä.

2.

Päätä osoitteen syöttö napauttamalla painiketta

.

6.

Näkyviin tulee luettelo täsmäävistä osoitteista. Napauta haluttua osoitetta.

7.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

. Reitti lasketaan

7.1.2.3 Osoitteen syöttö tietämättä kaupunginosaa/lähiötä
Pitkät tiet saattavat kulkea useiden kuntien tai kaupunginosien läpi. Saattaa olla ettet tiedä missä
niistä tietty tontin numero sijaitsee. Siinä tapauksessa noudata seuraavia ohjeita:

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

2.

Oletuksena Alpine Navigation Software ehdottaa maata/osavaltiota ja paikkakuntaa jossa
ollaan. Napauta tarvittaessa maan/osavaltion nimeä ja valitse toinen luettelosta.

3.

Vaihda tarvittaessa paikkakunta seuraavasti:
•

Paikkakunta valitaan äskettäin käytettyjen listasta napauttamalla painiketta

•

Syötä uusi paikkakunta seuraavasti:
1.

Napauta painiketta, jossa on paikkakunnan nimi, tai jos olet vaihtanut
maata/osavaltiota, napauta

2.

Aloita paikkakunnan nimen syöttö näppäimistöltä.

3.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat
listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

4.
4.
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.

Valitse paikkakunta listasta.

Syötä kadun nimi:
1.

Aloita kadun nimen syöttö näppäimistöltä.

2.

Siirry hakutuloslistaan:

.

.
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•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

3.
5.

.

Älä valitse yhtä kaduista, vaan napauta

.

Syötä talon numero:
1.

Aloita talon numeron syöttö näppäimistöltä.

2.

Päätä osoitteen syöttö napauttamalla painiketta

.

6.

Näkyviin tulee luettelo täsmäävistä osoitteista. Napauta haluttua osoitetta.

7.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

. Reitti lasketaan

7.1.2.4 Risteyksen valinta määränpääksi
1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

2.

Oletuksena Alpine Navigation Software ehdottaa maata/osavaltiota ja paikkakuntaa jossa
ollaan. Napauta tarvittaessa maan/osavaltion nimeä ja valitse toinen luettelosta.

3.

Vaihda tarvittaessa paikkakunta seuraavasti:
•

Paikkakunta valitaan äskettäin käytettyjen listasta napauttamalla painiketta

•

Syötä uusi paikkakunta seuraavasti:
1.

Napauta painiketta, jossa on paikkakunnan nimi, tai jos olet vaihtanut
maata/osavaltiota, napauta

.

2.

Aloita paikkakunnan nimen syöttö näppäimistöltä.

3.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat
listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

4.
4.

.

.

Valitse paikkakunta listasta.

Syötä kadun nimi:
1.

Aloita kadun nimen syöttö näppäimistöltä.

2.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

.
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3.

5.

Valitse katu listasta.

.

Näpäytä painiketta
•

Jos vain muutama risteävä katu löytyy, luettelo niistä esitetään välittömästi.

•

Jos kyseessä on pidempi katu, ilmestyy näppäimistönäyttö. Aloita risteävän kadun
nimen syöttö näppäimistöltä. Jos syöttämisen aikana mahdollisten vastaavien katujen
luettelo mahtuu näytölle, se esitetään automaattisesti.

6.

Napauta luettelosta haluttua risteävää katua.

7.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

. Reitti lasketaan

7.1.2.5 Kaupungin keskustan valinta määränpääksi
Kaupungin keskusta ei ole paikkakunnan geometrinen keskipiste, vaan kartan laatijoiden kartalta
valitsema mielivaltainen piste. Pienissä kaupungeissa ja kylissä se on yleensä tärkein risteys,
suuremmissa kaupungeissa tärkeä risteys.

,

,

.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

2.

Oletuksena Alpine Navigation Software ehdottaa maata/osavaltiota ja paikkakuntaa jossa
ollaan. Napauta tarvittaessa maan/osavaltion nimeä ja valitse toinen luettelosta.

3.

Vaihda tarvittaessa paikkakunta seuraavasti:
•

Paikkakunta valitaan äskettäin käytettyjen listasta napauttamalla painiketta

•

Syötä uusi paikkakunta seuraavasti:
1.

Napauta painiketta, jossa on paikkakunnan nimi, tai jos olet vaihtanut
maata/osavaltiota, napauta

Aloita paikkakunnan nimen syöttö näppäimistöltä.

3.

Siirry hakutuloslistaan:
•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat
listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

.

Valitse paikkakunta listasta.

4.

Näpäytä painiketta

5.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.
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.

2.

4.

.

.

. Reitti lasketaan
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7.1.2.6 Osoitteen syöttö postinumerolla
Kaikki yllä mainitut osoitteen hakumahdollisuudet voidaan toteuttaa syöttämällä postinumeron sijaan
paikkakunnan nimen. Alla on esimerkki täydellisestä osoitteesta:

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

2.

Oletuksena Alpine Navigation Software ehdottaa maata/osavaltiota ja paikkakuntaa jossa
ollaan. Napauta tarvittaessa maan/osavaltion nimeä ja valitse toinen luettelosta.

3.

Napauta painiketta, jossa on paikkakunnan nimi ja syötä postinumero:
1.

Aloita postinumeron syöttö näppäimistöltä.

2.

Siirry hakutuloslistaan:

4.

Kun pari numeroa on syötetty, osumat näkyvät luettelona.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata

Syötä kadun nimi:
1.

Aloita kadun nimen syöttö näppäimistöltä.

2.

Siirry hakutuloslistaan:

3.

6.

.

Valitse paikkakunta listasta.

•

Kun pari merkkiä on syötetty, merkkijonoa vastaavat osumat tulevat listaan.

•

Ennen hakutuloslistan avautumista automaattisesti, listan voi avata
napauttamalla painiketta

5.

.

•

napauttamalla painiketta
3.

,

.

Valitse katu listasta.

Syötä talon numero:
1.

Aloita talon numeron syöttö näppäimistöltä.

2.

Päätä osoitteen syöttö napauttamalla painiketta

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

.

. Reitti lasketaan

7.1.2.7 Vinkkejä osoitteiden nopeaan syöttöön
•

Syötettäessä paikkakunnan tai kadun nimeä Alpine Navigation Software esittää vain ne merkit,
jotka esiintyvät mahdollisessa hakutuloksessa. Muut merkit näkyvät harmaina.

•

Napauta paikkakunnan tai kadun nimeä syötettäessä parin kirjaimen jälkeen painiketta
ja Alpine Navigation Software näyttää luettelon kaikista kohteista joissa on
annetut kirjaimet.

•

Risteyksen löytämistä voi nopeuttaa:
•

Hae ensin katua vähemmän tavallisella nimellä, jolloin vain muutama kirjain riittää sen
löytymiseen.

•

Jos jokin kaduista on lyhyempi, hae sitä ensin. Sitten toisen voi löytää nopeammin.
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•

Voit etsiä sekä tien nimellä että tyypillä. Jos sama sana esiintyy useissa nimissä, (kuten esim.
tie, katu, polku, raitti jne.), voi hakutulokseen päästä nopeammin syöttämällä ensimmäisen
kirjaimen kadun tyypistä: Kun kirjoitat esim. PI A, etsitään Pine Avenue ja ohitetaan kaikki Pine
Streetit ja Pickwick Roadsit.

•

Hakuja voi tehdä myös postinumeroilla. Se on kätevää silloin, kun kadunnimi on tavallinen ja
käytetty monessa kaupunginosassa.

7.1.3 Kotiosoitteen valinta
Kodin osoite voidaan valita jos osoite on jo tallennettu.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

2.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

,

.

. Reitti lasketaan

7.1.4 Määränpään valinta Suosikeista
Määränpääksi voidaan valita paikka, joka on jo tallennettu Suosikiksi.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

2.

Napauta Suosikkia, joka halutaan valita määränpääksi.

3.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

,

.

. Reitti lasketaan

7.1.5 Määränpään valinta POI-kohteista
Määränpää voidaan valita tuhansista Alpine Navigation Software -ohjelman sisältämistä tai käyttäjän
luomista POI-kohteista.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

2.

Valitse alue jonka ympäriltä POI-kohteita tulee etsiä:
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,

,

.

•

: POI-kohteiden haku tapahtuu annetun osoitteen ympäristöstä.

•

: POI-kohteita etsitään nykyisen GPS-sijainnin ympäristöstä.

•

: POI-kohteita etsitään aktiivisen reitin määränpään ympäristöstä.

•

: POI-kohteita ei etsitä annetun pisteen ympäristöstä, mutta tietyn
pituisen kiertotien päästä aktiivisesta reitistä. Tämä voi olla hyödyllinen jos haetaan
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myöhempää taukopaikkaa, joka aiheuttaisi vien pienen lisämatkan, esimerkiksi vastaan
tulevaa huoltoasemaa tai ravintolaa.
3.

Hakua voidaan tarkentaa seuraavasti:
•

Valitse POI-ryhmä (esim. Majoitus) ja sen jälkeen tarvittaessa POI-aliryhmä (esim.
Hotelli tai Motelli).

•

POI löytyy sen nimellä napauttamalla
nimestä.

•

Tietyn POI-ryhmän kaikki POI-kohteet saa näkyviin napauttamalla

ja syöttämällä näppäimistöllä osa

.
4.

[Valinnainen tapa] Kun luettelo osumista ilmestyy, se voidaan järjestää seuraavasti:
•

: lajittele luettelo aakkosjärjestykseen (käytettävissä kun haetaan tietyn
paikan ympäriltä)

•

: lajittele luettelo perusteena suoraviivainen etäisyys nykyisestä sijainnista
(käytettävissä kun haetaan tietyn paikan ympäriltä)

•

: lajittele luettelo perusteena ajomatka reittiä pitkin nykyisestä sijainnista
(käytettävissä kun haetaan aktiivisen reitin varrelta)

•

: lajittele luettelo vaadittavan kiertotien pituuden mukaan (käytettävissä kun
haetaan aktiivisen reitin varrelta)

5.

Napauta luettelosta POI-kohdetta.

6.

Tarkasta valitun kohteen tiedot ja napauta POI-kohteen nimeä.

7.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

. Reitti lasketaan

7.1.6 Määränpään valinta Historiasta
Aikaisemmin luodut määränpäät ovat esillä Historiassa.

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

2.

Mikäli tarpeellista, siirry sivujen välissä katselemaan aiempia määränpäitä painikkeella

3.

Napauta haluttua kohdetta.

4.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

.

. Reitti lasketaan
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7.1.7 Määränpään valinta syöttämällä sen koordinaatit
1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

2.

[Valinnainen tapa] Vaihda näytettyjen koordinaattien esitysmuotoa napauttamalla
.

3.

Vaihda koordinaatteja napauttamalla leveysaste tai pituusaste -arvoa.

4.

Syötä koodinaatti-arvot WGS84-järjestelmässä näppäimistöltä: leveysaste (P tai E) ja
pituusaste (I tai L).

5.

Näpäytä

6.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan. Näpäytä
sitten automaattisesti ja suunnistus voidaan aloittaa.

.

. Reitti lasketaan

7.2 Monipistereitin luominen (etapin lisääminen väliin)
Monipistereitit luodaan yksinkertaisista reiteistä, joten aluksi pitää olla lopullisen määränpään
sisältävä tavallinen reitti aktiivisena. Reittiä laajennetaan säilyttämällä määränpää ja lisäämällä
etappeja (välimääränpäitä).
1.

Valitse uusi paikka kuten aiemmissa luvuissa käsitellään. Tästä tulee lisä-määränpää reitille.

2.

Kartta ilmestyy keskittäen valittuun kohtaan.

3.

Näpäytä

4.

Lisää piste välimääränpääksi ennen reitin lopullista määränpäätä napauttamalla

.

.
5.

[Valinnainen tapa] Lisää pisteitä reitille voidaan lisätä toistamalla yllä kerrotut vaiheet niin
monta kertaa kuin tarvitaan.

Jos monipistereittiin lisätään etappi, avautuu automaattisesti näyttö Muokkaa reittiä, josta voidaan
määritellä väliin tulevan reittipisteen paikka. Avatessasi näytön, uusi etappi on sijoitettu
ensimmäiseksi vastaan tulevaksi etapiksi. Uusi piste on luettelosta korostettu piste.
Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

Painike

Toiminta
Valittu piste siirtyy ylöspäin luettelossa (siitä tulee aiemmin saavutettava etappi). Jos
tätä painiketta napautetaan jatkuvasti, pisteestä tulee reitin aloituspiste (reititettäessä
määrättyyn paikkaan) tai ensimmäinen vastaan tuleva etappi (reititettäessä eteenpäin
GPS-sijainnista).
Valittu piste siirtyy alaspäin luettelossa (siitä tulee myöhemmin saavutettava etappi). Jos
tätä painiketta napautetaan jatkuvasti, pisteestä tulee reitin lopullinen määränpää.
Optimoi reitti napauttamalla tätä painiketta. Aloituspiste ja määränpää pysyvät
ennallaan, mutta etappien järjestystä muutetaan, jotta reitistä saataisiin lyhin
mahdollinen.
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Painike

Toiminta
Poista valittu piste reitistä napauttamalla tämä painiketta. Reitti säilyy sellaisena kuin se
oli ennen uuden pisteen lisäystä.

Joka kerta kun uusi piste lisätään, reitti uudelleenlasketaan automaattisesti ja suunnistus voidaan
aloittaa heti.

7.3 Reitin muokkaus
Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

Luettelossa reittipisteistä on aloituspiste luettelon ylimmäisenä ja lopullinen määränpää alimmaisena.
Jos etappeja on useita, saattaa olla tarve selata sivuja.
Napauta luettelosta reittipistettä. Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

Painike

Toiminta
Valittu piste siirtyy ylöspäin luettelossa (siitä tulee aiemmin saavutettava etappi). Jos
tätä painiketta napautetaan jatkuvasti, pisteestä tulee reitin aloituspiste (reititettäessä
määrättyyn paikkaan) tai ensimmäinen vastaan tuleva etappi (reititettäessä eteenpäin
GPS-sijainnista).
Valittu piste siirtyy alaspäin luettelossa (siitä tulee myöhemmin saavutettava etappi). Jos
tätä painiketta napautetaan jatkuvasti, pisteestä tulee reitin lopullinen määränpää.
Optimoi reitti napauttamalla tätä painiketta. Aloituspiste ja määränpää pysyvät
ennallaan, mutta etappien järjestystä muutetaan, jotta reitistä saataisiin lyhin
mahdollinen.
Poista valittu piste reitistä napauttamalla tämä painiketta.

Heti kun poistutaan tästä näytöstä, reitti uudelleenlasketaan automaattisesti ja suunnistus voidaan
aloittaa heti.

7.4 Reitin simulaation katselu
1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

.

2.

Reittivalikko ilmestyy. Napauttamalla
nopeudella ja ääniopastus kuuluu.

3.

Simulaatio voidaan keskeyttää milloin tahansa napauttamalla painiketta

,

simulaatio ajetaan tavallisella

.
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7.5 Aktiivisen reitin tauotus
Aktiivista reittiä ei ole tarve tauottaa: kun lähdetään uudestaan ajamaan, Alpine Navigation Software
käynnistää ääniohjeet uudelleen liikkeellelähtöpaikasta alkaen.

7.6 Seuraavan etapin poistaminen reitiltä
Helpoin tapa poistaa seuraavana tuleva reittipiste (seuraava etappi) on avata Reitin tiedot -näyttö ja
napauttaa kenttää Käännöksen esikatselu (

) Karttanäytössä, ja napauttamalla sitten

.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Navigointivalikkoa:

,

,

,

.

7.7 Aktiivisen reitin poisto
Helpoin tapa poistaa aktiivinen reitti on avata Reitin tiedot -näyttö ja napauttaa kenttää Käännöksen
esikatselu (

) Karttanäytössä, ja napauttamalla sitten

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Navigointivalikkoa:

.
,

,

,

.
Huomautus! Jos aktiivisella reitillä on etappeja, reittiä ei voi poistaa välittömästi näytöstä Reitin
tiedot. Napauta
painike

toistuvasti kunnes kaikki etapit katoavat ja
ilmestyy. Peru koko reitti napauttamalla sitä.

7.8 Matkalokien käyttö
Alpine Navigation Software voi tallentaa ajamasi reitin (jäljen siitä, kuinka GPS-sijainti muuttui).
Vinkki!
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Kuljetun matkan tallennus (Matkalokin luonti)
1.

Lähde ajamaan.

2.

Napauta seuraavia painikkeita:

3.

Aloita tallennus: näpäytä painiketta

,

,

.

.

Kartta päivittyy ja voit jatkaa ajamista.

4.

Toista vaiheet yllä ja pysäytä tallennus myöhemmin napauttamalla
Navigation Software liittää Matkalokiin aikamerkit.

. Alpine

Matkalokin simulointi kartalla

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

2.

Etsi haluttu Matkaloki ja napauta sitten sen vieressä olevaa painiketta

3.

Kartta palautuu näkyviin ja Matkalokin simulaatio (todellista vastaava toisto) alkaa.

4.

Toisto voidaan pysäyttää milloin tahansa napauttamalla painiketta

.

.

Näin muutetaan Matkalokin väri

1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

2.

Napauta haluttua Matkalokia ja napauta yhtä väripainikkeista.

.

7.9 Aktiivisen reitin tallennus
1.

Napauta seuraavia painikkeita:

,

2.

Kirjoita nimi tallennetulle reitille ja napauta painiketta

,

,

.

.

Kun reitti tallennetaan, Alpine Navigation Software tallentaa ainoastaan sen etapit mutta kuitenkin
koko matkasuunnitelman:
•

TMC-tiedot ovat saattaneet vaikuttaa tallennettuun reittiin. Kun käytät reittiä myöhemmin, se
näkyy samanlaisena kuin tallennettaessa. Mutta jos se täytyy laskea uudestaan, nykyisiä TMCtietoja käytetään uuden reitin laskennassa.
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•

Jos päivitit kartan sen jälkeen kun reitti viimeksi tallennettiin, Alpine Navigation Software
huomaa muutoksen ja laskee ajo-ohjeet viimeisimmän saatavissa olevan karttatiedon mukaan.

•

Jos reitti halutaan tallentaa, se on tehtävä ennen suunnistuksen aloitusta. Suunnistuksen
aikana Alpine Navigation Software poistaa kaikki etapit ja niihin pääsemiseen käytetyt tien
osat, jotka on jo ohitettu suunnistuksen aikana.

7.10 Tallennetun reitin lataus
1.

Napauta seuraavia painikkeita:

2.

Napauta reittiä jonka haluat suunnistaa.

3.

Siinä erittäin todennäköisessä tapauksessa, että tallennetun reitin lähtöpaikka on eri kuin
nykyinen GPS-sijainti, täytyy vahvistaa halutaanko keskeyttää suunnistus nykyisestä GPSsijainnista ja käyttää ladatun reitin aloituspistettä.

4.
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,

,

,

.

•

Jos valitaan tämä vaihtoehto, automaattinen reitiltä poistumisen uudelleenlaskenta on
kytketty pois.

•

Jos nykyinen GPS-sijainti halutaan säilyttää aloituspisteenä, reitti lasketaan uudelleen
alkaen nykyisestä sijainnista.

Kartta ilmestyy. Aloittaa suunnistus napauttamalla

.
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8 Pikaopas
Seuraavilta sivuilta löydät kuvauksen Alpine Navigation Software-tuotteen eri valikkonäytöistä .

Navigointivalikko
Alpine Navigation Software käynnistyy Navigointivalikkoon. Sieltä pääsee seuraaviin näyttöihin:

Painike

Selostus
Karttanäyttö
Määränpään valinta (esimerkiksi osoitteesta tai POI-kohteesta) tai käyttäen
Alpine Navigation Software -ohjelman hakukonetta jostain syystä (esimerkiksi
POI-kohteen puhelinnumeron katsomiseksi).
Aktiivisen reitin hallinta (tietojen saanti siitä, sen muutokset tai poisto) tai reitin
suunnittelu ilman GPS-vastaanottoa.
Käyttäjätietojen, kuten tallennettujen paikkojen (POI-kohteet ja Suosikit),
Tallennettujen reittien ja Matkalokien hallinta.
Alpine Navigation Software -ohjelman toiminnan, kuten suunnistuksen
aikaisen kartan asettelun, käytetyn kielen tai varoitusten hallinta.

8.1 Karttanäyttö
Alpine Navigation Software on tarkoitettu pääasiassa maalla navigointiin. Tämän vuoksi Alpine
Navigation Software -ohjelman kartat näyttävät tavallisten paperisten tiekarttojen kaltaisilta. Alpine
Navigation Software sisältää kuitenkin paljon enemmän kuin tavanomaiset paperikartat, kartan
ulkonäköä ja sisältöä voi mukauttaa.
Alpine Navigation Software-ohjelman tärkein ja käytetyin näyttö on Karttanäyttö.

Suunnistuksen aikana näytössä näytetään reitin tiedot ja matkan tiedot (vasen kuvankaappaus),
mutta kun karttaa napauttaa, lisäpainikkeita ja säätimiä ilmestyy näkyviin muutamaksi sekunniksi
(oikea kuvankaappaus). Useimmat näytön osat toimivat painikkeina.
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Symboli

Nimi

Toiminta

Käännöksen esikatselu, eli
seuraava reittitapahtuma
Liikennetiedot

Avaa luettelon Liikennetapahtumista.

Matkan tiedot

Avaa näyttösivun Matkan tiedot
Avaa GPS-tiedot-näytön

GPS-sijainnin laatu

Pariksi sekunniksi näkyviin tulee
Seuraava katu tai Seuraava
lisäpainikkeita ja säätimiä
paikkaunta

Ylärivi

Alin rivi

Nykyinen
numerot
oikealla

Pariksi sekunniksi näkyviin tulee
katu ja talon
vasemmalla
ja lisäpainikkeita ja säätimiä

Kartan katselutilat
,

Vaihtaa
kaksiulotteisen
kolmiulotteisen karttatilan välillä:

,

Näytön valintapainike

•

Kaksiulotteinen, pohjoinen ylös

•

Kaksiulotteinen kierretty

•

Kolmiulotteinen kierretty

Avaa Navigointivalikon

(Kohdistinvalikko (ilmestyy
kun kohdistin ei ole
nykyisessä GPS-sijainnissa)
Kierrä vasemmalle,
oikealle

ja

Avaa NVE-M300P-navigaatoriin
kytketyn Alpine-päälaitteen ohjaimet
näyttöön.

Valikko

,

Avaa näyttösivun Reitin tiedot

Avaa Kohdistinvalikon

kierrä Kiertää karttaa vasempaan tai oikeaan
(ei käytettävissä 2D Pohjoinen ylös tilassa)

Kallista ylös, kallista alas

Kallistaa kolmiulotteista karttaa

Suurenna, pienennä

Muuttaa kartan mittakaavaa

Näytä lähtöpaikka / Palaa
GPS-sijaintiin / Toista
ääniohje

Tässä
painikkeessa
toimintoja (sivu 15).

,

,

Nykyinen GPS-sijainti
(lähimmällä tiellä)
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Symboli

Nimi

Toiminta

Kohdistin (valittu sijainti
kartalla)
Kaistan tiedot

Tienviittatiedot

Oranssi viiva

Aktiivinen reitti
Kartan mittakaava (vain
kaksiulotteisella kartalla)
Nopeusrajoitus

8.1.1 Kartan kuvakkeet
Kartalla näkyy useita tilakuvakkeita. Useimmat kuvakkeet toimivat myös painikkeina. Niistä ilmenee
seuraavat tiedot:
•

GPS-sijainnin laatu

•

Matkalokin tallennuksen tila

•

TMC-vastaanoton ja käsittelyn tila

8.1.1.1 GPS-sijainnin laadun ja Matkalokin ilmaisin
Tämä alue on usean tilatiedon ilmaisin ja se toimii myös painikkeena joka avaa GPS-tiedot-näytön.
Jos matkalokia tallennetaan, tässä kentässä näkyy punainen piste (

).

GPS-vastaanoton laatu näyttää nykyisen sijaintitiedon tarkkuuden.

Kuvake

Selostus
Alpine Navigation Software on yhteydessä GPS-vastaanottimeen, mutta
signaali on liian heikko, eikä vastaanotin pysty määrittämään GPSsijaintia.
Vain muutamasta satelliitista vastaanotetaan signaalia. Sijaintitietoja on
saatavana, mutta korkeutta (suunnilleen merenpinnasta) ei voida laskea.
Korkeustietoja on saatavana ja sijainti on kolmiulotteinen.
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8.1.1.2 Seuraava reittitapahtuma (Käännöksen esikatselu -kenttä)
Karttanäytöltä on varattu tietokenttä seuraavan toimenpiteen (Käännösluettelossa olevan
reittitapahtuman) näyttämiseen. Tapahtumaan tyyppi (käännös, kiertoliittymä, poistuminen
moottoritieltä, jne.) ja sen etäisyys nykyisestä GPS-sijainnista näytetään.
Useimmat kuvakkeista ovat erittäin intuitiivisia ja ne tunnetaan myös liikennemerkkeinä. Seuraavassa
taulukossa on luettelo joistakin useimmin näkyvistä reittitapahtumista:

Kuvake

Selostus
Käänny vasemmalle.
Käänny oikealle.
Käänny takaisin.
Käänny loivasti oikealle.
Käänny jyrkästi vasemmalle.
Käänny vasemmalle.
Jatka suoraan risteyksessä.
Aja kiertoliittymään. Ympyrässä näkyy siitä pois ajettavan tien järjestysnumero,
mutta vain seuraavaa kiertoliittymää koskien.
Aja moottoritielle.
Aja pois moottoritieltä.
Aja lautalle.
Aja lautalta.
Lähestytään seuraavaa etappia.
Lähetystään määränpäätä.

8.1.2 Kartan kohteet

8.1.2.1 Kadut ja tiet
Alpine Navigation Software esittää tiet ja kadut tavalla, joka vastaa paperikarttojen esitystapaa. Niiden
leveys ja värit vastaavat niiden tärkeyttä, on helppo erottaa moottoritie pikkukadusta.
Vinkki!
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NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

8.1.2.2 Kolmiulotteiset kohdetyypit
Alpine Navigation Software tukee seuraavia kolmiulotteisia kohdetyyppejä:

Tyyppi

Selostus

Kolmiulotteiset
maamerkit

Maamerkit ovat kolmiulotteisia tai rakennuksen kaltaisia taiteellisia esityksiä
tärkeistä tai laajalti tunnetuista kohteista. Kolmiulotteisia maamerkkejä on
saatavissa vain joissakin kaupungeista ja maista.

Korkeusmalli

Kukkulat ja vuoret näytetään 3D-karttanäytön taustalla ja ne esitetään värien
kaksiulotteisella kartalla.

Kohotiet

Monimutkaiset risteykset ja korkeussuunnassa erotetut tiet (kuten sillat ja
ylikulkutiet) näytetään kolmiulotteisina.

Kolmiulotteiset
rakennukset
Kolmiulotteinen
maasto

Kokonaan kolmiulotteiset kaupungin rakennustiedot esittävät rakennusten
todellista kokoa ja sijaintia kartalla. Rakennustiedot koskevat vain suurimpien
kaupunkien keskustoja USA:ssa ja Euroopassa.
Kolmiulotteisen maaston karttatiedoissa näkyy maaston korkeuden vaihtelut
karttaa katsottaessa ja niitä voidaan käyttää reittikartalla kolmiulotteisena
suunnistettaessa.

Kartan kolmiulotteisen esitystavan hienosäätö tapahtuu napauttamalla seuraavia painikkeita:
,

,

,

.

8.1.2.3 Aktiivisen reitin osat
Alpine Navigation Software esittää reitin seuraavalla tavalla:

Symboli

Nimi
Nykyinen GPS-sijainti:

Selostus
Nykyinen sijainti näkyy kartalla.
Jos jokin ajoneuvotyyppi on valittu reitinlaskentaa
varten ja tiet ovat lähekkäin kuvake näkyy lähimmän
tien kohdalla.

Kohdistin (valittu sijainti kartalla)

Määränpäävalikosta valittu sijainti tai karttaa
napauttamalla valittu karttapiste.

Aloituspiste

Reitin ensimmäinen piste.
Yleensä jos GPS-sijainti on saatavissa, se on reitin
aloituspiste. Jos kelpaavaa GPS-sijaintia ei ole, Alpine
Navigation Software käyttää viimeistä tunnettua GPSsijaintia aloituspisteenä.
Käytettäessä tallennettua reitti, Alpine Navigation
Software kysyy, halutaanko käyttää GPS-sijaintia vai
tallennetun reitin ensimmäistä pistettä aloituspisteenä.
Aloituspistettä voi muokata myös Kohdistinvalikosta.
Niin tehtäessä automaattinen reitiltä poistumisen
uudelleenlaskenta täytyy olla pois käytöstä jotta valittu
piste säilyy aloituspisteenä.
Jos
automaattinen
reitiltä
poistumisen
uudelleenlaskenta on pois käytöstä yllä selitettyä
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Symboli

Nimi

Selostus
varten, napauttamalla kuvaketta
kentässä
Käännöksen esikatselu saa aikaan paitsi reitin
uudelleenlaskennan nykyisestä GPS-sijainnista, mutta
ottaa myös uudelleen käyttöön automaattisen reitiltä
poistumisen uudelleenlaskennan.

Etappi

Etappi on välimääränpää. etappeja voidaan sijoittaa
kuinka monta vain halutaan.

Määränpää (päätepiste)

Reitin viimeinen piste, lopullinen määränpää.

Reitin väri

Reitti esiintyy kartalla aina värillisenä sekä päiväsaika
että yö-väritilassa. Reitin aktiivinen etappiväli on aina
kirkkaampaa sävyä kuin muut (tulevat) reittivälit.

Reitin aktiivinen etappiväli

Se reitin osa, jolla parhaillaan ajetaan.
Jos ei ole lisätty yhtään etappia (vain määränpää),
koko reitti on aktiivinen etappiväli. Kun lisätään
etappeja, aktiivinen etappiväli on reitin osa nykyisesti
sijainnista seuraavaan reittipisteeseen (seuraava
etappi tai määränpää jos ei ole enää enempää
etappeja matkan varrella).

Reitin passiiviset etappivälit
Suunnistuksesta pois suljetut
kadut ja tiet

Ovat reitin tulevia osia, joista kukin tulee aktiiviseksi
saavuttaessa sen alussa olevaan etappiin.
Voidaan valita, halutaanko käyttää vai välttää tiettyjä
tietyyppejä (sivu 60). Kuitenkin silloin, kun Alpine
Navigation Software ei pysty välttämään tällaisia teitä,
ne sisällytetään reittiin ja esitetään reitin väristä
eroavalla värillä.

8.1.3 Kohdistinvalikko
Heti kun on valittu paikka Määränpäävalikosta, avautuu kartta ja Kohdistinvalikko, jossa on luettelo
mahdollisista toimista kyseiselle pisteelle.
Vaihtoehtoisesti ohjauspainikkeet saa näkyviin napauttamalla karttaa. Sijoita Kohdistin (
napauttamalla uudestaan. Avaa nyt Kohdistinvalikko napauttamalla
luettelo vaihtoehdoista.

)

, jolloin tulee esiin

Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:
Painike

Selostus
Sulkee Kohdistinvalikon ja palaa edelliseen näyttöön.
Näkyy Kohdistimen paikassa, jos kohdistinta siirrettiin sen jälkeen kun
Kohdistinvalikko avattiin.
Pienentää kartalla.
Suurentaa kartalla.

46

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

Painike

Selostus
Kun Kohdistinvalikko on auki, karttaa voidaan silti vierittää ja muuttaa sen
mittakaavaa sekä siirtää Kohdistin uuteen paikkaan napauttamalla missä
tahansa kartalla, mutta jos tätä painiketta käytetään Kohdistin hyppää
takaisin paikkaan jossa se oli kun Kohdistinvalikko avattiin.
Luo uuden reitin Kohdistin määränpäänä. Edellinen reitti (jos sellainen on)
poistetaan.
Tämä avaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot koko näytöllä sisältävän
Kohdistin-valikon.
Kohdistimen sijainti tallennetaan Kotiosoitteeksi.
Kohdistimen paikan voi tallentaa käyttäjän POI-kohteeksi. Valitse POIryhmä ja anna POI-kohteelle nimi, valitse sitten sopiva kuvake ja syötä
puhelinnumero ja muita lisätietoja jos haluat.
Kohdistimesta tulee reitin aloituspiste. Täten reittiä ei aloiteta nykyisestä
GPS-sijainnista, ja automaattinen Reitiltä poistumisen uudelleenlaskenta
täytyy ottaa pois päältä, jotta valittu piste säilyisi aloituspisteenä.
Jos Kohdistin on lähellä aloituspistettä tai sen kohdalla, tämä painike
korvaa edellisen ja sen napsauttaminen poistaa aloituspisteen reitiltä.
Nykyistä GPS-sijaintia käytetään taas aloituspisteenä ja automaattinen
Reitiltä poistumisen uudelleenlaskenta otetaan uudelleen käyttöön.

Tämä painike on samanlainen kuin
mutta avaa uuden
näytön, josta reitti lasketaan kaikilla mahdollisilla reitinlaskentamenetelmillä
(Nopea, Lyhyt, Taloudellinen ja Helppo). Tutki tuloksia ja valitse yksi
reiteistä suunnistettavaksi.
Kohdistin lisätään aktiiviseen reittiin välissä olevaksi reittipisteeksi, eli
pisteeksi johon mennään ennen määränpäätä. Jos reitillä on jo etappi
avautuu näyttö Muokkaa reittiä josta voidaan päättää mihin kohtaan reittiä
uusi etappi lisätään.
Jos Kohdistin on lähellä etappia tai sen kohdalla, tämä painike korvaa
edellisen ja sen napsauttaminen poistaa valitun etapin reitiltä. Reitti
lasketaan uudelleen ilman poistettua pistettä.
Kohdistimen paikka lisätään listaan usein vierailluista määränpäistä, joita
kutsutaan Suosikeiksi. Suosikille voidaan antaa nimi.

8.1.4 Reitin tiedot -näyttö
Reitin tiedot -näytössä on kaikki suunnistamista varten tarvittavat tiedot ja joitakin toimintoja. Tämä
näyttö voidaan avata kahdella tavalla:
•

Siihen pääsee suoraan Karttanäytöstä napauttamalla Käännöksen esikatselu -kenttää (

•

Napauta mistä tahansa valikkonäytöstä seuraavia painikkeita:

,

).

,

.
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Näytön yläosassa näkyy tietoja nykyisestä reitistä. Tämän näytön kenttiä päivitetään jatkuvasti kun
näyttö on avoimena.
Kun näyttö avataan, kaikissa kentissä on tietoja lopulliseen määränpäähän saapumisesta. Tietoja
yksittäisistä etapeista ensimmäisestä lopulliseen määränpäähän asti näkee napauttamalla mitä
tahansa kentistä.
Tässä näytössä on saatavissa seuraavat tiedot ja toiminnot:

Nimi
Reitti-viiva

Arvioitu saapuminen

Aikaa jäljellä

Matkaa jäljellä
Tapa

Selostus

Toiminto

Tämän näytön yläosassa näkyy suunniteltu
reitti vaakaviivana. Äärivasen piste on reitin
alku, äärioikea piste on lopullinen määränpää
ja viivalla näkyy suhteessa niiden väliseen
etäisyyteen sijoitetut etappi-liput.
Näyttää
arvioidun
saapumisajan
reitin
lopulliseen määränpäähän perustuen tietoihin
reitillä jäljellä olevista etappiväleistä. Laskenta
ei voi ottaa huomioon liikenneruuhkia ja muita
mahdollisia viivästyksiä.
Näyttää
tarvittavan
matka-ajan
reitin
lopulliseen määränpäähän perustuen tietoihin
reitillä jäljellä olevista etappiväleistä. Laskenta
ei voi ottaa huomioon liikenneruuhkia ja muita
mahdollisia viivästyksiä.
Näyttää reitillä jäljellä olevan matkan ennen
lopullisen määränpään saavuttamista.

Kaikkien kenttien tietosisällön
vaihtaminen koskemaan
etappeja tapahtuu
napauttamalla tätä kenttää.

Tämä kenttä näyttää kuinka reitti on laskettu.
Se näyttää joko Reitinlaskentamenetelmän tai
Ajoneuvo-kentän
Reitinsuunnittelun
valinnoista.
Jos olet valinnut auton, taksin tai bussin, tässä
näkyy reitin tyyppi (nopea, lyhyt, helppo tai
taloudellinen).
Jos
olet
valinnut
hälytysajoneuvon, tässä näkyy vain vain se
tieto.

Varoituskuvakkeet

Selityksen kuvakkeesta saa
Näissä neliskulmaisissa kentissä näytetään
graafisia
symboleita,
jotka
liittyvät napauttamalla sitä.
suunniteltuun reittiin. Nämä ovat varoituksia,
joten kuvakkeet näyttävät aina tietoja koko
reitistä, vaikka tietokentissä näytettäisiinkin
vain arvoja nykyisestä sijainnista etappiin.

Ilmestyy jos on ainakin yksi etappi.
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Poistaa seuraavan etapin
reitiltä.
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Nimi

Selostus
Ilmestyy jos reitillä ei ole etappeja.

Toiminto
Poistaa aktiivisen reitin.

8.1.5 Matkan tiedot -näyttö
Matkan tiedot -näytössä on tietoja reitistä ja matkasta, joita saatetaan tarvita suunnistuksen aikana.
Siihen pääsee suoraan Karttanäytöstä napauttamalla Matkan tiedot -kenttää (

).

Tämän näytön kenttiä päivitetään jatkuvasti kun näyttö on avoimena.
Kaikissa reitin tietokentissä on tietoja lopulliseen määränpäähän saapumisesta.
Jos haluat muuttaa Karttanäytön kolmen tietokentän sisältöjä, napauta

.
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Tässä näytössä on saatavissa seuraavat tiedot ja toiminnot:

Nimi

Selostus
Näyttää ovatko reittitietokenttien tiedot lopullisesta
(ruutulippu) vai seuraavasta etapista (keltainen lippu).

määränpäästä

tai
Lipun viereinen kenttä
Käännöksen esikatselu
Kompassi
Nopeusmittari
Etäisyyttä jäljellä
Aikaa jäljellä

Saapumisaika

GPS-aika

Korkeus

Nopeusrajoitus

Näyttää nykyisen kadun tai tien nimen tai numeron.
Näyttää seuraavan reittitapahtuman tyypin ja etäisyyden siihen.
Esittää nykyisen liikesuunnan.
Näyttää nykyisen nopeuden graafisesti ja numerona.
Näyttää reitillä jäljellä olevan matkan ennen lopullisen määränpään
saavuttamista.
Näyttää tarvittavan matka-ajan reitin lopulliseen määränpäähän perustuen
tietoihin reitillä jäljellä olevista etappiväleistä. Laskenta ei voi ottaa huomioon
liikenneruuhkia ja muita mahdollisia viivästyksiä.
Näyttää arvioidun saapumisajan reitin lopulliseen määränpäähän perustuen
tietoihin reitillä jäljellä olevista etappiväleistä. Laskenta ei voi ottaa huomioon
liikenneruuhkia ja muita mahdollisia viivästyksiä.
Näyttää aikavyöhykkeen mukaan korjatun kellonajan. Tarkka aika tulee
GPS-satelliiteilta ja aikavyöhyketieto kartasta tai Paikallisasetuksissa käsin
asetetusta arvosta.
Näyttää korkeuden suunnilleen merenpinnasta, jos GPS-vastaanotin sen
kykenee antamaan.
Näyttää ajetun tien nopeusrajoituksen jos tieto on kartalla.
Avaa näyttösivun Osamatkalaskin
Jos haluat muuttaa Karttanäytön kolmen tietokentän sisältöjä, napauta tätä
painiketta.

8.1.5.1 Osamatkalaskin -näyttö
Osamatkalaskin -näyttöön on kerätty matkan tietoja. Siihen pääsee Matkan tiedot- näytöstä
napauttamalla

.

Tämän näytön kenttiä päivitetään jatkuvasti kun näyttö on avoimena.
Matkojen tallennuspaikkojen välillä voidaan vaihtaa, niitä voidaan tauottaa ja jatkaa tai nollata niiden
tiedot.
Tässä näytössä on saatavissa seuraavat toiminnot:

Painike

Selostus
Pysäyttää näytössä näkyvän matkan. Näytöllä näkyvät arvot eivät enää muutu.
Tällä painikkeella korvataan edellinen jos se oli aktivoituna. Jatka matkan tietojen
keräämistä napauttamalla.
Nollaa nyt näytetyn matkan kaikki laskimet. Matkan tietojen kerääminen
käynnistetään uudestaan vain kun Alpine Navigation Software vastaanottaa
sijaintia GPS-paikantimelta.
Selaa matkoja.

,
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8.1.6 TMC-tapahtumat-näyttö
Liikennetapahtumien luettelosta voidaan muuttaa käyttää TMC-tapahtumien luetteloa ja valita
käyttöön tai ohitettavaksi tiettyjä radioasemia. Napauta Liikennepainiketta Karttanäytössä.
Liikennepainikkeen väri näyttää liikenteen tilan:

Väri

Selostus
Luettelossa on uusia (lukemattomia) Liikennetapahtumia.
On uusia Liikennetapahtumia, mutta ne eivät koske suositeltua reittiä.
Reitillä on Liikennetapahtumia. Ne on käsitelty, mutta on parempi kulkea niitä
koskevien tieosuuksien kautta, kuin kiertää tieosuudet.
Liikenteen käyttäjätoiminen käsittely on
Liikennetapahtumia, jotka pitää käsitellä.

valittu

Asetuksissa

ja

reitillä

on

Kun napautat painiketta, ensin näkyviin tulee luettelo nykyisistä TMC-tapahtumista lajiteltuna
nykyisestä sijainnista lasketun etäisyyden perusteella. Luettelon sisältöä voi muuttaa:

Painike
Kaikki

Selostus
Kaikki Alpine Navigation Software-sovelluksen vastaanottamat TMCtapahtumat näkyvät luettelossa.

Reitillä

Vain aktiivisen reitin osaa koskevat TMC-tapahtumat näkyvät
luettelossa.

Tarkasta parhaillaan vastaanotettu FM-radioasema, estä radioaseman vastaanotto tai viritä
radioasema käsin napauttamalla

Painike
Käytä automaattiviritystä

,
Sulje pois tämä asema

Näytä pois suljetut asemat

:

Selostus
Jos Automaattiviritin on päällä Alpine Navigation Software -ohjelman
viritin hakee FM CCIR-radiotaajuusaluetta etsien TMC-signaalia.
Ensimmäinen asema josta tulee TMC-tietoja otetaan käyttöön
automaattisesti. Kun TMC-signaalia ei ole saatavissa, viritin jatkaa
hakua. Valitse radio-asema käsin kääntämällä Automaattiviritin pois
päältä.
Kun Automaattiviritin on pois päältä, haluttua radio-asemaa voidaan
hakea käsin näillä painikkeilla.
Laita nykyinen vastaanotettu FM-radio-asema pois suljettujen
asemien luetteloon napauttamalla tätä painiketta, jolloin Alpine
Navigation Software hakee toista asemaa sen sijaan.
Kun painat tätä painiketta, aiemmin poissuljettujen radio-asemien
luettelo avautuu. Jokin tai kaikki poissuljetut asemat voidaan ottaa
takaisin käyttöön.

51

NVE-M300P-navigaattorin käyttöohje

8.1.7 GPS-tiedot-näyttö
Tilakenttää
vastaanoton tila.

napauttamalla voidaan avaa GPS-tiedot-näyttö, josta voidaan nähdä GPS-

Kuvake

Väri
Vihreä

Keltainen

Harmaa

Nimi

Selostus

GPS-sijainnin laatu Alpine Navigation Software -ohjelmalla on
-ilmaisin
yhteys GPS-vastaanottimeen ja tiedot
GPS-sijainnista on saatavissa
kolmiulotteisena: Alpine Navigation
Software voi laskea nykyisen GPS-sijainnin
vaaka- ja pystysuunnassa.
Alpine Navigation Software -ohjelmalla on
yhteys GPS-vastaanottimeen ja tiedot
GPS-sijainnista on saatavissa
kaksiulotteisena: sijainti voidaan laskea
vain vaakatasossa, Alpine Navigation
Software ei voi laskea GPS-sijaintia
pystysuunnassa.
Alpine Navigation Software -ohjelmalla on
yhteys GPS-vastaanottimeen, mutta tietoja
GPS-sijainnista ei ole saatavissa.

Punainen

Alpine Navigation Software -ohjelmalla ei
ole yhteyttä GPS-vastaanottimeen.
Koska laitteessa on sisäänrakennettu GPSvastaanotin, tätä tilaa ei pitäisi esiintyä
tavallisissa olosuhteissa.

Vihreä, vilkkuva GPS-yhteyden
laatu -ilmaisin
Keltainen,
vilkkuva
Punainen,
vilkkuva
Taivasnäkymäympyrä

Koordinaatit

52

Alpine Navigation Software -ohjelmalla on
yhteys GPS-vastaanottimeen.
Alpine Navigation Software -ohjelmalla ei
ole yhteyttä GPS-vastaanottimeen, mutta
yhteyttä yritetään saada.
Alpine Navigation Software -ohjelmalla ei
ole yhteyttä GPS-vastaanottimeen eikä
yhteyttä yritetään saada.
Virtuaalinen taivas esittää yllä näkyvää
taivasta. Paikantimen sijainti on keskellä.
Satelliitit näkyvät nykyisillä paikoillaan.
GPS-paikannin vastaanottaa tietoa vihreiltä
ja
keltaisilta
satelliiteilta.
Keltaisten
satelliittien tietoa vastaanotetaan, kun taas
vihreitä
satelliitteja
käytetään
GPSvastaanottimessa sijainnin laskentaan.
Nykyinen GPS-sijainti WGS84-muodossa.
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Kuvake

Väri

Nimi

Satelliittien tilapalkki

Selostus
Tummat palkit ovat keltaisille satelliiteille ja
valaistut palkit vihreille satelliiteille. Mitä
useampaa vihreää satelliittia GPSpaikannin seuraa, sitä tarkemmin sijaintisi
lasketaan.

8.2 Määränpäävalikko
Valitse määränpää reitille. Napauta seuraavia painikkeita:

Painike

,

.

Selostus

Viite

Tämä on nopein tapa etsiä paikkoja, jos osoitteesta on
tiedossa edes osa.

sivu 28

sivu 34

Aiemmin tallennettu kodin sijainti voidaan valita
määränpääksi.

Aiemmin Alpine Navigation Software -ohjelmaan syötetyt sivu 35
määränpäät ovat saatavina Historia-listassa.
Määränpään voi valita tuhansista Alpine Navigation Software sivu 34
-ohjelman sisältämistä POI-kohteista tai sellaisista, joita
käyttäjä on luonut aikaisemmin
sivu 34
Aiemmin tallennettu Suosikki-sijainti voidaan valita valita
määränpääksi.
Määränpään voi valita syöttämällä sen koordinaatit.

sivu 36

8.3 Reittivalikko
Tallenna, lataa ja muokkaa reittejäsi. Napauta seuraavia painikkeita:

Painike

,

Selostus
Avaa hyödyllistä reitti- ja matkatietoa sisältävän näytön.

.

Viite
sivu 47

Voidaan selata ajo-ohjeita, joita Alpine Navigation Software sivu 23
noudattaa suunnistuksessa. Reitin voi säätää mieleisekseen
sulkemalla pois toimenpiteitä tai katuja.
Reittiä voi muokata. Voidaan lisätä tai poistaa reittipisteitä ja sivu 37
muuttaa niiden järjestystä.
Suositellun reitin laskemiseen käytettävää
reitinlaskentamenetelmää voidaan muokata.
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Painike

Selostus

Viite

Vieritä seuraavalle valikkokohteiden sivulle.

Aiemmin tallennetun reitin voi ladata suunnistusta varten.

sivu 40

Aktiivisen reitin voi tallentaa myöhempää käyttöä varten.

sivu 39

Poista aktiivinen reitti kaikkine reittipisteineen (alkupiste, sivu 38
etapit ja määränpää). Jos myöhemmin päätetään käyttää
samaa reittiä, se täytyy rakentaa uudelleen alusta.
Reitin esitys voidaan ajaa normaalilla nopeudella.

sivu 24

8.4 Muokkaa valikkoa
Tässä voidaan hallita Alpine Navigation Software -ohjelman tallentamaa sisältöä. Napauta seuraavia
painikkeita:

,

.

Painike

Selostus

Viite

Suosikkien nimeäminen uudelleen tai poisto

sivu 54
sivu 55

POI-kohteiden päivitys ja poisto
POI-ryhmien luonti, päivitys ja poisto
POI-kohteiden näkyvyyden asetusten muokkaus
Tallennettujen reittien nimeäminen uudelleen tai poisto

sivu 56

Matkalokien tallennus, simulointi, nimeäminen uudelleen, sivu 56
poisto ja kartalla näytettävien värien valinta niille

8.4.1 Suosikkien hallinta
Tässä

voidaan

hallita
,

Painike
Painike, jossa Suosikin
nimi

Suosikkien

luetteloa.

Napauta

.

Selostus
Avaa valitun Suosikin muokattavaksi.
Poistaa valitun kohteen Suosikeista.
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seuraavia

painikkeita:

,
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Painike

Selostus
Tyhjentää Suosikki-luettelon.
Siirtää sivulta toiselle, jolloin saadaan näkyviin lisää luettelokohteita.

,

8.4.2 POI-kohteiden hallinta
POI-kohteita voidaan hallita ja asettaa POI-kohteiden näkyvyys sekä omille POI-kohteille että niille
jotka tulivat tuotteen mukana. Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

.

Painike/kuvake

Selostus

Painike, jossa POI-ryhmän
nimi
Painike, jossa POImerkinnän nimi

Avaa luettelon tämän POI-ryhmän aliryhmistä. Uusi luettelo toimii
kuten tämäkin.
Avaa valitun POI-kohteen muokattavaksi. Vain käyttäjän luomat POIkohteet näkyvät tässä luettelossa.
Avaa valitun POI-ryhmän muokattavaksi.
Suodata luettelo sisältämään vain itse tallennetut POI-kohteet
napauttamalla tätä.
Näe kaikki POI-kohteet luettelossa napauttamalla tätä.

Luo uuden POI-ryhmän annetulle ryhmätasolle.
Siirtää sivulta toiselle, jolloin saadaan näkyviin lisää luettelokohteita.
,

Kun POI-ryhmän on avattuna muokattavaksi:

Painike

Selostus
POI-ryhmän kohteita ei näytetä kartalla.

,

, ...

Etäisyyspainikkeet asettavat suurennustason jolla POI-ryhmän kohteet
näkyvät kartalla.
Muokatun POI-ryhmän aliryhmät perivät sen näkyvyysasetukset.

Painike, jossa POI-ryhmän
kuvake

Valitse POI-ryhmälle uusi kuvake napauttamalla tätä painiketta.
Anna POI-ryhmälle uusi nimi napauttamalla tätä painiketta.
Poistaa muokatun POI-ryhmän. Voit poistaa vain POI-ryhmiä jotka on
itse luotu.
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Kun POI-merkintä on avattuna muokattavaksi:

Painike

Selostus

Painike, jossa POI-kohteen
nimi
Painike, jossa POI-kohteen
kuvake
Painike, jossa POI-kohteen
osoite

Anna POI-kohteelle uusi nimi napauttamalla tätä painiketta.
Valitse POI-kohteelle uusi kuvake napauttamalla tätä painiketta.
Muokkaa POI-kohteen sijaintia napauttamalla tätä painiketta. Siirrä POI
toiseen paikkaan valitsemalla uusi paikka kartalta ja napauttamalla
.
Anna POI-kohteelle puhelinnumero napauttamalla tätä painiketta.
Anna POI-kohteelle lisätietoja napauttamalla tätä painiketta.
Poista valittu POI-kohde napauttamalla tätä painiketta.

Puhelinnumero
Lisätietoja

Siirrä POI toiseen POI-ryhmään tai aliryhmään napauttamalla tätä
painiketta.

8.4.3 Tallennettujen reittien hallinta
Tässä voidaan hallita aikaisemmin tallennettuja reittejä. Napauta seuraavia painikkeita:
,

.

Painike
Painike, jossa tallennetun
reitin nimi

,

Selostus
Avaa valitun reitin muokattavaksi.
Poistaa valitun reitin.
Tyhjentää tallennettujen reittien luettelon.
Siirtää sivulta toiselle, jolloin saadaan näkyviin lisää luettelokohteita.

,

8.4.4 Matkalokien hallinta
Matkalokeja voidaan tallentaa ja sitten toistaa niitä, näyttää niitä kartalla ja katsella niiden tietoja.
Napauta seuraavia painikkeita:

Painike

,

,

.

Selostus
Aloittaa parhaillaan ajettavan matkan tallennuksen.
Lopettaa meneillään olevan Matkalokin tallennuksen.

Painike, jossa matkalokin
nimi

56

Esittää valitun matkalokin tiedot.
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Painike

Selostus
Aloittaa valitun Matkalokin simuloidun toiston kartalla.
Siirtää sivulta toiselle, jolloin saadaan näkyviin lisää luettelokohteita.

,
Kun matkalokin tiedot näytetään:

Painike

Selostus

Painike, jossa Matkalokin
nimi

Avaa näppäimistönäytön, jossa voidaan antaa Matkalokille uusi nimi.
Piilota Matkaloki kartalta napauttamalla tätä painiketta. Matkalokille ei
anneta väriä.
Anna Matkalokille nimi napauttamalla
Matkaloki piirretään kartalle sillä värillä.

jotakin

väripainikkeista.

Kartta palaa näyttäen Matkalokin. Kartan mittakaavaksi asetetaan
sopiva näyttämään koko Matkaloki.
Poistaa valitun Matkalokin.
Reitin lokitiedon tallentaminen USB-muistitikkuun GPX-formaatissa.

8.5 Asetukset-valikko
Alpine Navigation Software -ohjelman asetuksia ja toimintaa voidaan muokata. Napauta seuraavia
painikkeita:

,

.

Asetukset-valikossa on lisää alivalikkosivuja. Kaikki loput vaihtoehdot näkyvät napauttamalla

Painike

Selostus
Voit hienosäätää Karttanäytön ulkonäköä ja sisältöä.

.

Viite
sivu 58

Alpine Navigation Software -ohjelman äänien voimakkuutta sivu 59
voi säätää.
Nämä asetukset määrittävät sen, miten reitit lasketaan.

sivu 60

Näiden asetusten avulla voidaan mukauttaa sovellusta sivu 62
paikalliselle kielelle, mittayksiköille, ajalle ja päiväykselle
sekä niiden esitysmuodoille, sekä valita mieluinen
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Painike

Selostus

Viite

ääniopastus-profiili.
Tässä valikossa voidaan hienosäätää näyttöön liittyviä
asetuksia.

sivu 63

Alpine Navigation Software -ohjelman toimintaa
suunnistuksen aikana voidaan hallita.
Joitakin hyödyllisiä varoituksia voidaan ottaa käyttöön ja
hienosäätää.

sivu 64

sivu 65

GPS-tiedot-näyttö voidaan avata.
TMC-viestien
vastaanottamiseen
radioaseman voi valita.

sivu 63

käytettävän

FM-

Matkalokin tallennus voidaan asettaa automaattiseksi ja
hienosäätää siihen liittyviä asetuksia.

sivu 65

sivu 66

Itse tallennettuja tietoja (esim. POI-kohteet, Suosikit ja sivu 66
Historia) ja ohjelmaan tehtyjä asetuksia voidaan hallita.
Tässä näytössä ei ole suunnistustoimintoja. Siinä on vain
tietoja suunnistusjärjestelmän mukana toimitetuista kartoista
ja käyttöoikeuksista.

8.5.1 Karttanäytön asetukset
Voit hienosäätää Karttanäytön ulkonäköä ja sisältöä. Napauta seuraavia painikkeita:
,

.

Painike
3D-asetukset

Väriprofiilit
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,

Selostus
3D-asetukset määrittelevät mitkä nykyisistä kolmiulotteisista kohteista
näytetään kartoilla ja asetusten kautta säädetään kolmiulotteisen
näkymän yksityiskohtaisuutta. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
•

Maamerkit: Maamerkit ovat kolmiulotteisia tai rakennuksen
kaltaisia taiteellisia esityksiä tärkeistä tai laajalti tunnetuista
kohteista. Kolmiulotteisia maamerkkejä on saatavissa vain
joissakin kaupungeista ja maista.

•

Kohotiet: Monimutkaiset risteykset ja korkeussuunnassa
erotetut tiet (kuten ylikulkusillat ja tunnelit) näytetään
kolmiulotteisina.

•

Kolmiulotteinen automaattinen tarkennus: Kytkee Automaattinen
tarkennus -toiminnon päälle ja pois kolmiulotteisessa
karttatilassa.

Alpine Navigation Software voi näyttää kartan ja valikot eri väreillä
päivällä ja yöllä. Valitse kummassakin tilassa käytettävät väriprofiilit ja
valitse automaattinen tai käsivalintainen vaihto päivä- ja yöväriprofiilien
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Painike

Selostus
välillä.

Korkeustiedot
kaksiulotteisella kartalla
Kadunnimet suunnistuksen
aikana

Kaksiulotteisen
automaattisen tarkennuksen
taso:

Kaksiulotteiset kartat voivat myös näyttää kolmiulotteista tietoa. Nämä
"ylhäältä alas" kartat voivat näyttää korkeutta väreillä ja varjostuksella.
Katujen nimet ja POI-kuvakkeet kartalla saattavat häiritä
suunnistuksen aikana. Tällä valitsimella voidaan estää näiden
karttaelementtien näkyminen kun Alpine Navigation Software seuraa
sijaintiasi kartalla. Jos karttaa vieritetään, sekä kadunnimet että POIkuvakkeet ilmestyvät välittömästi takaisin.
Kytkee Automaattinen tarkennus -toiminnon pois tai asettaa
tarkennustason kaksiulotteisessa karttatilassa.

8.5.2 Ääniasetukset
Alpine Navigation Software -ohjelman äänien voimakkuutta voi säätää. Napauta seuraavia
painikkeita:

,

Painike
Näppäinäänet

,

.

Selostus
Näppäinäänet
ovat
kuultavissa
olevia
vahvistuksia
joko
laitepainikkeiden painamisesta tai kosketusnäytön napauttamisesta.
Tällä valitsimella voi kytkeä näppäinäänet päälle ja sammuttaa ne.
Näppäinäänet kuuluvat varsinainen voimakkuus-tasolla.
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8.5.3 Reittisuunnittelun valinnat
Nämä asetukset määrittävät sen, miten reitit lasketaan. Napauta seuraavia painikkeita:
,

.

Painike
Ajoneuvo

Tietyypit joita käytetään
reitinsuunnitteluun

,

Selostus
Voit määrittää, minkä tyyppisellä ajoneuvolla olet liikenteessä reitillä.
Tähän asetukseen perustuen joitain tietyyppejä ei oteta mukaan
reittiin tai joitain rajoituksia ei oteta huomioon reitinlaskennassa.
Saadaksesi tarkoituksiisi sopivan reitin, voit myös valita mitkä
tietyypit otetaan huomioon ja mitkä jätetään huomiotta reittiä
valittaessa, mikäli mahdollista.
Tietyypin jättäminen pois laskelmista on ensisijainen vaihtoehto. Se
ei tarkoita välttämättä täyttä kieltoa. Jos määränpäähän pääsee vain
käyttäen joitakin pois suljettuja tietyyppejä, niitä käytetään, mutta
vain niin pitkälti kuin välttämätöntä. Tällaisessa tapauksessa Reitin
tiedot -näyttösivulla näkyy varoitus, ja valintaasi sopimaton tie
näytetään kartalla erivärisenä.

Reitinlaskentamenetelmä

Tästä voit valita kolmen reittityypin välillä. Reititysmenetelmä voidaan
myös vaihtaa tilapäisesti reittiä luotaessa. Kun määränpää on valittu,
napauta Kohdistinvalikosta

Reitin TMCuudelleenlaskentamenetelmä

Ajoneuvotyypit:
•

Auto

•

Taksi

•

Bussi

•

Hätä-ajoneuvot

60

.

Tämä asetus määrittää kuinka Alpine Navigation Software käyttää
vastaanotettuja TMC-tietoja reitin uudelleenlaskennassa:
•

Automaattinen: Kun reitin uudelleenlaskentaa tarvitaan
vastaanotettujen TMC-tapahtumien takia, Alpine Navigation
Software laskee reitin uudestaan automaattisesti.

•

Käsikäytöllä: Kun reitin uudelleenlaskentaa tarvitaan
vastaanotettujen TMC-tapahtumien takia, Alpine Navigation
Software ilmoittaa siitä, mutta voit päättää lasketaanko reitti
uudestaan vai ei.

•

Pois päältä (Off): TMC-liikennetiedot huomioidaan vain silloin,
kun reitti lasketaan uudelleen poikettuasi alkuperäiseltä reitiltä.
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Tietyypit joita käytetään reitinsuunnitteluun:
Tyyppi
Moottoritiet
Päällystämättömät tiet

Kertamaksu

Kausimaksu

Tarvitaan lupa

Selostus
Moottoriteitä voi olla hyvä välttää, kun ajat hitaalla autolla tai hinaat toista
ajoneuvoa.
Alpine Navigation Software sulkee oletuksena pois päällystämättömät tiet:
Päällystämättömät tiet ovat yleensä huonossa kunnossa, eikä niillä pysty
saavuttamaan nopeusrajoitusta.
Oletuksena Alpine Navigation Software ottaa mukaan reitteihin
kertamaksulliset tiet (maksulliset tiet joilta peritään maksu joka kerralta
erikseen). Jos maksulliset tiet suljetaan pois, Alpine Navigation Software
suunnittelee parhaan maksuttoman reitin.
Maksulliset tiet ovat teitä, joiden pitempiaikainen käyttö perustuu
ennakkomaksuun. Ne voidaan ottaa käyttöön tai sulkea pois käytöstä
erillisinä kertamaksullisista teistä.
Joidenkin teiden käyttöön tai joillekin alueille kulkemiseen saatetaan tarvita
erikoislupa tai lupa maanomistajalta.
Alpine Navigation Software sulkee nämä tiet pois reittilaskennasta
oletuksena.

Lautat

Alpine Navigation Software sisällyttää oletuksena autolautat
reittisuunnitelmiin. Kartat eivät välttämättä sisällä tietoa väliaikaisista
lautoista. Lautoilla saatetaan myös vaatia maksu.

Rajanylityssuunnittelu

Joissakin tapauksissa käyttäjän muun suunnistuksen ja reittimääritysten
mukaan laskettu reitti johtaisi toisen maan kautta. Jos haluat pysyä aina
samassa maassa, kytke tämä valinta pois käytöstä.

Reitinlaskentamenetelmä-tyypit:
Valinta
Nopea

Lyhyt

Taloud.

Helppo

Selostus
Tarjoaa nopeimman mahdollisen reitin, jos voit ajaa kaikilla teillä
nopeusrajoitus nopeutta tai lähellä sitä. Tavallisesti paras ratkaisu nopeille ja
tavallisille autoille.
Tuottaa reitin, jolla on lyhin kokonaispituus kaikista mahdollisista reiteistä
reittipisteiden välillä. Sopii yleensä hitaille ajoneuvoille.
Yhdistää Nopean ja Lyhyen edut: Alpine Navigation Software laskee ikään
kuin laskettaisiin Nopeaa reittiä, mutta valitsee polttoaineen säästämiseksi
muita teitä.
Seurauksena reitti, jossa on vähemmän käännöksiä. Tällä valinnalla
saadaan Alpine Navigation Software esimerkiksi viemään moottoritielle
useiden pikkuteiden tai kujien sijasta.
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8.5.4 Paikallisasetukset
Näiden asetusten avulla voidaan mukauttaa sovellusta paikalliselle kielelle, mittayksiköille, ajalle ja
päiväykselle sekä niiden esitysmuodoille, sekä valita mieluinen ääniopastus-profiili. Napauta
seuraavia painikkeita:

,

,

Painike
Ohjelman kieli

Puheääniprofiili

Yksiköt

.

Selostus
Tämä painike näyttää Alpine Navigation Software -ohjelman
käyttöliittymän kirjoitetun kielen. Napauttamalla painiketta voit valita
kielen käytettävissä olevien kielten luettelosta. Sovellus käynnistyy
uudestaan vahvistuksen jälkeen, jos tätä asetusta muutetaan.
Tämä painike näyttää ääniopastuksen profiilin. Napauttamalla
painiketta voit valita profiilin käytettävissä olevien kielten ja puhujien
luettelosta. Saat ääninäytteen napsauttamalla nopeasti. Kosketa OK,
kun olet valinnut uuden ääniopasteiden kielen.
Voit asettaa matkan yksiköt, joita käytetään tässä ohjelmassa. Alpine
Navigation Software ei välttämättä tue kaikkia yksiköitä kaikilla
ääniopastuksen kielillä. Valittaessa mittayksikkö, jota ei tueta valitussa
ääniopastuksen kielessä, siitä tulee varoitusviesti.

Aseta päivämäärän ja ajan
Voit asettaa päivämäärän ja ajan esitysmuodon. Useita kansainvälisiä
esitysmuoto
muotoja on käytettävissä.
Aika- ja aikavyöhykeasetukset aika- ja aikavyöhykeasetuksiin pääsee tästä. Alpine Navigation
Software auttaa korjaamaan laitteen ajan aina erittäin tarkkaan GPSaikaan. Alpine Navigation Software -ohjelman voi myös määrittää
käyttämään automaattisesti GPS-sijainnin aikavyöhykettä.

Aika- ja aikavyöhykeasetukset:
Painike

Selostus

Ajan automaattinen korjaus
GPS-aikaan
Aseta aikavyöhyke
automaattisesti

Tällä voi synkronoida kellon GPS-vastaanottimen erittäin tarkkaan
aikaan.

Aseta aikavyöhyke

Aseta aikavyöhyke käsin jos et halua synkronoida aikavyöhykettä
automaattisesti. Näin voit käyttää Ajan automaattista korjausta ja
lisätä siihen aikavyöhykemuutoksen halutun ajan saamiseksi.
GPS-vastaanottimen ja laitteen kellot näytetään. Ota huomioon että
GPS-kello on käytettävissä vain kun GPS-vastaanotto toimii. Voit
tarkistaa, onko korjaus tarpeen.

Vertaile GPS-paikantimen ja
laitteen aikaa
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Tällä toiminnolla laitteen kellon aikavyöhyke synkronoidaan nykyisen
GPS-sijainnin perusteella saatuun aikavyöhykkeeseen. Toiminto on
hyödyllinen ulkomailla matkustettaessa.
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8.5.5 Näytön säädöt
Tässä valikossa voidaan hienosäätää laitteeseen liittyviä asetuksia. Napauta seuraavia painikkeita:
,

,

,

.

Painike

Selostus

Näytön säädöt

Voit hienosäätää näytöllä näkyvien sisältöjen paikkaa. Napauta tätä
painiketta, sijoita sovelluksen ikkuna uuteen paikkaan nuolien avulla.
Tallenna muutokset ja poistu napauttamalla

.

8.5.6 Navigointiasetukset
Alpine Navigation Software -ohjelman toimintaa suunnistuksen aikana voidaan hallita. Napauta
seuraavia painikkeita:

Painike
Säilytä sijainti tiellä

,

,

,

.

Selostus
Tällä toiminnolla laite korjaa ajettaessa
vertaamalla ajoneuvon sijaintia tieverkkoon.

GPS-sijainti-virheitä

Tämän toiminnon sammuttamalla poistuu myös GPS-sijainnin
virheensuodatus käytöstä. Kartalla näkyvää sijaintia koskevat kaikki
sijaintivirheet ja vaihtelut.
Reitiltä poistumisen
uudelleenlaskenta

Tämä valitsin määrää suorittaako Alpine Navigation Software
automaattisesti reitin uudelleenlaskennan jos siltä poiketaan. Jos
tämä toiminto on pois päältä, reitin uudelleenlaskenta on
käynnistettävä käsin, sillä muutoin suunnistus pysäytetään kunnes on
palattu alunperin suositellulle reitille.
Muun pisteen kuin nykyisen GPS-sijainnin valinta aktiivisen reitin
lähtöpisteeksi ottaa automaattisesti tämän toiminnon pois käytöstä.

Palauta Lukitus-sijaintiin

Jos olet liikuttanut tai kiertänyt karttaa suunnistuksen aikana, tämä
toiminto siirtää sen takaisin nykyiseen GPS-sijaintiin ja ottaa
uudelleen käyttöön automaattisen kartan kierron kun laitteeseen ei
kosketa tietyn ajan kuluessa.
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8.5.7 Varoitusasetukset
Joitakin käytännöllisiä varoituksia voidaan ottaa käyttöön ja kosketusnäyttö pois käytöstä liikkuvassa
ajoneuvossa Turvatilalla. Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

,

.

Painike
Varoita ylinopeudesta

Selostus
Kartta voi sisältää tietoa tieosuuksien nopeusrajoituksista. Alpine
Navigation Software kykenee varoittamaan sinua, jos ylität sen
hetkisen nopeusrajoituksen. Tämä tieto ei välttämättä sisälly
alueesi karttaan (kysy jälleenmyyjältä) tai se voi olla osittain
väärää joillain tieosuuksilla. Tämä asetus määrittää sen, tuleeko
varoituksia. Voit asettaa suhteellisen ylinopeustason josta
sovellus varoittaa (100 % vastaa nykyistä nopeusrajoitusta):
•

Taajamissa: kaupungeissa ja kylissä

•

Muualla: kaikissa muissa paikoissa

Varoituksia on kahta tyyppiä: Niiden seuranta voidaan ottaa
käyttöön tai pois käytöstä tyypeittäin:
•

Äänivaroitus: Kuuluu valittua ääniopastus-profiilia käyttävä
ääniviesti.

•

Näkövaroitus: Kartan reunaan ilmestyy nopeusrajoituksen
symboli (esimerkiksi

Liikennevalvontakameravaroitus

).

Tällä toiminnolla voidaan saada varoitus lähestyttäessä
liikennevalvontakameraa. Sinun täytyy selvittää omalla vastuulla
tämän toiminnon käytön laillisuus maassa, jossa sitä aiotaan
käyttää. Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:
•

Äänivaroitus: piippauksia voidaan soittaa lähestyttäessä
kameraa tai vain varoitusääniä jos ylitetään
nopeusrajoitusta lähestyttäessä yhtä kameroista.

•

Näkövaroitus: kameran tyyppi ja valvottu nopeusrajoitus
näkyy Karttanäytöllä lähestyttäessä yhtä näistä
kameroista.

Tätä painiketta ei näytetä kun GPS-sijaintia ei ole saatavissa ja
jos ollaan jossakin niistä maista, joissa varoitukset
Liikennevalvontakameroista on kielletty. Vaikka painike on
käytettävissä, olet vastuussa tämän toiminnon käytön laillisuuden
tarkastamisesta paikkakohtaisesti.
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8.5.8 GPS
GPS-tiedot-näyttö voidaan avata. Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

,

.

8.5.9 TMC
TMC-viestien vastaanottamiseen käytettävän FM-radioaseman voi valita. Napauta seuraavia
painikkeita:

,

Painike
Käytä automaattiviritystä

,
Sulje pois tämä asema

Näytä pois suljetut asemat

,

,

,

.

Selostus
Jos Automaattiviritin on päällä Alpine Navigation Software -ohjelman
viritin hakee FM CCIR-radiotaajuusaluetta etsien TMC-signaalia.
Ensimmäinen asema josta tulee TMC-tietoja otetaan käyttöön
automaattisesti. Kun TMC-signaalia ei ole saatavissa, viritin jatkaa
hakua. Valitse radio-asema käsin kääntämällä Automaattiviritin pois
päältä.
Kun Automaattiviritin on pois päältä, haluttua radio-asemaa voidaan
hakea käsin näillä painikkeilla.
Laita nykyinen vastaanotettu FM-radio-asema pois suljettujen
asemien luetteloon napauttamalla tätä painiketta, jolloin Alpine
Navigation Software hakee toista asemaa sen sijaan.
Kun painat tätä painiketta, aiemmin poissuljettujen radio-asemien
luettelo avautuu. Jokin tai kaikki poissuljetut asemat voidaan ottaa
takaisin käyttöön.
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8.5.10 Matkalokiasetukset
Matkalokin tallennus voidaan asettaa automaattiseksi ja hienosäätää siihen liittyviä asetuksia.
Napauta seuraavia painikkeita:

,

Painike

,

,

,

.

Selostus

Päivitysväli

Tämä asetus määrää kuinka usein matkan pisteet tallennetaan.
Sijaintitiedot saadaan normaalisti sekunneittain GPS:ältä. Mikäli et
tarvitse sellaista yksityiskohtaista lokia, voit lisätä tämän määrää
säästääksesi tilaa matkalokissa.

Salli automaattitallennus

Matkalokien suurin koko

Luo NMEA/SIRF -loki:

Kun automaattinen tallennus sallitaan, sinun ei tarvitse käsin kytkeä
matkalokin tallennusta päälle ja pois päältä. Alpine Navigation
Software alkaa automaattisesti tallentaa matkalokia heti kun GPSsijainti on saatavilla.
Voit asettaa suurimman tietokannan koon automaattisesti
tallennetuille matkalokeille. Kun raja saavutetaan, vanhimmat
automaattisesti tallennetut matkalokit poistetaan.
Erillään normaalista matkalokista voit asettaa Alpine Navigation
Software -ohjelman tallentamaan alkuperäiset GPS-tiedot GPSlaitteesta. Nämä lokitiedot tallennetaan erillisinä tekstitiedostoina
USB-muistitikkuun. Niitä ei voi avata tai toistaa Alpinenavigointiohjelmistolla.

8.5.11 Käyttäjän tietojen hallinta
Itse tallennettuja tietoja (esim. POI-kohteet, Suosikit ja Historia) ja ohjelmaan tehtyjä asetuksia
voidaan hallita. Napauta seuraavia painikkeita:

,

,

,

,

.

Painike
Varmuuskopioi käyttäjän
tiedot

Palauta käyttäjän tiedot

Palauta kaikki asetukset
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Selostus
Käyttäjän tekemät valinnat ja voimassa olevat asetukset tallennetaan
USB-muistitikkuun. Käytössä on aina yksi varmuuskopiotiedosto. Jos
varmuuskopiointi tehdään myöhemmin, aiemman varmuuskopion
päälle kirjoitetaan uusilla tiedoilla.
Kaikki käyttäjän tiedot ja asetukset kirjoitetaan yli
varmuuskopiotiedostoon tallennetuilla tiedoilla. Viimeisen
varmuuskopion jälkeen luodut tiedot ja asetukset menetetään.
Kaikki asetukset palautetaan niiden tehdasoletusasetuksiin, mutta
käyttäjän tietoja ei poisteta. Sovellus täytyy käynnistää uudelleen.
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9 Sanasto
2D/3D GPS-vastaanotto
GPS-vastaanotin käyttää satelliittisignaaleja sijainnin paikantamiseen ja vaatii vähintään neljän
satelliitin signaalin, jotta kolmiulotteinen sijainti voidaan laskea korkeus mukaan luettuna. Koska
satelliitit liikkuvat ja jotkin kohteet voivat estää signaalit, GPS-paikannin ei ehkä vastaanota neljää
signaalia. Jos käytettävissä on kolme satelliittia, vastaanotin voi laskea GPS-sijainnin vaakatasossa,
mutta tarkkuus on alhaisempi, eikä GPS-paikannin anna korkeustietoja: vain kaksiulotteinen
vastaanotto on mahdollinen.

Aktiivinen reitti
Reitti jota juuri suunnistetaan. Reittejä voidaan tallentaa Alpine Navigation Software -ohjelmaan ja
ladata siitä, mutta vain yksi reitti on aktiivinen kerrallaan, ja se on aina aktiivinen siihen saakka,
kunnes se poistetaan, saavutaan määränpäähän tai suljetaan Alpine Navigation Software. Katso
myös: Reitti.

Kaupungin keskusta
Kaupungin keskusta ei ole paikkakunnan geometrinen keskipiste, vaan kartan laatijoiden kartalta
valitsema mielivaltainen piste. Pienissä kaupungeissa ja kylissä se on yleensä tärkein risteys,
suuremmissa kaupungeissa tärkeä risteys.

GPS-tarkkuus
GPS-laitteen ilmoittaman sijainnin ja todellisen sijainnin väliseen eroon vaikuttavat useat tekijät.
Esimerkiksi GPS-paikantimen sijainnin laskentatarkkuuteen vaikuttavat erilaisin ja vaihtelevin tavoin
signaalin viive ionosfäärissä ja heijastavat esineet GPS-laitteen lähellä.

Kartta
Alpine Navigation Software käyttää digitaalisia karttoja, jotka eivät ole pelkästään tietokoneistettuja
versioita perinteisistä paperikartoista. Paperikarttojen tavoin kaksiulotteiset digitaalikartat esittävät
kadut ja tiet. Korkeus näytetään värein.
Kolmiulotteisessa tilassa voidaan nähdä myös korkeuserot, esimerkiksi laaksot ja vuoret tai kohotiet.
Joissakin kaupungeissa näytetään myös kolmiulotteiset maamerkit ja kolmiulotteiset rakennukset.
Digitaalisia karttoja voidaan käyttää vuorovaikutteisesti: niitä voidaan suurentaa ja pienentää
(suurentaa tai pienentää mittakaavaa), kallistaa ylös ja alas sekä kiertää vasemmalle ja oikealle.
GPS-tuetussa suunnistuksessa digitaalikartat mahdollistavat reittisuunnittelun.

Pohjoinen ylös kartan suuntaus
Pohjoinen ylös -tilassa karttaa kierretään siten että pohjoinen on aina ylöspäin. Tämä on suunta 2D
Pohjoinen ylös -tilassa. Katso myös: Jälki ylös kartan suuntaus.
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Reitti
Sarja määränpäitä, joihin mennään yksi toisensa jälkeen. Yksinkertaisessa reitissä on yksi
aloituspiste ja vain yksi määränpää. Monipistereiteissä voi olla yksi tai useampia etappeja
(välimääränpäitä). Viimeinen reittipiste on lopullinen määränpää ja reitti on jaettu useisiin
etappiväleihin (yhdestä määränpäästä toiseen).

Teema
Alpine Navigation Software sisältää toimitettaessa kartan väriteemat päiväsaika ja yö-käyttöön.
Teemat ovat kartan mukautettuja grafiikka-asetuksia, joissa voi olla eri värit kaduille, kortteleille tai
vedenpinnalle kaksi- ja kolmiulotteisissa tiloissa, ja niissä esitetään varjot eri tavoin kolmiulotteisessa
tilassa.
Valittuna on aina yksi päiväteema ja yksi yöteema. Alpine Navigation Software käyttää näitä
vaihdellessaan päivä- ja yötilojen välillä.

Jälki ylös kartan suuntaus
Jälki ylös -tilassa karttaa kierretään niin, että sen yläreuna näyttää aina ajosuuntaan. Tämä on
oletussuuntaus 3D-karttanäyttö -tilassa. Katso myös: Pohjoinen ylös kartan suuntaus.

Liikennevalvontakamera
Erityinen POI-tyyppi, jota käytetään nopeuskameroiden ja liikennevalokameroiden merkitsemiseen.
Eri tietolähteitä on saatavilla ja voit lisäksi merkitä liikennevalvontakameroiden paikkoja kartalle
itsekin.
Alpine Navigation Software -ohjelman voi asettaa varoittamaan sinua lähestyessäsi yhtä näistä
kameroista.
Liikennevalvontakamerojen sijainnin tunnistaminen on kiellettyä joissain maissa. On täysin kuljettajan
vastuulla tarkastaa voidaanko tätä toimintoa käyttää matkan aikana.
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10 Pakkauslaatikko

10.1 Vakiovarusteet
•

NVE-M300P-navigaattori

1x

•

TMC-yksikkö

1x

•

Kytkentäkaapeli

1x

•

Tarrakiinnike

2x

•

Itseporautuva peltiruuvi (M4x14)

4x

•

3-napainen RGB-jatkokaapeli

1x

•

USB mini -kaapeli

1x

•

Ulkoinen GPS-antenni

1x

•

GPS:n vesitiivis laippa

1x

•

Kaapelikiinnike (GPS-antennia varten)

5x

•

Antennin asennuslevy

1x

•

Asennusopas

1x

•

Pikaopas

1x

•

Käyttöohje CD-ROM-levyllä

1x

10.2 Lisävarusteet
•

FM RDS Antenni KAE-500FM (TMC-antenni)
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11 Tekniset tiedot

Pääyksikön koko (LxKxS)

85 mm x 25 mm x 110 mm

Pääyksikön paino

265 g

Suoritin

Atlas III Titan (600 MHz)

Anturi

Sisäänrakennettu hyrrä- ja kiihtyvyysanturi, 12-kanavainen
GPS-vastaanotin (32 kanavan valmius)

RDS-TMC-viritin

TMC-yksikkö

Sisäinen muisti

2 Gt sisäinen flash-muisti,
jossa valmiina Länsi- ja Itä-Euroopan kartat

USB-väylä

2.0

Audio

Linjatasoinen audiolähtö (mono)

Näytön tarkkuus

400 x 232 pikseliä – analoginen RGB-lähtö

Sähköntarve

12V DC (10–16V)

Sulake

AGC/3AG – 7.5A

Käyttölämpötila

-10°C – +50°C (+14°F to +122°F)

Säilytyslämpötila

-25°C – +70°C (-13°F – +158°F)

Huomautus:
Koska tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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