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Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad.
Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby dokładnie
poznać swoje urządzenie.
Jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące Twojego urządzenia, albo wrażenie, że niniejsza
instrukcja obsługi nie jest kompletna, prosimy zwrócić się do sprzedawcy lub bezpośrednio do
nas.
Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej korzystać.
Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com.
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Niniejsza instrukcja dostarcza informacji jak korzystać z urządzenia. Znajdziesz w niej ważne
informacje , metody uruchamiania różnych funkcji i inne.

Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych
zasad, zwiększa ryzyko wypadku i może doprowadzić do obrażeń.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regulacja głośności - Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności, może to spowodować wypadek.
Zasilanie - Używaj tylko ładowarki znajdującej się w zestawie lub dedykowanej ładowarki NavRoad. Użycie
niewłaściwej ładowarki lub ładowarki niskiej jakości może spowodować uszkodzenie lub pożar.
Bezpieczeństwo - Sugestie nawigacji nie mogą zastąpić żadnych lokalnych przepisów ruchu drogowego lub
Twojej oceny i/lub znajomości zasad bezpieczeństwa ruchu.
Instalacja samochodowa – Nie dokonuj zmian w instalacji samochodowej, aby uniknąć uszkodzenia.
Ingerencja i przebudowywanie - Samodzielne przebudowywanie urządzenia może spowodować jego
uszkodzenie oraz powoduje utratę gwarancji.
Instalacja - Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody, źródeł ciepła, zanieczyszczeń, oleju itp., aby uniknąć
wypadku, pożaru i porażenia prądem.
Podgrzewane/metalizowane szyby – Szyby tego typu osłabiają sygnał GPS.
Bezpośrednie nasłonecznienie - Unikaj narażania urządzenia oraz akcesoriów na bezpośrednie
nasłonecznienie. Może to spowodować jego przegrzanie. Nie pozostawiaj urządzenia w pojeździe na czas

9.

postoju w upalny dzień. Może to spowodować deformację obudowy.
Płyny - Trzymaj urządzenie z dala od płynów.

Upewnij się, że podczas instalacji urządzenie jest wyłączone.
Podłączaj urządzenie do ładowarki dopiero po uruchomieniu silnika.
1.
2.

Aby uniknąć rozładowania baterii, zaleca się używanie nawigacji z podłączonym zasilaniem.
Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach,
gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

1.

Sygnał GPS nie jest dostępny w zamkniętych miejscach, jak tunele lub podziemne parkingi.
Także między wysokimi budynkami lub pod drzewami sygnał GPS może być słaby.
Unikaj instalowania urządzeń generujących pole elektromagnetyczne. Może to spowodować
zakłócenia odbioru sygnału GPS. (Instaluj inne urządzenia GPS w odległości co najmniej 40
cm.)
Jeżeli przednia szyba jest pokryta warstwą odbijająca światło szyba może być
atermiczna/metalizowana/podgrzewana i utrudniać odbiór sygnału GPS. Należy wówczas
zamontować urządzenie w „czystym obszarze” – np. poniżej wstecznego lusterka.

2.

3.

Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj ściereczki zwilżonej roztworem łagodnego detergentu,
następnie wytrzyj urządzenie do sucha. Nie używaj chemicznych środków czyszczących i
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części.
Czyść ekran używając miękkiej, czystej i wolnej od włókien ściereczki. Użyj wody, alkoholu
izopropylowego lub płynu do czyszczenia okularów. Zwilż płynem ściereczkę i delikatnie przetrzyj
ekran.

1.
2.
3.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody i wilgoci. Urządzenie NavRoad nie jest
wodoodporne
Aby uniknąć kradzieży, nie pozostawiaj urządzenia w widocznym miejscu, kiedy wysiadasz z
samochodu.
Nie dopuść do upadku urządzenia.

System GPS (Global Positioning System) korzysta z satelitów krążących po orbicie okołoziemskiej.
Satality te ciągle nadają sygnał radiowy zawierający informację o pozycji i czasie. W ten sposób na
powierzchni ziemi można odebrać sygnał GPS z przynajmniej trzech satelitów pod warunkiem, że
znajdujemy się na otwartej przestrzeni. Dokładnośc tych danych zależy od jakości sygnału. Jeżeli
sygnał jest silny, a warunki odbioru sprzyjające GPS umożliwi określenie długości geograficznej,
szerokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza (tzw. sygnał 3D). Jeżeli sygnał jest słaby,
a warunki odbioru niesprzyjające możliwe będzie ustalenie jedynie szerokości i długości
geograficznej, jednak z większym błędem ustalenia pozycji.

W podrozdziale Ustalanie pozycji wspomniano, iż proces ten w systemie nawigacyjnym wprowadza
pewne błędy. Z tego powodu system może ustawić aktualną pozycję na mapie w miejscu, gdzie nie
istnieje żadna droga. By skorygować ten błąd niektóre programy nawigacyjne zawsze zakładają, że
jedziemy tylko drogą i koryguje pozycję przyciągając wskazanie do najbliższej drogi. Funkcja ta nosi
nazwę przyciągania do drogi.

Bez przyciągania do drogi

Z przyciąganiem do drogi

Błędy lokalizacji są korygowane dzięki połączeniu z satelitami, metodzie nawigacji zliczeniowej i
przyciąganiu do drogi. W specyficznych sytuacjach funkcje te mogą nie działać, a błąd może ulec
zwiększeniu.

Jeżeli urządzenie nie odbiera sygnału z przynajmniej trzech satelitów funkcja nawigacji nie będzie
pracować poprawnie. W pewnych warunkach jazdy, sygnał z satelitów może być niedostępny lub
ograniczony. W tej sytuacji również nie będzie można skorzystać z nawigacji. Jeżeli w pobliżu
urządzenia nawigacyjnego użytkowany jest telefon samochodowy, telefon komórkowy lub
radio CB na skutek zakłóceń może nastąpić chwilowa utrata sygnału GPS. Jeżeli urządzenie nie
było użytkowane przez dłuższy czas, lokalizacja pojazdu i lokalizacja wskaźnika na mapie mogą się
od siebie różnić. Dokładność wskazania zostanie przywrócona po odzyskaniu wystarczająco silnego
sygnału GPS. Taka sytuacja może mieć również miejsce w określonych przypadkach podczas jazdy,
m.in.:

W tunelach i zadaszonych parkingach

Pod drogami na estakadzie lub mostami

Podczas jazdy pośród wysokich budynków

Podczas jazdy w gęstym lesie
i pomiędzy drzewami

Istnieje wiele powodów dla których rzeczywista pozycja pojazdu może się różnić od pozycji
wskaźnika na mapie. Kilka z nich przedstawiono poniżej.

W momencie wykonywania lekkiego skrętu

Gdy obok znajduje się droga równoległa

Podczas jazdy tzw. zygzakiem

Podczas jazdy po drodze krętej

Podczas jazdy po tzw. pętli

Podczas przeprawy promem

Podczas jazdy po drodze, której nie ma na mapie

Podczas jazdy po zakrzywieniu,
po jeździe prostym odcinkiem

Podczas jazdy drogą z dużymi
zmianami wysokości np. w górach

W momencie wjazdu lub wyjazdu
z parkingu wielopoziomowego
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Urządzenie można włączyć poprzez kilkusekundowe przytrzymanie przycisku POWER
umieszczonego na obudowie urządzenia. Jeżeli wyłaczone urządzenie zostanie podłączone do
źródła prądu uruchomi się ono automatycznie.
By wyłączyć urządzenie należy przez około sekundę przytrzymać przycisk POWER umieszczony na
obudowie urządzenia, co spowoduje wyświetlenie menu wyłączania. Pojawi się on również, gdy
urządzenie zostanie odcięte od źródła zasilania.

Dotykając jednego z trzech przycisków możemy kolejno:
1. Uśpić ekran urządzenia
2. Wyłączyć urządzenie
3. Zamknąć menu wyłączania i powrócić do poprzedniego ekranu
Jeżeli przez 10 sekund nie dokonamy żadnego wyboru urządzenie wyłączy się automatycznie.

Po uruchomieniu urządzenia przywita nas ekran wyboru. Możemy w nim zadecydować czy chcemy
uruchomić oprogramowanie nawigacyjne (domyślnie jest to aplikacja MapFactor NAVIGATOR FREE,
lecz można to zmienić) lub przejść do systemu operacyjnego Android, pod kontrolą którego działa
urządzenie.

Każde urządzenie dostarczane jest z preinstalowanym oprogramowaniem nawigacyjnym MapFactor
NAVIGATOR FREE oferowanym w wielu wersjach językowych.
Po pierwszym uruchomieniu programu zostaniemy zapytani z jakich map chcemy korzystać – do
wyboru mamy bezpłatne mapy oparte o materiał kartograficzny dostarczony przez OpenStreetMap
lub dodatkowo płatne mapy oparte o materiał firmy TomTom. Mapy darmowe tworzą na bieżąco
rzesze wolontariuszy na całym świecie. Jeżeli zauważysz błąd w mapach koniecznie zgłoś ten fakt na
stronie http://www.openstreetmap.org/, a zgłoszenie zostanie uwzględnione w kolejnych
aktualizacjach. W celu skorzystania z map bez dodatkowych opłat wybieramy „NAVIGATOR FREE”.

Następnie otrzymamy możliwość wyboru języka oraz systemu jednostek które będą używane w
programie. Gdy wszystkie ustawienia będą poprawne wybieramy „Start Navigator”.

Po zaakceptowaniu informacji dotyczącej licencji map (Open Database) uzyskujemy dostęp do
głównego menu aplikacji. Urządzenie jest fabrycznie dostarczane z wszystkimi dostępnymi głosami
nawigacji, bazą fotoradarów oraz mapą Polski. Mapy innych krajów można pobrać samodzielnie
wybierając menu „Zarządzanie mapami”.

W menu głównym możemy odnaleźć interesujący nas punkt na mapie za pomocą opcji „Szukaj”,
zaplanować trasę w szczegółach wybierając menu „Trasa”, wybrać cel z menu „Ulubione” czy uzyskać
dostęp do ustawień programu.

By szybko wprowadzić cel podróży użyjemy opcji „Nawiguj”

Na wyświetlonym ekranie, za pomocą górnej belki, możemy wybrać cel trasy podając adres, wybrać
adres z map Google, wybrać go z listy punktów POI czy też podać konkretne współrzędne
geograficzne.

Sekcja wprowadzania adresu podzielona jest na etapy – najpierw wprowadzamy kraj docelowy,
następnie miejscowość i finalnie ulicę oraz numer domu. Po wprowadzeniu danych punktu pojawia
się ekran podsumowujący wprowadzone dane.

Możemy tutaj zadecydować czy wprowadzony punkt jest początkiem trasy, jej punktem pośrednim
czy też końcem. Wprowadzony punkt możemy dodać do ulubionych lub zobaczyć go na mapie.
Jeżeli punkt jest miejscem do którego chcemy rozpocząć nawigację dokładnie w tej chwili klikamy
przycisk „Nawiguj” co rozpocznie wyznaczanie trasy od miejsca w którym się aktualnie znajdujemy.

Menu ustawień daje użytkownikowi dostęp do personalizacji niemal każdego elementu
oprogramowania. Zmiany te powinny być dokonywane świadomie przez użytkowników świadomych
ich konsekwencji.

Urządzenie wyposażone jest w dedykowaną aplikację do obsługi wbudowanego rejestratora trasy.
Umożliwia ona zarządzanie nim jak również dba o automatyczne uruchomienie nagrywania po
starcie urządzenia. Ekran główny aplikacji Rejestrator trasy i jego funkcje przedstawiono poniżej:

Przeglądarka
nagrań i zdjęć
Ustawienia
rejestratora
trasy
Włącz / wyłącz
nagrywanie
dźwięku

Zrób zdjęcie

Rozpocznij /
Zatrzymaj
nagrywanie
Chroń nagranie
przed
nadpisaniem

Nagrania mogą być zapisywane wyłącznie na karcie pamięci. By korzystać z rejestratora trasy
konieczne jest umieszczenie karty microSD w stosownym gnieździe.

Rejestrator trasy jest w pełni konfigurowalny dzięki wbudowanemu menu jego ustawień. Poniżej
przedstawiono wszystkie opcje oraz ich zastosowanie.
Długość nagrań w pętli – określa czas trwania pojedynczego nagrania.
Wygaszaj ekran – określa po jakim czasie ekran urządzenia ma zostać wygaszony, żeby nie oślepiać
kierowcy. Opcję tę można wyłączyć, np. jeżeli korzystamy z programu nawigacyjnego i chcemy by
ekran był widoczny.
Jakość – określa jakość obrazu z jaką mają być zapisywane nagrania (1080p, 720p lub 480p).
Czułość – gdy urządzenie wykryje nagłe hamowanie rejestrator trasy oznaczy aktualne nagranie jako
„chronione” i nie pozwoli go nadpisać pomimo nagrywania w pętli. Ta opcja określa czułość GSensora z jaką ma on reagować na powyższą sytuację.
Chroń ważne nagrania – wyłączenie tej opcji wyłączy wbudowany G-Sensor. Wówczas oznaczanie
nagrania jako „Chronione” będzie możliwe tylko ręcznie.
Nagrywanie dźwięku – dzięki tej opcji możemy zadecydować czy oprócz opbrazu urządzenie ma
rejestrować również dźwięk.
Automatyczny zapis po właczeniu zasilania – włączenie tej opcji sprawia, że aplikacja rozpocznie
nagrywanie w momencie uruchomienia urządzenia.
Otwarte w tle – dzięki tej opcji program uruchamiany jest w tle i nie zastępuje na ekranie okna
programu nawigacyjnego.
Ekspozycja – umożliwia korektę ekspozycji obrazu.

Aplikacja posiada wbudowaną przeglądarkę zapisanych nagrań i zdjęć, dzięki której możemy się z
nimi zapoznać bez konieczności podłączania karty microSD do komputera.

Ekran przeglądarki podzielony został na dwie sekcje. W lewej jej części wybieramy co chcemy
przeglądać – nagrania wideo, nagrania wideo oznaczone jako „Chronione” lub Zdjęcie. Po prawej
stronie znajduje się lista nagrań i zdjęć w danej kategorii umieszczonych w folderach będących datą
ich zapisu. Nagranie lub zdjęcie możemy usunąć dotykając go palcem i przytrzymując go przez
około jedną sekundę.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany transmiter FM, za pomocą którego możliwe jest
przekierowanie wszystkich dźwięków urządzenia na konkretną częstotliwość radiową. Ustawienie tej
samej częstotliwości w radioodbiorniku samochodu umożliwi odsłuch dźwięków urządzenia w
głośnikach pojazdu. Włączenie transmitera sprawia, że wszystkie dźwięki urządzenia przestają
być odtwarzane z wewnętrznego głośnika.

By transmiter FM działał prawidłowo należy:
1. Ustawić za pomocą suwaka częstotliwość radiową przed włączeniem transmitera.
2. Podłączyć do urządzenia ładowarkę samochodową.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android, z którego bogatej funkcjonalności
użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie. Możliwa jest też ręczna instalacja
dodatkowych aplikacji przenzaczonych dla tego systemu.

2

3
4
1

1. Pasek funkcyjny: Pokazuje przycisk POWRÓT, przycisk ekranu startowego (DOMEK), przycisk
ostatnio otwartych aplikacji oraz przyciski regulacji głośności.
2. Pasek powiadomień: Pokazuje zegar, stan naładowania baterii, status połączenia Wi-Fi oraz
Bluetooth, powiadomienia.
3. Preinstalowane skróty do najważniejszych aplikacji
4. Dostęp do listy wszystkich aplikacji

Możesz dostosować ekran startowy aby umieścić na nim wybraną tapetę.
1. Naciśnij i przytrzymaj ekran aby wywołać okno wyboru tapety lub widżetu.
2. Usuwanie elementów z ekranu startowego: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją
do ikony krzyżyka u góry ekranu.
Użyj klawiszy funkcyjnych i ekranu dotykowego aby obsługiwać urządzenie.
Klawisz wstecz: naciśnij POWRÓT
aby wrócić do poprzedniego ekranu lub opcji.
Klawisz ekran startowy: Naciśnij przycisk DOMEK
aby wyświetlić ekran startowy
Klawisz MENEDŻER ZADAŃ: naciśnij klawisz
Klawisz ZMNIEJSZANIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI: Naciśnij

by zmniejszyć poziom głośności.

Klawisz ZMNIEJSZANIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI: Naciśnij

by zwiększyć poziom głośności.

Dotknięcie
Dotykaj obiekty aby je wybrać lub uruchomić. Na przykład:
- Dotknij klawiaturę ekranową aby wprowadzać znaki lub tekst.
- Dotknij element menu aby go wybrać.
- Dotknij ikonę aplikacji aby ją uruchomić.
Dotknięcie i przytrzymanie
Aktywowanie obiektów na ekranie. Na przykład:
- Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie startowym aby go przesunąć
- Dotknij i przytrzymaj ekran start aby wywołać menu kontekstowe.
Przeciąganie
Przeciąganie palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład:
- Odblokowywanie ekranu
- Przewijanie ekranów startowych lub pozycji menu
Szczypanie
Użyj dwóch palców, np. palca wskazującego i kciuka wykonując gest szczypania lub gest rozsuwania
palców. Na przykład:
- Wykonaj gest szczypania rozsuwając palce w Galerii aby powiększyć obraz.

Używaj skrótów dla szybszego dostępu do aplikacji lub funkcji.
1. Przejdź do menu aplikacji
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę wybranej aplikacji, a następnie przeciągnij ją na wybrany (jeden z
trzech) ekran startowy.
Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę skrótu aż pojawi się ikona krzyżyka u góry ekranu, następnie
przeciągnij ikonę skrótu do ikony krzyżyka.

Widżety, które można umieścić na ekranach startowych, oferują np. szybki dostęp do najczęściej
używanych zakładek, zdjęć, statusów kontaktów, informacji, prognozy pogody, multimediów itp.

Aby umieścić dany widżet na ekranie startowym, przytrzymaj i przeciągnij jego ikonę na wybrany
ekran startowy.

Umieść foldery na ekranie startowym, aby organizować razem ikony.
1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz zgrupować z inną we wspólnym folderze.
2. Przeciągnij jedna ikonę na drugą.
3. Dotknij paska nazwy folderu, aby nadać mu własną nazwę.

1. Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę folderu, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę, a następnie przesuń ją poza obręb folderu.
Wybierz obrazek, który będzie tapetą ekranu startowego. Możesz skorzystać z zainstalowanych
tapet, lub wybrać własny.
1. Naciśnij i przytrzymaj ekran aby wywołać okno wyboru widżetu i tapety.
2. Wybierz TAPETY.
3. Wybierz predefiniowaną tapetę lub skorzystaj z własnej wybierając pozycję Moje zdjęcia.
4. Potwierdź wybór dotykając przycisku Ustaw tapetę.

Na ekranie aplikacji zgromadzone są ikony wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.
Aplikacje, które pobierasz i instalujesz także są umieszczane na ekranie aplikacji. Aby uzyskać szybki
dostęp do wybranej aplikacji możesz utworzyć do niej skrót na ekranie startowym.
1. Na ekranie startowym, dotknij przycisku Aplikacje .
2. Dotknij ikonę wybranej aplikacji aby ją uruchomić.

Galeria: Przeglądanie i zarządzanie zdjęciami przechowywanymi w urządzeniu lub na
karcie pamięci.
GPS Info: Test wbudowanego modułu GPS.
Internet: Przeglądarka internetowa.
Menedżer plików: Zarządzanie folderami i plikami w urządzeniu.
Muzyka: Odtwarzanie plików muzycznych przechowywanych w urządzeniu lub na
karcie pamięci.
Navigator: Domyślna aplikacja nawigacyjna dostarczona przez firmę mapFactor.
Pobrane: Dostęp do pobranych plików.

Radio FM: odbiornik radiowy. Do prawidłowego działania wymaga podłączonych
słuchawek służących jako antena.
Rejestrator dźwięku: Dyktafon.
Rejestrator trasy: Zapis obrazu przy użyciu wbudowanej kamery. Aplikacja została
opisana w stosownym rozdziale.
Transmiter FM: Obsługa wbudowanego transmitera FM. Aplikacja została opisana w
stosownym rozdziale.
Zegar: Możliwość ustawienia wielu powiadomień budzika/alarmów.

Menedżer zadań wyświetla listę uruchomionych w danej chwili aplikacji. Aby powrócić do wybranej
aplikacji, należy wybrać ją na liście.

Aby zakończyć działanie aplikacji, wystarczy przesunąć odpowiadającą jej miniaturkę w lub w prawo
poza obręb listy, jak pokazano powyżej.

Panel powiadomień zawiera listę komunikatów generowanych przez aplikacje. Przeciągając w dół
górną belkę możesz go rozwinąć.

Aby usunąć powiadomienie, przesuń je w prawo lub w lewo usuwając z panelu, jak pokazano
powyżej.

Urządzenie używa wirtualnej klawiatury QWERTY do wpisywania tekstu. Dostęp do klawiatury
uzyskuje się przez dotknięcie pól służących do wpisywania tekstu. Wirtualna klawiatura QWERTY
wyświetlana jest w dole ekranu. Domyślnie, po obróceniu urządzenia, położenie klawiatury zmienia
się tak, aby zawsze wyświetlana była w dole ekranu.

Domyślnie wpisywane są małe litery. Wielkie litery można wpisywać po naciśnięciu przycisku

Aby wpisać cyfrę lub symbol, naciśnij

, a następnie żądaną cyfrę.

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci.
Możesz użyc połączenia WiFi do:
- Połączenia z internetem aby przeglądać strony lub wysyłać i odbierać wiadomości Email.
- Połączenia się z siecią w firmie lub w domu.
Połączenie Wi-Fi wymaga dostępu do istniejącego bezprzewodowego routera. Urządzenie obsługuje
protokół 802.11 b/g/n.
1. Na ekranie startowym wybierz Ustawienia ➔ Sieci zwykłe i bezprzewodowe
2. Dotknij Wi-Fi aby włączyć WiFi. Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci
bezprzewodowe.
3. Kiedy wyszukiwanie sieci zostanie zakończone, na liście wybierz sieć, z która chcesz sie połączyć.
Jeżeli sieć nie jest zabezpieczona, połączenie nastąpi automatycznie. W przypadku sieci
zabezpieczonej, podaj hasło dostępu.

1. Wybierz Ustawienia ➔ Sieci zwykłe i bezprzewodowe
2. Wybierz Wi-Fi aby włączyć WiFi.
3. Z menu opcji dodatkowych Wybierz Dodaj sieć Wi-Fi, następnie wprowadź informacje o sieci:
- Nazwa sieci: Podaj nazwę punktu dostępowego.
- Zabezpieczenia: Wybierz typ zabezpieczeń używany przez sieć.
- Hasło: Jeśli punkt dostępowy używa zabezpieczeń, podaj hasło do sieci. W zależności od protokołu
zabezpieczeń moga być potrzebne dodatkowe informacje.
4. Dotknij Zapisz aby zapamiętać ustawienia.

Po podłączeniu urządzenia do komputera, pamięć urządzenia oraz karta pamięci będą
automatycznie widoczne jako dodatkowe dyski w oknie Ten Komputer (system Windows) lub
aplikacji Android File Transfer (system macOS).

Sieci zwykłe i bezprzewodowe
Zarządzanie połączeniami sieciowymi swojego urządzenia poprzez WiFi i Bluetooth. W ustawieniach
tych znajdują się także informacje o ilości danych wysłanych i otrzymanych przez poszczególne
aplikacje. Dodatkowo, można tu zdefiniować ustawienia VPN oraz ustanowić przenośny punkt
dostępu poprzez WiFi.

Dźwięk
Ustalenie głośności odtwarzania dla różnych aplikacji, a także dźwięków systemowych.
Wyświetlacz
Regulacja jasności ekranu, wybór tapety ekranu, ustalanie czasu wygaszacza ekranu, a także
rozmiaru czcionki.
Pamięć i USB
Informacja o wykorzystaniu pamięci urządzenia, pamięci flash, a także na podłączonych nośnikach
(karta pamięci).
Bateria
Informacje o stanie baterii i jej użyciu.
Aplikacje
Możesz pobierać i instalować lub tworzyć je korzystając z Android SDK i instalować je na Twoim
urządzeniu.
W ustawieniach aplikacji dostępna jest lista zainstalowanych aplikacji. Po wybraniu danej aplikacji na
liście, możliwe jest usunięcie wszystkich danych aplikacji oraz odinstalowanie jej.
Lokalizacja
Zezwolenie na określanie położenia urządzenia na podstawie modułu GPS, lokalizacji punktu
dostępowego sieci WiFi lub sieci komórkowej.
Zabezpieczenia
- Określanie sposobu zabezpieczania urządzenia przed niepowołanym dostępem. Możliwe opcje:
brak, przesunięcie palcem, Face Unlock, wzór, kod PIN oraz hasło.

Język i wprowadzanie tekstu
Wybór języka interfejsu urządzenia, ustawienia sprawdzania pisowni oraz definiowanie metod
wprowadzania tekstu, a także ustawienia wyszukiwania głosowego oraz przetwarzania tekstu na
mowę.
Kopia i kasowanie danych
Mozliwość zresetowania ustawień sieciowych a także przywrócenia ustawień fabrycznych.
KONTA
Zarządzanie kontami pocztowymi itp.
Data i czas
Zarządzanie sposobem ustawiania oraz wyświetlania daty i godziny.
Ułatwienia dostępu
Przydatne funkcje ułatwiające korzystanie z urządzenia osobom niedowidzącym i niedosłyszącym.
Informacje o urządzeniu
Informacje o urządzeniu, w szczególności adres sieciowy IP oraz adres MAC karty Wi-Fi

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być
umieszczany łącznie
z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyclingowi w wyznaczonych
punktach.
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska
dotyczącymi usuwania odpadów.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie,
w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących
zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska,
określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Stale pracujemy nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego zawsze możliwa jest zmiana formy,
wyposażenia, funkcjonalności dostarczanych urządzeń. Z danych, rysunków, zdjęć i opisów zawartych w niniejszej
instrukcji nie mogą wynikać żadne roszczenia. Rysunki i zdjęcia mogą się różnić w szczegółach od rzeczywistego
wyglądu i służą tylko do przedstawienia zasady. Zastrzegamy sobie prawo zmian.
Urządzenia zostały przetestowane z dużą liczbą dostępnych na rynku produktów i mediów. Mimo to, w
poszczególnych sytuacjach może się zdarzyć, że pojedyncze urządzenie i pliki audio/wideo nie zostaną
zidentyfikowane lub w określonych warunkach nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo czy też
w ograniczonym zakresie.
W przypadku awarii urządzenia lub programu do nawigacji i związanym z tym brakiem możliwości korzystania z
nawigacji producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności.
Ten dokument jest dostarczany użytkownikowi w aktualnej postaci. Chociaż podczas przygotowywania tego
przewodnika maksymalnie przykładano się do przedstawienia dokładnych informacji i uniknięcia błędów, istnieje
możliwość wystąpienia nieścisłości technicznych lub błędów korektorskich, za które producent nie bierze
odpowiedzialności.
Niniejszy przewodnik lub jakakolwiek jego część nie mogą być reprodukowane lub rozpowszechniane w
jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody.
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Thank you for purchasing this model.
We hope, that NavRoad navigation will accompany many of your successful journeys.
Make sure to read through the manual before using it.
If any doubts about your device will appear or impression that present manual is not complete,
please turn to your dealer.
Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using your device.
The most up to date version of this manual is available at www.navroad.com.

version 2017.11

In this manual, you’ll find text that is set apart from the rest. These are intended to point out
important information.

Please read and follow the safety precautions below. Failure to follow the instructions below may
increase your risk of collision and personal injury.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volume Control Do not turn on the volume excessively high, it may cause car accident.
Power Supply Use Power adaptor provided with the device or dedicated NavRoad charger to
avoid trouble. Using not proper charger or low quality charger may cause defect or fire.
Safety Information The route suggestions should never supersede any local traffic regulation
or your personal judgment and/or knowledge of safe driving practices.
Remodeling or Converting It is very dangerous to remodel or convert vehicle related to this
device.
Remodeling or Rebuilding Remodeling or rebuilding the device may cause defect of
functions and affects losing warranty.
Installation Do not install the device nearby water, heat, dust, oil, and so forth to avoid
accident, fire, and electric shock.
Heated/metallized window Those kind of windows may ratchet down the GPS signal.

8.

9.

Direct Ray of Sun Light Do not expose this advice directly to the sun light. It may cause overheating. Do not leave you device in the vehicle in a hot day. This may cause housing
deformation.
Liquid Keep the device away from liquid substance like water or drinks.

Please make sure that the power is off when you install the device.
In your car connect the device to charger only when the engine is already running.
1.
2.

In your car connect the device to charger only when the engine is already running.
Do not store or use the device in extremely low or high temperatures, as it may damage it.

1.

It is not possible to receive the GPS signal in hermitical area like tunnel or underground
parking lot. Also, the GPS signal can be unstable when the vehicle is located beside of tall
buildings.
Please avoid installing other devices which generate electromagnetic. It can cause problem
receiving GPS signal. (Install other devices from at least 40 cm away.)
If front windshield is coated with a reflective layer, glass may be metallised/heated and may
jam the GPS signal. In that case, please install the device in “clear area” – i.e. under the rearview mirror.

2.
3.

Clean the unit’s outer casing using a cloth dampened with a mild detergent solution and wipe dry.
Avoid chemical cleaners and solvents that can damage plastic components.
The touch screen is intended to be operated with a bundled stylus.
Never use a hard or sharp object to operate the touch screen or damage may result. Though a PDA
stylus can also be used to operate the touch screen, never attempt this while operating a vehicle.
- Do not expose the unit to water or other forms of moisture; the NavRoad device is not waterproof.
- Do not store the unit where prolonged exposure to extreme temperatures can occur (such as in
the
- To avoid theft, do not leave your device in plain sight when you leave your vehicle.
- Avoid to drop the device.

GPS (Global Positioning System) uses satellites orbiting the earth. Those satellites continuously emit
radio signal that contains information about position and time. This way we can receive GPS signal
from at least three satellites on the earth surface, if we are on the open space. Accuracy of this
data depends on signal quality. If signal is strong enough, and the conditions of signal receiving are
favorable, GPS allows you to determine longitude, latitude and altitude above sea level (so called 3D
signal). If signal is weak and the conditions of signal receiving are unfavorable only longitute and
latitude determination is possible but with a bigger positioning error.

In the Locating postition section we mentioned, that this process can cause some errors in
navigation system. Because of that system can set current position on a map in a place where no
road is present. To correct this error some navigation software assumes that we are driving only on
roads and adjust position by drawing indicator to the nearest road. This functionality is called
drawing to road.

Without drawing to road

With drawing to road

Location errors are adjusted by satellites connection, dead reckoning method and drawing to road.
In specific situations this functions may not work and error can be larger.

If device doesn’t receiving signal from at least three satellites the navigation functionality won’t work
properly. In some conditions during driving the car signal from satellites may be unavailable or
limited. In this situations you will not be able to use the navigation system. If there is a car phone,
cell phone or CB radio being used nearby the device, a momentary loss of GPS signal may
occure, because of the electromagnetic interferences. If device has not been used for a long time
the vehicle positioning and indicator positioning on a map may differ from each other. Accuracy will
be restored after getting strong enough GPS signal. Such kind of situation may also occur in certain
cases while driving, for example:

In tunnels and indoor parkings

Under the overpass roads or bridges

When driving among high buildings

When driving in the dense
forest or among the trees

There are many reasons why current vehicle position and indicator’s position on the map may differ
from each other. Some of them are presented below.

When performing light turn

When driving nearby a paralel road

When driving so called “zigzag”

When driving on a winding road

When driving on so called „loop”

On ferries

When driving on a road that is not on the map

When driving on curvature after
driving straight section

While driving on a road with big altitude
changes (i.e. in mountains)

When entering or leaving
multistorey car park
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Device can be turned on by holding down the POWER button for several seconds. If device will be
connected to the power source, it will turn on automatically.
If you want to turn off the unit, hold down the POWER button for about one second, which will
display the shutdown menu. Shutdwon menu also appear when the device is cut off from the power
source.

By tapping one of the three buttons we can:
1. Put device’s screen into sleep mode
2. Turn off the device
3. Close the shutdown menu and go back to the previous screen.
If no selection is made for 10 seconds, the unit automatically switches off.

After device’s boot process, selector screen appears. You can decide whether you want to launch the
navigation software (by default it is MapFactor NAVIGATOR FREE app, but you can change it) or
launch the Android operating system interface under which the device works.

Each unit comes with preinstalled MapFactor NAVIGATOR FREE navigation software offered in
various language versions.
After running application for the first time you will be asked for map type you want to use - we can
choose a free map based on cartographic material supplied by OpenStreetMap or maps based on
TomTom’s company material which needs extra charge.. Free maps are provided by mapFactor
company using OpenStreetMap source – the maps are made in real-time by volunteers from all over
the world. If you find any mistake in map material please report this fact on
http://www.openstreetmap.org/ and your report will be taken into consideration in the future
updates. In order to use maps with no additional charge select "NAVIGATOR FREE".

Next we have ability to choose language and unit system that program will use. If all settings are
correct choose „Start Navigator”.

After accepting information about map license (Open Database) we gain access to application main
menu. Device is factory provided with all available navigation sounds, speedcams database and map
of Poland. Maps of other countries can be downloaded by choosing “Map manager” menu.

In main menu we can find point in which we are interested using the „Search” option, plan the route
in details using the „Route” menu, select target from „Favorites” menu or gain access to program
settings.

To quick enter the destination point use the „Navigate” option.

In the displayed screen, using the top bar, we can select destination point by entering address,
choose from Google Maps, choose from POIs or enter the specific coordinates.
Entering address section is divided into three steps – in first is entering the target country, next one
is entering the city and finally street and house number. After entering target point informations the
summary screen appears.

Here we can decide if entered point is departure, waypoint or destination. Entered point we can also
add to favorites (My places) or view it on the map. If entered point is place where we want to go
right now touch the “Navigate” button which will start route calculation from current location.

Settings menu gives you access to personalize nearly every software part. Those changes should be
made by experienced users conscious of consequences.

The device is equipped with a dedicated application to support the built-in route recorder. App not
only allows you to manage the DVR but takes care about automatically start recording after device’s
boot. Home screen of DVR app and its functions are shown below:

Records and
photos viewer

DVR settings

Enable /
disable sound
recording

Take a photo

Start / stop
recording

Lock record

Recorded videos can be stored on external memory card only. To use the route recorder, it is
necessary to place a microSD card in the appropriate slot.

The route recorder is fully customizable with built-in settings menu. All options of the application
are listed below.
Length of loop – determines the duration of a single record.
Power saving mode – determines the time after which device’s screen goes sleep to avoid blind
blinding the driver. This option can be turned offi.e. if you are using a navigation software at the
same time and want to keep the screen turned on.
Quality – determines the recordings image quality (1080p, 720p and 480p)
Sensitivity setting – when device detects a sudden braking process, the route recorder will mark the
current record as "Locked" and won’t allow to overwrite it. This option determines the sensitivity of
the G-Sensor with which it responds to the situation.
Video hitting – disabling this option will turn off the built-in G-Sensor. In effect, marking the records
as „Locked” will be available only manually.
Record sound – with this option you can decide whether or not to record the sound in addition to
the video.
Auto record while power on – enabling this option will cause start recording when device’s boot.
Open background – With this option, the program runs in the background.
Exposure – allows you to adjust the exposure.

The application has a built-in recordings and photos browser so you can view them without
connecting the microSD card to your PC.

The browser window is divided into two sections. In the left part you can choose what you want to
browse - video recordings, „Locked” video recordings or photos. On the right side, there is a list of
recordings and photos in the folders named by recording date. You can remove the video or photo
by pressing and holding the finger on them for about one second.

Device is equipped with built-in FM transmitter, which can transmit all sounds from device to
selected frequency. Setting the same frequency in car radio allow you to listen all device’s sound in
car’s speakers. Enabling the transmitter will dsiable all sounds in device’s built-in speaker.

To make FM transmitter working properly you need:
1. Set the radio frequency using slider before turning the transitter on.
2. Plug the car charger into the device.

The device works under the control of the Android operating system, which can be used at any time.
It is also possible to manually install additional applications that are dedicated for the system.
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1. Function bar: Shows the BACK button, home screen button (HOME), task manager button and

volume control buttons.
2. Notification bar: Shows clock, battery status, Wi-Fi and Bluetooth network connection status,
notifications.
3. Preinstalled shortcuts for the most important apps.
4. All installed apps list access.

You can customize the home screen by placing the wallpaper you like.
1. Tap and hold the screen to go into wallpaper or widget select window.
2. Removing objects from home screen: press and hold the icon, then drag it on the cross icon at
the top of the sceen.
Use the function buttons and the touch screen to operate the device.
Back button: press BACK
to return to the previous screen or option.
Home screen button: Press HOME
to show the home screen.
TASK MANAGER button: press the
button to choose a task.
VOLUME DOWN BUTTON: Press the
button to decrease volume level.
VOLUME UP BUTTON: Press the
button to increase volume level.

Tap
Tap the objects to select or run them. For example:
- Tap the keyboard to enter digits or text.
- Tap the menu element to select it.
- Tap the app icon to run it.
Tap and hold
Activating objects on the screen. For example:
- Tap and hold the widget on the home screen to move it.
- Tap and hold the home screen to show the contextual menu.
Dragging
Dragging by a finger on the screen vertically and horizontally. For example:
- Unlocking the screen.
- Scrolling home screens or menu positions.
Pinching
Use two fingers, for example forefinger nad thumb making the pinch close or pinch open gestures.
For example:
- Make the pinch open gesture in Gallery to zoom in the picture.
- Make the pinch close gesture in Gallery to zoom out the picture.
Use shortcuts for faster access to apps or features.

1. Go into the app menu.
2. Tap and hold selected app’s icon, then drag it on selected (one of three) home screen.
Tap and hold selected shortcut icon until a cross icon appears at the top of the screen, then drag
shortcut icon to the cross icon.

Widgets, that can be placed on the home screen, offer, for example: quick access to frequently used
bookmarks, photos, statuses of contacts, information, weather, multimedia, etc.

To place a widget on the home screen, hold down and drag its icon to the desired startup screen.

Place folders on the home screen to organize icons together.
1. Tap and hold the icon you want to group with another in a common folder.
2. Drag one icon to another.
3. Tap the folder name bar to give it its own name.

1. Tap selected folder icon to open it.
2. Tap and hold selected icon, then move it beyond the folder.

Select a picture that will be the wallpaper screen. You can use the preinstalled wallpaper, or choose
your own.
1. Tap and hold the screen to go into wallpaper and widget select window.
2. Select WALLPAPERS
3. Select one of preinstalled wallpapers or select your own by choosing My photos option.
4. Accept your selection by tapping the Set wallpaper button.

Icons of all the apps installed on your device are stored on the apps screen. Apps you download and
install are also placed on the apps screen. For quick access to an application, you can create a
shortcut to it on the home screen.
1. On the home screen tap the Apps button
2. Tap icon of the selected app to run it.

Gallery: View and manage photos stored on your device or memory card.
GPS Info: Test app for built-in GPS module.
Internet: Internet browser.
File manager: Manage folders and files in the device.
Music: Playing music files stored on your device or memory card.
Navigator: Default navigation app provided by mapFactor.
Downloads: Access to downloaded files.

FM Radio: radio receiver. It needs plugged in headphones as an antenna.
Sound recorder: Recording sound using built-in microphone.
Driving records: Route recording using built-in camera. App description can be
found in separate chapter.
FM: App for the built-in FM transmitter. App description can be found in separate
chapter.
Clock: Ability to set multiple alarm clock notifications / alarms.

Task Manager displays a list of currently running applications. To return to the current application,
select it from the list.

To close the application, simply move its thumbnail left or right beyond the list, as shown above.

Notification panel containts all notifications generated by apps. You can expand it by swiping down
from the top of the screen.

To remove a notification, move it to the right or to the left, as shown above.

Device uses a virtual QWERTY keyboard for text input. Access to the keyboard is achieved by
touching the fields used for entering text. A virtual QWERTY keyboard is displayed on the bottom of
the screen. By default, when you rotate the device, the position of layout changes, so that the
keyboard will always be displayed at the bottom of the screen.

By default, lower case letters are entered. Capital letters can be entered by tapping the
button.

To enter number or symbol, tap

button and then tap desired number or symbol.

Wi-Fi gives wireless access to local area networks.
You can use a WiFi connection to:
- Internet connection to view the webpages or send and receive e-mail.
- Connection to the network at your company or at home.
Wi-Fi connection requires access to an existing wireless router. The device supports the 802.11 b/g/n
protocol.
1. On the home screen choose Settings ➔ Wireless & networks.
2. Tap Wi-Fi to turn WiFi on. The device automatically searches available wireless networks.
3. When network scan is completed, select the network you want to connect from the list. If network
is not secured, it connects automatically. In the case of a secured network, enter the password.

1. Choose Settings ➔ Wireless & networks.
2. Choose Wi-Fi to turn the WiFi on.
3. From the dditional options menu choose Add network, then enter network information:
- Network SSID: Enter access point name.
- Security: Select the type of security used by the network.
- Password: If the access point uses the security, enter the password for your network. Depending
on the security protocol, additional information may be required.
4. Tap Save to save settings.

After plugging to computer device’s internal memory and memory cardwill be automatically visible
as an additional drives in This PC windows (Windows operating system) or in Android File Transfer
app (macOS operating system).

Wireless & networks
Managing network connections over WiFi and Bluetooth for your device. In this settings section, you
can also find details about amount of sent and received data by apps. You can also define here VPN
settings and make a personal Wi-Fi hotspot.

Display
Adjusting the brightness of the screen, wallpaper selection, screensaver time settings and the font
size.
Storage & USB
Information about device memory, flash memory, and connected media (memory card) usage.
Battery
Information about battery status and usage.
Apps
You can download and install apps or create them using the Android SDK and install them on your
device. In apps settings the installed apps list is available. After selecting app on the list, removing all
app data and uninstall is possible.
Location
Permission to determine the position of the device based on the GPS module, location of WiFi
access point or GSM network.
Security
- Determine the way of securing your device against unauthorized access. Available options: None,
Slide, Face Unlock, Pattern, PIN, Password.
Language & input
Selection of device interface language, spell checking settings, define text input methods,Voice
Search and text-to-speech settings.
Backup & reset

Ability to reset network settings and restore device’s factory defaults.
Accounts
Manage mail accounts etc.
Date & time
Manage settings and display date and time.
Accessibility
Useful functions for easier use of the device for visually and hearing impaired.
About tablet
Device information, including IP address and MAC address of WiFi card.

We are constantly working on the further development of all types and models. Therefore changes
to the form of equipment, functionality of delivered devices are always possible. Data, drawings, photographs and
descriptions contained in this manual may not involve any claim. Drawings and photos may differ in detail from
the actual and serve only as an explanation of principles. They are subject to change without notice. The devices
were tested with a large number of available products and media. Nevertheless, in individual cases it may happen
that a single device, and audio / video files can not be identified or under certain conditions can not be played
back or will play improperly or in a limited way.
In the case of equipment failure or navigation program and the associated inability to use the navigation,
manufacturer is not liable for any loss or inconvenience.
This document is provided to you in its current form. Although the maximum of effort was applied to preparation
of this guide to provide accurate information and prevent errors, there is a potential technical inaccuracies or
proofreading errors, for which the manufacturer is not responsible.
This guide, or parts thereof, may not be reproduced or distributed in any form, without the prior written consent.
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