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1. Menu główne MapyMap

                  Wyznaczanie trasy z bieżącej pozycji do wskazaniego celu. 

  

                 Tworzenie nowej lub przeglądanie i modyfi kacja aktualnie aktywnej trasy.

                 Konfi gurowanie MapyMap według własnych preferencji.

                  Przejście do widoku mapy.  Jest to uniwersalny przycisk, który spotkasz na wielu
                   ekranach MapyMap.

                  Przejście do ekranu komputera podróżnego w którym wyświetlane są parametry trasy.

                   Zakończenie działanie programu MapaMap.

4

                  Przejście do widoku mapy.  Jest to uniwersalny przycisk, który spotkasz na wielu
                   ekranach MapyMap.

                  Przejście do ekranu komputera podróżnego w którym wyświetlane są parametry trasy.

                   Zakończenie działanie programu MapaMap.

1.1. Menu kontekstowe

Wielokrotnie powtarzanym ekranem jest tzw. menu kontekstowe. Zawartość menu zależna jest od typu 
wyświetlanych informacji. W zależności od dostępnych opcji, może ono zawierać kilka stron.

przejście do kolejnej strony menu 
kontekstowego

powrót do poprzedniej strony menu 
kontekstowego

szybki powrót do widoku mapy

wyjście z aktualnego menu 
kontekstowego

                 Konfi gurowanie MapyMap według własnych preferencji.

                  Wyznaczanie trasy z bieżącej pozycji do wskazaniego celu. 

  

                 Tworzenie nowej lub przeglądanie i modyfi kacja aktualnie aktywnej trasy.



2. Układ i znaczenie podstawowych przycisków

2.1. Mapa bez wyznaczonej trasy

Ekran główny MapyMap przedstawiony w sytuacji, gdy nie wyznaczono żadnej trasy.

przycisk zmiany skali mapy „oddal mapę”

przycisk zmiany skali mapy „przybliż mapę”

przycisk  „pokaż/ukryj pasek narzędzi”

wskaźnik naładowania baterii

podziałka
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przycisk włączenia/wyłączenia komunikatów głosowych

przycisk  „obróć mapę”

przycisk  „dodaj fotoradar“/ „zapis śladu“. Umożliwia on 
dodanie własnych POI  (fotoradarów)
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symbol pozycji - pokazuje bieżącą pozycję

przycisk zmiany widoku mapy
 - widok 2D
 - widok 3D
 - widok Real 3D

przycisk MENU

przycisk pozycji (bieżącej lub ostatnio zapamiętanej); służy 
do takiego ustawiania mapy, aby dana pozycja była na niej 
widoczna,  zmienia kolor zależnie od statusu GPS 



2.2. Informacje wyświetlane na mapie

W czasie nawigacji na mapie prezentowane są następujące informacje:
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Na pasku wyświetle są informacje o mieście, ulicy, i 
numerze drogi którymi się poruszasz. Opcjonalnie można 
także wyświetlać dane o pikietażu. Gdy masz włączone opcje 
informowania dźwiękowego o punktach POI, w miejscu tym 
pojawiać się będzie nazwa obiektu.

Wyznaczona trasa

Twoja lokalizacja

Aktualna prędkość

Odległość oraz szacunkowy czas pokonania  trasy (po 
kliknięciu w pole czasu wartość zmieni się na godzinę dojazdu 
do celu ) 

Strzałka najbliższego manewru

W czasie nawigacji pasek narzędzi chowa się automatycznie. 
Aby go wywołać, należy kliknąć w dowolnym miejscu mapy.

Belka z nazwą ulicy może wyświetlać różne dane:
- wskazywać ulicę 
- miasto i ulicę
- pikietaż, miasto i ulicę
Zmianę stanów możemy regulować pojedynczym kliknięciem. 
Dłuższe przytrzymanie belki powoduje jej ukrycie.

Po wybraniu przycisku „dodaj fotoradar” otworzy się okno 
edycji, w którym można wprowadzić parametry mijanego ra-
daru, w tym dozwolonej prędkości. Do wybranego fototoradau 
zostaną przypisane współrzędne geografi czne pozycji pojazdu 
w momencie wciśnięcia przycisku „dodaj fotoradar“.  

Znak dopuszczalnej prędkości - pojawia się, gdy przekroczymy 
dopuszczalną na tym obrzare prędkość bądź zbliżamy się do fo-
toradaru z oznaczonym limitem prędkości. (limit prędkości dla 
wybranych fotoradarów jest dostępny dla map od wersji 3034 
lub po zdefi niowaniu go przez użytkownika).
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Asystent pasa ruchu - grafi czne przedstawienie pasów 
ruchu występujących na drodze którą się poruszamy z 
wyszczególnieniem kolorem zielonym pasa, odpowiadającego  
wyznaczonej trasie 
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przycisk specjalny - może spełniać jedną z dwóch funkcji 
wybieranych w menu “Opcje nawigacji“ tj.:
- dodaj fotoradar
- zapisz ślad/ przerwij zapisywanie śladu. Dokładny opis tej  
opcji znajduje się w pkt. 11.

* Przycisk jest opcjonalny, można włączyć/ wyłączyć 
jego obecność na mapie w menu “opcje nawigacji“

3 Strzałka najbliższego manewru narysowana na mapie
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13*

Ikona obrazująca położenie północy w stosunku do kierunku 
wyświetlanego na mapie

Informacja o zbliżniu się do wybranego POI

Tablice - informacja o zbliżniu się węzła drogowego
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3. Trasa – cel, miejsca odwiedzane po drodze (VIA), preferencje wyboru drogi, objazdy

MapaMap automatycznie wyznacza – w oparciu o siatkę drogową – optymalne trasy przejazdu wybrane 
ze względu na kryterium. Mogą to być proste trasy typu start - meta, jak również trasy bardziej złożone. 
MapaMap nie tylko doprowadzi Cię do wskazanego celu, ale również:

    przeprowadzi przez miejsca, które chcesz odwiedzić po drodze (VIA)

    uwzględni Twoje preferencje dotyczące wyboru drogi (przejedź w pobliżu miejscowości)

    znajdzie alternatywną drogę przez okolicę wskazanego miejsca na mapie (OBJEDŹ TĘDY).

    4 . Znajdź i jedź 

Dla Twojej wygody MapęMap zaprojektowaliśmy w taki sposób, żeby udostępniała wiele możliwości określenia 
celu podróży.

Celem podróży może być:

t  Miejsce wskazane na mapie:

 Kliknij palcem lub rysikiem w wybranym miejscu mapy, ukaże się w nim narzędzie 

„Celownik”              . Kliknięcie w narzędzie „Celownik” wywoła menu kontekstowe. Wybierz w nim               .
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t  Adres:

wciśnij ZNAJDŹ I JEDŹ, а następnie ADRES,

wpisz adres miejsca, do którego chcesz dojechać a po jego znalezieniu kliknij 

t  Wybrany obiekt użyteczności publicznej (POI):

wciśnij ZNAJDŹ I JEDŹ, a następnie POI,

podaj kryteria wyszukiwania POI, zaznacz jeden ze znalezionych obiektów, a następnie 

wciśnij                .

t  Jedno z ulubionych miejsc:

wciśnij ZNAJDŹ I JEDŹ , a następnie ULUBIONE, wybierz jeden z Ulubionych, a następnie

wciśnij               .



4.1. Miejsca odwiedzane po drodze (VIA)

VIA to miejsce, przez które przejedziesz jadąc do celu. Punktem VIA może być adres, wybrane miejsce 
szczególne – POI, Twoje ulubione miejsce zapisane w Ulubionych, miejsce wskazane na mapie. MapaMap 
zawsze doprowadzi Cię dokładnie do punktu VIA, a dopiero później poprowadzi dalej – do celu.

    Co zrobić, aby po drodze do celu odwiedzić miejsce o znanym adresie ?

Wciśnij  ZNAJDŹ I JEDŹ, a następnie  ADRES, wpisz adres miejsca, do którego chcesz dojechać a po jego 

znalezieniu kliknij                 , a następnie JEDŹ PRZEZ.

    Co zrobić, by po drodze do celu przejechać przez wybrany POI (stację paliw, bank, warsztat, itp.)?

Wciśnij ZNAJDŹ I JEDŹ, a następnie  POI. Podaj kryteria wyszukiwania. Wybierz jeden, ze znalezionych POI  

a potem wciśnij                 , a następnie JEDŹ PRZEZ. MapaMap poprowadzi Cię do wybranego miejsca a 

następnie do celu.

    Co zrobić, by po drodze do celu odwiedzić jedno z ulubionych miejsc (podjechać pod szkołę, aby odebrać 
dzieci, wstąpić do rodziny, itp.)?

Jeśli masz już jakieś swoje ulubione miejsca, to możesz ich użyć planując trasę. Przejdź do listy Ulubionych
zaznacz ulubione miejsce, które chcesz odwiedzić po drodze i wciśnij JEDŹ PRZEZ. MapaMap poprowadzi 
Cię do wskazanego ulubionego miejsca a następnie do celu.
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5. Trasa

W zakładce Trasa zebrane zostały najważniejsze opcje potrzebne do wyznaczania trasy oraz zarządzania jej 
przebiegiem.

 ustalanie i modyfikacja listy punktów trasy

wybieranie parametrów według których będzie liczona trasa

opcja pozwalająca przetestować wybraną trasę za pomocą 
jej symulacji. Wybranie symulacji trasy jest jednoznaczne z 
chwilowym wyłączeniem odbiornika GPS, co skutkuje brakiem 
możliwości odczytu takich parametrów jak aktualna pozycja, 
czas itp.  
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                             - Punkty zjajdujące się na tej liście reprezentują ostatnio wybrane miejsca.
 
      - Szczegółowy adres punktu trasy.

                    - Obiekt oznaczony jako ulubiony.

- Punkt z listy obiektów POI.

                    - Punkt trasy wybrany za pomocą wskazania punktu na mapie.

                     - Współrzędne geografi czne punktu trasy.

6. Menu Planowanie trasy

Menu PLANOWANIE TRASY służy do zarządzania Twoją trasą. Możesz tu podejrzeć i zmodyfi kować jej 
poszczególne elementy.

początek trasy (start). Kliknij, aby ustalić start. Możesz ustawić 
GPS, jeśli chcesz wyznaczyć trasę z bieżącej lokalizacji lub wybrać 
inny start i dzięki temu sprawdzić połączenie drogowe między 
dowolnymi miejscami.

lista dodanych punktów VIA

cel trasy (meta)-kliknij, by zmienić lub ustalić cel trasy

kliknij, aby zmienić kolejność odwiedzanych miejsc

kliknij, żeby usunąć zaznaczony element trasy

kliknij, aby zmienić parametry trasy

kliknij, aby włączyć/wyłączyć symulację trasy

kliknij, aby dodać odwiedzane miejsce lub miejsce określające 
preferowaną drogę

6.1. Zmień początek / cel  trasy

Twoim startem – początkiem Twojej trasy – zwykle będzie aktualna pozycja ustalona przez GPS. Jeśli chcesz

sprawdzić przebieg trasy z innej, dowolnej lokalizacji przyciśnij                                              , 

a następnie wybierz jedną z opcji :                                   

ADRES

Z ULUBIONYCH

POI

START: GPS
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PUNKT Z MAPY

WSPÓŁRZĘDNE

OSTATNIO WYBRANE 

Analogicznie należy określić cel trasy, wciskając                                              oraz wybierając jedną z powyższych 
opcji.

Szczegóły dotyczące opcji  służących wyznaczaniu punktów trasy znajdują się w punkcie  8.   -  „Wy-
bieranie punktów trasy”.  Są one tożsame z opcjami zakładki ZNAJDŹ I JEDŹ                                    

META:  PRACA

sprawdzić przebieg trasy z innej, dowolnej lokalizacji przyciśnij                                              , 

Analogicznie należy określić cel trasy, wciskając                                              oraz wybierając jedną z powyższych 
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ADRES

POI

Podobnie jak w przypadku POI, jeśli dodasz do trasy jedno z ulubionych miejsc, to MapaMap wyznaczy trasę 
dokładnie do tego miejsca, a następnie do celu.

Ten przycisk umożliwia wskazanie na mapie nowego elementu trasy. W tym wypadku, podobnie jak przy 
dodawaniu miejscowości, konieczne jest sprecyzowanie czy wskazane miejsce ma się znaleźć dokładnie 
na trasie (opcja PRZEJEDŹ PRZEZ WSKAZANE MIEJSCE), czy ma określać okolicę, przez którą ma być popro-
wadzona trasa (opcja PRZEJEDŹ W POBLIŻU WSKAZANEGO MIEJSCA). W pierwszym przypadku MapaMap 
wyznaczy trasę do wskazanego miejsca a następnie dalej, do celu. W drugim, aplikacja wyznaczy trasę do 
celu wybierając drogę przebiegającą w pobliżu wskazanego miejsca.

Z ULUBIONYCH

PUNKT Z MAPY

WSPÓŁRZĘDNE

Przycisk                   nie będzie aktywny, jeśli nie określisz mety.

6.3. Zapisywanie i odczytywanie preferowanej trasy

Wiemy, jak uciążliwe jest przechodzenie przez kolejne okna dialogowe, dlatego w MapieMap wiele funkcji 
można zautomatyzować, redukując do minimum okna dialogowe i pola, które trzeba wypełnić. MapaMap 
została tak zaprojektowana, aby użytkownik mógł jak najszybciej wyznaczyć swoją trasę. Jeżeli wyznaczyłeś 
swoją trasę korzystając z menu PLANOWANIE TRASY, to możesz ją zapisać. Jeśli zapiszesz swoją trasę, 
następnym razem w prosty i szybki sposób będziesz mógł wrócić do ustawień elementów tej trasy.

Ten przycisk umożliwia wprowadzenie współrzędnych geografi cznych nowego elementu trasy. Jeśli dodasz 
element do trasy, MapaMap wyznaczy trasę dokładnie do tego miejsca a następnie do celu.

Jeśli podasz dokładny adres,  zostanie on dopisany jako nowe miejsce, które odwiedzisz po drodze do celu 
(nowy punkt VIA). Jeśli podasz tylko nazwę miejscowości, to konieczne będzie sprecyzowanie, czy nowe 
miejsce ma się znaleźć dokładnie na trasie (opcja PRZEJEDŹ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ), czy ma tylko określać 
preferowaną trasę (opcja PRZEJEDŹ W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI). W opcji PRZEJEDŹ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ 
MapaMap wyznaczy trasę do miejscowości (w przypadku miasta – do jego centrum), a następnie do celu. 
W opcji PRZEJEDŹ W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI aplikacja wyznaczy trasę do celu, wybierając drogę 
przebiegającą w pobliżu znalezionej miejscowości.

Jeśli dodasz do trasy znaleziony obiekt użyteczności publicznej (POI), to MapaMap przeprowadzi Cię 
dokładnie przez jego lokalizację a następnie do celu.

6.2. Dodawanie elementów trasy

Wciskając                 możesz dodać nowe elementy trasy. Do dyspozycji masz następujące możliwości:
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jeżeli wcześniej zapisałeś wyznaczoną trasę, możesz ją bez 
konieczności wprowadzania wszystkich danych przywrócić - w 
tym celu wciśnij wskazany przycisk, wybierz interesującą Cię 
wcześniej zapisaną trasę i zaakceptuj przyciskiem OK

wciśnij, a następnie podaj dowolną nazwę i zaakceptuj 
przyciskiem OK, aby zapisać swoją trasę
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7. Rejestracja produktu MapaMap

REJESTRACJA PRODUKTU UMOŻLIWIA:
    dostęp do aktualizacji oprogramowania i map
    dostęp do kopii zapasowej oprogramowania nawigacyjnego MapaMap
    otrzymanie informacji o wprowadzonych nowościach w produkcie MapaMap.

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją produktu zapraszamy na stronę www.mapamap.pl
Aby zarejestrować swój produkt MapaMap, na stronie internetowej www.mapamap.pl, przejdź do zakładki
„REJESTRACJA PRODUKTU”, następnie wybierz odnośnik „Zarejestruj się“. Podaj swój adres e-mail, który 
będzie Twoim loginem oraz dowolne hasło, które należy zapisać / zapamiętać. Hasło będzie potrzebne podczas 
logowania się na zakładanym koncie.



Po zakończeniu rejestracji przejdź do strony www.mojemapy.imagis.pl, zaloguj się w serwisie, a następnie 
kliknij w znajdujący się na dole strony odnośnik: „Rejestruj produkt”.

Podaj numer seryjny użytkowanej MapyMap. Wybierz i zaakceptuj przyciskiem „Dalej”, uzyskasz informacje 
jaki produkt rejestrujesz oraz jego wersję. Aby zakończyć proces rejestracji wybierz “Rejestruję produkt”.

Numer seryjny MapaMap, w zależności od wersji produktu, możesz znaleźć :

    po wciśnięciu przycisku                  w MENU aplikacji MapaMap;
   
    na naklejce umieszczonej w prawym dolnym rogu na okładce przewodnika użytkownika
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Dziękujemy za wybór MapyMap. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania. 
Życzymy satysfakcji z jej użytkowania.

W przypadku uwag lub pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
e-mail: pomoc@mapamap.pl; 

Tel: ( 022 ) 665 - 33 - 33

Copyright © 2015 IMAGIS S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
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