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1 - Εισαγωγή
Καλωσορίσατε στον κόσµο της κινητής πλοήγησης! Το λογισµικό MLS Destinator, σας παρέχει ένα
πλήρες σύστηµα κινητής δορυφορικής πλοήγησης, το οποίο χρησιµοποιεί το σύστηµα δορυφορικού
εντοπισµού (GPS) προσδιορίζοντας τη γεωγραφική σας θέση. Είναι εφοδιασµένο µε τους πλέον
ενηµερωµένους και αξιόπιστους ψηφιακούς χάρτες, για να σας οδηγήσει στον προορισµό σας µε τον πιο
αποτελεσµατικό και σύντοµο τρόπο!
Σηµείωση: Οι οθόνες αφής των κινητών µε σύστηµα Android, ανταποκρίνονται µόνο σε άγγιγµα µε την άκρη
του δαχτύλου και όχι σε πενάκι, στυλό ή άγγιγµα µε το νύχι που πιθανών να έχετε συνηθίσει σε άλλες
συσκευές µε οθόνες αφής.

Τι είναι το MLS Destinator
Το MLS Destinator είναι ένα µοναδικό πακέτο λογισµικού πλοήγησης, το οποίο χρησιµοποιεί το σύστηµα
δορυφορικού εντοπισµού (GPS) για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης. Ο προσδιορισµός της
γεωγραφικής θέσης λαµβάνεται µε το ασύρµατο δείκτη GPS και οι πληροφορίες του χάρτη αποθηκεύονται
στη συµπεριλαµβανόµενη κάρτα µνήµης. Ταυτόχρονα, το MLS Destinator υπολογίζει το βέλτιστο
δροµολόγιο για τον προορισµό σας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε εναλλακτική διαδροµή, δε θα συναντήσετε κανένα πρόβληµα µε το MLS
Destinator. Μπορείτε να παρεκκλίνετε από την προγραµµατισµένη διαδροµή σας, οποιαδήποτε στιγµή. Για
παράδειγµα, µπορείτε να αποφύγετε την κυκλοφοριακή συµφόρηση, να παρακάµψετε οδικά έργα, ή να
επιλέξετε εναλλακτική διαδροµή. Το MLS Destinator υπολογίζει εκ νέου τη διαδροµή σας βάσει της
τρέχουσας γεωγραφικής θέσης σας.
Το MLS Destinator σας προτείνει τη βέλτιστη διαδροµή. Με ευκολία στην κατανόηση συµβόλων
κατεύθυνσης και τις οδηγίες που δίνονται από ευχάριστη στο άκουσµα φωνή, καθοδηγήστε προς τον
προορισµό σας.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από το MLS Destinator έχουν τη µορφή: Χάρτες, Φωνητικές
προειδοποιήσεις, Φωνητικές ειδοποιήσεις και Οπτικές προειδοποιήσεις:
•
Οι Χάρτες χρησιµοποιούνται για να δείχνουν την τρέχουσα γεωγραφική σας θέση και τον προορισµό
σας.
•
Οι Φωνητικές προειδοποιήσεις χρησιµοποιούνται για να σας προειδοποιήσουν πότε συµβαίνουν κάποια
γεγονότα ή πότε ξεπερνιούνται τα κατώτατα όρια. (Π.χ.: «Έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας!» ή «To
GPS δεν είναι διαθέσιµο!»)
•
Οι Φωνητικές ειδοποιήσεις χρησιµοποιούνται για να σας ενηµερώσουν πότε και πού θα
πραγµατοποιηθεί µια ενέργεια. (Π.χ.: «Σε 200 µέτρα στρίψτε δεξιά»)
•
Οι Οπτικές προειδοποιήσεις χρησιµοποιούνται για να σας ειδοποιήσουν για µη κρίσιµα συµβάντα.
(Π.χ. «Χαµηλή µπαταρία», «Ο ήχος είναι στη σίγαση» ή «Μεταφορά δεδοµένων σε διαδικασία»)

Χαρακτηριστικά του MLS Destinator
Το MLS Destinator συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Υπολογισµός διαδροµής
Εύκολη εγκατάσταση
Λεπτοµερής πλοήγηση µε σαφή οπτική και φωνητική καθοδήγηση
∆υνατότητα εναλλαγής µεταξύ δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών για ευκολότερο
προσανατολισµό σας
Υπολογισµός διαδροµής βάσει συντεταγµένων οι οποίες έχουν ληφθεί µέσω µηνύµατος SMS
Προαιρετική καθοδήγηση οπτικής πλοήγησης, ενώ πραγµατοποιείτε τηλεφωνική κλήση
Ταχύς επανυπολογισµός της διαδροµής σας
∆υνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών χαρτών διαφόρων χωρών σε µία µόνο κάρτα µνήµης
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Πρώτα η ασφάλειά σας
Σε κάθε περίπτωση, οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας έχουν προτεραιότητα των οδηγιών που δίνονται από το
MLS Destinator.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του MLS Destinator µόνο εφόσον οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας και η τρέχουσα
κατάσταση κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν. Σε περίπτωση που πρέπει να κάνετε µια στροφή ξαφνικά, ΜΗΝ
το επιχειρήσετε, παρά µόνον αν µπορέσετε να την πραγµατοποιήσετε χωρίς να διατρέξετε κίνδυνο. Εάν δεν
καταφέρετε να στρίψετε και αναγκαστείτε να παρεκκλίνετε από µια προγραµµατισµένη διαδροµή, το MLS
Destinator θα υπολογίσει εκ νέου τη διαδροµή σας και γρήγορα θα σας καθοδηγήσει πάλι προς τον
προορισµό σας.
Οι οδηγίες που δίνονται από το MLS Destinator δεν υποκαθιστούν την κοινή λογική. Υπάρχουν
περισσότερες από µια διαδροµές που µπορείτε να ακολουθήσετε για να φτάσετε στον προορισµό σας. Εάν
νιώθετε ανήσυχοι µε οποιαδήποτε κατάσταση ή διαδροµή, επιλέξτε κάποια εναλλακτική διαδροµή. Το MLS
Destinator θα προσαρµοστεί στην διαδροµή που θα επιλέξετε.
Εάν έχετε κάποιον συνεπιβάτη, αφήστε τον να διαχειριστεί το MLS Destinator. Εσείς ως οδηγός θα πρέπει
να εστιάζετε την προσοχή σας στην οδήγηση. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του MLS Destinator,
παρακαλείστε να τις τροποποιήσετε µόνο εφόσον είστε στάσιµοι.

2 - Το περιβάλλον του MLS Destinator
Κεντρική Οθόνη/Γραµµή µενού
Η Λωρίδα Πλοήγησης του MLS Destinator αποτελεί µία νέα και καινοτόµα µέθοδο πρόσβασης σε όλες τις
δυνατότητες του προγράµµατος µε ελάχιστες κινήσεις. Στις επόµενες σελίδες µπορείτε να διαβάσετε
αναλυτικά για τις λειτουργίες του µενού
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3 - Επιλέγοντας προορισµό
Πλοήγηση σε διεύθυνση
Πατήστε ∆ιεύθυνση στη γραµµή του µενού στο κάτω µέρος της οθόνης

Επιλογή ∆ιευθύνσεων
Πόλη πρώτα

Επιλέξτε Πόλη πρώτα για να επιλέξετε πρώτα την πόλη και στη συνέχεια την οδό.
Καθώς πληκτρολογείτε το όνοµα της πόλης στο αντίστοιχο πεδίο, στην οθόνη
εµφανίζεται µια λίστα πόλεων που το όνοµά τους ταιριάζει µε το κείµενο που έχετε
πληκτρολογήσει. Μπορείτε να επιλέξετε µια πόλη από τη λίστα που εµφανίζεται
κάνοντας κλικ πάνω της.

Οδός πρώτα

Επιλέξτε Οδός πρώτα για να επιλέξετε πρώτα την οδό και στη συνέχεια την πόλη. Η
επιλογή αυτή είναι χρήσιµη, όταν δεν είστε σίγουροι σε ποια πόλη ανήκει η
συγκεκριµένη οδός. Καθώς πληκτρολογείτε το όνοµα της οδού στο αντίστοιχο πεδίο,
στην οθόνη εµφανίζεται µια λίστα οδών που το όνοµά τους ταιριάζει µε το κείµενο
που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να επιλέξετε µια οδό από την λίστα που
εµφανίζεται κάνοντας κλικ πάνω της.

∆ιασταύρωση

Μπορείτε να προσδιορίσετε µια διασταύρωση, πληκτρολογώντας τα ονόµατα των δυο
οδών που διασταυρώνονται.

Ταχ. κώδικας

Αντί να επιλέξετε κάποια πόλη, µπορείτε να πληκτρολογήσετε τον ταχυδροµικό
κώδικα της περιοχής που θέλετε να µεταβείτε, επιλέγοντας Ταχ.Κώδικας.

Συντεταγµένες

Πατώντας Μενού ->Συντ/µένες, µπορείτε να προσδιορίσετε µια τοποθεσία,
εισάγοντας τις συντεταγµένες της. Ο προορισµός θα είναι στον πλησιέστερο
δρόµο από το σηµείο που έχουµε επιλέξει µέσω των συντεταγµένων
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Σηµείωση: Στην οθόνη πληκτρολόγησης προορισµού πατώντας πάνω στο πλαίσιο εισαγωγής εµφανίζεται το
πληκτρολόγιο. Μετά την εισαγωγή προορισµού πατώντας Προβολή χάρτη-Go κάτω δεξιά υπολογίζεται η
διαδροµή.

Πλοήγηση στα Χρήσιµα
Πατήστε Μενού-> Σηµ. Ενδ. και επιλέξτε την κατηγορία του χρήσιµου σηµείου ενδιαφέροντος προς την
οποία θέλετε να πλοηγηθείτε. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο εισαγωγής προορισµού όταν δεν έχετε υπόψη σας
κάποιο συγκεκριµένο πχ. ξενοδοχείο, αλλά θέλετε να πλοηγηθείτε προς το πλησιέστερο ξενοδοχείο
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Πλοήγηση στα Αγαπηµένα
Στον φάκελο Αγαπηµένα µπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες που έχετε αποθηκεύσει. Για την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτησή σας, οι τοποθεσίες είναι κατηγοριοποιηµένες ανά οµάδες. Μπορείτε να αποθηκεύσετε µια
διεύθυνση, µια τοποθεσία στον χάρτη ή ένα σηµείο ενδιαφέροντος βάσει κάποιας αναζήτησής σας, ώστε να
είστε σε θέση να το χρησιµοποιήσετε και µελλοντικά.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισµό από τα Αγαπηµένα, επιλέγοντας Μενού ->Αγαπηµένα. Στη
συνέχεια σας ζητείται να επιλέξετε κάποια διαθέσιµη οµάδα από αυτές που σας εµφανίζονται στην οθόνη.
Επιλέξτε την επιθυµητή οµάδα και θα σας εµφανιστούν οι αντίστοιχες τοποθεσίες που έχετε αποθηκεύσει και
αντιστοιχούν στην οµάδα αυτή.

Αφού επιλέξετε τον επιθυµητό προορισµό σας µεταβαίνετε στην οθόνη Προβολή αγαπηµένου. Επιλέγοντας τη
διεύθυνση του αγαπηµένου κάτω από το tab ∆ιεύθυνση εµφανίζεται ο προορισµός στο χάρτη, από όπου
πατώντας Go υπολογίζεται η διαδροµή.

Προσθήκη Τοποθεσίας στα Αγαπηµένα
Μπορείτε να προσθέσετε κάποια τοποθεσία µε δύο τρόπους.
1. Πατώντας ∆ιεύθυνση και εισάγοντας προορισµό, µόλις εµφανιστεί ο προορισµός στο χάρτη,
πατώντας πάνω στην κίτρινη ετικέτα και επιλέγοντας Προσθήκη στα αγαπηµένα->Επιλογή
οµάδας αγαπηµένων->Αποθήκευση.
2. Πατώντας πάνω στο χάρτη για 2 δευτερόλεπτα εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο. Επιλέξτε
Αποθήκευση θέσης και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.
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Πλοήγηση σε Πρόσφατες θέσεις
Επιλέξτε Μενού ->Ιστορικό και οι πρόσφατες τοποθεσίες θα εµφανιστούν στην οθόνη, όπως φαίνεται στην
εικόνα παρακάτω.

Πλοήγηση σε µια τοποθεσία που δίνεται µέσω µηνύµατος
SMS
Το MLS Destinator παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλετε σε άλλους χρήστες η τρέχουσα θέση σας ή ένας
προορισµός της επιλογής σας, καθώς επίσης µπορείτε να λαµβάνετε αντίστοιχες τοποθεσίες από άλλους ώστε
να πλοηγείστε εκεί.
Πατήστε Μενού ->SMS και επιλέξτε το µήνυµα που αναφέρει τον προορισµό προς τον οποίο επιθυµείτε να
πλοηγηθείτε
Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη αποκλειστικά ανάµεσα σε χρήστες MLS Destinator.
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Σπίτι-Εργασία
Επιλέξτε Μενού ->Σπίτι->Επεξεργασία για να ορίσετε τη διεύθυνση της επιλογής µας. Την επόµενη φορά
πατώντας Σπίτι υπολογίζεται αυτόµατα διαδροµή προς τα εκεί. Αντίστοιχα και µε την Εργασία.

Πλοήγηση σε τοποθεσία από τη λίστα Επαφών σας
Επιλέξτε Μενού ->Επαφές και στη συνέχεια την επαφή προς την οποία θέλετε να πλοηγηθείτε. Το MLS
Destinator θα υπολογίσει τη διαδροµή προς τα εκεί.
Σηµείωση: Η διεύθυνση στις επαφές πρέπει να είναι της µορφής, ∆ήµος, ∆ρόµος, Αριθµός για να
πραγµατοποιηθεί υπολογισµός διαδροµής

Αναζήτηση στα Σηµεία Ενδιαφέροντος
Επιλέξτε Μενού ->Αναζήτηση->Εισαγωγή κειµένου->Μετάβαση για να εµφανιστεί µια λίστα µε τα
σηµεία ενδιαφέροντος που περιέχουν τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε, Τα αποτελέσµατα είναι
ταξινοµηµένα µε βάση την απόσταση από την τρέχουσα θέση. Πατώντας Επεξεργασία αλλάζουν οι
παράµετροι αναζήτησης. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο εισαγωγής προορισµού όταν γνωρίζετε το όνοµα του
σηµείου ενδιαφέροντος προς το οποίο επιθυµείτε να κατευθυνθείτε
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4 - Επιλογές Κεντρικού Μενού
Προβολή Χάρτη
Όνοµα του
δρόµου της
επόµενης
στροφής
Απόσταση
και
κατεύθυνση
της επόµενης
στροφής σας

Πυξίδα

Η τρέχουσα θέση σας

Υπολειπόµενη
απόσταση από τον
προορισµό σας

Χρόνος που υπολείπεται
για την άφιξη στον
προορισµό σας

Πληροφορίες ∆ιαδροµής
Έχετε τη δυνατότητα να εναλλάσσεστε µεταξύ των παρακάτω οθονών.

Λίστα Οδηγιών

Κάνοντας κλικ πάνω αριστερά στην απόσταση και κατεύθυνση της επόµενης
στροφής ή πατώντας ∆ιαδροµή->Οδηγίες εµφανίζεται η λίστα οδηγιών.

Προβολή
Στροφής

Προβολή
∆ιαδροµής

Κάνοντας κλικ στο όνοµα της επόµενης στροφής εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Κάνοντας κλικ στο Μενού->∆ιαδροµή->Επισκόπιση εµφανίζεται η επισκόπηση
της υπολογισµένης διαδροµής
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5 - Επιλογές ∆ιαδροµής
Παράκαµψη
Επιλέξτε ∆ιαδροµή->Παράκ/ψη για να ορίσετε µια παράκαµψη στην υπολογισµένη διαδροµή. Μπορείτε να
επιλέξετε ανάµεσα σε 1χλµ, 5χλµ, 10χλµ, 20χλµ.

Αποφυγές
Επιλέξτε Ρυθµίσεις-> Αποφυγές για να ορίσετε τις κατηγορίες δρόµων που επιθυµείτε να αποφεύγονται
όταν υπολογίζεται µια διαδροµή

Ακύρωση διαδροµής
Επιλέξτε ∆ιαδροµή->Ακύρωση για να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδροµή.
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Λειτουργία διαδροµής
Επιλέξτε ∆ιαδροµή->Λειτουργία για να ορίσετε τον τύπο διαδροµής κατά τον υπολογισµό

Κοντινότερη

Αυτή η επιλογή προσδιορίζει τη διαδροµή µε τη µικρότερη απόσταση. Η συντοµότερη
διαδροµή ενδεχοµένως να µην είναι και η πιο γρήγορη χρονικά.

Γρηγορότερη

Αυτή η επιλογή προσδιορίζει τη διαδροµή µε τη µικρότερη διάρκεια. Η γρηγορότερη
διαδροµή ενδεχοµένως να µην είναι και η πιο σύντοµη σε απόσταση. Για παράδειγµα,
ενδέχεται να διανύσετε µεγαλύτερη απόσταση µέσω µιας εθνικής οδού από ό,τι µέσω
κάποιου τοπικού δρόµου, αλλά θα εξοικονοµήσετε χρόνο, καθώς σε εθνική οδό
µπορείτε να οδηγείτε µε µεγαλύτερη ταχύτητα.

Πεζός

Αυτή η επιλογή δηµιουργεί µια διαδροµή που µπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να
µεταβείτε στον προορισµό σας πεζοί, χωρίς τους περιορισµούς οχηµάτων, όπως είναι οι
µονόδροµοι.

Στάσεις/Αποφυγές
Επιλέξτε ∆ιαδροµή->Αποφυγή για να ορίσετε συγκεκριµένα σηµεία που θέλετε να αποφύγετε κατά τον
υπολογισµό της διαδροµής

Αποφυγή

Πατώντας το κουµπί Προσθήκη µπορείτε να εισάγετε µέχρι και πέντε διαφορετικές
διευθύνσεις που µπορούν να αποφευχθούν από την εκάστοτε διαδροµή. Κάνοντας
check σε µία ή σε όλες τις αποφυγές, ο αλγόριθµος υπολογισµού διαδροµής τις
λαβαίνει υπόψη του και υπολογίζει µία διαδροµή προς τον ορισµένο προορισµό
αποφεύγοντάς τες.
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6 - Ρυθµίσεις
Φωνητικές Οδηγίες
Επιλέξτε Ρυθµίσεις ->Φωνητικές οδηγίες για να ορίσετε ποιες φωνητικές οδηγίες θα ακούγονται. Μπορείτε
να επιλέξετε τα παρακάτω:

Ρυθµίσεις
ειδοποίησης
στροφών

3χλµ, 1χλµ, 500µ, 200µ.

Ρυθµίσεις
ειδοποίησης
κατάστασης

Οδηγείτε προσεκτικά, Φτάσατε στον προορισµό σας, Επανυπολογισµός
διαδροµής, Η σύνδεση GPS αποκαταστάθηκε, Το GPS είναι κλειστό, Ασθενές
σήµα GPS.
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Επιλογή χάρτη
Επιλέξτε Ρυθµίσεις->Επιλογή χάρτη για να ορίσετε σε ποιον από τους διαθέσιµους χάρτες θα πλοηγείστε.

Φωτισµός
Επιλέξτε Ρυθµίσεις-> Φωτισµός για να ρυθµίσετε το φωτισµό της οθόνης κατά τη χρήση του MLS
Destinator

Ενεργός σε
ελιγµό

Ο φωτισµός απενεργοποιείται µετά από 1 λεπτό περίπου και ενεργοποιείται ξανά όταν
εµφανίζεται η επόµενη µανούβρα σε µια υπολογισµένη διαδροµή.

Πάντα
ενεργός

Ο οπίσθιος φωτισµός παραµένει πάντα ενεργός.

Ρυθµίσεις
τηλεφώνου

Ο οπίσθιος φωτισµός απενεργοποιείται ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου.
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Μονάδες µέτρησης
Για να ορίσετε τις µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιεί το MLS Destinator επιλέξτε Ρυθµίσεις->Μονάδες
µέτρησης.
Επιλέξτε ανάµεσα από τα Χιλιόµετρα,Μέτρα – Μίλια,Γιάρδες – Μίλια,∆έκατα του Μιλίου.

Προβολή χάρτη
Επιλέξτε Ρυθµίσεις ->Προβολή χάρτη για να ρυθµίσετε την εµφάνιση του χάρτη

Προβολή
ηµέρας

Η προβολή του χάρτη παραµένει πάντα σε προβολή ηµέρας.

Προβολή
νύχτας

Η προβολή του χάρτη παραµένει πάντα σε προβολή νύχτας.

Αυτόµατη
εναλλαγή

Η προβολή του χάρτη εναλλάσσεται αυτόµατα από προβολή ηµέρας σε νύχτας
ανάλογα µε την ώρα της συσκευής.
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Σηµεία ενδιαφέροντος
Επιλέξτε Ρυθµίσεις ->Προβολή σηµείων ενδιαφέροντος στο χάρτη για να επιλέξετε τις
κατηγορίες/υποκατηγορίες των χρησίµων που επιθυµείτε να εµφανίζονται στο χάρτη.

Αυτόµατο ζουµ
Επιλέξτε Ρυθµίσεις ->Αυτόµατο Ζουµ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το αυτόµατο ζουµ
ανάλογα µε την ταχύτητα κίνησης του οχήµατός σας.
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