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Talk&Call
Μέσω της εφαρμογής Talk&Call μπορείτε να καλέσετε οποιαδήποτε από τις
επαφές σας φωνητικά. Απλώς πείτε τον όνομα της επαφής, ή το επίθετο ή και
τα δύο μαζί (πχ Δημήτρης ή Παπαδόπουλος ή Δημήτρης Παπαδόπουλος ή
Παπαδόπουλος Δημήτρης), και θα γίνει αυτόματα κλήση. Το Talk&Call είναι
σε θέση να αναγνωρίζει ακόμη και επαφές που είναι αποθηκευμένες με
λατινικούς χαρακτήρες (greeklish) και να πραγματοποιεί κλήσεις σε αυτές.
Ακόμη το Talk&Call είναι διατεθειμένο να αναγνωρίσει επαφές οι οποίες
είναι αποθηκευμένες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά μαζί (πχ Δημήτρης Everest) και να πραγματοποιεί κλήσεις σε αυτές.
Αν έχετε αποθηκευμένους περισσότερους από έναν αριθμούς σε μία
επαφή (πχ κινητό και οικία), το Talk&Call είτε θα σας προτρέψει να επιλέξετε
φωνητικά, είτε θα προβάλει λίστα με όλους τους διαθέσιμους αριθμούς
και θα σας προτρέψει να επιλέξετε. Επιπρόσθετα μπορείτε να καλέσετε
άμεσα τον αριθμό που επιθυμείτε πχ Δημήτρης Παπαδόπουλος κινητό ή
Δημήτρης οικία (αν υπάρχει).
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία επαφές με το ίδιο όνομα
ή με το ίδιο επίθετο (πχ Γιώργος Παπανικολάου και Γιώργος Δημητρίου) η
εφαρμογή θα το αντιληφτεί και θα σας επιτρέψει να κάνετε επιλογή.
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01. 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 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»)
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Χαρακτηριστικά του MLS Destinator
Το MLS Destinator συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Υπολογισμός διαδρομής
• Εύκολη εγκατάσταση
• Λεπτομερής πλοήγηση με σαφή οπτική και φωνητική καθοδήγηση
• Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών για ευκολότερο προσανατολισμό σας
• Προγραμματισμός δρομολογίου χωρίς τη χρήση GPS
• Υπολογισμός διαδρομής βάσει συντεταγμένων οι οποίες έχουν ληφθεί
μέσω μηνύματος SMS
• Ταχύς επανυπολογισμός της διαδρομής σας
• Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών χαρτών διαφόρων χωρών σε
μία μόνο κάρτα μνήμης

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.

02. Εγκατάσταση
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02. MLS Talk&DriveTM
Εισαγωγή προορισμού

Πλοήγηση σε Δήμο > Δρόμο
Εικόνα 3

1. Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, πατήστε στο κεντρικό μενού του
MLS Talk&Drive το κουμπί Δήμος > Δρόμος.
2. Το MLS Talk&Drive θα σας ζητήσει να εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες
(δήμος, δρόμος, αριθμός) φωνητικά, συμπληρώνοντας τα πεδία που φαίνονται
στην οθόνη. Αρχικά θα ακούσετε την προτροπή «Πείτε μου σας παρακαλώ το
όνομα του δήμου».
3. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα η προτροπή
«Μιλήστε Τώρα». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εκφωνήσετε το όνομα του δήμου,
στον οποίο υπάγεται ο προορισμός που σας ενδιαφέρει, όπως για παράδειγμα
«Αθήνα», «Θεσσαλονίκη», «Χολαργός», «Αγία Παρασκευή», «Πάτρα» κλπ.

Εικόνα 4
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4. Αν το όνομα του δήμου αναγνωριστεί επιτυχώς, θα ακούσετε από τη συσκευή το
όνομα του δήμου για επιβεβαίωση, και ταυτόχρονα θα συμπληρωθεί το αντίστοιχο
πεδίο στην οθόνη, όπως φαίνεται παρακάτω.
5. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί, με παρόμοιο τρόπο, να εκφωνήσετε το όνομα
του δρόμου και τον αριθμό που σας ενδιαφέρει. Όταν έχουν συλλεχθεί αρκετές
πληροφορίες για τον προορισμό σας, ξεκινάει η διαδικασία υπολογισμού διαδρομής
προς τον επιλεγμένο προορισμό.

Εικόνες 6, 7

Σε περίπτωση που γνωρίζετε μόνο το όνομα του δήμου στον οποίο θέλετε να
πλοηγηθείτε και όχι το όνομα του δρόμου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλοήγηση
στο κέντρο του δήμου λέγοντας τις εντολές «Κέντρο», «Κέντρο πόλης», «Κέντρο δήμου»
ή «Δεν ξέρω».
Σε περίπτωση που δε θέλετε να εισάγετε τον αριθμό του δρόμου, αν για παράδειγμα
δεν υπάρχει αριθμοδότηση του συγκεκριμένου δρόμου ή δεν γνωρίζετε ακριβώς τον
αριθμό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο μέσο της οδού λέγοντας τις
εντολές «Μέσο οδού», «Στο μέσο», «Στη μέση» ή «Δεν ξέρω».
Αν μετά από 2-3 διαδοχικές προσπάθειες το MLS
Talk&Drive δεν καταφέρει να σας καταλάβει,
εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη εισαγωγής των
στοιχείων προορισμού με τη χρήση πληκτρολογίου.

Εικόνα 8

9

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μία οδοί που περιλαμβάνουν το όνομα
που εκφωνήσατε, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, για να επιλέξετε την οδό που
επιθυμείτε:

Εικόνα 9

Πλοήγηση σε Νομό > Περιοχή

1. Για να μεταβείτε σε ένα χωριό ή μια περιοχή ενός Νομού, πατήστε στο κεντρικό
μενού του MLS Talk&Drive το κουμπί Νομός > Περιοχή.
2. Το MLS Talk&Drive θα σας ζητήσει να εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες
(νομός, περιοχή) φωνητικά, συμπληρώνοντας τα πεδία που φαίνονται στη διπλανή
οθόνη. Αρχικά θα ακούσετε την προτροπή «Πείτε σας παρακαλώ το όνομα του
νομού».
3. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα η προτροπή
«Μιλήστε Τώρα». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εκφωνήσετε το όνομα του νομού,
στον οποίο ανήκει η περιοχή που σας ενδιαφέρει, όπως για παράδειγμα «Αθήνα»,
«Θεσσαλονίκη», «Καβάλα» κλπ.
4. Αν το όνομα του
νομού αναγνωριστεί
επιτυχώς, θα ακούσετε
από τη συσκευή το
όνομα του νομού
για
επιβεβαίωση,
και ταυτόχρονα θα
συμπληρωθεί
το
αντίστοιχο πεδίο στην
οθόνη, όπως φαίνεται
παρακάτω.

Εικόνες 10, 11
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5. Στη συνέχεια θα
σας
ζητηθεί,
με
παρόμοιο
τρόπο,
να εκφωνήσετε το
όνομα της περιοχής
που σας ενδιαφέρει,
που μπορεί να είναι
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το όνομα ενός χωριού (πχ. Πευκοχώρι, Πολυνέρι, Νέα Σάντα κλπ) ή το τοπωνύμιο
μιας περιοχής (πχ. Θησείο, Μοναστηράκι, Λαδάδικα, Λευκός Πύργος κλπ). Όταν
έχουν συλλεχθεί τα στοιχεία του προορισμού σας ξεκινάει η διαδικασία υπολογισμού
διαδρομής προς τον επιλεγμένο προορισμό.
Εάν το MLS Talk&Drive δε μπορέσει να σας καταλάβει, θα σας ζητήσει να επαναλάβετε
τον προορισμό σας. Σε περίπτωση που καταλάβει άλλο προορισμό από αυτόν που
είπατε, πατήστε το κουμπί «Διόρθωση» και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.
Αν μετά από 3 διαδοχικές προσπάθειες το MLS Talk&Drive δεν καταφέρει να σας
καταλάβει, εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη εισαγωγής των στοιχείων προορισμού με
τη χρήση πληκτρολογίου.

Πλοήγηση σε πρόσφατες θέσεις
Από το κεντρικό μενού του MLS Talk&Drive πατήστε το κουμπί Πρόσφατες Θέσεις. Θα
εμφανιστεί ένας κατάλογος προηγούμενων προορισμών (ιστορικό) τους οποίους
έχετε ήδη εισάγει φωνητικά. Επιλέξτε έναν προορισμό και πατήστε το κουμπί
Πλοήγηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ή για να μετακινηθείτε σε
επόμενες/προηγούμενες οθόνες.

Εικόνες 12, 13

Πατώντας το κουμπί menu του τηλεφώνου, εμφανίζεται το παραπάτω μήνυμα και
μπορείτε να διαγράψετε όλες τις πρόσφατες θέσεις.
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Χρήσιμες συμβουλές
Είναι σημαντικό όταν εκφωνείτε το όνομα του προορισμού, να μιλάτε σε
κανονικό ρυθμό, δυνατά και καθαρά.
Για τη καλύτερη δυνατή αναγνώριση θα πρέπει να φροντίσετε:
- η συσκευή να είναι τοποθετημένη στη βάση στήριξης
- να μιλάτε έχοντας οπτική επαφή με το μικρόφωνο της συσκευής
- η απόσταση της συσκευής από το πρόσωπο σας να είναι σταθερή (στα
60 εκατοστά περίπου)
Η εφαρμογή κάνει χρήση αρκετών πόρων της συσκευής, για το λόγο αυτό
συνιστάται κατά τη διάρκεια της χρήσης του MLS Talk&Drive η μπαταρία
της συσκευής να είναι πλήρως φορτισμένη και/ή η συσκευή να είναι
συνδεδεμένη με τον φορτιστή.
Το μικρόφωνο παραμένει ανοιχτό, όση ώρα εμφανίζεται στην οθόνη
η προτροπή «Μιλήστε Τώρα». Όσο το μικρόφωνο είναι ανοιχτό,
οποιοσδήποτε εξωτερικός θόρυβος (πχ. ραδιόφωνο, κυκλοφοριακός
θόρυβος, συνομιλία εντός του αυτοκινήτου κλπ.) μπορεί να επηρεάσει το
αποτέλεσμα της αναγνώρισης.
Στους δρόμους που περιλαμβάνουν ένα ονοματεπώνυμο (πχ. Χαριλάου
Τρικούπη, Ελευθερίου Βενιζέλου), αρκεί να εκφωνήσετε μόνο το επίθετο (πχ.
Τρικούπη, Βενιζέλου).
Οι δρόμοι διαχωρίζονται σε απλές οδούς, λεωφόρους, παρόδους και
πλατείες. Στην περίπτωση των παρόδων και πλατειών, είναι απαραίτητη
η εκφώνηση του πλήρους ονόματος τους (πχ. πάροδος Κολοκοτρώνη,
πλατεία Αιγύπτου), ενώ για τις λεοφόρους δεν είναι απαραίτητη
(Βουλιαγμένης ή λεωφόρος Βουλιαγμένης).
Δε συνίσταται να αφήνετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (Stand
by), όταν βρίσκεστε μέσα στο μενού MLS Talk&Drive. Είναι προτιμότερο να
επιστρέφετε στη βασική οθόνη του χάρτη και στη συνέχεια να κλείνετε τη
συσκευή.
Εάν το MLS Talk&Drive δε μπορέσει να σας καταλάβει, θα σας ζητήσει
να επαναλάβετε τον προορισμό σας. Σε περίπτωση που καταλάβει άλλο
προορισμό από αυτόν που είπατε, πατήστε το κουμπί «Διόρθωση» και
επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

12
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03. Το περιβάλλον του MLS Destinator
Κεντρικό Μενού

Η Λωρίδα Πλοήγησης του MLS Destinator αποτελεί μία νέα και καινοτόμα
μέθοδο πρόσβασης σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος με ένα
μόνο άγγιγμα. Εμφανίστε/εξαφανίστε την Λωρίδα Πλοήγησης πατώντας
το κουμπί Menu του τηλεφώνου.
Σημείωση: Πατώντας στο εικονίδιο της MLS ή σέρνοντας δεξιά/αριστερά τη
λωρίδα επιλογών, εμφανίζονται περισσότερες επιλογές.
Εικόνα 14
Κεντρικό Μενού

04. Επιλέγοντας προορισμό
Πλοήγηση σε διεύθυνση

Εικόνες 15, 16,
Διευθύνσεις
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Εικόνα 17
Διευθύνσεις

Πατώντας Menu->Go->Διεύθυνση.

Επιλογή Διευθύνσεων
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.

Διασταύρωση

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.

14
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Συντεταγμένες
Πατώντας Menu->Go->Συντ/μένες, μπορείτε να προσδιορίσετε μια τοποθεσία, εισάγοντας τις συντεταγμένες της.
Εικόνα 18
Συντεταγμένες

Ο προορισμός θα είναι στον πλησιέστερο
δρόμο από το σημείο που έχουμε επιλέξει
μέσω των συντεταγμένων
Σημείωση: Στην οθόνη πληκτρολόγησης προορισμού πατώντας πάνω στο πλαίσιο εισαγωγής εμφανίζεται το πληκτρολόγιο. Μετά την
εισαγωγή προορισμού πατώντας Go κάτω
αριστερά υπολογίζεται η διαδρομή.

Πλοήγηση στα Χρήσιμα
Menu->Go->Σημ. Ενδ.

Εικόνα 19
StickyPOI

Σημείωση: Από τη λωρίδα επιλογών επιλέγοντας StickyPOI ενεργοποιείται/απενεργοποιείται
η εμφάνιση των χρησίμων 4 βασικών κατηγοριών Φαγητό, Διαμονή, Ψώνια, Αυτοκίνητο,
πάνω στον χάρτη.

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
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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
Menu->Go->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.
Εικόνα 20
Αγαπημένα

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

Προσθήκη Τοποθεσίας στα Αγαπημένα
Μπορείτε να προσθέσετε κάποια τοποθεσία με δύο τρόπους.
Εικόνα 21

1.
Πατώντας
Menu->Go->Διεύθυνση
εισάγοντας προορισμό, μόλις εμφανιστεί
ο προορισμός στο χάρτη, πατώντας
πάνω στο κίτρινο Label και επιλέγοντας
Προσθήκη
στα
αγαπημένα->Επιλογή
ομάδας αγαπημένων->Αποθήκευση
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Εικόνα 22
Pop Up Menu

2. Πατώντας πάνω στο χάρτη για 2 δευτερόλεπτα
εμφανίζεται ένα pop up παράθυρο. Επιλέγοντας
Αποθήκευση θέσης και ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία.

Πλοήγηση σε Πρόσφατες θέσεις
Menu->Go->Ιστορικό και οι πρόσφατες τοποθεσίες θα εμφανιστούν στην
οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Εικόνα 23
Πρόσφατες θέσεις

17

Πλοήγηση σε μια τοποθεσία που δίνεται μέσω μηνύματος SMS
Το MLS Destinator παρέχει τη δυνατότητα να
αποστέλλεται 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.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
αποκλειστικά ανάμεσα σε χρήστες MLS
Destinator.

Εικόνα 24
Sms

Σπίτι-Εργασία

Menu->Go->Σπίτι->Επεξεργασία και ορίζουμε διεύθυνση της επιλογής μας.
Την επόμενη φορά πατώντας Σπίτι υπολογίζεται αυτόματα διαδρομή προς
τα εκεί. Αντίστοιχα και με την Εργασία.
Εικόνες 25, 26
Σπίτι - Εργασία
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Πλοήγηση σε τοποθεσία από τη λίστα Επαφών σας
Εικόνα 27
Επαφές

Menu->Go->Επαφές και επιλέγοντας μία επαφή
υπολογίζεται η διαδρομή προς τα εκεί.
Σημείωση: Η διεύθυνση στις επαφές
πρέπει να είναι της μορφής, Αριθμός,
Δρόμος, Δήμος για να πραγματοποιηθεί
υπολογισμός διαδρομής

Διεξαγωγή Αναζήτησης στα Σημεία Ενδιαφέροντος

Menu->Αναζήτηση->Σημ. Ενδ.->Εισαγωγή κειμένου->Αναζήτηση (ο μεγεθυντικός φακός) και εμφανίζεται μια λίστα με τα αποτελέσματα ταξινομημένα με βάση την απόσταση από την τρέχουσα θέση. Πατώντας
Επεξεργασία αλλάζουν οι παράμετροι αναζήτησης.
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Εικόνα 28, 29, 30
Αναζήτηση Χρήσιμων

05. Επιλογές Κεντρικού Μενού
Προβολή Χάρτης

Απόσταση και
κατεύθυνση της
επόμενης στροφής σας

Εικόνα 31
Χάρτης

Όνομα του δρόμου
της επόμενηςστροφής

Πυξίδα
Ρύθμιση έντασης
ήχου
zoom in

Η τρέχουσα θέση σας

Υπολειπόμενη
απόσταση από τον
προορισμό σας
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zoom out

Χρόνος που
υπολείπεται για την
άφιξη σας στον
προορισμό σας
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες Διαδρομής
Έχετε τη δυνατότητα να εναλλάσσεστε μεταξύ των παρακάτω οθονών.
Λίστα Οδηγιών

Εικόνα 32
Λίστα Οδηγιών

Κάνοντας κλικ πάνω αριστερά στην
απόσταση και κατεύθυνση της επόμενης
στροφής ή πατώντας Menu->Διαδρομή>Οδηγίες εμφανίζεται η λίστα οδηγιών.
Προβολή Στροφής

Εικόνα 33
Προβολή Στροφής

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

21

Προβολή Διαδρομής
Εικόνα 34
Προβολή Διαδρομής

Κάνοντας κλικ στο Μενού->Διαδρομή>Επισκόπιση εμφανίζεται η προεπισκόπηση διαδρομής.

06. Επιλογές Διαδρομής
Παράκαμψη

Εικόνα 35
Παράκαμψη

Menu->Διαδρομή->Παράκ/ψη και εμφανίζονται οι δυνατότητες παράκαμψης 1χλμ, 5χλμ,
10χλμ, 20χλμ.
Αν γνωρίζετε ότι η διαδρομή σας περιλαμβάνει κυκλοφοριακή συμφόριση ή κάποιο
αποκλεισμένο τμήμα λόγω έργων, μπορείτε
να το αποφύγετε εκτελώντας παράκαμψη.

22
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Αποφυγές
Εικόνα 36
Αποφυγές

Menu->Ρυθμίσεις->Aποφυγές και εμφανίζονται
οι διαθέσιμες αποφυγές.
Επιλέξτε κάποιο τύπο δρόμου για να αποκλείσετε το συγκεκριμένο τύπο από τους επόμενους
υπολογισμούς διαδρομών σας. Αντίθετα, επιλέξτε ξανά για να συμπεριλάβετε τους συγκεκριμένους τύπους δρόμων στους επόμενους
υπολογισμούς διαδρομών σας.

Ακύρωση διαδρομής

Menu->Διαδρομή->Ακύρωση και ακυρώνεται η τρέχουσα διαδρομή.

Λειτουργία διαδρομής
Εικόνα 37
Λειτουργίες Διαδρομής

Menu->Διαδρομή->Λειτουργία και εμφανιζονται οι παρακάτω τύποι διαδρομής.
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Γρηγορότερη
Αυτή η επιλογή προσδιορίζει τη διαδρομή με τη μικρότερη διάρκεια. Η
γρηγορότερη διαδρομή ενδεχομένως να μην είναι και η πιο σύντομη.
Για παράδειγμα, ενδέχεται να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση μέσω
μιας εθνικής οδού από ότι μέσω κάποιου τοπικού δρόμου, αλλά θα
εξοικονομήσετε χρόνο, καθώς σε εθνική οδό μπορείτε να οδηγείτε με
μεγαλύτερη ταχύτητα.
Κοντινότερη
Αυτή η επιλογή προσδιορίζει τη διαδρομή με τη μικρότερη απόσταση. Η
κοντινότερη διαδρομή ενδεχομένως να μην είναι και η πιο γρήγορη.
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.

Προσομοίωση
Εικόνα 38
Προσθήκη στη Σχεδίαση

Επιλέγοντας τον προορισμό-είτε μέσω πληκτρολογίου είτε από τον πατώντας πάνω στο χάρτη
εμφανίζεται μία λίστα επιλογών. Πατώντας στο
Προσθήκη στη Σχεδίαση->Αφετηρία ορίζουμε
ως αρχή της διαδρομής μας αυτό που επιλέξαμε. Έπειτα θέτοντας διεύθυνση στο πλαίσιο
Προορισμός και επιλέγοντας Demo ξεκινάει η
προσημείωση.
Προσθήκη - Προσθήκη επιπλέον στάσεων
Διαγραφή - Διαγραφή όλων των στάσεων
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Αποφυγές
Εικόνα 39
Αποφυγές

Menu->Διαδρομή->Αποφυγή και εμφανίζεται η
οθόνη εισαγωγής αποφυγών.
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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07. Ρυθμίσεις

Φωνητικές Οδηγίες
Εικόνα 40
Φωνητικές Οδηγίες

Menu->Ρυθμίσεις->Φωνητικές οδηγίες. Επιλέξτε
ποιες φωνητικές οδηγίες θα ακούτε ανάμεσα
από τις κατηγορίες

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
Εικόνα 41
Χάρτες

Menu->Ρυθμίσεις->Επιλογή Χάρτη. Επιλέξτε
σε ποιον χάρτη από τους διαθέσιμους θα
πλοηγείστε.

Φωτισμός
Εικόνα 42
Φωτισμός

Menu->Ρυθμίσεις->Φωτισμός
Στη στροφή ενεργό
Ο φωτισμός απενεργοποιείται μετά από 1 λεπτό περίπου και
ενεργοποιείται ξανά όταν εμφανίζεται η επόμενη μανούβρα σε μια
υπολογισμένη διαδρομή.
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Πάντα ενεργό
Ο φωτισμός παραμένει πάντα ενεργός.
Ρυθμίσεις του τηλεφώνου
Ο φωτισμός απενεργοποιείται ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Μονάδες μέτρησης
Εικόνα 43
Μονάδες Μέτρησης

Προβολή χάρτη

Menu->Ρυθμίσεις->Μονάδες μέτρησης.
Επιλέξτε ανάμεσα από τα Χιλιόμετρα,
Μέτρα – Μίλια, Γιάρδες – Μίλια, Δέκατα
του Μιλίου.
Εικόνα 44
Προβολή Χάρτη

Menu->Ρυθμίσεις->Προβολή Χάρτη
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Προβολή ημέρας
Η προβολή του χάρτη παραμένει πάντα σε ημέρα.
Προβολή νύχτας
Η προβολή του χάρτη παραμένει πάντα σε νύχτα.
Αυτόματη εναλλαγή
Η προβολή του χάρτη εναλλάσσεται αυτόματα από μέρα σε νύχτα
ανάλογα με την ώρα του συστήματος

Σημεία ενδιαφέροντος
Εικόνα 45
Σημεία Ενδιαφέροντος

Menu->Ρυθμίσεις->Προβολή σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη. Εμφανίζονται όλες
οι διαθέσιμες κατηγορίες/υποκατηγορίες
των χρησίμων με checkbox από δίπλα.
Αν θέλετε κάποια κατηγορία να εμφανίζεται
πάνω στον χάρτη απλά μαρκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο

Αυτόματο ζουμ
Menu->Ρυθμίσεις->Αυτόματο Ζουμ. Ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το
αυτόματο ζουμ ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης του οχήματός σας.
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Σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας
SD της συσκευής σας στο PC σας ώστε τα δεδομένα να διατηρηθούν σε περίπτωση
που η κάρτα SD καταστραφεί με κάποιο τρόπο ή τα δεδομένα διαγραφούν κατά λάθος.
Μπορείτε να κρατήσετε αντίγραφο ασφάλειας στον Η/Υ σας απλά αντιγράφοντας τα
αρχεία της κάρτας SD στο σκληρό σας δίσκο ή σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης.
Τα αρχεία αυτά μπορείτε επίσης να τα αντιγράψετε σε οποιαδήποτε κάρτα μεγαλύτερου
μεγέθους (έως 16GB) για να έχετε περισσότερο χώρο για τα προσωπικά σας αρχεία.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ MLS IQTALK

H διαδικασία δε συνιστάται, αφορά περιπτώσεις που το τηλέφωνο έχει σταματήσει να λειτουργεί ομαλά, ή σας έχει προταθεί από την τεχνική υποστήριξη.
Μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα χρειαστεί να
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα προκειμένου η συσκευή σας να
επανέλθει στο προδιαμορφωμένο από την MLS περιβάλλον.
Εγκατάσταση εφαρμογών
1. Στις πρώτες οθόνες του τηλεφώνου μετά την επαναφορά (στάδιο iQTalk
Installer) επιλέξτε Εγκατάσταση και Τέλος σε όλες τις εφαρμογές που θα
εμφανιστούν. Στο ενδιάμεσο πατήστε «OK»
στην προτροπή αντικατάστασης.
2. Στην εμφάνιση της οθόνης με το μήνυμα
«Καλώς ορίσατε στο iQTalk Crystal»
(στάδιο Setup Wizard) ακολουθήστε τις
οδηγίες του οδηγού ρυθμίσεων βήμαβήμα μέχρι την εμφάνιση της αρχικής
οθόνης του τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε από την αρχική οθόνη μηνύματα
«
» > πατήστε το κουμπί « Κλείσιμο » >
πατήστε « » > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις
εφαρμογής > Προεπιλεγμένη εφαρμογή >
Όλα (SMS & ΜMS) « » > «ΟΚ» > πατήστε
back « » > Ρυθμίσεις λήψης μηνυμάτων
> Αυτόματη ανάκτηση « » πατήστε
back « » > Ρυθμίσεις ειδοποίησης >
αποεπιλέξτε την Ενεργοποίηση Popup
« » και τις Ειδοποιήσεις « » > πατήστε
2 φορές « » > πατήστε « ».
4. Στην αρχική οθόνη πατήστε « » >
Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο > Smart Keyboard Pro > Δημιουργία
αντιγράφου των ρυθμίσεων > Επαναφορά ρυθμίσεων από... > «ΟΚ» και
πατήστε « » για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Ολοκληρώσατε.
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