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Să începem cu începutul: mulţumim că aţi cumpărat Mireo DON’T PANIC.
Vă apreciem business-ul şi vă felicităm pentru 
alegere. Am cheltuit mult timp şi efort pentru a creea această excelentă 
aplicaţie pentru un sistem de navigaţie pentru smart phone, iar dvs i-aţi 
recunoscut valoarea… sau pur şi simplu aţi văzut preţul şi v-aţi spus, 
„Uau, e extrem de puţin pentru o aplicaţie de navigaţie on-board, pas cu 
pas! Îl vreau! Îl vreau!” În orice caz, iată-vă citind manualul de utilizare 
pentru a înţelege cum se foloseşte aplicaţia. 
Să nu mai pierdem vremea, aşadar, şi să pornim!

Introducere
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Prescurtări

Elemente tastabile

Elementele tastabile vor apărea scrise cu roșu în întregul manual.

Săgeţi  ➞
Du-mă Acasă ➞ Anulează Ruta Curentă ➞ Da. Veţi întâlni astfel de 
propoziţii în Partea 2 a acestui manual. Această formulare prescurtată în-
locuieşte o serie de indicaţii mai lungi prin care vi se cere să deschideţi 
ferestre successive, ex. “Apăsaţi butonul Du-mă Acasă. În fereastra 
următoare, apăsaţi Anulează Ruta Curentă. În fereastra deschisă 
ulterior, apăsaţi Da.”
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Să începem
Căutare Simplă şi Navigare

Aţi descărcat şi pornit aplicaţia şi doriţi să ajungeţi la o anumită adresă. 
Iată o modalitate rapidă şi uşoară de a începe imediat navigarea.

Găsirea unei destinaţii şi Navigarea până la ea

➊ Apăsaţi butonul Căutare (✍) din Bara de Control. ➋ Introduceţi 
adresa în câmpul Ce. ➌ Apăsaţi butonul Afişează Rezultate Căutare. ➍
Apăsaţi Rezultat Căutare.  ➎ Apăsaţi Navigare Spre şi veţi fi ghidat 
automat de la locaţia GPS actuală la destinaţia selectată.
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Partea 1
Pregătire

Sau: ce înseamnă toate pic-
togramele, butoanele şi câmpurile 
astea?
În acest moment, probabil aţi deschis deja aplicaţia, aţi apăsat nerăbdător 
câteva butoane, iar acum priviţi fix la o grămadă de pictograme 
necunoscute. Relaxaţi-vă. În acest capitol vă explicăm ce înseamnă toate 
aceste mici butoane, pictograme, bare şi câmpuri. De asemeni, vom trece în 
revistă şi defini o serie de termeni de bază (însoţiţi de imagini!) pentru ca 
lucrurile să fie mai uşor de înţeles.
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Acţiunile touchscreenului

Folosirea touchscreenului în interfaţa Hartă

Folosiţi-vă degetele pentru a manevra afişajele Hartă şi Pagini în aplicaţie.

atingere

Selectarea unui element: apăsaţi o dată suprafaţa ecranului cu vârful unui 
deget pentru a selecta un buton de pe Bara de Control, o pictogramă de pe 
hartă, etc.

miscare

Deplasarea hărţii: mişcaţi sau treceţi rapid cu vârful degetului pe 
suprafaţa ecranului pentru a deplasa harta.

Funcția Deplasare Amortizată permite ca deplasarea hărţii 
să fie oprită treptat, lin, şi nu abrupt sau nenatural.

miscare

Înclinarea hărţii: atingeţi suprafaţa ecranului cu două degete şi 
deplasaţi-le în sus sau în jos în acelaşi timp (pe verticală) pentru a 
înclina harta de la vizualizarea 2D la 3D şi invers.
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Harta revine automat la vizualizarea 2D atunci când 
aţi înclinat până aproape de vizualizarea aeriană 2D.

sau

rotire
rotire

Rotirea hărţii: atingeţi suprafaţa ecranului cu două degete, şi rotiţi-le în 
sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a roti harta.

Puteţi apropia sau depărta degetele pentru transfo-
care spre interior sau exterior în timpul rotirii.

Harta se fixeaza automat pe direcţia Nord atunci 
cînd rotiţi în apropiere de vizualizarea pe Nord.

marire/micsorare

Transfocare spre interior-exterior: apropiaţi sau depărtaţi degetele 
pe ecran pentru transfocare pe hartă spre interior sau exterior.

Puteţi roti degetele în sensul acelor de ceasornic 
sau în sens opus, pentru a roti harta în timpul 
transfocării.
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Apăsaţi de mai multe ori cu un singur deget 
pentru transfocare repetată spre interior.

apasare

Selectarea unui Punct pe Hartă: apăsaţi în mod continuu un punct 
pe hartă cu vârful unui deget, pentru a-l selecta. Pe acel punct va 
apărea pictograma Punct Selectat pe Hartă .

Apăsarea prelungă cu degetul pe un punct de pe 
harta unui Sistem Personal de Navigatie (PND)
conduce la transfocarea spre interior.

Folosirea touchscreenului pe paginile Meniu

atingere

Selectarea, deselectarea şi comutarea unui element: apăsaţi 
suprafaţa ecranului cu vârful unui deget pentru a selecta un buton, 
tab, o listă, pentru a selecta, deselecta sau comuta un element 
tastabil. 
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miscare

Defilarea unei pagini: mişcaţi sau treceţi rapid cu vârful degetului pe 
suprafaţa ecranului, în sus sau în jos, pentru a defila pe o pagină.

Trăsătura Deplasare Amortizată permite ca 
defilarea să fie oprită treptat, lin, şi nu abrupt sau 
nenatural.
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Interfaţa Hartă

Acesta este primul ecran pe care îl vedeţi la pornirea aplicaţiei. Sistemul 
GPS al telefonului dvs. (asiguraţi-vă că este pornit şi funcţionează!) va co-
munica aplicaţiei unde vă găsiţi şi veţi putea să vă vizualizaţi locaţia. Acesta 
este ecranul de start implicit al aplicaţiei şi se numeşte Vizualizare Hartă.

Bara de Control

Indicatorul 
Intensitate 

Semnal GPS

Indicatorul Viteză Curentă

Afişaj Ceas
Indicatorul Nivel 

Baterie

Bara de Stare (în 
mod vertical)

Butonul 
Căutare

Butonul Opţiuni Condus

Câmpul Ultima Pagină 
Accesată / Interfaţa Hartă

Butonul Meniu Principal

Bara de Control 
(în mod vertical)

Amplasată în partea de jos a ecranului în modul vertical, Bara de Control 
cuprinde butonul Căutare, butonul Opţiuni Condus, cîmpul Ultima Pagină 
Accesată, şi butonul Meniu Principal.
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În modul orizontal, ea este combinată cu Bara de Stare şi include şi 
indicatorul Intensitate Semnal GPS, indicatorul Viteză Curentă, afişajul 
ceas şi indicatorul Nivel Baterie.

Indicatorul
Intensitate Semnal

GPS

Indicatorul
Viteză Curentă

Afi�_aj
Ceas

Indicatorul Nivel
Baterie

Butonul
Căutare

Butonul Op�ciuni
Condus

Cîmpul Ultima Pa gină
Accesată / Vizualizare

Hartă

Butonul Meniu
Principal

Bara de
Control / Stare
(în mod
orizontal)

✍ Butonul Căutare. Apăsaţi butonul Căutare pentru a ajunge 
imediat la pagina Căutare. Butonul Căutare este întotdeauna 
prezent pe Bara de Control, oriunde v-aţi afla în aplicaţie. Apăsaţi 
acest buton oriunde v-aţi afla în aplicaţie şi veţi ajunge direct în 
pagina Căutare. Puteţi reveni imediat la Vizualizare Hartă apăsând 
tabul Închidere din colţul dreapta sus al paginii Căutare în modul 
vertical sau Anulare în colţul din stânga jos al paginii Căutare în 
modul orizontal.

☎ Butonul Opţiuni Condus. Apăsând butonul Opţiuni Con-
dus veţi ajunge la pagina Opţiuni Condus, unde puteţi alege 
între opţiunile de alertă: Alertă Viteză, Alertă Cameră 
Supraveghere, POI (Puncte de Interes) pe Rută şi Alerte Trafic 
TMC. Defilaţi în josul paginii până la butonul Afişaj Hartă. 
Apăsând pe acesta veţi ajunge pe pagina Selectare Afişaj 
Hartă, unde puteţi alege modul de afişaj Zi, Noapte sau
Automat. Apăsaţi tabul Închidere din colţul din dreapta sus 
pentru a reveni la Vizionare Hartă.

Câmpul Ultima Pagină Accesată / Butonul Vizualizare Hartă.
Acest câmp afişează butonul tastabil de categorie meniu al ultimei 
pagini de categorie din Meniul Principal pe care aţi accesat-o. 
Apăsarea pe acesta vă va conduce la pagina respectivă. Dacă 
sunteţi într-o pagină de categorie din Meniul Principal, câmpul 
Ultima Pagină Accesată activează butonul Vizualizare Hartă care 
vă duce imediat înapoi la harta vizualizată anterior.



11
Manual utilizare Mireo DON’T PANIC

Acesta este un instrument excelent pentru a comuta 
rapid între pagina curentă de Meniu Principal şi Vizual-
izare Hartă.

✂ Butonul Meniu Principal.  Apăsaţi butonul Meniu Principal pentru 
a accesa pagina de Meniu Principal, din care aveţi acces la 
butoanele Du-mă Acasă, Opţiuni Condus, Favorite, Istoric, Setări şi 
Magazin. Reveniţi la Vizualizare Hartă apăsând butonul Vizualizare 
Hartă de pe Bara de Control, sau ieşiţi complet din aplicaţie 
apăsând butonul Ieşire din aplicaţie de pe Bara de Control.

Bara de Stare
Bara de Stare este amplasată în partea superioară a ecranului în modul 
vertical. Ea include indicatorul Intensitate Semnal GPS, indicatorul 
Viteză Curentă, afişajul ceas şi indicatorul Nivel Baterie. În modul 
orizontal, ea este combinată cu Bara de Control, în partea de jos a 
ecranului.

✷ Indicatorul Intensitate Semnal GPS. Afişează intensitatea 
semnalului GPS de pe telefonul sau PND-ul dvs. Trei linii galbene 
indică intensitatea maximă a semnalului GPS (cu marjă de eroare 
de 5 metri). Mai puţine linii galbene indică un semnal tot mai slab, 
cu acurateţe mai mică. Trei linii roşii indică absenţa unui semnal 
GPS folosibil.

Indicatorul Viteză Curentă. Această pictogramă indică viteza 
actuală a vehiculului dvs.

Afişajul Ceas. Vă arată ora curentă.

✏ Indicatorul Nivel Baterie. Acesta vă comunică nivelul actual al 
bateriei telefonului. Simbolul unui ştecher în interiorul pictogramei 

(✓) indică faptul că bateria este în curs de încărcare. Simbolul 

unui fulger (✒) vă anunţă că bateria este complet încărcată. O 
pictogramă conţinând simbolul unei baterii roşii ( ) vă avertizează 
că bateria este aproape descărcată. Iar un ecran complet negru 
înseamnă probabil că aţi uitat să vă încărcaţi bateria aseară!
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Butonul şi Meniul Orientare Inteligentă

Butonul Orientare Inteligentă

Meniul Orientare 
Inteligentă

Apăsaţi butonul Meniu Orientare Inteligentă o dată pentru a accesa 
meniul Orientare Inteligentă. 

✼ Butonul Mod Rotire. Apăsaţi o dată butonul Meniu Orientare Inteli-
gentă pentru a accesa meniul Orientare Inteligentă. Apăsaţi butonul 
Mod Rotire pentru a comuta între modurile Deplasare şi Rotire.

✻ Butonul Mod Deplasare. Apăsaţi o dată butonul Meniu Orientare In-
teligentă pentru a accesa meniul Orientare Inteligentă. Apăsaţi o dată 
butonul Mod Deplasare pentru a comuta între modurile Deplasare şi 
Rotire.

✽ Butonul Mod 2D. Apăsaţi o dată butonul Meniu Orientare Inteligentă
pentru a accesa meniul Orientare Inteligentă. Apăsaţi butonul 2D o 
dată pentru a comuta între vizualizarea bi-dimensională (aeriană) şi o 
vizualizare a hărţii tri-dimensională (în adâncime).

✾ Butonul Mod 3D. Apăsaţi o dată butonul Meniu Orientare Inteligentă
pentru a accesa meniul Orientare Inteligentă. Apăsaţi butonul 3D o 
dată pentru a comuta între vizualizarea bi-dimensională (aeriană) şi o 
vizualizare a hărţii tri-dimensională (în adâncime).

❅ Butonul Indicare Nord. Apăsaţi o dată butonul Meniu Orientare 
Inteligentă pentru a accesa meniul Orientare Inteligentă. Apăsaţi 
butonul Indicare Nord pentru a roti instantaneu harta vizualizată cu 
partea de nord în partea de sus a ecranului.

☛ Butonul Selectare Loc pe Hartă. Apăsaţi o dată butonul Meniu 
Orientare Inteligentă pentru a accesa meniul Orientare Inteligentă. 
Apăsaţi butonul Selectare Loc pe Hartă, apoi ţineţi apăsat prelung pe 
orice punct de pe hartă. În butonul Nume Punct Selectat pe Hartă vor 
apărea adresa unei străzi, numele străzii sau coordonatele GPS.
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Apăsaţi butonul Nume Punct Selectat pe Hartă pentru a vizualiza 
pagina Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni, unde puteţi găsi infor-
maţii complete despre locaţie, naviga spre ea, o puteţi adăuga ca 
destinaţie sau seta ca punct de plecare, găsi cel mai apropiat 
punct de interes, o puteţi adăuga la favorite sau seta ca “Acasă”.
Închideţi pagina Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni apăsând tabul 
Închidere.

Butonul Smart Zoom şi Meniul Multi-zoom

Butonul Smart Zoom

Butoanele Zoom In / Zoom Out 

Meniul Multi-
zoom

În modul Vizualizare Hartă, apăsaţi o dată butonul Smart Zoom pentru a accesa 
funcţia de bază Zoom In / Zoom Out. Apăsaţi sau ţineţi apăsat prelung butonul Plus 
pentru o transfocare spre interior, obţinând astfel o vizualizare mai detaliată a hărţii. 
Apăsaţi sau ţineţi apăsat prelung butonul Minus pentru transfocare spre exterior, 
dacă doriţi o vizualizare a hărţii lărgite. Apăsaţi încă o dată butonul Smart Zoom
pentru a accesa meniul Multi-zoom.
Apăsaţi de două ori butonul Smart Zoom pentru a accesa meniul Multi-zoom.

❀ Butonul Vizualizare Clădire / Vizualizare Prestabilită 1 *. Odată intrat în 
meniul Multi-zoom, apăsaţi butonul Vizualizare Clădire / Vizualizare 
Prestabilită 1 pentru a trece instantaneu de la vizualizarea hărţii curente a 
locaţiei dvs GPS actuale la o vizualizare 3D şi mai apropiată, a unei clădiri 
din oraşul, localitatea sau satul corespunzător locaţiei dvs GPS. Sunt 
afişate numele tuturor străzilor. Apăsaţi de două ori butonul Smart Zoom 
pentru a reveni la meniul Multi-zoom.

❁ Butonul Vizualizare Zonă / Vizualizare Prestabilită 2*. Odată intrat în 
meniul Multi-zoom, apăsaţi butonul Vizualizare Zonă / Vizualizare 
Prestabilită 2 pentru a trece instantaneu de la vizualizarea hărţii curente a 
locaţiei dvs GPS actuale la o vizualizare 3D mai apropiată a unei zone sau 
a unui cartier dintr-un oraş, localitate sau sat corespunzătoare locaţiei dvs 
GPS. Sunt afişate numele străzilor principale şi ale autostrăzilor. Apăsaţi 
de două ori butonul Smart Zoom pentru a reveni la meniul Multi-zoom.

❂ Butonul Vizualizare Oraş / Vizualizare Prestabilită 3*. Din meniul 
Multi-zoom, apăsaţi butonul Vizualizare Oraş / Vizualizare Prestabilită 
3 pentru a trece instantaneu de la vizualizarea hărţii curente la o ima-
gine mai largă a locaţiei dvs. 
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GPS. Veţi vedea întregul oraş, localitatea sau satul şi aşezările din
jur. Sunt afişate numele principalelor drumuri şi autostrăzi care duc
la şi de la locaţie. Apăsaţi de două ori butonul Smart Zoom pentru a
reveni la meniul Multi-zoom.

* Învăţaţi cum să creaţi vizualizări prestabilite person-
alizate în secţiunea Crearea de Presetări Smart Zoom
de la pagina 32.

✿ Butonul Transfocare Automată. După accesarea meniului Multi-zoom,
apăsaţi butonul Transfocare Automată pentru a trece de la vizualizarea
hărţii locaţiei dvs curente înapoi la vizualizarea cu Transfocare Automată
2D/3D. Funcţia Vizualizare cu Transfocare Automată este modul de
vizualizare implicit, care în esenţă constă în vizualizarea 3D relativ detali-
ată a străzii, care trece automat la vizualizarea aeriană 2D atunci când
ajungeţi la o intersecţie mare sau un sens giratoriu (pentru o imagine de
ansamblu mai bună în navigare), iar apoi revine la vizualizarea 3D după
ce aţi depăşit intersecţia.

Pictograme şi Butoane Locaţie în Interfaţa Hartă

Pictograma Locaţie Curentă. Această pictogramă reprezintă locaţia
dvs GPS curentă în Interfaţa Hartă.

Locaţie fără Semnal GPS. Această pictogramă semnalează
absenţa semnalului GPS. Ea indică ultimul punct de pe hartă în
care aplicaţia a înregistrat semnal GPS.
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Butonul Identificare Locaţie Curentă. Oricând nu vă aflaţi în locaţia
GPS curentă din Interfaţa Hartă, butonul Identificare Locaţie Curentă 
apare în centrul jumătăţii inferioare a ecranului. Apăsaţi pe el o dată
pentru a vedea imediat locaţia dvs curentă în Interfaţa Hartă.

Pictograma Puct de Pornire Butonul Nume Punct de Pornire

Pictograma Punct de Pornire. Pictograma Punct de Pornire 
reprezintă punctul de plecare pentru călătoria dvs în Interfaţa
Hartă. Dacă apăsaţi o dată pe pictograma Punct de Pornire,
aceasta se transformă în butonul Nume Punct de Pornire. Puteţi
apăsa pe hartă pentru a reveni la pictograma Punct de Pornire.

Butonul Nume Punct de Pornire. Butonul Nume Punct de Pornire vă
arată numele punctului de plecare al călătoriei dvs în Interfaţa Hartă.
Apăsând pe butonul Nume Punct de Pornire ajungeţi la pagina Detalii /
Planificare Rută şi Opţiuni corespunzătoare elementului respectiv.
Apăsaţi tabul Închidere pentru a reveni la butonul Nume Punct de 
Pornire în Interfaţa Hartă. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la
pictograma Punct de Pornire.

Pictograma Punct de Pornire Butonul Nume Punct de Pornire

Pictograma Destinaţie. Pictograma Destinaţie reprezintă destin-
aţia călătoriei dvs în Interfaţa Hartă. Apăsând o dată pe pictograma
Destinaţie aceasta se transformă în butonul Nume Destinaţie.
Apăsaţi pe hartă pentru a reveni la pictograma Destinaţie.

Butonul Nume Destinaţie. Butonul Nume Destinaţie arată
numele destinaţiei călătoriei dvs în Interfaţa Hartă. Apăsaţi o
dată pe butonul Nume Destinaţie pentru a ajunge la pagina
Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni pentru elementul respectiv.
Apăsaţi tabul Închidere pentru a reveni la butonul Nume 
Destinaţie în Interfaţa Hartă. Apăsaţi pe hartă pentru a reveni
la pictograma Destinaţie.
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Pictograma 
Punct In-
termediar

Butonul Nume Punct Intermediar 
Pictograma Puncte Intermediare Suplimentare

Pictograma Punct Intermediar. Pictograma Punct Intermediar 
reprezintă o oprire programată în cadrul rutei de călătorie în Interfaţa 
Hartă. Dacă apăsaţi o dată pe pictograma Punct Intermediar, aceasta 
se transformă în butonul Nume Punct Intermediar. Pentru a reveni la 
pictograma Punct Intermediar apăsaţi o dată pe hartă.

Butonul Nume Punct Intermediar. Butonul Nume Punct Intermediar in-
dică numele punctului intermediar al călătoriei dvs în Interfaţa Hartă. Dacă 
apăsaţi o dată pe butonul Nume Punct Intermediar, ajungeţi la pagina 
Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni pentru elementul respectiv. Apăsaţi 
tabul Închidere pentru a reveni la butonul Nume Punct Intermediar în 
Interfaţa Hartă. Pentru a reveni la pictograma Punct Intermediar apăsaţi 
pe hartă o dată.

Pictograma Puncte Intermediare Suplimentare. Pictograma Puncte 
Intermediare Suplimentare reprezintă opriri programate suplimentare pe 
ruta călătoriei dvs în Interfaţa Hartă. Numerele cresc treptat, pe măsură ce 
adăugaţi Puncte Intermediare, în ordine cronologică. Punct Intermediar, 
aceasta se transformă în butonul Nume Punct Intermediar. Pentru a 
reveni la pictograma Punct Intermediar apăsaţi o dată pe hartă.

Pictograma Punct Selectat pe Hartă
Butonul Nume Punct Selectat pe Hartă

Pictograma Punct Selectat pe Hartă. Pictograma Punct Selectat pe Hartă 
reprezintă o locaţie pe care aţi ales-o apăsând butonul Punct Selectat pe 
Hartă în meniul Orientare Inteligentă şi ţinând apăsat prelung pe un punct de 
pe hartă în Interfaţa Hartă. Dacă apăsaţi o dată pe pictograma Punct Selectat 
pe Hartă, aceasta se transformă în butonul Nume Punct Selectat pe Hartă.
Pentru a reveni la pictograma Punct Selectat pe Hartă apăsaţi pe hartă.

Butonul Nume Punct Selectat pe Hartă. Butonul Nume Punct Selectat 
pe Hartă indică numele şi locaţia punctului de pe hartă pe care l-aţi ales 
apăsând butonul Punct Selectat pe Hartă din meniul Orientare Inteligentă 
şi ţinând apăsat prelung pe un punct de pe hartă în Interfaţa Hartă. Prin 
apăsarea butonului Nume Punct Selectat pe Hartă, ajungeţi la pagina 
Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni pentru elementul respectiv. Apăsaţi tabul 
Închidere pentru a reveni la butonul Nume Punct Selectat pe Hartă în 
Interfaţa Hartă. Pentru a reveni la pictograma Punct Selectat pe Hartă, 
apăsaţi cu degetul pe hartă.
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Pictograma Punct Loc Favorit Butonul Nume Punct Loc Favorit

Pictograma Punct Loc Favorit. Pictograma Punct Loc Favorit reprezintă 
localizarea unui loc favorit în Interfaţa Hartă, loc care nu a fost încă definit 
ca Punct de Pornire, Destinaţie, Punct Intermediar sau Acasă. Dacă 
apăsaţi o dată pe pictograma Punct Loc Favorit, aceasta se transformă în 
butonul Nume Punct Loc Favorit. Pentru a reveni la pictograma Punct 
Loc Favorit, puteţi apăsa cu degetul pe hartă.

Butonul Nume Punct Loc Favorit. Butonul Nume Punct Loc 
Favorit vă arată numele şi localizarea Locului Favorit în Interfaţa 
Hartă. Prin apăsarea butonului Nume Punct Loc Favorit, ajungeţi 
la pagina Detalii / Planificare Rută / Opţiuni pentru elementul re-
spectiv. Apăsaţi tabul Închidere pentru a reveni la butonul Nume 
Punct Loc Favorit în Interfaţa Hartă. Pentru a reveni la pictograma 
Punct Loc Favorit, apăsaţi cu degetul pe hartă.

Dacă alegeţi oricare din opţiunile din Bara Planificare Rută 
(Navigare Către, Adăugare ca Punct Intermediar, 
Adăugare ca Destinaţie, Setare ca Punct de Pornire în 
pagina Detalii / Planificare Rută şi  Opţiuni, butonul Nume 
Punct Loc Favorit va fi înlocuit de tipul corespunzător de 
buton odată ce reveniţi în Interfaţa Hartă.

Pictograma Punct Rezultat al Căutării Butonul Nume Punct Rezultat al Căutării

Pictograma Punct Rezultat al Căutării. Pictograma Punct 
Rezultat al Căutării reprezintă localizarea în Interfaţa Hartă a 
rezultatului unei căutări, înainte ca acesta să fie definit ca punct de 
pornire, destinaţie, punct intermediar sau Acasă. Prin apăsarea o 
dată a pictogramei Punct Rezultat al Căutării, aceasta se 
transformă în butonul Nume Punct Rezultat al Căutării. Pentru a 
reveni la pictograma Punct Rezultat al Căutării, apăsaţi cu 
degetul pe hartă. 



18

Butonul Nume Punct Rezultat al Căutării. Butonul Nume Punct 
Rezultat al Căutării afişează localizarea şi numele rezultatului căutării în 
Interfaţa Hartă. Apăsând o dată butonul Nume Punct Rezultat al Căutării 
ajungeţi pe pagina Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni pentru rezultatul 
căutării. Apăsaţi tabul Închidere pentru a reveni la butonul Nume Punct 
Rezultat al Căutării în Interfaţa Hartă. Pentru a reveni la pictograma 
Punct Rezultat al Căutării, apăsaţi cu degetul pe hartă.

Dacă alegeţi oricare din opţiunile din Bara Planificare Rută 
(Navigare Către, Adăugare ca Punct Intermediar, 
Adăugare ca Destinaţie, Setare ca Punct de Pornire în 
pagina Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni a rezultatului 
căutării, butonul Nume Punct Rezultat al Căutării va fi în-
locuit de tipul corespunzător de buton odată ce reveniţi în 
Interfaţa Hartă.

Butoane şi Pictograme Interfaţă Pagini

Pictograma Rută Activă

Pictograma Rută Activă. Pictograma Rută Activă de pe Bara De-
talii Rută vă arată că în momentul respectiv navigaţi activ pe ruta 
respectivă (Detaliile şi opţiunile privind Ruta Activă pot fi vizualizate 
apăsând butoanele Rută, 
Favorite sau Istoric în câmpul Ultima Pagină Accesată din Bara de 
Control din Interfaţa Hartă sau de pe pagina Meniu Principal).
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Pictograma Rută Inactivă

Pictograma Rută Inactivă. Pictograma Rută Inactivă din Bara 
Detalii Rută vă arată că în momentul respectiv nu navigaţi pe 
ruta respectivă (Detaliile şi opţiunile privind Ruta Inactivă pot fi 
vizualizate apăsând butoanele Rută, 
Favorite sau Istoric în câmpul Ultima Pagină Accesată din 
Bara de Control din Interfaţa Hartă sau de pe pagina Meniu 
Principal). 

Butonul Pauză/Reluare/Înregistrare Rută. Apăsând butonul Pauză /
Reluare / Înregistrare Rută de pe Bara Afişare Călătorie, puteţi între-
rupe şi relua o sesiune de navigare (Bara Afişare Călăt-orie poate fi 
vizualizată apăsând butonul Rută în câmpul Ultima Pagină Accesată 
de pe Bara de Control din Interfaţa Hartă sau din pagina Meniu 
Principal.) Puteţi înregistra şi salva orice rută pe care conduceţi, întâi 
ieşind din orice sesiune de navigaţie, iar apoi Rută à Pauză /
Reluare / Înregistrare Rută.

Butonul Loc Fa-
vorit 

Butonul Loc Fa-
vorit Prioritar

Butonul Loc Favorit / Loc Favorit Prioritar. Butonul Loc Favorit 
arată ca o steluţă cu conturul albastru lângă o adresă, atunci când
vizualizaţi detaliile acesteia. Puteţi apăsa pe butonul Loc Favorit de 
lângă adresă pentru a-l transforma într-un Loc Favorit Prioritar, 
reprezentat printr-o steluţă colorată în galben. 
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Aceasta înseamnă că adresa respectivă va fi poziţionată în capul listei dvs 
de Locuri Favorite. Fiecare adresă pe care o desemnaţi ulterior drept Loc 
Favorit Prioritar va fi adăugată în fruntea listei de Locuri Favorite. (Puteţi 
vizualiza această listă apăsând butonul Favorite din câmpul Ultima Pagină 
Accesată de pe Bara de Control din Interfaţa Hartă sau din pagina Meniu 
Principal.)

Butonul Localizare 
pe Hartă

Butonul Localizare pe Hartă. Butonul Localizare pe Hartă este amplasat 
întotdeauna lângă adrese, puncte de interes (POI) sau coordonate GPS, 
atât în mod afişare informaţii sumare, cât şi în mod afişare informaţii 
detaliate. Apăsaţi butonul Localizare pe Hartă pentru a vizualiza imediat 
localizarea elementului respectiv în Interfaţa Hartă.

Pictograma Acasă

Pictograma Acasă. Pictograma Acasă este amplasată lângă o ad-
resă atât în modul de afişare informaţii sumare, cât şi în modul de 
afişare informaţii detaliate, şi reprezintă elementul pe care l-aţi 
definit ca fiind Acasă. Aceasta poate fi chiar adresa locuinţei dvs, 
sau a firmei unde lucraţi, a hotelului unde vă petreceţi vacanţa, etc.
Puteţi seta o adresă ca fiind Acasă apăsând butonul Setare drept 
Acasă de pe pagina sa de Detalii / Planificare Rută / Opţiuni. Tre-
buie să aveţi setată această opţiune pentru a putea folosi butonul 
Du-mă Acasă din Meniul Principal.
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Partea 2
Utilizarea aplicaţiei

Sau: Ce se întâmplă dacă apăs 
aici?

Folosirea funcţiei Căutare

Butonul Selectare Ţară

Butonul Comutare Tastatură

Butonul Comutare 
Litere - Cifre - 
Simboluri

Butonul Categorie 
de Căutare

Câmpul CE

Butonul 
Închidere

Câmpul UNDE

Butonul Afişare 
Rezultate 
Căutare

Butonul 
Ştergere In-
trări 

Butonul Ştergere 
Spaţiu
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Butonul Căutare (✍) este întotdeauna 
prezent în Bara de Control, indiferent unde 
vă aflaţi în aplicaţie. Apăsaţi-l pentru a 
ajunge direct în pagina de căutare.

Butonul Anulare (în modul orizontal)

Pentru a reveni la Interfaţa Hartă, apăsaţi butonul Anulare din colţul 
stânga jos al paginii Căutare, dacă sunteţi în modul orizontal, sau 
butonul Închidere din colţul din dreapta sus al paginii Cautare, dacă 
sunteţi în modul de vizualizare vertical.

Definirea categoriilor de căutare

Categoria de căutare setată implicit este ORICE. Apăsând butonul 
Categorie de Căutare, puteţi comuta între Străzi, POI, Lon/Lat şi înapoi 
la ORICE.
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Selectarea unei Hărţi de Ţară

Opţiunea implicită pentru ţara în care se face căutarea este cea afişată în 
mod curent la Vizualizare Harta. Apăsaţi butonul Selectează Ţară pentru 
a ajunge la pagina Selectare Ţară. Apăsaţi pe numele ţării a cărei hartă o 
căutaţi. Apăsaţi tabul Închidere pentru a salva selecţia şi a reveni la 
pagina de căutare.

Folosirea butonului Comutare Tastatură

Apăsaţi butonul Comutare Tastatură pentru a trece imediat de la 
un sistem de scriere corespunzător unei limbi la altul.
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Folosirea butonului Comutare 

Litere/Cifre/Simboluri

Apăsaţi butonul Comutare Litere / Cifre / Simboluri pentru a schimba 
modul tastaturii intre litere, cifre şi simboluri.

Folosirea Câmpului CE

Folosind tastatura, introduceţi un nume, o stradă, o adresă, POI sau 
coordonată longitudine în Campul CE. Sugestii de rezultate vor 
apărea automat în zona Rezultate Sugerate pe măsură ce tastaţi.

Folosirea Câmpului UNDE

Pentru a restrânge şi mai mult rezultatele căutării, introduceţi cu 
ajutorul tastaturii în câmpul UNDE numele unui oraş sau o coor-
donată latitudine.
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Cum se şterge un spaţiu

Apăsaţi butonul Ştergere Spaţiu pentru a şterge o literă, o cifră, un 
simbol sau un spaţiu din câmpurile CE şi UNDE.

Cum se şterg intrările în câmpurile de 
căutare

Apăsaţi butonul Clear Field (✔) din câmpurile CE şi UNDE pentru 
a şterge întregul conţinut al oricăruia din cele două câmpuri.

Cum se obţine o Listă Completă de Rezultate ale 
Căutării

Apăsaţi butonul Afişare Rezultate Căutare în orice moment al 
căutării pentru a ascunde tastatura şi a se afişa o listă completă a 
rezultatelor căutării.
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Cum se restrâng rezultatele căutării şi se 

vizualizează detaliile acestora

În timp ce vizualizaţi lista de rezultate, puteţi restrânge şi mai mult 
rezultatele apăsând butonul Categorie de Căutare pentru a comuta între 
Străzi, POI, Lon/Lat şi Toate. Apăsând direct pe un Rezultat al Căutării 
veţi ajunge pe pagina lui de Detalii / Planificare Rută şi Opţiuni.

Cum se vizualizează un rezultat al căutării în 
Interfaţa Hartă

Apăsaţi butonul Localizare pe Hartă pentru a vizualiza imediat 
localizarea Rezultatului Căutării ca buton Punct Nume Rezultat al 
Căutării în Interfaţa Hartă.
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Cum se activează tastatura

Pe măsură ce se afişează rezultatele căutării, apăsaţi pe câmpul CE
sau UNDE pentru a activa din nou tastatura.

Folosirea paginii Detalii Locaţie /

Planificare Rută şi Opţiuni

Mai multe moduri de a ajunge la această 
pagină
Dacă apăsaţi un buton Nume Locaţie în Interfaţa Hartă sau Rezultat 
Locaţie de pe orice pagină din aplicaţie, veţi ajunge la pagina Detalii 
Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.

Exemplu: Din Interfaţa Hartă: Pictograma Locaţie à Buton Nume 
Locaţie à
pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni sau....

Exemplu: Din Interfaţa Hartă: Pictograma Locaţie à Buton Nume Locaţie à
pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni sau....
Din Pagina Căutare: Rezultat Căutare à pagina Detalii Locaţie / Planificare 
Rută şi Opţiuni sau....
Din Favorite: Meniu Principal / Bară de Control à Favorite à Locaţie à
pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni … etc.
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Folosirea Barei Detalii Locaţie

Pictograma POI, Nume 
şi Adresă Locaţie

Coordonate GPS 

Butonul Localizare 
pe Hartă

Bara Detalii Locaţie afişează adresa completă a unei locaţii, pic-
tograma POI, coordonatele GPS şi alte detalii (dacă sunt disponibile), 
ex. numere de telefon. Localizare pe Hartă à Locaţia în Interfaţa 
Hartă. 

Puteţi apela direct numărul de telefon afişat, pur şi 
simplu apăsând pe el (dacă folosiţi un smartphone). 
Această acţiune vă va scoate însă din aplicaţie.

Folosirea Barei Planificare Rută

În funcţie de tipul de locaţie selectată - nedefinită, definită anterior (ca 
Destinaţie, Punct de Pornire, Punct Intermediar sau ca Punct Rezultat al 
Căutării sau Punct Locaţie pe Hartă), sau dacă face parte dintr-o rută
activă în acel moment sau salvată, Bara Planificare Rută vă oferă o 
varietate de butoane active şi inactive:

Navigare la: iniţiază imediat ghidajul către locaţia selectată porning de 
la locaţia dvs GPS curentă.
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Ştergere din Călătorie: scoate locaţia selectată din ruta curentă. 

Această opţiune apare doar după ce locaţia selectată
a fost setată ca punct de pornire, destinaţie sau punct 
intermediar.

Adăugare ca Punct Intermediar: adaugă locaţia selectată la ruta 
curentă, ca punct intermediar.

Această opţiune apare doar atunci când adăugaţi o 
a treia locaţie (sau mai multe) la ruta curentă.

Adăugare ca Destinaţie: setează locaţia selectată ca 
destinaţie sau înlocuieşte destinaţia anterioară cu locaţia 
selectată.

Setare ca Start: setează locaţia selectată ca punct de 
pornire.

Folosirea Barei Ordine Puncte Intermediare

Această bară apare pe pagina Detalii Locaţie /
Planificare Rută şi Opţiuni doar atunci când există
trei sau mai multe locaţii pe ruta curentă.

Mută înainte de cel anterior: mută locaţia selectată către 
începutul călătoriei, mai precis înainte de locaţia care o precedă.

Mutarea locaţiei selectate înainte de punctul de 
pornire va transforma locaţia selectată în noul punct 
de pornire.
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Mută după cel următor: mută locaţia selectată către sfârşitul 
călătoriei dvs, mai precis după locaţia care urmează.

Mutarea locaţiei selectate după destinaţie o va trans-
forma în noua destinaţie a călătoriei.

Folosirea Barei Loc

În funcţie de situaţie - dacă locaţia selectată este denumită sau nu, categorizată, 
setată ca favorită sau ca Acasă - bara Loc va conţine o serie de butoane:

Găseşte cel mai apropiat POI: identifică Punctul de Interes (POI) cel mai 
apropiat de locaţia selectată. Găseşte cel mai apropiat POI à pagina POI Cel mai 
Apropiat, unde sunt enumerate automat cele mai apropiate POI (hoteluri, 
benzinării, restaurante, etc.) în funcţie de proximitatea faţă de locaţia selectată. 
Apăsaţi o Locaţie POI pentru a ajunge la pagina sa de Detalii Locaţie / Plani-
ficare Rută şi Opţiuni. Pentru a restrânge şi mai mult rezultatele POI: Selectare 
Categorie à Pagina Selectare Categorie, unde sunt selectate implicit toate 
POI. Selectaţi şi deselectaţi individual cat-egoriile, sau Deselectaţi Toate 
categoriiile. Închidere pentru a reveni la pagina POI Cel mai Apropiat, acum 
modificată. Selectare Categorie va reflecta acum preferinţele dvs în selectarea 
POI (ex. Benzinărie, Multiple, Toate, etc.)

Categorii: desemnaţi locaţia selectată drept Business, Familie sau 
Prieteni.
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- Puteţi selecta categorii multiple, o singură categorie 
sau niciuna.
- această opţiune apare doar după ce aţi salvat o loc-
aţie ca Favorită.

Adaugă Nume / Redenumeşte: adăugaţi sau redenumiţi şi salvaţi un 
nume pentru locaţia selectată. Adaugă Nume sau Redenumeşte à
Tastatură à Introduceţi un nou nume à Salvare à Pagina Detalii 
Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni. Noul nume apare cu litere 
îngroşate, drept prima linie a locaţiei favorite selectate.

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat loc-
aţia ca Favorită.

Adaugă la Favorite: adăugaţi locaţia selectată la lista dvs de 
Favorite.
Şterge din Favorite: ştergeţi locaţia selectată din lista dvs de 
Favorite.

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat loc-
aţia ca Favorită.

Setare drept Acasă: setaţi locaţia selectată drept Acasă.

Şterge Adresa de Acasă: şterge desemnarea locaţiei selectate drept 
Acasă.

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat o 
locaţie drept Acasă.
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Cum se iese din această Pagină

Butonul Local-
izare pe Hartă 

Butonul 
Închidere

Pentru a ieşi din pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni: 
Localizare pe Hartă à Interfaţă Hartă, sau Închidere à care vă 
readuce pe pagina de unde aţi venit (ex. Rută, Istoric, Favorite, Inter-
faţă Hartă, etc.)

Crearea de presetări în Meniul Smart Zoom

Puteţi crea până la trei Presetări Vizualizare personalizate. Întâi, în 
Interfaţa Hartă, transfocaţi, înclinaţi şi deplasaţi harta aşa cum doriţi. 
Apoi, apăsaţi de două ori butonul Smart Zoom pentru a accesa Meniul 
Multi-zoom şi apăsaţi îndelung timp de câteva secunde butonul 100, 
10 sau 1.

Va apărea Bara de Salvare în josul ecranului, unde vi se cere să con-
firmaţi sau să anulaţi alegerea. Apăsaţi butonul Alege pentru a confirma 
alegerea sau butonul Închidere pentru a ieşi fără a salva.
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Revenirea la opţiunile implicite

Butonul Revenire la opţiunile implicite:
Pentru a reveni la Vizualizările implicite Oraş, Zonă şi Clădire, mergeţi 
la Setări à Setări Implicite à Da

Selectarea opţiunii Revenire la Opţiunile Implicite nu 
va readuce doar Meniul Multi-zoom, ci toate elemen-
tele aplicaţiei la setările originale de fabrică.
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Folosirea Meniului Principal

Cum se ajunge la Meniul Principal şi 
unde se poate ajunge de acolo

Deschideţia Pagina Meniu Principal apăsând butonul Meniu Principal
(.). De aici puteţi ajunge la cele şase butoane ale Meniului Principal (Du-
mă Acasă, Rută, Favorite, Istoric, Setări şi Magazin), sau puteţi apăsa 
butoanele Interfaţă Hartă, Căutare sau Închidere Aplicaţie de pe Bara 
de Control pentru a merge la ecranele şi paginile respective.

Folosirea Funcţiei Du-mă Acasă

Intraţi în Meniu Principal à Du-mă Acasă în orice moment, pentru a fi 
ghidat de la locaţia curentă la locaţia desemnată anterior drept Acasă. 
Dacă vă aflaţi într-o sesiune activă de navigaţie, va apărea fereastra 
Anulare Rută Curentă. Selectaţi Da şi imediat veţi începe să fiţi ghidat 
către locaţia Acasă.



35
Manual utilizare Mireo DON’T PANIC

Pentru a putea utiliza funcţia Du-mă Acasă este ne-
cesar să aveţi o locaţie setată drept Acasă.

Folosirea funcţiei Opţiuni Rută

Barele, butoanele şi afişajele de pe pagina Călătorie 
specificate în secţiunea Folosirea funcţiei Opţiuni Rută sunt 
prezentate aşa cum arată ele atunci când aveţi deja setată 
o rută, cu un Punct de Pornire, Punct Intermediar şi Des-
tinaţie. Dacă aveţi nevoie să setaţi o rută şi nu ştiţi cum, 
urmaţi instrucţiunile din secţiunile Să Pornim şi Navigaţia 
Simplcă de pe pagina 3.
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Cum se ajunge la pagina Călătorie, Tablou de Bord şi Indicaţii

Mergeţi la Meniu Principal à Rută à Pagina Călătorie, unde puteţi 
vedea Bara de Control şi Stare Călătorie Curentă, Bara Afişare Detalii 
Rută Curentă şi Bara  Opţiuni Rută.

Mergeţi la Meniu Principal à Rută à pagina Călătorie à tab Stân-
ga à pagina Tablou de Bord.

Mergeţi la Meniu Principal à Rută à pagina Călătorie à tab Dreap-
ta à pagina Indicaţii.

Folosirea Barei de Control şi de Stare Călătorie Curentă

Timp Deplasare Real

Distanţă Deplasare Reală Distanţă Rută Estimată 

Timp Deplasare Estimat

Butonul Pauză / Reluare / Înregistrare

Bara de control şi de stare Călătorie Curentă de pe pagina Călătorie 
afişează timpul de deplasare estimat, distanţa rutei estimată, timpul de 
deplasare real şi distanţa de deplasare reală. Puteţi întrerupe sesiunea 
de navigaţie în orice moment, apăsând butonul Pauză / Reluare / Înre-
gistrare Rută. De asemeni, puteţi folosi bara de stare Călătorie Curentă 
pentru a vă înregistra deplasarea atunci când nu sunteţi în cadrul unei 
sesiuni active de navigaţie, apăsând butonul Pauză / Reluare / 
Înregistrare Rută o dată. Apăsaţi din nou dacă doriţi să întrerupeţi 
înregistrarea.
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Folosirea barei Afişare Detalii Călătorie Curentă

Punct de Pornire

Destinaţie

Punct Intermediar

Distanţă de Deplasare 
Estimată pe 
Ruta Activă

Distanţă de 
Deplasare Estimată 
pe Ruta Inactivă

Timp de Deplasare Es-
timat pe Ruta Activă

Timp de Deplasare Es-
timat pe Ruta Inactivă

Bara Afişare Detalii Ruta Curentă de pe pagina Călătorie vă arată punctul 
de pornire, punctele intermediare şi destinaţia. Ea mai cuprinde distanţa 
estimată a rutei şi timpul de deplasare estimat între două opriri. 
Indicatorul Navigare Activă indică dacă ruta dvs de navigare este activă 
(galben) sau inactivă (alb). 

Apăsând butonul Localizare pe Hartă din dreptul unei locaţii puteţi 
vizualiza imediat locaţia aleasă în Interfaţa Hartă.

Apăsând butonul Localizare pe Hartă din dreptul indicatorului Navigare 
Activă, Distanţă Estimată şi Afişaj Timp, întreaga dvs rută va fi afişată 
sub forma unei hărţi aeriene 2D. 

Apăsaţi pe orice Locaţie din pagina Călătorie pentru a accesa 
pagina sa de Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.
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Folosirea barei Planificare Traseu

Aici puteţi vizualiza întreaga dvs călătorie, pe etape şi opriri. 

Pentru a vedea o locaţie sau o porţiune din rută în Interfaţa 
Hartă: Localizare pe Hartă à Interfaţa Hartă

Apăsaţi pe orice Locaţie pentru a vedea pagina Detalii Locaţie / 
Planificare Rută şi Opţiuni şi veţi accesa următoarele.

Aşadar, Locaţie à pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.
Şterge din Călătorie: elimină locaţia selectată din ruta dvs curentă.

Această opţiune apare doar după ce locaţia 
selectată a fost setată ca Punct de Pornire, Punct 
Intermediar sau Destinaţie.
Adaugă ca Punct Intermediar: adaugă locaţia 
selectată la ruta dvs curentă ca Punct Intermediar.



39
Manual utilizare Mireo DON’T PANIC

Această opţiune apare doar atunci când adăugaţi o 
a treia locaţie (sau mai multe) la ruta călătoriei dvs.

Adaugă ca Destinaţie: setează locaţia selectată ca Destinaţie 
sau înlocuieşte o destinaţie anterioară cu locaţia selectată.

Setează ca Punct de Pornire: setează locaţia selectată ca punct 
de pornire.

Folosirea barei Ordine Puncte Intermediare

OK, ne aflăm încă în pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.
Defilaţi în jos până la bara Ordine Puncte Intermediare.

Mutare înainte de punctul anterior: mută locaţia selectată spre înce-
putul călătoriei dvs, mai exact înainte de locaţia care o precedă.

Mutarea locaţiei selectate înainte de punctul de 
pornire va transforma locaţia selectată în noul punct 
de pornire.

Mutare după punctul următor: mută locaţia selectată către 
sfârşitul călătoriei dvs, mai precis după locaţia care urmează.

Mutarea locaţiei selectate după destinaţie o va trans-
forma în noua destinaţie a călătoriei.
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Folosirea barei Loc

Ne aflăm încă în pagina Detalii Locaţie / Planificare Traseu şi Opţiuni. Defilaţi în 
jos până treceţi de bara Ordine Puncte Intermediare, pentru a ajunge la bara 
Loc. În funcţie de situaţie - dacă locaţia selectată este denumită sau nu, catego-
rizată, setată ca favorită sau ca Acasă - bara Loc va conţine o serie de butoane:

Găseşte cel mai apropiat POI: identifică Punctul de Interes (POI) cel mai 
apropiat de locaţia selectată. Găseşte cel mai apropiat POI à pagina POI Cel 
mai Apropiat, unde sunt enumerate automat cele mai apropiate POI (hoteluri, 
benzinării, restaur-ante, etc.) în funcţie de proximitatea faţă de locaţia selectată.
Apăsaţi o Locaţie POI pentru a ajunge la pagina sa de Detalii Locaţie / Planifi-
care Traseu şi Opţiuni. Pentru a restrânge şi mai mult rezultatele POI: Selectare 
Categorie à Pagina Se-lectare Categorie, unde sunt selectate implicit toate 
POI. Selectaţi şi deselectaţi individual categoriile, sau Deselectaţi Toate 
categoriiile. Închidere pentru a reveni la pagina POI Cel mai Apropiat, acum 
modificată. Selectare Categorie va reflecta acum preferinţele dvs în selectarea 
POI (ex. Benzinărie, Multiple, Toate, etc.)

Categorii à pagina Alegere Categorii à Business, Familie sau Prieteni.
Închidere à pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.

Puteţi selecta categorii multiple, o singură categorie sau 
niciuna.

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat o 
locaţie ca Favorită.
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Adaugă Nume / Redenumeşte: adăugaţi sau redenumiţi şi salvaţi un 
nume pentru locaţia selectată. Adaugă Nume sau Redenumeşte à
Tastatură à Introduceţi un nou nume à Salvare à Pagina Detalii 
Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni. Noul nume apare cu litere 
îngroşate, drept prima linie a locaţiei favorite selectate.

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat loc-
aţia ca Favorită.

Adaugă la Favorite: adăugaţi locaţia selectată la lista dvs de Favorite.

Şterge din Favorite: ştergeţi locaţia selectată din lista dvs de Favorite

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat loc-
aţia ca Favorită.

Setare drept Acasă: setaţi locaţia selectată drept Acasă.

Şterge Adresa de Acasă: şterge desemnarea locaţiei selectate drept 
Acasă.

Această opţiune apare doar după ce aţi salvat o 
locaţie drept Acasă.
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Folosirea barei Opţiuni Rută

Pagina Detalii Locaţie / Planificare Traseu şi Opţiuni à Închidere à
pagină Călătorie. Defilaţi în jos până la bara Opţiuni Rută à Tipuri şi 
Evitare à pagina Tip Traseu.

Puteţi alege Cel mai rapid traseu sau Cel mai scurt traseu. 

Bara Evitare vă permite să alegeţi una, mai multe sau toate opţiunile de 
evitare:
Autostrăzi, Drumuri cu Plată, Drumuri neasfaltate şi Bacuri.

Atunci când este disponibilă, sub bara Evitare va 
apărea o bară specifică pentru ţară sau oraş.

Închidere à bara Opţiuni Rută à Traseu Retur pentru a vă întoarce exact 
pe ruta pe care aţi venit. Destinaţia devine punct de plecare iar punctul de 
plecare devine noua destinaţie.

Salvare Traseu vă salvează ruta în lista de Rute Favorite. Defi-
laţi în josul paginii Călătorie.

Start Demo va lansa o sesiune simulată de navigaţie pas cu pas în Inter-
faţa Hartă.

Din bara de control de pe Interfaţa Hartă, apăsaţi Traseu pe câmpul 
Ultima Pagină Accesată pentru a reveni la pagina Călătorie.

Oprire Demo pentru a înceta sesiunea simulată de navigaţie pas cu pas în 
Interfaţa Hartă.
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Din bara de control de pe Interfaţa Hartă, apăsaţi Traseu pe câmpul 
Ultima Pagină Accesată pentru a reveni la pagina Călătorie.

Şterge aceast traseu à Da şterge ruta curentă ca rută activă 
de navigaţie, dar nu o elimină din Favorite.

Citirea Tabloului de Bord

Vitezometru

Busolă

Altimetru

Indicator Intensitate 
Semnal GPS 
Precizie Semnal 
GPS 

Element următor pe 
rută

Coordonate GPS 
Curente

Traseu à pagină Călătorie à tab Stânga à pagină Tablou de Bord

Tabloul de Bord nu are butoane tastabile, dar vă oferă multe informaţii 
utile. El include vitezometrul, busola, altimetrul, indicatorul de intensitate 
şi precizie a semnalului GPS şi coordonatele dvs GPS curente.
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Folosirea Indicaţiilor

Rută à pagina Călătorie à tab Dreapta à pagina Indicaţii

Aici puteţi găsi indicaţii de drum pentru ruta dvs, sub forma unei liste de 
descrieri textuale, pas cu pas, cu pictogramele descriptive corespunzătoare în 
Interfaţa Hartă, apăsând Localizare pe Hartă din dreptul lor sau

Descriere Indicaţii Individuale à pagina Detalii Descriere Indicaţii In-
dividuale, care conţine pictograma descriptivă, descrierea indicaţiei sub formă 
de text, timpul şi distanţa estimate până la următoare indicaţie de navigaţie.

Localizare pe Hartă à Interfaţă Hartă, unde puteţi vedea indicaţia selectată 
sau Următoarea ori Anterioara pentru a vedea indicaţia următoare sau 
anterioară pe pagina sa Detalii şi Descriere Indicaţii Individuale, sau Închidere 
pentru a reveni la pagina Indicaţii.

Butonul Local-
izare pe Hartă
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Când vă aflaţi în paginile Rută, puteţi apăsa butonul 
Interfaţă Hartă de pe Bara de Control în orice moment 
doriţi, pentru a reveni la Interfaţa Hartă. Apăsaţi butonul 
Căutare de pe Bara de Control în orice moment, pentru 
a ajunge la pagina Căutare. Apăsaţi butonul Meniu 
Principal de pe Bara de Control în orice moment doriţi, 
pentru a reveni la Meniul Principal.

Folosirea funcţiei Favorite

Crearea unui Loc Favorit

Butonul Nume Punct Selectat pe Hartă

Sau

Din Căutare: apăsaţi pe orice Rezultat al Căutării sau Locaţie în 
Interfaţa Hartă pentru a vizualiza pagina sa de Detalii Locaţie / Planifi-
care Rută şi Opţiuni. Defilaţi în jos până la bara Loc şi apăsaţi Adaugă
la Favorite.

Din Interfaţa Hartă à Pictogramă Locaţie à buton Nume Locaţie à
pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni. Defilaţi în jos până 
la bara Loc şi apăsaţi Adaugă la Favorite.
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Crearea unei Rute Favorite

După ce aţi creat o rută, o puteţi salva ca Rută Favorită: Meniu 
Principal à Traseu à Salvare Traseu

Cum se ajunge la paginile Locuri Favorite şi Rute Favorite

Mergeţi la Meniu Principal à Favorite à Locatii
Mergeţi la Meniu Principal à Favorite à Locatii à tab Dreapta 
à Trasee

Folosirea funcţiei Locuri Favorite

Aici vă puteţi vedea locurile favorite în ordinea în care le-aţi salvat. 
Puteţi aduce un element favorit în fruntea listei apăsând butonul 
Favorit - steluţa cu contur albastru, pentru a-l transforma în butonul 
Favorit Prioritar - steluţa galbenă. Puteţi comuta între butoanele 
Favorit şi Favorit Prioritar pur şi simplu apăsând pe acestea.
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Apăsaţi Selectare Categorie pentru a ajunge la pagina Selectare Categor-
ie, unde puteţi restrânge lista de locuri favorite la Afaceri , Familie sau 
Prieteni. 
Apăsaţi Închidere pentru a reveni la pagina Locuri. Butonul Selectare 
Categorie va afişa acum Toate, Business, Familie sau Prieteni, în funcţie 
de ce aţi selectat drept criteriu de afişare.

Apăsaţi chiar pe o Locaţie pentru a ajunge la pagina sa de Detalii Locaţie / 
Planificare Rută şi Opţiuni.

Mergeţi la paginile 27 -32 pentru a vedea cum se 
foloseşte pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi 
Opţiuni.

Apăsaţi Localizare pe Hartă din dreptul unui loc favorit pentru a-l 
vedea în Interfaţa Hartă.

Folosirea funcţiei Rute Favorite

Apăsaţi pe un Traseu Favorit pentru a o vizualiza în pagina Traseu, 
unde puteţi vedea bara Afişare Detalii Traseu, care vă indică punctul de 
pornire, punctele intermediare şi destinaţia. Tot aici aveţi distanţa 
estimată şi timpul estimat de deplasare între fiecare oprire. Indicatorul 
Navigaţie vă arată că ruta dvs este în acest moment inactivă (alb).
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Apăsând butonul Localizare pe Hartă din dreptul unei locaţii puteţi 
vedea imediat locaţia aleasă în Interfaţa Hartă.

În Interfaţa Hartă apăsaţi Favorite pe câmpul Ultima Pagină Accesată 
de pe Bara de Control pentru a reveni la bara Afişare Detalii Rută de 
pe pagina Rută.

Apăsând butonul Localizare pe Hartă din dreptul Indicatorului 
Navigaţie Inactivă, Distanţă Estimată şi Afişaj Timp, etapa respectivă 
din ruta dvs va fi afişată sub forma unei hărţi 2D.

În Interfaţa Hartă apăsaţi Favorite în câmpul Ultima Pagină Accesată 
de pe Bara de Control pentru a reveni la bara Afişare Detalii Rută din 
pagina Rută.
Defilaţi în josul paginii Rută până la bara Opţiuni, unde puteţi trans-
forma ruta favorită în rută curentă apăsând Setare ca Rută Curentă.

Puteţi şterge ruta afişată din Favorite apăsând Şterge pe bara Opţi-
uni.

Apăsaţi pe orice Locaţie din pagina Rută pentru a accesa pagina sa 
de Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.

Mergeţi la paginile 27 -32 pentru a vedea cum se 
foloseşte pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi 
Opţiuni.
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Folosirea funcţiei Istoric

Cum se ajunge la paginile Destinaţii şi Jurnal Călătorii

Mergeţi la Meniu Principal à Istoric à Destinaţii
Mergeţi la Meniu Principal à Istoric à Destinaţii à tab 
Dreapta à Jurnal Călătorii

Folosirea paginii Destinaţii

Vizualizaţi o listă a tuturor destinaţiilor dvs din ultimele 30 de zile. 
Apăsaţi pe Locaţia oricărei destinaţii pentru a accesa pagina sa de 
Detalii Locaţie / Planificare Rută şi Opţiuni.
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Mergeţi la paginile 27 -32 pentru a vedea cum se 
foloseşte pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi 
Opţiuni.

Folosirea paginii Jurnal Călătorii

Bara Călătorie Curentă vă arată cât de mult, ca distanţă şi timp, şi cu ce 
viteză medie v-aţi deplasat în călătoria dvs curentă.

Bara Călătorii afişează (până la 30 de zile) datele călătoriilor dvs ca butoane 
Dată Călătorie pe care puteţi apăsa pentru a ajunge în pagina de Detalii 
Dată Călătorie pentru o anumită călătorie. Distanţa totală parcursă şi viteza 
medie pentru data respectivă sunt afişate şi ele în butonul Dată Călătorie.

Apăsaţi pe orice buton Dată Călătorie pentru a ajunge la pagina corespunză-
toare de Detalii Dată Călătorie, unde veţi găsi bare Timp Călătorie Individuală. 
Puteţi bloca orice călătorie apăsând butonul Blocare. Astfel, călăt-oria va 
rămâne în Jurnalul Călătorii, în timp ce celelalte, neblocate, vor fi şterse 
automat după 30 de zile. Apăsaţi pe orice Locaţie sau Traseu pentru a 
vizualiza pagina sa de Detalii Locaţie / Planificare Traseu şi Opţiuni.

Bara Timp Călătorie Butonul Blocare

Butonul Exportare KML
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Exportaţi orice călătorie ca fişier KML, apăsând butonul Exportare KML.

Puteţi şterge toate Jurnalele Călătorii, desigur cu excepţia celor blocate anterior, 
apăsând Şterge Toate Jurnalele.

Mergeţi la paginile 27 -32 pentru a vedea cum se 
foloseşte pagina Detalii Locaţie / Planificare Rută şi 
Opţiuni.

Crearea Setărilor

Cum se ajunge la pagina Setări şi Alte Informaţii

Mergeţi la Meniu Principal à Setări à Setări

Mergeţi la Meniu Principal à Setări à Setări à tab Dreapta à Despre
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Folosirea paginii Setări

Selectarea limbii

Selectare limbă à pagina Selectare Limbă à Limbă

Selectarea vocii

Selectare voce à pagina Selectare Voce à Voce

Selectarea unităţilor de măsură pentru distanţă şi viteză

Unități de măsură à pagina Selectare Unităţi à Unităţi
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Selectarea unei alte tastaturi

Tastaturi à pagina Tastaturi suplimentare à Tastatură/i

Revenirea la setările de fabricaţie

Setari implicite à Da

Folosirea paginii Alte Informaţii

Alte Informaţii

Pagina Alte Informaţii cuprinde informaţii despre Versiune, Copyright, 
Acord de Siguranţă şi Conţinut Instalat (Hartă de bază, Pachete 
Limbă Interfaţă Utilizator, Voce, etc.).
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Verificare actualizări şi recuperare conţinut 
Defilaţi în josul paginii Alte Informaţii. Apăsaţi butonul Verificare Actualizări
Pentru a obţine cea mai nouă versiune a Mireo DON’T PANIC.

Apăsaţi butonul Recuperare Conţinut dacă aţi şters din greşeală o hartă sau 
alt element de conţinut, sau dacă acesta a fost în orice fel deteriorat. Veţi 
ajunge la pagina Selectare Conţinut, care afişează şi selectează automat o 
listă a elementelor de Conţinut ale Mireo DON’T PANIC (hărţi aplicaţie şi add-
ons) pe care le-aţi cumpărat pentru telefonul dvs. Puteţi deselecta orice 
Conţinut sau alege să recuperaţi totul. După ce aţi făcut selecţiile, apăsaţi 
butonul Recuperare Conţinut Selectat. Acesta va fi încăr-cat din nou pe 
telefonul dvs, fără costuri suplimentare.
Puteţi verifica progresul procesului de download în bara Stare Download din 
pagina Downloads.

Conţinutul va fi afişat pe pagina Downloads până la instalare.
Ieşiţi şi restartaţi aplicaţia pentru a putea începe să folosiţi noul conţinut.

Folosirea Magazinului Virtual

Cumpărare de conţinut suplimentar

Puteți beneficia de conţinut suplimentar (hărţi, add-ons, voci, etc.) apăsând
butonul Magazin. Veţi ajunge la pagina Magazin Virtual, unde vă este 
prezentată o listă de Elemente, organizate pe categorii, pe care le puteţi 
descărca. Apăsaţi pe orice Element pentru a vizualiza pagina corespunzătoare 
de detalii, ex. data ultimei actualizări și mărimea.
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- Dacă din greşeală solicitați o hartă sau un add-on 
pe care îl aveţi deja, aplicaţia va şti şi conţinutul nu va 
fi descărcat. 
- Dacă din greşeală aţi şters o hartă sau un add-on, 
puteţi parcurge întregul proces din nou.

Pagina Download-uri

Magazin à tab Dreapta à Download-uri

După ce ați ales hărțile din magazinul virtual, puteţi verifica progresul 
procesului de download în bara Downloads de pe pagina Downloads. 
Bara Downloads cuprinde bara de progres download, numărul de mbs 
descărcaţi, viteza de download, timpul estimat de download rămas şi 
butonul Pauză / Reluare pentru a întrerupe şi a relua descărcarea. 
Conţinutul în curs de descărcare este afişat sub bara Downloads şi indică
progresul procesului de download, numele elementului de conţinut şi 
procentul de conţinut descărcat. 
Conţinutul dvs va fi afişat pe pagina Downloads până la instalare.
Părăsiţi şi restartaţi aplicaţia pentru a putea începe să folosiţi noul 
conţinut.



Felicitări! Aţi ajuns la finalul Manualului de Utilizare şi ştiţi acum totul 

despre aplicaţie! 

Bucuraţi-vă de Mireo DON’T PANIC şi nu uitaţi 

să conduceţi întotdeauna prudent!
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