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■ Wprowadzenie
Nawigacja Samochodowa Nokia 500 s³u¿y do nawigacji GPS 
w samochodzie i na obszarach otwartych. Umo¿liwia te¿ nawi±zywanie 
po³±czeñ, wy¶wietlanie zdjêæ, ogl±danie filmów wideo oraz s³uchanie 
muzyki.

W niniejszym przewodniku opisano krótko ustawienia urz±dzenia do 
nawigacji i jego podstawowe funkcje. Zanim zaczniesz u¿ywaæ tego 
urz±dzenia, przeczytaj instrukcje jego obs³ugi zapisan± na 
dostarczonym z urz±dzeniem dysku DVD. Omówione s± w niej wa¿ne 
zagadnienia zwi±zane z bezpieczeñstwem u¿ytkowania i konserwacj± 
urz±dzenia.



3

■ Klawisze i inne elementy

1. Pokrywa z³±cza opcjonalnej, zewnêtrznej anteny GPS

2. Klawisz wy³±cznika

3. Pokrywa z³±cza wyj¶cia stereo

4. Wska¼nik ¶wietlny

5. Ekran dotykowy

6. Klawisz „ciszej”

7. Klawisz Menu

8. Klawisz „g³o¶niej”

9. Karta pamiêci z adapterem

10.Gniazdo karty pamiêci

11.G³ówny wy³±cznik zasilania

12.Port mini USB/z³±cze ³adowarki

13.Klawisz resetowania
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■ Pierwsze w³±czenie
1. Aby w³±czyæ urz±dzenie, przesuñ g³ówny wy³±cznik zasilania w prawo.

Na ogó³ lepiej jest utrzymywaæ urz±dzenie w trybie gotowo¶ci, a nie w³±czaæ je 
i wy³±czaæ. Pozwoli to szybciej uruchamiaæ urz±dzenie. Aby w³±czyæ lub 
wy³±czyæ tryb gotowo¶ci, naci¶nij i przytrzymaj przez oko³o 3 sekundy klawisz 
wy³±cznika.

2. Na ¿±danie wykonania kalibracji ekranu, puknij i naci¶nij krótko palcem 
widoczny na ekranie celownik. Powtórz tê czynno¶æ, gdy celownik bêdzie 
przesuwaæ siê po ekranie.

3. Gdy pojawi siê ¿±danie wyboru jêzyka, puknij odpowiedni jêzyk i strza³kê . 
Bêdzie to jêzyk tekstów na wy¶wietlaczu i jêzyk podawanych g³osem instrukcji 
nawigacji.

4. Ustaw datê i godzinê (z uwzglêdnieniem strefy czasowej i czasu letniego), 
i puknij .

5. Uwa¿nie przeczytaj i zaakceptuj anons dotycz±cy bezpieczeñstwa, po czym 
puknij strza³kê w prawo. Uruchomi siê aplikacja Nawigator i pojawi siê widok 
mapy. Teraz mo¿esz ju¿ zacz±æ korzystaæ z urz±dzenia.

■ Konfigurowanie po³±czenia Bluetooth
1. W³±cz urz±dzenie nawigacyjne i swój kompatybilny telefon komórkowy.

2. Uaktywnij funkcjê Bluetooth w telefonie. Wskazówki znajdziesz w instrukcji 
obs³ugi telefonu.

3. W nawigacji samochodowej naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon.

4. Na ¿±danie rozpoczêcia powi±zywania z telefonu, ustaw telefon na 
wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth, po czym z listy znalezionych urz±dzeñ 
wybierz nawigacjê samochodow± (Nokia PND).

5. W telefonie wprowad¼ has³o 0000, aby powi±zaæ i po³±czyæ go z nawigacj± 
samochodow±. 

W niektórych telefonach po³±czenie mo¿na ustanowiæ dopiero po powi±zaniu 
obu urz±dzeñ. Szczegó³ów szukaj w instrukcji obs³ugi telefonu. 

6. Gdy pojawi siê ¿±danie pobrania kontaktów z telefonu do urz±dzenia 
nawigacyjnego, puknij Tak, aby w nawigacji samochodowej móc korzystaæ 
z kontaktów zapisanych w telefonie.
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■ Instalowanie urz±dzenia w samochodzie

Uchwyt samochodowy przymocuj do urz±dzenia monta¿owego przy u¿yciu 
dostarczonej ¶rubki (1), po czym zatrza¶nij w odpowiednim miejscu dostarczon± 
nak³adkê ochronn±. Aby przymocowaæ urz±dzenie monta¿owe do przedniej szyby 
samochodu, ostro¿nie popchnij d¼wigniê blokuj±c± w kierunku przyssawki (2). 
W³ó¿ urz±dzenie nawiguj±ce do uchwytu samochodowego (3) i doci¶nij je 
w kierunku tylnej czê¶ci uchwytu, tak aby ramiona uchwytu zablokowa³y 
urz±dzenie w odpowiednim miejscu (4). Aby wyj±æ urz±dzenie, naci¶nij ramiona. 
Aby dostosowaæ pionowe lub poziome po³o¿enie urz±dzenia, u¿yj ¶rubek (5) i (6).

Aby na³adowaæ wewnêtrzn± bateriê, pod³±cz dostarczon± ³adowarkê do portu 
mini USB nawigacji samochodowej, a wtyczkê ³adowarki pod³±cz do gniazda 
12 V zapalniczki samochodowej.

Aby przez urz±dzenie odbieraæ informacje o ruchu drogowym z kana³u TMC 
(Traffic Message Channel), ³adowarka musi byæ pod³±czona do urz±dzenia, 
poniewa¿ w ³adowarce jest antena TMC.
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■ Podstawy obs³ugi

Ekran dotykowy
Wiêkszo¶æ funkcji urz±dzenia mo¿na w³±czyæ przez pukniêcie palcem w ekran 
tego urz±dzenia.

Wa¿ne: staraj siê nie zarysowaæ ekranu. Do pisania na ekranie 
dotykowym nigdy nie u¿ywaj pióra, d³ugopisu ani ¿adnych innych ostrych 
przedmiotów.

Otwieranie aplikacji na ekranie mapy
Po w³±czeniu urz±dzenia pojawia siê ekran mapy. Ekran ten pokazuje widok mapy 
w aplikacji Nawigator. 

Aby wy¶wietliæ lub ukryæ menu aplikacji, naci¶nij klawisz Menu. Aby otworzyæ 
aplikacjê z menu, puknij ikonê ¿±danej aplikacji. Urz±dzenie zawiera nastêpuj±ce 
aplikacje: 

• Nawigator ( ) — aplikacja s³u¿±ca do nawigacji GPS

• Telefon ( ) — aplikacja do odbioru i nawi±zywania po³±czeñ przez pod³±czony 
do urz±dzenia telefon komórkowy

• Muzyka ( ) — aplikacja s³u¿±ca do odtwarzania utworów z karty pamiêci

• Galeria ( ) — aplikacja s³u¿±ca do ogl±dania zdjêæ i nagrañ wideo z karty 
pamiêci

• Konfigur. ( ) — aplikacja s³u¿±ca do zmiany ustawieñ i przegl±dania 
informacji o urz±dzeniu

Aby z innej aplikacji wróciæ do aplikacji Nawigator, naci¶nij klawisz Menu. 

Aby w dowolnej aplikacji wróciæ do poprzedniego ekranu, puknij .

Aby zmieniæ si³ê g³osu w aktualnie u¿ywanej aplikacji, naci¶nij (lub naci¶nij 
i przytrzymaj) klawisz „g³o¶niej” (+) lub klawisz „ciszej” (–).

Wska¼niki stanu wy¶wietlane w prawym górnym rogu ekranu mapy pokazuj± stan 
po³±czeñ GPS, Bluetooth i TMC oraz poziom na³adowania wewnêtrznej baterii.
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■ Nawigator

Mapa
Po nawi±zaniu po³±czenia GPS w aplikacji Nawigator pojawia siê aktualne 
po³o¿enie na mapie.

Tryb ¶ledzenia
Kiedy nie nawigujesz do miejsca docelowego, aplikacja Nawigator dzia³a w trybie 
¶ledzenia. W trybie tym mapa pokazuje na przyk³ad pozycjê GPS i liczbê satelitów 
GPS po³±czonych z urz±dzeniem.

Je¶li chcesz przejrzeæ mapê, puknij j±, aby przej¶æ do trybu przegl±dania.

Tryb nawigatora
Podczas nawigacji do miejsca docelowego aplikacja Nawigator dzia³a w trybie 
nawigatora. W trybie tym mapa pokazuje na przyk³ad trasê do miejsca docelowego, 
bie¿±ca ulicê, nastêpn± ulicê (i odleg³o¶æ do niej), prêdko¶æ, przewidywany czas 
jazdy, odleg³o¶æ do celu i ¶redni± prêdko¶æ (je¶li ta funkcja jest w³±czona).

Je¶li chcesz przejrzeæ mapê, puknij j±, aby przej¶æ do trybu przegl±dania. Aby 
zakoñczyæ nawigacjê, puknij . Aby w trakcie nawigowania korzystaæ 
z dostêpnych funkcji, puknij .

Tryb przegl±dania
W trybie przegl±dania dolna czê¶æ ekranu ma kolor pomarañczowy, a pó³noc 
znajduje siê zawsze u góry ekranu.

Aby wybraæ lokalizacjê, przybli¿ lub oddal obraz mapy (je¶li to potrzebne) 
i przesuwaj mapê palcem, a¿ kursor wska¿e ¿±dan± lokalizacjê. Puknij  
i ¿±dan± opcjê.

Aby wróciæ do trybu ¶ledzenia lub do ekranu nawigacji, puknij .
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Wyszukiwanie miejsca docelowego i nawigowanie do niego
Miejsce docelowe mo¿na wyszukaæ na przyk³ad po to, aby do niego nawigowaæ, 
wy¶wietliæ je na mapie lub zapisaæ je do pó¼niejszego u¿ytku. Aby wróciæ do 
poprzedniego ekranu, puknij .

Aby nawigowaæ do miejsca docelowego, naci¶nij klawisz Menu, puknij 
Nawigator > Miejsce docelowe i wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Adres — aby wprowadziæ adres miejsca docelowego. Patrz punkt 
„Nawigowanie do adresu”, str. 8.

• Wyszukiwanie POI — aby znale¼æ na mapie okre¶lone miejsce. Patrz punkt 
„Nawigowanie do ciekawego miejsca”, str. 8.

Nawigowaæ mo¿esz równie¿ do ostatnio odwiedzonego miejsca (Najnowsze), do 
zapisanego wcze¶niej miejsca (Ulubione) lub do adresu zapisanego z kontaktem 
w spisie telefonów (Kontakty). 

Po ustawieniu miejsca docelowego puknij  i Nawiguj. Urz±dzenie wyznaczy 
trasê do miejsca docelowego i prze³±czy siê do trybu nawigatora.

Nawigowanie do adresu
Aby wyszukaæ adres, do którego chcesz nawigowaæ, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Nawigator > Miejsce docelowe > Adres. Aby wybraæ kraj, miasto (lub kod 
pocztowy), ulicê oraz numer domu (opcjonalnie), puknij kolejno odpowiednie pola 
i z klawiatury wprowad¼ w tej samej kolejno¶ci odpowiednie informacje.

Znaki mo¿na wprowadzaæ do momentu zawê¿enia wyszukiwania do jednego 
wyniku. Mo¿na te¿ pukn±æ  i wybraæ z listy ¿±dany adres. Aby przewin±æ listê, 
puknij strza³kê w górê lub w dó³.

Po odnalezieniu adresu puknij  na ekranie Znajd¼ adres i puknij ¿±dan± opcjê. 
Do wybranego adresu mo¿esz nawigowaæ, dodaæ go do trasy (Przez), zapisaæ go 
jako zak³adkê lub wy¶wietliæ go na mapie.

Nawigowanie do ciekawego miejsca
Interesuj±cych Ciê miejsc mo¿esz szukaæ w pobli¿u ¿±danej lokalizacji.

Aby nawigowaæ do ciekawego miejsca, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Nawigator > Miejsce docelowe > Wyszukiwanie POI. Miejsce pocz±tkowe 
(zazwyczaj bie¿±ca lokalizacja) bêdzie pokazane w górnej czê¶ci ekranu. Aby 
zmieniæ miejsce pocz±tkowe, puknij Gdzie?, a nastêpnie wybierz Adres w celu 
wprowadzenia adresu, Ulubione w celu wybrania zapisanego wcze¶niej adresu lub 
Pozycja GPS w celu ustawienia bie¿±cej lokalizacji jako miejsca pocz±tkowego.
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Puknij kategoriê i podkategoriê interesuj±cego Ciê miejsca. Mo¿esz te¿ pukn±æ 
, wprowadziæ nazwê ciekawego miejsca i pukn±æ .

Znalezione miejsca pojawi± siê na li¶cie ciekawych miejsc. Lista jest posortowana 
wed³ug odleg³o¶ci od miejsca pocz±tkowego. Puknij ¿±dane miejsce 
zainteresowania i wybierz opcjê, której chcesz u¿yæ.

Planowanie trasy
Trasê mo¿na zaplanowaæ z wyprzedzeniem — nawet bez po³±czenia GPS.

Aby zaplanowaæ trasê, naci¶nij klawisz Menu i puknij Nawigator > Miejsce 
docelowe. Wybierz miejsce pocz±tkowe trasy tak samo jak w przypadku miejsca 
docelowego i dodaj je do trasy (Przez). Gdy pukniesz Przez, pojawi siê Lista miejsc 
docelowych. Aby dodaæ punkt po¶redni do trasy, puknij + i wybierz lokalizacjê tak 
samo jak w przypadku miejsca docelowego. Aby usun±æ przystanek z trasy, puknij 
¿±dany przystanek na li¶cie i puknij .

Po skonfigurowaniu trasy puknij  i Wyznaczanie trasy. W wyniku przeliczeñ 
pojawi siê podsumowanie trasy Aby wy¶wietliæ szczegó³ow± listê dróg, puknij 
strza³kê w prawo. Aby wy¶wietliæ punkty po¶rednie na mapie, ponownie puknij 
strza³kê w prawo. Aby przenie¶æ poprzedni lub nastêpny punkt po¶redni, puknij 
strza³kê po lewej lub prawej stronie jego nazwy. Aby wróciæ do poprzedniego 
ekranu, puknij strza³kê w lewo.

Ustawienia nawigatora
Naci¶nij klawisz Menu, puknij Nawigator > Ustawienia i wybierz jedn± 
z nastêpuj±cych opcji:

• Ustawienia ogólne — aby na przyk³ad wybraæ g³os instrukcji nawigatora 
(Skórka g³osowa), jednostkê odleg³o¶ci i sposób reagowania urz±dzenia na 
komunikaty kana³u TMC (Automatycznie, Rêcznie lub Wy³±czone).

Urz±dzenie mo¿na równie¿ tak ustawiæ, ¿eby podczas nawigacji pokazywa³o 
lokalizacje rozmieszczonych na trasie kamer szybko¶ci/bezpieczeñstwa, je¶li ta 
funkcja jest w urz±dzeniu aktywna. Korzystanie z danych o lokalizacji kamer 
szybko¶ci/bezpieczeñstwa jest w niektórych jurysdykcjach zabronione lub 
ograniczone przepisami. Firma Nokia nie odpowiada ani za dok³adno¶æ tych 
danych, ani za konsekwencje ich u¿ycia.

• Ustawienia mapy — aby na przyk³ad wybraæ widok 2D lub 3D i prze³±czyæ tryb 
dzienny na nocny lub odwrotnie.
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• Ustawienia trasy — aby wybraæ na przyk³ad tryb dla ¿±danego ¶rodka 
transportu oraz okre¶liæ ustawienia trasy, takie jak zezwalanie na autostrady 
lub ich omijanie.

■ Obs³uga po³±czeñ
Aby po³±czyæ urz±dzenie z telefonem przez Bluetooth, naci¶nij klawisz Menu 
i puknij Phone > .

Nawi±zywanie po³±czeñ z zapisanymi kontaktami
Aby nawi±zaæ po³±czenie z kontaktem pobranym z telefonu komórkowego, 
naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > Kontakty.

Z wy¶wietlanej klawiatury wprowad¼ opis kontaktu. Puknij  lub listê opisów. 
Aby wy¶wietliæ numery telefonów zapisane pod danym opisem, puknij ten opis. 
Aby wywo³aæ numer telefonu, puknij ten numer.

Aby zmieniæ sposób sortowania kontaktów lub pobraæ kontakty z pod³±czonego 
telefonu komórkowego, naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > Ustawienia > 
Porz±d. sortowania kont. lub Pobieranie kontaktów.

Inne metody nawi±zywania po³±czeñ
Po³±czenia mo¿na równie¿ nawi±zywaæ przy u¿yciu innych metod wybierania 
numerów. Naci¶nij klawisz Menu, puknij Telefon i postêpuj zgodnie z jedn± 
z nastêpuj±cych metod:

• Aby wprowadziæ numer telefonu, puknij Klawiatura i wpisz ¿±dany numer. Aby 
nawi±zaæ po³±czenie z tym numerem, puknij . Aby zakoñczyæ po³±czenie, 
puknij .

• Aby nawi±zaæ po³±czenie z ostatnio wybieranym numerem, puknij 
Klawiatura >  lub puknij Rejestr po³. > Ponów.

• Je¶li telefon obs³uguje g³osowe wybieranie numerów przy u¿yciu nawigacji 
samochodowej, puknij Wyb. g³osowe, aby nawi±zaæ po³±czenie z zapisanym 
w telefonie numerem, korzystaj±c z funkcji g³osowego wybierania numerów.

• Aby wywo³aæ numer telefinu metod± prostego wybierania, puknij Ulubione, 
¿eby uzyskaæ dostêp do listy prostego wybierania. Aby nawi±zaæ po³±czenie, 
puknij ¿±dany kontakt. Aby przypisaæ nowy kontakt, puknij <przypisz>. 
Aby zmieniæ kontakt, puknij .
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Odbieranie po³±czeñ
Aby odebraæ przychodz±ce po³±czenie, puknij . Aby odrzuciæ po³±czenie, 
puknij .

Aby podczas rozmowy wy¶wietliæ mapê i zminimalizowaæ ekran po³±czeñ 
telefonicznych, naci¶nij klawisz Menu. W prawym górnym rogu ekranu pojawi siê 

. Aby otworzyæ ekran po³±czeñ telefonicznych, puknij .

■ Odtwarzacz muzyki i przeka¼nik FM
Aby odtwarzaæ utwory zapisane na karcie pamiêci, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Muzyka.

Aby odtworzyæ utwór, puknij , wybierz ¿±dany folder i utwór, po czym puknij .

Urz±dzenie ma przeka¼nik FM do s³uchania muzyki z samochodowego radia FM za 
po¶rednictwem aplikacji Muzyka. Przeka¼nika FM mo¿na równie¿ u¿ywaæ na 
potrzeby po³±czeñ telefonicznych. Puknij , aby uaktywniæ przeka¼nik, 
a nastêpnie wybierz ¿±dan± czêstotliwo¶æ. Wybierz tê sam± czêstotliwo¶æ w radiu 
samochodowym.




