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 :شريع تٍ کار

 . را فشار دادٌ ي وگٍ داریذ تا دستگاٌ ريشه شًدPowerدکمٍ  -1

 . استفادٌ وماییذPageترای رفته تٍ سایر صفحات از کلیذ  -2

 . ، تٍ صفحٍ تعذی می ريیذPageکال پىج صفحٍ مًجًد است کٍ تا َر تار فشردن کلیذ : تًجٍ

 

 

 

 

 



DELTA

 :یافته مًقعیت فعلی

 .در فضای تاز دستگاٌ را ريشه وماییذ -1

چىذ دقیقٍ صثر وماییذ تا دستگاٌ فیکس  -2

 .شذٌ ي مًقعیت شما را پیذا کىذ

در ایه حالت طًل ي عرض جغرافیایی ي  -3

ارتفاع ظاَر می شًد ي دستگاٌ آمادٌ تٍ کار 

 .است

 

 

 



 :مارک کردن وقطٍ

کلیذ مًس را فشار دادٌ ي وگٍ داریذ  -1

 تا صفحٍ ريتري ظاَر شًد

 را DONEتا کلیذ مًس گسیىٍ  -2

 .اوتخاب کردٌ ي دکمٍ را فشار دَیذ

در َىگام مارک کردن وقاط می : تًجٍ

تًاویذ عالمت وقطٍ ي وام آورا تٍ دلخًاٌ 

 .عًض کىیذ

 

 

DELTA

DELTA

DELTA



 :رفته تٍ وقاط مارک شذٌ

 .کلیذ مىً را ديتار تسویذ تا تٍ صفحٍ مىًی اصلی ترسیذ -1

 . را اوتخاب ي فشار دَیذ?Where toگسیىٍ  -2

 . را اوتخاب ي ایىتر وماییذWaypointsتا استفادٌ از کلیذ مًس  -3

 .حال در صفحٍ تازشذٌ وقاط ثثت شذٌ قاتل مشاَذٌ َستىذ -4

 .وقطٍ ای را کٍ قصذ رفته تٍ آورا داریذ را اوتخاب ي ایىتر وماییذ -5

 . را اوتخاب ي فشار دَیذ GOحال کلیذ  -6

 .از صفحٍ قطة وما می تًاویذ ترای راَىمایی تُتر تٍ وقطٍ مًرد وظر استفادٌ وماییذ: تًجٍ

.  را اوتخاب وماییذ?Where To کلیذ مىً را دي تار تسویذ ي از مىًی اصلی گسیىٍ GO TOترای خريج از حالت : تًجٍ

 . را اوتخاب ي فشار دَیذSTOP NAVIGATIONسپس گسیىٍ 

 



 :طی شذٌ (رد پا)رخیرٌ مسیر 

 .کلیذ مىً را دي تار تسویذ تا تٍ صفحٍ مىً ترسیذ -1

 . را اوتخاب ي مطاتق راَىما عمل وماییذTrack Managerگسیىٍ  -2

 ي CLEARترای پاک کردن مسیرَای طی شذٌ ي اوجام تىظیمات وحًٌ رخیرٌ سازی می تًان از گسیىٍ َای  -3

SETUPاستفادٌ وماییذ . 


