
HUDWAY GLASS – instrukcje

Instrukcja* instalacji i konfiguracji aplikacji
Sygic GPS: Nawigacja i Mapy

pod kątem produktu HUDWAY GLASS 

* Instrukcja zawiera zrzuty z ekranu, które należy czytać od lewej strony slajdu



1. Wyszukaj aplikację Sygic: GPS Nawigacja i Mapy w dowolnym sklepie z aplikacjami 
(Google Play, App Store lub innym).
2. Po wyszukaniu zainstaluj aplikację* na swoim smartfonie.

*Aplikacja zajmuje ok. 30 MB pamięci smartfona.



3. Pobierz i zainstaluj mapę Polski* (lub dowolnego kraju) do użytku offline.

* Mapa Polski zajmuje 247 MB pamięci smartfona



4. Przejdź do menu podręcznego i wybierz sekcję „Sklep Sygic”.
5. Spośród dostępnych funkcjonalności wybierz opcję „Wyświetlacz przezierny (HUD)”, 
umożliwiającą korzystanie z aplikacji Sygic w trybie odbicia lustrzanego (UWAGA: OPCJA PŁATNA).
6. Opcja wyświetlacza przeziernego (HUD) zawarta jest również w cenie każdego z pakietów 
Premium. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności rekomendujemy nabycie takiego pakietu.



7. Przejdź do menu podręcznego i wybierz sekcję „Ustawienia”.
8. Dostosuj regionalne ustawienia aplikacji (m.in. język, jednostki miary, format czasu).



9. W sekcji „Ustawienia” przejdź do funkcjonalności „Głos i powiadomienia” -> „Głos”. 
10. Z dostępnych języków wybierz język polski „Polski – Aleksandra”.



11. Dostosuj wszechstronne ustawienia aplikacji do swoich wymagań (m.in. połącznie Bluetooth z 
samochodem, preferencje planowania trasy, ustawienia mapy, fotoradary i wiele innych).



12. Wyszukaj miejsce docelowe podróży poprzez wprowadzenie adresu lub wybór określonego 
miejsca w pobliżu (np. stacji benzynowych, parkingów, sklepów, punktów gastronomicznych, atrakcji 
turystycznych).



13. Po rozpoczęciu nawigowania przejdź do „Szybkiego menu” poprzez naciśnięcie symbolu trzech 
pionowych kropek w prawym dolnym rogu aplikacji.
14. W „Szybkim menu” włącz funkcjonalność Head-up Display.
15. Włącz tryb odbicia lustrzanego poprzez naciśnięcie w dowolnym miejscu ekranu, a następnie 
symbolu włączania odbicia lustrzanego (smartfon z dwoma strzałkami).



16. Umieść smartfon na podstawce produktu HUDWAY GLASS, dostosuj pozycję mocowania 
oraz kąt nachylenia soczewki i ciesz się bezpieczną podróżą w asyście HUDWAY GLASS !!!


