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Nová verzia pou#íva menej pamäte a je mo#né pou#i$ funkciu text"to"speech aj na zariadení, ktoré 
má iba 64 MB opera%nej pamäte.

Micro Build " zjednodu&ená verzia iGO, ktorá be#í na zariadeniach s iba 32MB RAM

Hlavné vylep&enia

• Vy&&í v'kon. 
• Roz&írená 

kompatibilita. 
• Podpora nov'ch 

rozlí&ení.
• Men&ie pamä$ové 

nároky.
• Prepracované 

ú#ivate(ské 
prostredie.

• Nové funkcie:
• Naviga%né &ípky
• Reálne smerové 

tabule
• Preh(adné 

ozna%ovanie názvov 
ulíc.

Nová verzia iGO 8 R3 priná&a 
vy&&í v'kon, roz&írenú 
kompatibilitu, podporu nov'ch 
rozlí&ení. iGO 8 R3 tak bez 
problémov funguje na najnov&ích 
PDA ako napr. HTC Touch Pro, 
Samsung Omnia ako aj na t'ch 
najni#&ích modeloch s 64MB 
RAM. iGO 8 R3 obsahuje aj tzv. 
Micro Build verziu, ktorá 

umo#)uje beh programu na 
zariadeniach s 32MB RAM. 
Medzi vylep&enia u#ívate(ského 
rozhrania patrí vyzna%enie trasy 
naviga%n'mi &ípkami, reálne 
smerové tabule s vyzna%ením 
jazdn'ch pruhov, ako aj 
preh(adnej&ie zobrazovanie 
názvov ulíc. 

R*CHLOS+, STABILITA A PRÁCA S PAMÄ+OU

Novinky vo verzii R3
Prerobené u!ívate!ské rozhranie, roz"írená kompatibilita

iGO 8 Europe
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NAVIGA,NÉ -ÍPKY

V novej verzii sú naviga%né &ípky lep&ie vyobrazené zobrazené tak, aby vyzna%ili celú trasu pri 
odbo%ovaní.

REÁLNE NAVIGA,NÉ TABULE
Pri v'jazdoch z dia(nice, zlo#it'ch kri#ovatkách, cestách s viacer'mi jazdn'mi pruhmi sa zobrazujú 

naviga%né tabule, tak ako v skuto%nosti.
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NOVÉ ZNA,ENIE NÁZVOV ULÍC

Pri odbo%ovacom manévri iGO zobrazí menej názvov ulíc tak, znázornenie odbo%ky bolo 
prehladnej&ie.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Po odpojení PDA z napájania, iGO ponúkne automatické vypnutie zariadenia po nieko(k'ch 

sekundách. -tandardne je nastavená doba vypnutia na 10 sekúnd.
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2D ZOBRAZENIE

Pri navigácii v 2D re#ime je mo#né nastavi$, aby &ípka ukazovala v#dy na sever.

VYLEP-ENÉ POMENOVANIE ULÍC A VYH.ADÁVANIE ADRIES
Obsahuje:

• Lep&iu správu alternatívnych mien pre názvy ulíc a miest.

• Vylep&ené vyh(adávanie staníc metra.

• Mo#nos$ vyh(adania %asti dlhej ulice, ktorá prechádza ve(k'm mestom tak, #e sa nadefinuje v 
ktorom obvode sa majú vyh(adáva$ %ísla domov " rozdelenie mesta na obvody.

• Podpora pre písmená v %íslach domov.


