BKK Futár

Kezdetek
• A legelső lépés az, hogy letölti az alkalmazást. Ezt megteheti a
Play Áruházból és az App Store-ból is egyaránt.
• Miután letöltötte és megnyitotta az alkalmazást, engedélyeznie
kell a helyadatokat.
• Ezután pedig figyelmesen el kell olvasni a súgókat, majd az „ok,
értettem” gombra nyomva kezdheti a tervezést. (A súgókat vissza
tudja nézni, ha esetleg elfelejtett valamit. Ezt ezen az úton teheti
meg: bal felső sarokban a három vonalra nyom, alul a
beállításokra, aztán az „elrejtett súgok megjelenítése” feliratra.
Ezután kilép ebből a funkcióból és a főoldalon máris látni fogja.)

Főoldal
• Nézzük mit rejteget számunkra az applikáció.
• A főoldalon felül a nagyító jelnél tud járatokat, címeket és
megállókat keresni.

• Ezután a „+” szimbólumnál nagyíthat a térképen, a „−” stigmánál
pedig kicsinyíthet rajta.
• Alatta a gomb hazaviszi az aktuális pozíciójára.
• Majd a rétegeknél tudja kiválasztani mit szeretne látni a térképen
és hogyan.

Főoldal
• Jobb alsó sarokban (a lila gombnál) tud útitervet készíteni.
• Alul, felhúzva a fület, látja az „indulások”, „járatok” és a
„megállók” feliratokat. Közelítés gomb megnyomásával ráközelít
az adott területre, ahol éppen áll és kiírja a járatokat, megállókat
és az indulásokat, ha vannak. Innen pedig úgy tud kilépni, hogy
kicsinyít a térképen.
• Balfelül (a BKK Futár felirat mellett) a három vonal
megnyomásával elő tudja hozni az utazástervezés funkciót. Meg
tudja nézni az előzményeket, a térképtárat illetve a kedvenceit is
látja. Legalul vannak a hibajelentés és beállítások gombok.

Utazástervezés és részletek
• Hogy az egészet elkezdje, a jobb aluli sarokban lévő kis lila táblára kell
nyomnia.
• Figyelmesen el kell olvasni a súgót (de vissza is tudja majd hozni).
• Ezután feljön az utazástervezés fül.
• Itt az aktuális pozícióhoz kell beírni honnan indul. A cím,
nevezetességhez pedig, hogy hova szeretne menni. (Mellette lévő
szívecskére nyomva kiválaszthatja a címet kedvencnek.)
• „Most” gombnál tudja beállítani, hogy mikor szándékozik indulni
(indulás), a „most” feliratnál a jelenlegi időt láthatja/állíthatja be. Az
érkezés pedig, hogy mikor akar érkezni.

Utazástervezés és részletek
• Adatok kitöltése után a „tervezz!” gombra kell nyomnia. Ezután
kiad lehetőségeket melyikkel tud elmenni A pontból a B-be.
• Ha megvan a legszimpatikusabb, csak rá kell nyomnia.

• Ezután a térképen megmutatja az applikáció az útvonalat.
• Lentről pedig, ha felhúzza a fület, látja mivel kell utaznia és
mennyit. De a legfontosabb, hogy itt a megállókat látja.
• Baloldalon van az idősáv. Itt látja melyik megállóhoz mikor ér oda a
jármű.
• Az idősávok között vannak lefelé mutató nyilak (). Ezeket, ha
lenyitja, látja a megállókat és, hogy mikor érnek oda.

Utazástervezés és részletek
• Ha rányom az adott jármű jelére, láthatja annak az útvonalát illetve azt,
hogy melyik megállóban mikor áll meg.
• A fülön jobbra és balra húzva a képernyőt meg tudja nézni a további
útiterveket.
• A fenti sávban (útiterv részletek mellett jobbra) lehet látni három
gombot:
1. Frissítő gomb: Ilyenkor a pozícióra frissít rá. (Ekkor az
alkalmazás visszadobja az útvonaltervekhez. Csak újra rá kell
nyomnia valamelyik útitervre.
2. Szerkesztő gomb: Itt tud bármit szerkeszteni.
3. Kereső gomb: Itt tud keresni járatokat, megállókat és címeket.
Ha például rákeres a Széll Kálmán térre, akkor láthatja a
megállókat és a címeket. De ez így van más címekkel is.

