
WAZE
GYORSTALPALÓ AZ ALKALMAZÁSRÓL



MIT IS TUD A WAZE?

• A Waze rendkívül hasznos lehet mindazok számára akik vezetnek, de azoknak 

is akik csupán utasok az autóban. Könnyedén ki lehet számítani az adott időt, 

ami alatt eljutunk a célig.

• Használata egyszerű és gyors. Mindenki számára érthető.

• Ami mégis a legjobb az egészben, hogy mindenki számára elérhető akinek 

okostelefonja van, és azon internetelérése. Az applikáció ingyenes.



HASZNÁLATA

• Az alkalmazással mi is megoszthatjuk valós idejű információnkat az adott 

útszakaszról, ezzel segítve a többi autóst. 

• Ha nekünk van szükségünk segítségre, csak be kell írnunk a keresőbe a 

célállomást. A Waze hangosan navigálni fogja a vezetőt, írja a különböző 

forgalmi helyzeteket, és az azokat elkerülő utakat is.



HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI?

• Először is állítsuk be az alkalmazást magyar nyelvűre.

-ezek közül kiválaszthatjuk Lottit, Dórit vagy Andrist





• Ezután a távolság-mértékegységet 

kilométerre mérföld helyett.



• Kiválaszthatjuk járművünk típusát. 

(magánautó, taxi vagy motorkerékpár)



• Be lehet állítani, hogy ingyenes utakon 

vezessen minket a Waze, elkerülve a 

fizetős útszakaszokat, valamint a 

kompos közlekedést és az 

autópályákat is. 



MIBEN MÁS, MINT MÁS GPS-RENDSZEREK?

• Az alkalmazáson belül lehet látni a benzinkutakat, a vasúti átjárókat, az 

éppen zajló rendőrségi intézkedéseket az utakon, minden Wazet használó 

autóst, és azok sebességét, illetve figyelmeztet minket minden fennálló 

vészhelyzetre (pl.: félreállt autó, útlezárás, úton folyó munkák).



• Van lehetőségünk beállítani a 

munkahelyünk, vagy otthonunk 

címét, így nem kell minden 

alkalommal beírni azt.



• Az applikációt akkor is ajánlom, ha a vezető ismeri az útvonalat, hisz így 

idejében újratervezhetjük utunkat a célig, ha akadályba ütköznénk.

• Biztonságos utat biztosít, és mi is közölhetünk új információkat másokkal.

• Írja az előző utazásainkat is, így nyomon tudjuk követni merre is jártunk az 

elmúlt időben (hova is ment az a sok benzin).



Itt láthatjuk a többi autóst és a jelzett forgalmi 

változásokat, traffipaxot.



Miután beírtuk a célt, a 

Waze udvariasan köszön 

nekünk és biztonságost 

közlekedést kíván, majd 

elkezd minket navigálni.

Felajánl különböző, a 

célhoz vezető 

útvonalakat, majd miután 

ezt kiválasztottuk 

indulhatunk is! ☺


