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Wyszukiwanie obiektów 

 



Pierwsze kroki 
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Wyszukiwanie adresu: 
  
Lewy panel -> zakładka „Szukaj” -> pole „Obiekt” 
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Wyszukiwanie adresu: 
  
Lewy panel -> zakładka „Szukaj” -> pole „Obiekt” 



Wybór kategorii 
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Domyślnie obiekty wyszukiwane są 
we wszystkich kategoriach. Jeśli 
chcemy zawęzić wyszukiwanie do 
określonej kategorii obiektów, 
wystarczy kliknąć na opcję 
„Wszystkie kategorie”.  
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Pojawi się wówczas rozwijalna lista 
kategorii do wyboru. Wystarczy 
kliknięciem wybrać jedną z nich: 



Wyszukiwanie obiektu 



Istnieją                             możliwości wyszukiwania obiektów 
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2 



W polu wpisywania obiektów można wpisać zarówno  
a) rodzaj (lub nazwę) obiektu, jak i  
b) miejscowość, w której ma zostać wyszukany – w 

formacie: 

[rodzaj/nazwa obiektu][,][miejscowość] 
np. Pub, Łódź  
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1 

a następnie…. 
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Wcisnąć „Enter” lub 
wybrać ikonę 

szukania.  
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2 Druga opcja polega na tym, że w polu wpisywania 
obiektów można wpisać jedynie rodzaj/nazwę 
obiektu bez podawania konkretnej miejscowości. W 
tym wypadku obiekt zostanie wyszukany względem 
centrum aktualnego widoku mapy. 
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Podobnie jak w 1. przypadku - po 
wprowadzeniu nazwy/rodzaju 

szukanego obiektu należy 
wcisnąć „Enter” lub wybrać ikonę 

szukania.  



Wyniki wyszukiwania 



1. 
W lewym panelu pod 
polem wyszukiwania 
pojawi się lista 
znalezionych obiektów. 
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W każdym przypadku po wybraniu szukanego obiektu: 



1. 
W lewym panelu pod 
polem wyszukiwania 
pojawi się lista 
znalezionych obiektów. 
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2. 
Wyszukane obiekty 
zostaną zaznaczone na 
mapie za pomocą 
niebieskich ikonek. 

W każdym przypadku po wybraniu szukanego obiektu: 



W każdym przypadku po wybraniu szukanego obiektu: 

1. 
W lewym panelu pod 
polem wyszukiwania 
pojawi się lista 
znalezionych obiektów. 
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2. 
Wyszukane obiekty 
zostaną zaznaczone na 
mapie za pomocą 
niebieskich ikonek. 

3. 
Widok mapy się 
automatycznie przybliży  
do optymalnego. 
 



Użycie wyszukanego obiektu 
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Po kliknięciu na wynik wyszukiwania 
pojawi się okno z informacjami o 
danym obiekcie.  
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Za pomocą dostępnych w oknie obiektu opcji (Z, Przez, Do) 
wynik wyszukiwania możemy również szybko i 
automatycznie dodać jako jeden z punktów trasy.  
 



Nowe wyszukiwanie 



Aby rozpocząć  nowe wyszukiwanie, 
wystarczy usunąć aktualnie 
wprowadzone dane i wprowadzić 
nowe. Usunąć aktualnie wyszukane 
obiekty można za pomocą 
KRZYŻYKA - umieszczonego w 
prawej części okna do 
wprowadzania nazwy; bądź za 
pomocą przycisku WYCZYŚĆ - 
umieszczonego pod listą wyników 
wyszukiwania. 
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KONIEC 

 

 


