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Aby zainstalować aplikację Emapi wystarczy pobrać ją z Windows 
Marketplace na swój smartfon z systemem operacyjnym 
Windows Phone. Możesz to zrobić np.  
• w menu telefonu wybierając Marketplace i tam wyszukując 
aplikację, 
• korzystając z tego linka, bądź tego kodu QR 
Po pobraniu aplikacji należy ją zainstalować. 

http://www.windowsphone.com/pl-PL/apps/058c1962-6ac0-4647-939b-53921f1b4937
http://www.windowsphone.com/pl-PL/apps/058c1962-6ac0-4647-939b-53921f1b4937
http://www.windowsphone.com/pl-PL/apps/058c1962-6ac0-4647-939b-53921f1b4937
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Przy instalacji Emapi na ekranie urządzenia wyświetli się licencja 
na użytkowanie aplikacji. Aby zainstalować aplikację i móc z niej 
korzystać musisz ją zaakceptować. Jeśli nie zgadzasz się na jej 
zapisy, wybierz opcję „Anuluj”, a instalacja Emapi zostanie 
anulowana: 
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Menu główne zawiera następujące opcje: 
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Wybór zakładki Mapa przekierowuje na widok mapy. 

Reklama 

Powrót do 
Twojej 

lokalizacji  
- przywraca widok 

mapy do Twojej 
aktualnej lokalizacji 

Połączony/Nie 
połączony z 

serwerem Emapi 

Wskaźnik Twojej 
obecnej lokalizacji 

Przybliżanie 
mapy 

Oddalanie 
mapy 

Wysuwanie/ chowanie menu podręcznego 
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Po  przytrzymaniu palcem w wybranym miejscu na mapie 
pojawia się tooltip  z podstawowymi informacjami o danym 
punkcie.  
 

Tooltip pojawiający 
się po 

przytrzymaniu 
palcem na mapie. 

Wysunięte menu podręczne 
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Po  kliknięciu na wyświetlony tooltip pojawia się nowy ekran 
zawierający szczegółowe informacje o wskazanym punkcie oraz  
możliwe operacje,  jakie możemy wykonać: 

Opcja „Prowadź 
do” wytycza 

trasę do 
wskazanego 
punktu, jaki 

punkt startowy 
przyjmując Twą 

aktualną 
lokalizację 
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Zakładka „Szukaj” pozwala wyszukiwać adresy, POI, 
współrzędne, ostatnio wyszukiwane adresy/obiekty czy 
ulubione. Przechodzenie między poszczególnymi polami 
wyszukiwania odbywa się poprzez przesunięcie ekranu w 
prawo/lewo. 
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Adresy 
Wyszukiwanie adresów odbywa się poprzez dotknięcie pola 
„Miejscowość, ulica i numer”, gdzie (za pomocą wysuwającej się 
automatycznie klawiatury) wpisuje się szukany adres w 
pokazanym na podpowiedzi formacie: miasto (przecinek) ulica i 
nr (oddzielone spacją, ale bez przecinka): 
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Adresy 
Przed wpisywaniem szukanego adresu możesz jeszcze wybrać 
kraj i województwo, w jakich chcesz szukać. Domyślnie 
ustawione jest Polska oraz opcja „wszystkie województwa”. 
Klikając na pole „kraj” i/lub „województwo” możesz wyświetlić 
listę opcji do wyboru: 
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Adresy 
Po wpisaniu początkowych liter pojawią się podpowiedzi. 
Możesz wybrać jedną z nich lub wpisywać dalej. Kiedy 
wpiszesz/wybierzesz kompletny szukany adres, wybierz ikonę z 
lupą.  
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Adresy 
Po wciśnięciu ikony z lupą zostaniesz przekierowany na mapę, 
gdzie za pomocą tooltipa wskazany zostanie szukany przez 
Ciebie adres.   
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Adresy 
Podobnie jak w przypadku tooltipa, który ukazuje się po 
przytrzymaniu palcem na mapie, naciśnięcie tooltipa po 
wyszukiwaniu powoduje wyświetlenie się ekranu z dostępnymi 
operacjami, jakie możesz wykonać na tym obiekcie.  
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POI 
Wyszukiwanie punktów odbywa się analogicznie do 
wyszukiwania adresów. 
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Współrzędne 
Aby wyszukać punkt na podstawie współrzędnych należy 
wprowadzić szerokość oraz długość geograficzną i kliknąć 
przycisk „Szukaj”. Następnie zostaniesz przeniesiony do widoku 
mapy, gdzie tooltipem zaznaczony będzie dany punkt. 
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Historia, Moje punkty 
Wyszukiwanie w historii wyszukiwania oraz punktach 
użytkownika odbywa się poprzez wybór z listy dostępnych 
rekordów. Początkowo zakładka Historia jest pusta. Zakładka 
Moje punkty pozostanie pusta do czasu dodania punktów przez 
użytkownika. 
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Zakładka Moje punkty pozwala na dodawanie nowych punktów 
użytkownika oraz na przeglądanie i edycję już dodanych 
punktów.  Dodawanie nowych punktów jest możliwe również z 
poziomu mapy (patrz str. 27). 



Moje punkty 
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Dodawanie punktów 
Dodawanie punktów użytkownika jest w początkowym etapie 
analogiczne do wyszukiwania adresu – pierwszym krokiem jest 
bowiem wybór adresu dla danego punktu. Po jego 
wpisaniu/wybraniu z podpowiedzi należy kliknąć na ikonę z 
lupą:  
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Dodawanie punktów 
Po jej wybraniu pojawi się okno z dwoma opcjami: „Pokaż na 
mapie” oraz „Dodaj do ‘moje punkty’. 
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Dodawanie punktów 
Opcję „Pokaż na mapie” 
możesz wybrać jeśli chcesz 
upewnić się, że aplikacja 
wyszukała ten adres/punkt, o 
którym Ci chodziło. Jeśli 
wskazany jest błędny punkt, 
możesz przytrzymać palcem 
na mapie w odpowiednim 
miejscu i dodać punkt 
użytkownika z poziomu mapy 
(patrz str. 27). Jeśli wskazany 
punkt, jest poprany, należy 
kliknąć w tooltip i przejść do 
opcji „Dodaj do ‘moje 
punkty’”. 



Moje punkty 

www.emapi.pl 22 

Dodawanie punktów 
Opcję „Dodaj do ‘moje punkty’” możesz wybrać, aby od razu 
przejść do finalnego etapu dodawania punktów Użytkownika. 
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Dodawanie punktów 
Po wybraniu opcji „Dodaj do ‘moje punkty’” (zarówno 
bezpośrednio, jak i przez weryfikację położenia na mapie) 
pojawi się ekran z opcjami wyboru nazwy oraz kategorii 
dodawanego punktu: 
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Dodawanie punktów 
Domyślnie, jako nazwa dodawanego punktu przyjmowana jest 
część jego adresu. Nazwę punktu zmieniamy poprzez kliknięcie 
na pole „Nazwa” i wprowadzanie wybranej nazwy za pomocą 
automatycznie wysuwającej się klawiatury. 
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Dodawanie punktów 
Kategorię dodawanego punktu zmieniamy poprzez kliknięcie na 
pole „Kategoria” i wybór jednej z dostępnych kategorii: Dom, 
Rodzina, Biznes, Zakupy, Rozrywka, Finanse, Sport, Stacje paliw, 
Zdrowie,  Administracja, Turystyka, Zakwaterowanie, 
Gastronomia. 
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Dodawanie punktów 
Po wybraniu nazwy oraz kategorii punktu należy kliknąć przycisk 
„Dodaj”. Pojawi się komunikat, że punkt został dodany i 
wyświetli się ekran informacji o dodanym punkcie – wraz z 
dostępnymi operacjami, jakie można na nim wykonać. 
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Dodawanie punktów z poziomu mapy 
Punkt ulubiony można również szybko i prosto dodać z poziomu 
mapy. Wystarczy przytrzymać palcem w docelowym miejscu 
mapy, a gdy pojawi się tooltip, kliknąć nań i wybrać opcję „Dodaj 
do ‘moje punkty’. Kolejne kroki są takie same, jak przy 
dodawaniu punktów z poziomu zakładki „Moje punkty”. 
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Przeglądanie i edycja Moich punktów 
W zakładce „Moje punkty”, oprócz dodawania nowych punktów 
możesz również przeglądać i edytować dodane wcześniej punkty 
-> podzakładka „Moje punkty”. 
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Przeglądanie i edycja Moich punktów 
Po wybraniu danego punktu wyświetli się jego okno 
informacyjne zawierające szczegółowe informacje o danym 
punkcie, dostępne operacje jakie możesz na nim wykonać oraz 
możliwość jego edycji. 
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Przeglądanie i edycja Moich punktów 
Jeśli chcesz wyedytować dodany wcześniej punkt, wystarczy nań 
kliknąć i wybrać opcje „Edytuj”. Pojawi się ekran edycji punktu, 
gdzie możesz zmienić poszczególne dane. Dostępna jest tam 
również opcja „Usuń” – jeśli chcesz usunąć wybrany punkt. 
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Zakładka trasa pozwala na wytyczanie tras. Zawiera kilka 
podzakładek, które odpowiedzialną są odpowiednio za: 
dodawanie punktów trasy, wybór trybu trasy 
(najszybsza/najkrótsza), prezentację raportu trasy. 
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Dodawanie punktów trasy 
Emapi oferuje na dzień dzisiejszy możliwość dodawania punktu 
startowego i końcowego – bez punktów pośrednich. Aby dodać 
początkowy i końcowy punkt trasy, należy kliknąć na odpowiedni 
przycisk.  
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Dodawanie punktów trasy 
Po kliknięciu na przycisk 
„Ustaw jako początek” / 
”Ustaw jako koniec” 
zostaniesz przeniesiony na 
kolejny ekran, analogiczny do 
ekranu wyszukiwania. W polu 
„Miejscowość, ulica i numer” 
należy wpisać szukaną 
lokalizację - w odpowiednim 
formacie: miasto (przecinek), 
ulica (bez przecinka) i numer. 
Możesz również zmienić 
domyślnie kategorie w polach 
„Województwo” i „Kraj”. Po 
wybraniu adresu należy 
kliknąć na ikonę lupy. 
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Dodawanie punktów trasy 
Po kliknięciu ikony pojawią się do wyboru 2 opcje: „Pokaż na 
mapie” oraz „Dodaj jako początek”.  



Trasowanie 

www.emapi.pl 35 

Dodawanie punktów trasy 
Jeśli chcesz upewnić się, czy 
program dobrze wskazał punkt, 
możesz wybrać opcję „Pokaż na 
mapie” i zostaniesz 
przeniesiony na widok mapy z 
zaznaczonym punktem. Punkt 
startowy zaznaczony jest 
zieloną chorągiewką, a 
końcowy czerwoną.  
 
Jeśli położenie punktu jest 
poprawne, należy otworzyć 
menu podręczne i wybrać 
‘”Trasowanie”. Jeśli jest błędne, 
możesz je poprawić poprzez 
przytrzymanie palcem na mapie 
w odpowiednim punkcie -> 
kliknięcie na tooltip, który się 
pojawi -> wybór opcji „Dodaj 
jako początek”.  
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Dodawanie punktów trasy 
Jeśli nie chcesz przechodzić do widoku mapy, możesz od razu 
wybrać opcję „Dodaj jako początek/koniec”. Aplikacja 
automatycznie wróci do głównego widoku zakładki „Trasa”, gdzie 
możesz dodać drugi punkt trasy lub (jeśli już obydwa punkty są 
dodane) wyznaczyć trasę za pomocą przycisku „Wyznacz”. 
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Dodawanie punktów trasy z widoku mapy 
Podobnie jak w przypadku Moich punktów, tak i punkty trasy 
możesz dodać z poziomu mapy. Obydwa się to analogicznie do 
Moich punktów - wystarczy przytrzymać palcem w docelowym 
miejscu mapy, a gdy pojawi się tooltip, kliknąć nań i wybrać 
opcję „Dodaj jako początek trasy/Dodaj jako koniec trasy”. 
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Wyznaczona trasa 
Po naciśnięciu przycisku „Wyznacz” zostaniesz przeniesiony na 
widok mapy, gdzie zaznaczona będzie wyznaczone przez Ciebie 
trasa.  
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Wyznaczona trasa 
Po naciśnięciu przycisku 
„Wyznacz” zostaniesz prze- 
niesiony na widok mapy, gdzie 
zaznaczona będzie Twoja trasa. 
Możesz ją dokładnie prześledzić 
na mapie. 
 
Uwaga!  
Emapi nie jest aplikacją do 
nawigacji, nie posiada 
wskazówek typu „turn-by-turn”, 
ani  wskazówek głosowych.  
 
Możesz natomiast wytyczyć 
trasę i śledzić swą pozycję na 
mapie/wytyczonej trasie. 
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Raport trasy 
Po wyznaczeniu trasy dostępny jest również jej raport. Dostępny 
jest on w zakładce „Trasa” -> „Raport”. Aby do niego przejść z 
poziomu widoku mapy z wyznaczoną trasą wystarczy rozwinąć 
menu podręczne -> wybrać opcję „Trasowanie” -> przejść do 
zakładki „Raport”. 

Skrócony raport 
trasy z 

szacunkową 
odległością i 

czasem dojazdu 
Szczegółowy 
raport trasy 

Kolejny manewr 

Odległość i czas 
do kolejnego 

manewru 
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Raport trasy 
Każdy z manewrów trasy możesz również zobaczyć na mapie. 
Wystarczy, że na niego klikniesz, a przeniesiony zostaniesz do 
widoku mapy z zaznaczonym wybranym manewrem (za pomocą 
tooltipa). Aby powrócić do raportu trasy, należy: rozwinąć menu 
podręczne -> wybrać opcję „Trasowanie” -> przejść do zakładki 
„Raport”. 
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Tryb trasy 
Emapi umożliwia wybór 
jednego z dwóch trybów trasy: 
trasa najszybsza oraz 
najkrótsza. Domyślnie wybrana 
jest trasa najszybsza. Aby 
zmienić tryb trasy, wystarczy 
kliknąć na wybrany przycisk, aż 
pojawi się na nim zielony 
„ptaszek”.  
 
Uwaga! 
Tryb trasy należy wybrać PRZED 
wyznaczaniem trasy – trasa jest 
zawsze wyznaczana dla usta- 
wionego uprzednio trybu. Jeśli 
np. wyznaczyłeś już trasę w 
trybie „Najszybsza”, a chcesz 
zobaczyć, jak wygląda w trybie 
„Najkrótsza”, wystarczy zmienić 
tryb, przejść do zakładki 
„Punkty” i ponownie wyznaczyć 
trasę. 
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Zakładka ustawienia zawiera różnorakie możliwości personalizacji 
aplikacji i wyboru preferowanych ustawień: od wielkości czcionki, 
przez wyświetlanie, ustawienia GPS, historii czy pamięci 
zajmowanej przez mapy na Twoim telefonie. 

Przesuwając 
wskaźnikiem w 

lewo/prawo 
możesz zmieniać 
wielkość czcionki. 

Blokada 
orientacji ekranu 

pion/poziom.  
Po włączeniu 

orientacja 
ekranu zostanie 
zablokowana w 

ostatniej pozycji. 

Ustawienia GPS. 
Możesz wybrać 1 z 

3  dostępnych 
opcji. Wysoka 

dokładność oferuje 
bardziej precyzyjną 

lokalizację niż 
domyślna, lecz 

powoduje szybsze 
zużycie baterii 
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Zakładka ustawienia zawiera różnorakie możliwości personalizacji 
aplikacji i wyboru preferowanych ustawień: od wielkości czcionki, 
przez wyświetlanie, ustawienia GPS, historii czy pamięci 
zajmowanej przez mapy na Twoim telefonie. 

Kiedy ta opcja jest 
włączona Twoja 
aktualna pozycja 

jest wyświetlana na 
mapie w postaci 

pulsujących 
okręgów. Tym przyciskiem 

możesz wyczyścić 
historię 

wyszukiwania i 
zwiększyć 

miejsce dostępne 
w pamięci 
telefonu. 

Przesuwając suwak w lewo/prawo regulujesz wielkość pamięci 
podręcznej telefonu, jaką chcesz poświęcić na przechowywanie 

map. Większa przestrzeń przeznaczona na mapy może 
przyspieszyć działanie aplikacji i zmniejszyć transfer danych. 
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Zakładka „O programie” zawiera podstawowe informacje o 
aplikacji Emapi, wersję programu, informację o jego twórcach i 
copyrightach  czy licencję. 
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Wyłączyć aplikację Emapie można na dwa sposoby. Pierwszym 
jest  przycisk „Wyjście” w menu głównym programu. Drugim jest 
kilkukrotne kliknięcie na klawisz „Do tyłu” wbudowany w 
smartfona. 



Kontakt 

www.emapi.pl 47 

W przypadku pytań dotyczących aplikacji prosimy o kontakt na 
adres: emapi@emapa.pl. 
 
W przypadku pytań odnośnie reklamy w aplikacji Emapi prosimy 
o kontakt na adres: reklama@emapa.pl. 
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