
Kako uporabljati funkcijo 
»Pošlji v vozilo«



Pošlji v vozilo 

 

 

 
 

S funkcijo »Pošlji v vozilo« lahko doma s svojega pametnega 
telefona udobno iščete poti vašega naslednjega potovanja. 

Ta navodila za potovanje se nato prenesejo v vaše vozilo z 
naslednjim preprostim postopkom. 



Pred uporabo funkcije »Pošlji v vozilo« 

 

 

 
 

Vašo večpredstavnostno napravo in vozilo morate povezati v 
aplikaciji. 

Preverite, ali se v aplikaciji prikaže ID večpredstavnostne 
naprave (ikona kolesca > Nastavitve > zavihek »Vozilo« > 
razdelek »Večpredstavnost«). 

Če se ne prikaže, ga dodajte po navodilih v aplikaciji. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: pregled 

 

 

 
 

1. korak – Na začetni strani aplikacije kliknite »Storitve«.  

2. korak – Kliknite »Pošlji v vozilo« 

3. korak – Kliknite »Kam«, da vnesete svoj cilj.  

4. korak – Vnesite cilj ali prvi vmesni postanek. 

5. korak – Kliknite »+«, da dodate nadaljnje vmesne postanke.  

6. korak – Vnesite naslov cilja. 

7. korak – Ko je načrtovanje poti končano, kliknite »Pošlji v vozilo«.  

8. korak – Prikaže se zaslon za potrditev izbire. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: pregled 

 

 

 
 

9. korak – Na servisni strani se bo prikazalo zadnje potovanje »Pošlji v vozilo« 

V vozilu: 

10. korak – Kliknite »Setup« (Nastavitve). 

11. korak – Kliknite puščico spustnega menija. 

12. korak – Kliknite »Online« (Splet) in nato »Toyota online« (Toyota na spletu). 

13. korak – Preverite, ali je prikazan pravi račun in kliknite puščico navzdol. 

14. korak – Vklopite »POI Auto Download« (Samodejni prenos POI) ali kliknite 

»Load POIs/routes from server« (Naloži točke POI/poti s strežnika). 

15. korak – Vaše potovanje je bilo priklicano! 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: nad. pregleda 

 

 

 
 

16. korak – Če želite uporabiti poslano potovanje, kliknite »Map« (Zemljevid).  

17. korak – Kliknite ikono za iskanje. 

18. korak – Kliknite »Favourites« (Priljubljene). 

19. korak – Kliknite potovanje, ki je bilo poslano v vozilo.  

20. korak – Poslano potovanje bo naloženo.  

21. korak – Zdaj lahko začnete vožnjo. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 1. korak 

 

 

 

 

Na začetni strani kliknite 
»Storitve«. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 2. korak 

 

 

 

 

Kliknite »Pošlji v vozilo«. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 3. korak 

 

 

 

 

Kliknite »Kam«, da vnesete 
cilj in prikažete tipkovnico 
telefona. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 4. korak 

 

 

 

 

Vnesite cilj ali prvi vmesni 
postanek. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 5. korak 

 

 

 

 

Vnesete lahko do 9 vmesnih 
postankov 
(največ 10 lokacij). 

Če želite dodati nadaljnje  
postanke, kliknite »+«. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 6. korak 

 

 

 

 

Vnesite naslov cilja. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 7. korak 

 

 

 

 

Ko je načrtovanje poti 
končano, kliknite »Pošlji v 
vozilo«. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 8. korak 

 

 

 

 

Prikaže se zaslon za potrditev 
izbire. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 9. korak 

 

 

 

 

Na strani aplikacije se bo 
prikazalo zadnje potovanje 
»Pošlji v vozilo«. 



Pred uporabo funkcijo »Pošlji v vozilo«: v vozilu 

 

 

 
 

Pred prenosom poti v vozilo morate zagotoviti, da ima vozilo 
dostop do interneta. 

Eden od načinov povezovanja je skupna raba  
povezave Bluetooth. 

Glejte »Kako omogočiti Bluetooth za skupno rabo«. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 10. korak 

 

 

 

 

Ko je vaše vozilo povezano z 
internetom prek povezave 
Bluetooth, kliknite »Setup« 
(Nastavitev). 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 11. korak 

 

 

 

 

Kliknite puščico  
spustnega menija. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 12. korak 

 

 

 

 

Kliknite »Online« (Splet) in 
nato »Toyota Online« 
(Toyota na spletu). 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 13. korak 

 

 

 

 

Preverite, ali je prikazani račun 
tisti, ki ste ga v aplikaciji 
uporabljali za pošiljanje v vozilo. 

Če ni, kliknite »Change account« 

(Spremeni račun) in nato 

puščico navzdol. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 14. korak 

 

 

 

 

Vklopite »POI Auto Download« 
(Samodejni prenos POI), da se 
bodo točke POI in poslana 
potovanja samodejno prenesla 
vsakič, ko bo vklopljena 
povezava Bluetooth. 

Lahko pa kliknete »Load POIs/routes 
from server« (Naloži točke POI/poti s 
strežnika), da ročno prenesete 
potovanje, ki je bilo poslano v vozilo. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 15. korak 

 

 

 

 

Vaše potovanje je bilo priklicano! 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 16. korak 

 

 

 

 

Če želite uporabiti poslano 
potovanje, kliknite »Map« 
(Zemljevid). 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 17. korak 

 

 

 

 

Kliknite ikono za iskanje. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 18. korak 

 

 

 

 

Kliknite »Favourites«  
(Priljubljene). 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 19. korak 

 

 

 

 

Kliknite potovanje,  
ki je bilo poslano v vozilo. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 20. korak 

 

 

 

 

Pot bo naložena. 



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 21. korak 

 

 

 

 

Zdaj lahko začnete vožnjo. 



Povežite se in zaživite 
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