
Kako uporabljati funkcijo 
»Od vozila do vrat«



Od vozila do vrat 

 

 

 
 

»Od vozila do vrat« je funkcija, ki omogoča, da del poti s 
svojega navigacijskega sistema v vozilu prenesete na 
pametni telefon. 

Na primer, ko uporabljate navigacijo v vozilu, vendar ne 
najdete parkirnega mesta na želenem cilju. Nato lahko izberete 
funkcijo aplikacije MyT »Od vozila do vrat«, s katero zadnji del 
poti prenesete na svoj pametni telefon. Zadnji del poti noti 
prehodite peš in pri tem sledite navodilom z zemljevida 
aplikacije, ki jo izberete. 



Pred uporabo funkcije »Od vozila do vrat« 

 

 

 
 

1. Pred uporabo funkcije »Od vozila do vrat« morate zagotoviti, da ima 
vozilo dostop do interneta, da lahko pošlje vaš cilj aplikaciji. 

Eden od načinov povezovanja je skupna raba povezave Bluetooth. 

Glejte »Kako omogočiti Bluetooth za skupno rabo«. 

2. Z vašimi podatki za MyT/Moja Toyota se morate registrirati v vozilu. 

Glejte »Kako aktivirati spletne povezane storitve za navigacijo«. 

3. 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 »Od vozila do vrat«: pregled 

 

 

1. korak – Kliknite »Map« (Zemljevid). 

2. korak – Kliknite ikono za iskanje. 

3. korak – Vnesite cilj. 

4. korak – Po izklopu kontakta in razdalji med 50 m in 1,5 km od cilja boste 
v aplikaciji MyT videli obvestilo za funkcijo »Od vozila do vrat«. 
Kliknite zemljevid. 

5. korak – Uporabite ta zemljevid za navigacijo do končnega cilja ali katero 
drugo aplikacijo na pametnem telefonu. 

6. korak – Pomaknite se navzdol in kliknite »Nadaljuj z drugo aplikacijo«.  

7. korak – Odprite aplikacijo za navigacijo po svoji izbiri. 

8. korak – Sledite navodilom, da pridete do končnega cilja. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 1. korak 

 

 

 

 

Kliknite »Map« (Zemljevid). 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 2. korak 

 

 

 

 

Kliknite ikono za iskanje. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 3. korak 

 

 

 

 

Vnesite cilj. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 4. korak 

 

 

 

 

Po vožnji in izklopu kontakta 
(med 50 m in 1,5 km do cilja) 
boste v aplikaciji MyT videli 
obvestilo za funkcijo »Od 
vozila do vrat«. 

 
Kliknite zemljevid. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 5. korak 

 

 

 

 

Uporabite lahko ta 
zemljevid za navigacijo do 
končnega cilja ali pa 
katero koli drugo 
priljubljeno aplikacijo na 
pametnem telefonu. 

Če želite to narediti,  
glejte 6. korak. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 6. korak 

 

 

 

 

Podrsajte navzgor in kliknite 
»Nadaljuj z drugo aplikacijo«. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 7. korak 

 

 

 

 

Na svojem pametnem 
telefonu odprite aplikacijo za 
navigacijo po izbiri. 



Uporaba funkcije »Od vozila do vrat«: 8. korak 

 

 

 

 

Sledite navodilom, da 
pridete do končnega cilja. 



Povežite se in zaživite 
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