
După ce efectuaţi operaţiunile descrise mai jos aveţi smartphonul pregătit să ajungeţi la davele 
dacilor în modul offline. Descrierea vizează sistemul Android. 

1)conectaţi smartphonul la reţeaua WI-FI 

2)intraţi pe Magazin Play şi căutaţi aplicaţia Magic Earth Navigation & Maps 

3)instalaţi aplicaţia 

4)deschideţi aplicaţia şi faceţi clic pe săgeata din bara de jos 

5)căutaţi harta România şi faceţi clic pe săgeata albastră din dreapta 

6)aşteptaţi până se descarcă harta (durează câteva minute) 

7) după ce harta este descărcată, faceţi clic pe butonul din dreapta de pe bara de jos 

8)faceţi clic pe General 

9)faceţi clic pe Sunet 

10)faceţi clic pe Limbă Voce 

11)alegeţi limba şi vocea dorită printr-un clic pe săgeata albastră din dreapta 

12)reveniţi la hartă prin clicuri succesive pe săgeata din stânga sus 

Smartphonul dumneavostră este pregătit acum pentru navigarea offline. Puteţi să îl deconectaţi 
de la reţeaua WI-FI. Pentru a introduce coordonatele geografice ale davelor dacice în aplicaţie 
efectuaţi următoarele operaţiuni: 

1)căutaţi în lucrarea Davele Dacilor coordonatele davei pe care doriţi să o vizitaţi (le găsiţi la paginile 
267-426) 

2)faceţi clic pe butonul Caută din bara de sus a aplicaţiei 

3)faceţi clic pe Latitudine/Longitudine 

4)introduceţi acum coordonatele davei înlocuind de fiecare dată gradele cu litera d; minutele şi 
secundele se introduc în mod normal (este modelul nr.3 exemplificat de aplicaţie) 

5)după ce vă asiguraţi că aţi introdus corect datele, faceţi clic pe Caută (dreapta jos) 

6)pe hartă vă apare imediat punctul căutat; faceaţi clic pe simbolul albastru; aplicaţia vă prefigureză 
traseul cel mai scurt 

Observaţie importantă 

Aveţi la dispoziţie trei moduri offline de navigaţie: Pieton, Bicicletă, Maşină. 

Prin modul Pieton aplicaţia vă îndrumă foarte aproape de dava aleasă, dacă aceasta se află într-o 
zonă greu accesibilă ! Restul traseului îl puteţi efectua în funcţie de dificultatea terenului pe cea mai 
scurtă variantă. 



Alegeţi opţiunile de navigare în următorul mod: 

1)faceţi clic pe butonul din dreapta a barei de jos (având deschisă harta) 

2)faceţi clic pe Navigaţie 

3)în partea de jos a ecranului găsiţi cele trei variante; faceţi clic pe varianta dorită 

Efectuaţi căutarea, succesiv, atunci când vă apropiaţi de dava dacică, în modul Pieton şi în modul 
Maşină, pentru a alege cea mai bună variantă de traseu. La unele dave dacice drumul de maşină 
trece chiar prin apropierea lor, iar la altele se poate ajunge doar la pas. Combinaţi aşadar cele două 
variante în manieră optimă. 

Puteţi descărca acest document PDF în smartphonul dumneavostră pentru a fi util la navigaţie! 

  

 

 

 


