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K: Hogy lehet járatokat keresni a térkép segítségével?
A keresés indításához kattintson egy pontra a térképen. Ezután a képernyőn megjelenő menüből
válassza ki a kívánt lehetőségeket a járatinformációk megmutatásához. Az eredmények megjelennek
a térképen, és a járat adatai láthatóvá válnak alul, a találati listában.
K: Hogyan nézhetem meg a járat adatait?
Miután a térképen vagy a keresőmezőkben kikeresett valamit, kattintson a találati lista fejlécén a
nyílra a járatinformációk megjelenítéséhez. A járatinformációk elrejtéséhez kattintson mégegyszer
ugyanoda.
K: Hogyan indíthatok másik térképes keresést?
A térképen egy másik pontra kattintva egy új helyről új keresés indítható.
K: Hogyan navigálhatok a térképen?
A térkép a képernyő jobb oldalán látható + és - gombokkal nagyítható és kicsinyíthető.
Ha túl sok a vonal, érdemes belenagyítani a jobb átláthatóság érdekében.
K: Hogyan kezdhetem elölről, hogyan törölhetem a térképet vagy indíthatok új keresést?
A térkép újrarajzolásához kattintson a fent látható

gombra.

K: Miért van többféle alakú pont a térképen?
Csomópontokat, városokat, közvetlen és csatlakozó célállomásokat jelentenek. A képernyő alján
található jelmagyarázat megmutatja, mi micsoda. A jelmagyarázat elrejtéséhez vagy előhívásához
kattintson a fülön található nyílra.
K: Mit jelölnek a különféle színű vonalak a térképen?
Ezek különböző útvonaltípusok. Segíthetnek eldönteni, melyik útvonalat/járatot válassza. A képernyő
alján található jelmagyarázatban mindegyik szín mellett megtalálja a megfelelő meghatározást. A
jelmagyarázat elrejtéséhez vagy előhívásához kattintson a fülön található nyílra.
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K: Célállomások, Útvonalak, Járatok – mi a különbség a keresések között, melyiket használjam?
Célállomások – Hová mehetek? Ez egy térképen ábrázolja az összes célállomást (várost/repteret),
ahová elrepülhet.A vonalak a lehetséges célállomások hálózatát mutatják, alul pedig a
járatinformációk láthatók.
Útvonalak – Hogyan juthatok el oda? Ez megmutatja, hogy milyen repülési útvonalakat választhat
két város között. Térképen ábrázolja az útvonalakat, és alul mutatja a járatinformációkat, így
könnyen áttekinthető egyetlen pillantással. ]
FIGYELEM: ez az opció nem minden térképen szerepel
Járatok – Mikor mehetek? Ezzel megkereshető, hogy két város között a megadott dátumok szerint
milyen járatok szerepelnek a menetrendben.Ki- és visszautazási dátum kiválasztásával megnézhetők
a járatok.

A keresőlapok használata
K: Hogyan választhatok ki célállomást a keresőlapon?
Adja meg a város vagy a repülőtér nevét vagy kódját az Indulási hely/Célállomás keresőmezőkben,
majd a megjelenő listából válassza ki a kívánt lehetőséget.
K: Hogyan válthatok át az indulási és érkezési hely között a visszaút megjelenítéséhez?
Kattintson a
gombra a keresés érkezési és indulási helyeinek átváltásához, a visszaút
megjelenítéséhez.

K: Hogyan választhatok ki egy (vagy több) preferált légitársaságot a keresésnél?
A Légitársaság mezőben lehet preferált légitársaságot megadni. Ha egyet szeretne választani, akkor
azt a keresőmezőben található nyíllal teheti meg. Több lehetőség választásához kattintson a
ikonra a keresőmező mellett. A megjelenő listában jelölje meg azokat, amelyeket előnyben
részesítene. Ha végzett, kattintson az OK (vagy a Mégse) gombra.
K: Hogyan kereshetek úgy, hogy a csatlakozásokat is megtaláljam, és hogyan akkor, ha csak a
közvetlen járatok érdekelnek?
Ha a Csatlakozásokkal együtt négyzet ki van jelölve, akkor az eredménylistában a közvetlen járatok
mellett megjelennek a csatlakozó járatok is (vagyis ahol át kell szállni a célállomás eléréséhez). Ez
általában elég sok lehetőséget mutat majd.
Ha csak a közvetlen járatok érdeklik, amelyeknél nincs szükség átszállásra, akkor a keresés előtt
vegye ki a jelölést a „Csatlakozásokkal együtt” négyzetből
K: Hogyan kereshetek kizárólag megszakítás nélküli járatokat?
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Ha a Csak közvetlen járatok négyzet ki van jelölve, akkor az eredménylistában csak azok a járatok
fognak szerepelni, amelyek nem állnak meg a kiválasztott indulási és célállomás között. Ha több
járatlehetőséget szeretne látni, beleértve az útközben megálló járatokat is, akkor vegye ki a jelölést
ebből a négyzetből
K: Hogy lehet azt megcsinálni, hogy csak a kiválasztott légitársaságaim által üzemeltetett járatokat
lássam?
Ha a Code-share járatok is négyzet ki van választva, akkor mindazokat a járatokat látni fogja,
amelyeket az egyes légitársaságok üzemeltetnek, illetve meghirdetnek. Ez hosszú lista is lehet. Ha
csak azokat a járatokat szeretné látni, amelyeket a választott légitársaság üzemeltet, akkor a keresés
előtt vegye ki a jelölést ebből a négyzetből.
K: Hogyan választhatok ki dátumokat a járatkereséshez
Válassza ki az indulási és érkezési dátumokat a mezőbe kattintva, majd egy dátumot megjelölve a
naptárban.
A Visszaút napja üresen hagyható, vagy ezt is kiválaszthatja, ha látni szeretné a megadott nap
visszaúti járatait (figyeljen rá, hogy az aktuálisnál korábbi dátumot a rendszer nem fogad el).
Dátum +/- 3 nap – ha ezt is kijelöli, akkor a megadott dátumnál max. 3 nappal korábbi és későbbi
dátumokat is látni fog. Ez azért hasznos, mert nem minden járat megy minden nap, de ezzel teljes
képet kaphat a lehetőségekről. Ha a keresést egyetlen napra szeretné szűkíteni, akkor annak
elvégzése előtt vegye ki a jelölést ebből a mezőből.
K: Hogyan indíthatok el egy keresést?
Ha minden keresési beállítást megadott, akkor kattintson a Keresés gombra. A térképen és az
eredménylistában megjelennek az eredmények.
K: Hogyan frissíthetem a térképet/keresőablakot, és indíthatok új keresést?
Új keresés indításához kattintson a képernyő tetején látható

gombra, és kezdje elölről.

K: Hogyan olvashatom el az Eredménylistát?
A keresési eredmények a képernyő alján jelennek meg. Kattintson a fülön található nyílra a panel
méretének megnöveléséhez és az eredmények megnézéséhez. Itt látni fogja a keresési feltételeket
és azt is, hogy hány találatot kapott.
Ha túl sok a találat, akkor azok több lapra bontva jelennek meg, az oldalszám baloldalt látszik. A
szűrő gombokkal szűkíthető az eredmények listája.
K: Végigcsináltam egy keresést és nincs találat, mit tehetek?
Ha egy találat sincs, próbálja szélesíteni a keresés feltételeit, illetve próbálkozzon más indulási
dátummal.
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K: Hogyan szűrhetők a keresési eredmények és milyen szűrők használhatók?
A Célállomások eredménylista és az Útvonalak eredménylista célállomások, megállók száma és
távolság szerint rendezhető. A rendezés
gombra kattintva válassza ki a
megfelelő szempontot. A lista frissül, és a kiválasztott sorrendben mutatja az eredményeket.
A Járatok eredménylistája sokféleképp szűrhető a találatok szűkítéséhez. Ehhez használja a szűrő
gombokat.
Megállások: a non-stop szűrő csak az 1 vagy 2 megállóval rendelkező járatokat fogja
megmutatni
Code-share: Az igen válaszra az értékesített járatok is megjelennek, a nem válaszra csak
azok, ahol az adott légitársaságé a gép.
Légitársaság: ez a szűrő csak a kiválasztott légitársasághoz tartozó járatokat mutatja.
Időtartam: a csúszkával csökkentheti a repülési időt. Ez egyre kevesebb járatot, vagy csak a
közvetlen járatokat fogja mutatni. Az eredmények csak akkor láthatók, ha az időtartam eléri
a lehetséges minimumot.
Indulási idő: a csúszka két végét mozgatva szűkíthető az indulási időablak, pontosítható a
keresés.
Érkezési idő: a csúszka két végét mozgatva szűkíthető az érkezési időablak.
Átutazás helye: használja ezt egy csatlakozó város kiválasztásához, majd nézze meg az oda
csatlakozó járatokat.
Repülőgép: ha ragaszkodik egy géptípushoz, akkor válassza ki azt a listából. Ekkor csak az
ilyen géppel végrehajtott repülőutak fogjak megjelenni.
Rendezés szempontja: használja ezt az eredménylista megjelenítési sorrendjének
beállításához.

K: Milyen információkhoz juthatok a Járatok - Találati lista táblázatból, és mit jelentenek ezek?
Az oszlopok fejléce megkönnyíti az információk megértését.
Honnan – ez az indulási pont. Itt a repülőtér/város neve, kódja és az ország látszik.
Hova – ez az érkezési pont. Itt a repülőtér/város neve, kódja és az ország látszik.
Megállás/csatlakozás helye – az útvonal azon helyszíneit mutatja, ahol a járat megáll
vagy más járatokhoz csatlakozik.
Légitársaság – az útvonalhoz/járathoz tartozó légitársaság neve
Repült napok – azt mutatja, hogy a járat mely napokon közlekedik az útvonalon. Ez
akkor látható, ha a Járatoknál +/- 3 nap eredményei is megjelennek. Itt a heti dátumok
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láthatók és a gyors áttekintést segítve egy kis repülőgép ikon
amikor a járat közlekedik.

minden olyan napnál,

Időtartam – a repülőút idejét mutatja órában és percben.
Távolság – a repülőút hosszát mutatja.
K: Milyen sorrendben jelennek meg az eredmények?
A Célállomások és az Útvonalak eredményei ábécésorrendben jelennek meg.
A Járatok eredményei indulási idő szerint vannak rendezve.
A jobboldalon található gördítősávot használva gyorsan végignézheti az eredményeket.
Ha a kurzorral egy sor fölé áll, akkor a rendszer kijelöli azt a sort.

K: Mi történik a Részletek gombra kattintáskor és hogy térhetek vissza az eredménylistába?
A jobboldalon a részletek gombra

kattintva további adatokat láthat az

útvonalról vagy a járatról. A visszatéréshez az eredménylistába kattintson a
gombra.
K: Meg tudom nézni egy repülőtér vagy város Google térképét?
A Részletek oldalon megnézheti a Google térképét az adott reptérről vagy városról, ha azok neve
mellett a
ikonra kattint. Ekkor egy új ablakban megnyílik a Google térképe; ezt külön
nézegetheti.
K: Hogyan nézhetem meg a mai aktuális járatidőpontokat a kiválasztott útvonalamnál?
A Célállomások vagy Útvonalak keresőpanelben az aktuális napi tényleges járatinformációk
megjelenítéséhez kattintson a hivatkozásra.

Hogyan foglalhatok helyet járatokra?
A

ikonra kattintva a foglalási oldalra jut, itt foglalhat helyet a járatokra.
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