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1. Sissejuhatus
Navitel Navigator on multifunktsonaalse tarkvaraga, mõeldud kõige lühemaks ja efektsemaks
marsruudi otsinguks kaardil. Tänu hääle info kasutamisele võite järgida marsruuti ilma, et Te
peaksite jälgima ekraani ning saate juhtida sõidukit segamatult. „Navitel.Liiklusummikud“
funktsioon aitab Teil vältida liiklusummikutesse sattumist.
Käesolev juhend näitab, kuidas navigatsiooni programmi „Navitel Navigator“ kasutada.
Juhend kirjeldab kasutajaliidese elemente, navigatsiooni rakenduse põhifunktsioone, samuti
toimingute järjekorda mida kasutaja teostab tavapärastes toimingutes.

2. Üldinfo
GPS (Global Positioning System) on sateliitsüsteem, mis võimaldab määrata objekti liikumist
ja kiirust. Kõige paremaks GPS seadme kasutamiseks on vaja vähemalt saada selle
tehnoloogia põhialused.
GPS süsteem, tuntud samuti kui NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging),
kasutab sateliite, mis tiirlevad orbiidil ümber maakera. 24 sateliiti tagab 100%-st süsteemi
funktsionaalsuse kõikjal maailmas, kuid samas ei taga see alati stabiilselt signaali vastuvõttu ning mitte alati ei taga õiget asukoha väljaarvutust. Et suurendada asukoha arvutuse täpsust on kasutatavate satelliitide koguarv orbiidil suurem. Need on samuti reserviks tõrgete
korral. Samaaegselt töötavaid satelliite NAVSTAR süsteemis on maksimaalselt 32-ga.
GPS on passiivne navigatsoonisüsteem, mis võimaldab vastu võtta satelliitide signaale, kuid
kuid välistab selle edasisaatmist. Satelliidi GPS signaali sagedus on 1227 ja 1575 GHz. See
tähendab, et elektromagnetlained niisuguse sagedusega ei läbi raud-ja puitpindu, teatud
tüüpi plasti ning betooni. Sellest tingitult, ei saa satelliidilt püüda signaale raudbetoonist ehitustes; kasutaja peab viima seadme kohta, kus on parem vastuvõtusignaal.
Ettevaatust! Parimaid tulemusi võib oodata alles siis, kui signaal on vastu võetud avatud
ruumis korraga vähemalt neljalt satelliidilt võrdsete vahedega õhus ning seade peaks olema
maapinna suhtes stabiilses asendis.
Asukoha määramise kvaliteet sõltub satelliitide grupist, millega seade suhtleb. Kui seade
saab valida suurest arvust olemasolevatest signaalidest selle kõige parema, avaldab see
soodsat mõju koordinaatide määramisel kvaliteedile. Ilma signaali valikuvõimaluseta on täpsuse arvutamist raske prognoosida.
Pärast GPS sisselülitamist navigatsiooni süsteem ei aktiveeru see kohe.
Edastatud navigatsiooni teave satelliitidelt sisaldavad kahte liiki andmeid: ruumilisi koordinaate ning satelliitide parda kella.
Parda kell salvestab teabe sinna paigutatud vastuvõtja mällu ning seda uuendatakse pide-

valt, sest iga satelliit edastab andmeid parda kellalt kogu rühma satelliitide eest. Parda kella
andmed kehtivad 2-3 kuud.
Ruumilised koordinaadid sisaldavad lisanäitajaid, mis võimaldavad välja arvutada praeguse
satelliidi asukoha suurema täpsusega. Erinevalt parda kellast kannab iga satelliit üle ainult
oma ruumikoordinaadid (efemeriid andmed). Ruumikoordinaatide andmete kehtivus on 4–6
tundi.
Ruumikoordinaatide andmeid ja parda kella andmeid, mida kantakse satelliitidelt üle, parandatakse pidevalt. See toimub üks kord päevas (vajadusel ka sagedamini). Jaamavõrgustik
võtab andmeid satelliitidelt üle, analüüsib mõõdetud väärtused, võrdleb neid võrdlusandmetega, arvutab parandusmeetmeid ning saadab peajaama, kust andmed edastatakse tagasi
satelliidile.
Protsessi käivitamine, mida seade vajab selleks, et pärast sisseülitamist määrata asend, sõltub lähteteabes olevast mälumahust. Seal on järgmised režiimid:
• „Külm start“ — pole teada aeg, asukoht, sateliidi aeg ega ruumikordinaadid. See võib juhtuda niisugusel juhul, kui seade on olnud pikemat aega välja lültatud (rohkem kui 70 tundi)
või on väljalülitatult läbitud pikem vahemaa. Sellisel juhul peab seade laadima üles uued
satelliidi kellaaja ning peegeldusväljade andmed. See protsess võib kesta kauem kui 20
minutit.
• „Soe start“ — pole teada asukoht ja ruumikordinaadid, on teada aeg ja parda kell. Seade
hakkab koguma andmeid mis puudutavad ruumilisi koordinaate ning alles seejärel on suuteline otsima asukohta. See kestab tavaliselt paar minutit.
• „Kuum start“ — on teada satelliidi kell ja ruumikordinaadid, aeg ja asukoht on teada teatud
veavõimalusega. Tegemist on kõge kiirema süsteemikäivitamise liigiga, mis on üldse võimalik, juhul kui seade on olnud väljalülitatud vähem kui 4 tunni jooksul. Viimased väärtused on
endiselt asjakohased, väljaarvata väikeseid ebatäpsused, mille süsteem täpsustab kuni ühe
minutini.
Navitel Navigator on navigatsioonikohaldus arendatud mitmete seadmetüüpide jaoks, mis on
varustatud sisseehitatud või välise vastuvõtja GPS-i seadmega.
Programmi abil võite alla laadida täpsed linna- ja ringkonnakaardid, leiate selles hoonete
numbrid, tänava nimetused, metroo peatused ning muu tähtsa teave. Sateliidi navigatsiooniprogramm sisaldab samuti hääle navigatsiooni. Rakendamine on optimeeritud ekraanil
kuvamiseks tavapärase eristusega, on kiire lähendamise ja kerimisega kaardil ning omab
automaatset ümberlülitust erinevate mõõdetega kaartide vahel.
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Navitel Navigator eelised võrreldes teiste sarnasuguste rakendustega:
1. Sisseehitatud kiire kaardil suumimine ning kerimine,
2. Automaatne ümberlülitamine kaartide vahel,
3. Erinev orienteerumine kaardil,
4. Kuvamisseisund täisekraanil,
5. Täielikult toetatud kuvarežiimid nagu 2D või pseudo 3D,
6. Tööriistade komplekt,
7. Saab alla laadida liiklusummikute teabe Navitel.
Käesoleva rakenduse põhiülesanne on: kindlaks teha ja kuvada praegust asukohta kaardil,
automaatne ja käsitsi marsruudi loomine, eri liiki objektide otsimine, kuvada ja salvestada
suures mahus reisiinfot, arvutada ja salvestada liikumise suundi lindistuse vormis ning palju
teisi funktsioone.

3. Kasutajaliidese programm
3.1. Kasutajaliides marsruudi loomisel
2

1 18

17

16

15

Skeemil on näidatud peamised liidese
elemendid ning rakenduste haldamine.
Pildil kuvatud toode ei ole standardne ega
14 soovitatav seadme tüüp, tegemist ei ole
reklaami seadmega. Teie seadmemudel
13 või ekraani orientatsioon võivad erineda
12 illustratsooni omast, kuid kogu kasutajaliidese funktsionaalsuse elemendid sellega
mingit moodi ei muutu.

3
4
5
6

11

7

8

9

10

Pilt. 1

№

Nimetus

Funktsioon

Hääl

Vajutades seda nuppu avate Hääle seade.

2

Kompass

Vajutades seda nuppu avate kontekstimenüü. Selles menüüs saate muuta orientatsiooni kaarti ("Põhi üleval " - kompassi kõrval kuvatakse lossi ikoon, "Pöörduda
vastavalt liikumis suunas " - kompassi kõrvale ilmub marsruudi ikoon), kaardi tüüp
(lame vaade "2D" või ruumiline vaade "3D" ) ja kuvatava olek ("öö", "päev",
"auto"). Sõidu ajal osutab kompass alati põhja.

3

Teabepaneel

Juhib tähelepanu järgmisele manöövrile. Hallil taustal kuvatakse järgmist pööret,
kaugust manöövrist (meetrites või kilomeetrites) ning teisi teaveid. Klõpsates
märkel peatate marsruudijuhised ja kuvate rohkem võimalusi.

4

Teabepaneel

Kuvatakse hinnanguline sõiduaeg, marsruudi kogupikkus ning saabumisaeg
sihtkohta.

1

8

№

Nimetus

Funktsioon

5

Marsruut

Aktiivne marsruut

6

Kursor GPS

Kuvab Teie asukoha.

7

Menüü

Vajutades seda nuppu avate peamenüü.

8

Edenemisnäidik

Kursor liigub sellega, kuidas Te lähenete manööverduse kohale.

9

Sõidurada

Kuvatakse sõidurada ja kavandatud manöövrid järgmisel ristmikul.

10 Teabepaneel

Kuvatakse tänava nimi, millest sõidate läbi.
See on kättesaadav ainult siis, kui loote ühenduse GPS/GLONASS-ga. Juhul, kui
ei kuvata tänava nime, kuvatakse suund.

11 Skaalanupp

Kaugendamine

12 Skaalanupp

Lähendamine

13

Navitel.Sündmuse
Sündmuste nupp
d*

Kiiruse piiraja ja
14 kaamera

Lubatud sõidukiiruse ületamisel ilmub antud teelõigul kiiruspiirang. Kui seadistuses on sisse lülitatud hoiatus kaamerate ees ja läheduses on kaamera, kuvatakse
selle kaamera kaugus.

15 Patarei

See ikoon näitab patarei olekut. Pärast vajutamist kuvatakse vaba mälu suurus.

16 GPS

Signaali ikoon GPS/GLONASS. Muuab värvi olenevalt signaali olekust: hall – vastuvõtja välja lülitatud; punane – vastuvõtja sisselülitatud, ühendust ei ole tuvastatud; kollane – nõrk signaal; roheline – ühendus on loodud. Number ringis näitab
näitab satelliitide arvu.

17 Navitel.Sõbrad

Ilmutav menüü on Navitel.Sõprade teenuste kasutamiseks. Võite lisada nimekirja
sõpru, vaadata kaardil nende asukohta ja nendega suhelda.

18 Marsruudi paneel

Võimaldab kuvada otse Kaardi leheküljel kogu marsruuti, Teie asukohta ja liiklusummikuid * liinil.

3.2. Programmi kasutajaliides vaatamise kaart
24

23

22 25

21

19
20

Pilt. 2
№

Nimetus

Funktsioon

19 Salvesta

Salvestab praeguse asukoha kui teekonnapunkti.

20 Kursor

Kuvatakse menüü seoses praeguse punktiga.

21 Tähistus kaardil

Puudutades kaarti, saate luua märgi. Seda saab salvestada teekonna punktina
või lisada marsruudile. Samuti saate vaadata teavet objekti kohta.

22

Marsruudi salves- Marsruudi salvestus. Punane värv näitab marsruudi lindistust, hall värv näitab
tus *
lindistuse seiskumist.

23 Liiklusummik *

Kümnendike skaalal kuvatakse aktuaalseid liiklusummikuid.

24 Navitel.SMS *

See nupp on SMS-sõnumite lugemiseks ja saatmiseks. Ikooni kõrval kuvatakse
lugemata sõnumite arv.

25

10

Tarkvarauuenduse
Kuvatakse saadaolevad värskendused.
d*

30
27
26
29
28

Pilt. 3
№

Nimetus

Funktsioon

26 Navigeeri!

Tähistab hetkeasukohta kaardil kui teekonna sihtkohta.

27 Trasa přes

Tähistab valitud asukoha teekonnapunkti.

28 Seada start

Tähistab valitud asukoha kui marsruudi lähtepunkti. On soovitatav lülitada
GPS/GLONASS vastuvõtja välja.

29 Määrata sihtkoht

Tähistab valitud asukoha sihtpunktina. Eelmine sihtpunkt muutub läbisõidu punktiks.

30 Kaart

Tagasi kaardile.

* - See funktsioon on saadaval vaid mõnel DUN-toega GSM-i või Bluetoothil. Lisateavet saate edasimüüjalt.

4. Leheküljed
4.1. „Kaart“ lehekülg
Lehekülg „Kaart“ (pilt 4) on mõeldud elektrooniliste kaartide
allalaadimiseks ning Teie preaguse asukoha näitamiseks.
Sisaldab palju teavet trasnspordi kohta. Siin võib töötada
marsruutidega, marsruudipunktidega, objektide otsimisega
ning teiste funktsioonidega.

4.1.1. Liikumine kaardil
Vajutage ükskõik millisel kohal kaardil ning laadige alla
ükskõik missugune suund. Kaardil avaneb uus ala.

Pilt. 4

4.1.2. Suumimine
Lähendamiseks kasutada nuppu „+“ ning kaugendamiseks kasutada nuppu „-“. Maksimaalsel lähendamisel on mõõdik seatud 5 meetri peale ning minimaalsel suumimisel 2000 km. Mõõdikut võib seada 5
m, 8 m, 12 m, 20 m, 30 m, 50 m, 80 m, 120 m, 200 m, 300 m, 500 m, 800 m, 1,2 km, 2 km, 3 km,
5 km, 8 km, 12 km, 20 km, 30 km, 50 km, 80 km, 120 km, 200 km, 300 km, 500 km, 800 km, 1200 km a
2000 km. Mõõdiku muutmist saab teha katkendlikult ja korduvalt nupule vajutades „+“/„–“. Vajutades nendele nuppudele võite samuti kiiresti muuta mõõdikut.

4.1.3. Kursor GPS
Kursor GPS näitab praegust seadame asendit ning see kuvatakse kaardil kui GPS-ga on ühendus olemas.
Kursoril võib olla kaks erinevat kuvarežiimi sõltuvalt seadme olekust:
„Liikumine“;
„Stopp“.
Roheline nool näitab praegust suunda. Kui kiirus on alla 2,5 km / h, muutub kursor roheliseks ringiks. Ning
kui GPS ühendust pole loodud või on välja lülitatud, GPS kursori pole kuvatud.
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4.1.4. Kompass
Vajutage nuppu, et avada kaart seadete menüüs (pilt 5).
4.1.4.1. Kaardi keeramine
•
•

Liikumissuunaga ülespoole
Põhi üleval (staatiline režiim)

4.1.4.2. Päevane/öine vaade

Pilt. 5

Tänu sellele võimalusele võite teha ümberlülituse päevase ja öise vaate vahel. Pimedas kasutage öist
vaadet. Kaitseb silmi väsimuse eest ning seadet on parem juhtida. Seda valikut saab seada ühe variandina kolmest:
•Päevase režiimi vaade (pilt 6),
•Õise režiimi vaade (pilt 7),
•Auto (võimaldab teha automaatset ümberlülitust päevase ja öise vaatega).

Pilt. 6

Pilt. 7

4.1.5. Teabepaneelid
„Kaart“ leheküljel on olemas mitu teabepaneeli. Alumine
paneel kuvab praeguse tänava nimetuse või sõidusuuna (pilt
8). Ülemisel paneelil ilmub järgmise tänava nimetus (pilt 9).
Märkus: Alumisel ekraani osal võib kuvada teabepaneeli või
juhtimiselemente. Ku soovite paneeli nuppe peita, klõpsake
ükskõik missugusel kohal kaardi peal.
Navigatsiooni marsruudi jooksul asub ekraani vasakul pool
teabepaneel, mis näitab kõige lähema manöövri ikooni,
kiirust, arvutatud ajakula teel, kogu marsruudi pikkus ja aeg,
millal saavutatakse eesmärk ja selle asukoht. Vajutage lähima manöövri ikoonil ning kuvatakse üles seatud marsruudi
menüü.

Pilt. 8

Märkus: Nuppude valik selles menüüs sõltub demo režiimist:
kas režiim demo on sisse- või väljalülitatud. Kui klõpsate väljalülitatud demo režiimil manöövri ikoonil, kuvatakse pilt 10.
Muidu kuvatakse pilt 11.

Pilt. 9
Rohkem informatsiooni saate käesoleva juhendi „Funktsioon“
osas.

4.2. Lehekülg „Juhtpaneel“
Lehekülg „Juhtpaneel“ (pilt 12) on mitmesuguste navigatsiooni teavete tarvis. „Juhtpaneel“ lehekülje kuvamiseks
avage võimalused „Menüü“ – „Seadistus“ – „Juhtpaneel“.
Sensorite paigaldamine leheküjel sõltub orientatsioonist ning
ekraani tüübist. Sensorite juhtimine toimub juhtimise menüüs
ja samuti juhtnuppu „Üles“/“Alla“ liigutades. Nupp „Eelmine
lehekülg“ asub ekraani alumises osas ja parnas alumises
osas asub „Kaart“ lehekülje nupp.

Pilt. 10

Pilt. 11
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Tehke valik ja klõpsake sellel. Ekraanile ilmub menuüü
„Juhtpaneel“ lehekülje seade (pilt 13):
• Vali kursor – valige nimekirjast kursor. Uus näitaja asendab
selle, mille valisite menüü avamisel seadistustega. Näitajad on
otsingu lihtsustamiseks jaotatud gruppidesse. Täpsemad
andmed iga näitaja juurde võite leida kursorite „Nimekiri“ tabelis.
• Taasta näidik – taasta praegune näidik. Süsteem nõuab kinnitust.

Pilt. 12

• Taasta kõik näitajad – taastage igasugused nätajad. Süsteem
nõuab kinnitust.
• Eelseadistatud näitajad – kasutab algnäitajate kogumit.
Süsteem nõuab kinnitust.
• Suur/väike juhtpaneel – iga kursor suureneb/väheneb ning
vastavalt sellele mutub kuráte arv ekraanil. Süsteem kuvab
automaatselt kõige enam kasutatud kursoreid, kuid kursorite
rühmitusi võib moodustada ka manuaalselt.

Pilt. 13

4.3. Lehekülg „Sateliidid“
Lehekülg „Sateliidid“ (pilt 14) on mõeldud GPS/GLONASS signaali seisu, satelliitide arvu ja nende asukoha leidmiskes.
Minge „Satelliidid“ leheküljele klõpsates satelliidi koonil ekraani
üleval olevas osas Kaardi leheküljel valides teema „Satelliidid“.
Märkus: Signaalide GLONASS vastuvõtt on võimalik ainult siis,
kui seade seda süsteemi toetab.

Pilt. 14

Hemisfäärne keskus vastab seniidile ning selle joon on horisondi jooneks. Kui Satelliidi funktsioon on
aktiveeritud, on poolkeral kujutatud tüüpilised satelliitide märgid kollase ning rohelise värviga. Roheline
värv märgib kõrgema kvaliteediga vastuvõtusignaali, kollane aga madalamat kvaliteeti. Poolkera allosa
pildil on kuvatud praegu kehtiv andmeedastus protokoll ning ühendus läbi sadamate vastuvõtjate juurde
GPS/GLONASS.
Lehekülje allosas asub graafiliste kujutustega sateliitide teabeväli. Üksikute staelliitide signaalitase on
kuvatud veergudena kollase ning rohelise värvusega, mille all võib näha kohalike satelliitide arv. Veergude
kõrgus on otseselt võrdeline vastuõetava sinaali kvaliteediga – mida kõrgem, seda parem kvaliteet.
Paremal pool lehekülje ülaosas on kuvatud järgmine teave:
•
•
arv 12,
•

Praegune laius-ja pikkuskraadid,
Satellitide arv. E arv on määratud vastuvõtja GPS/GLONASS poolt. Maksimaalne satelliitide
Koordinaatide määramine.

Märkus: Seadmetel mille aluseks on iOS süsteem satelliite ei kuvata.
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4.4. Lehekülg „Ilm“
„Ilm“ lehekülg (pilt (15) näitab ilmaennustust mitmeks päevaks ette ning samuti samaks päevaks.
Saate minna „Ilma“ leheküljele klõpsates „Kaart“ lehekülje ülemise osa ilma koonil.
Lehekülje ülemises osas kuvatakse praegune temeperatuur, rõhk ja kiirus ning tuule suund. Ekraani paremal poolses osas kuvatakse ilmateade neljaks päevaks ette, klõpsates nupul „Tagasi“ kuvatakse seadmel
lähte veebibrauser ning veebilehele ilmub GISmeteo.ru koduleht.

Pilt. 15
Standardselt näitab linna ilmateadet, mis on kõge lähemal GPS vastuvõtja preagusele asukohale. Kui GPS
signaal on väljalülitatud, näidatakse ilmateadet kõige lähemal kaardi keskel asuvale linnale.
Ekraani alumises osas asub järgmine nupp:
– „Uuenda“ (uuendab ilmateadet).
Peale manuaalset teabe uuendamist võib uuendada ilmateateid automaatselt.

5. Peamenüü
„Kaart“ lehekülje vasakul asuvas nurgas asub peamise pakkumisega „Menüü“ nupp. Kui sellel klõpsate, haneb peamineprogrammi pakkumine (pilt 16). Selle pakkumise abil võite kuvada
mitmesugust teavet.

5.1. Otsi
Käesolev pakkumine pakub erinevate objektide otsingu funktsiooni esitatud kaardil. Täpsustusi leiate Otsinu sektsioonist.

Pilt. 16

5.2. Marsruut
See menüüpunkt haldab asukohapunktide marsruutide funktsioone. Kui klõpsate sellel nupul, avanevad mitmed marsruudiga seotud aknad, kus nuppude seadestus sõltub marsruudi aktiivsest kättesaadavusest.
Juhul kui vajutate nupul „Marsruut“, ilmub pakkumine, kus on
kasutusel ainult kaks funktsiooni: „Moodustada marsruut“ ja
„Import“ (pilt 17). Kui vaite rimese punkti, haneb otsinguaken.
Rohkem kasutusteavet käesoleva pakkumise kasutuseks leiate
„Otsing“ sektsioonist.

Pilt. 17

5.2.1. STOPP
Kui marsruut on üles seatud, võite tänu sellele punktile lõpetada
antud marsruudi navigatsiooni (pilt 18). Pärast klõpsamist sellel
nupul marsruut enam kaardile ei ilmu ning marsruudi lõpujoone
punkt kustutatakse.

Pilt. 18

Kui sisse on lülitatud marsruudi simuleerimine, võite selle nupuga deaktiveerida. Punktid „Start“, „Lõpp“ ja kõik „Transiitliin“ punktid salvestatakse.

5.2.2. Marsruudi plaan
Vajutades sellel nupul võite lisada läbisõidu punkti või muutke
lõpupunkt. Iga lisatud punkt on esimene, millest marsruut läbi
läheb. Muutmist saab teha ainult juhul kui marsruut on aktiivne.

5.2.3. Marsruudi plaan
Käeoslev pakkumine annab teavet kõikide manöövrite kohta,
mis toimuvad marsruudil. Lehekülje ülemises osas ilmub nähPilt. 19
tavale täpne teave järgmisest manöövrist, allpool võite näha
järgmiste manöövrite leotelu. Siin on ka 3 sensorit: „Allesjäänud aeg“, „Kaugus“ ja „Saabumisaeg“ (pilt 19).
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5.2.4. Kuvada marsruut
Selle menüü punkti abil võib näga tervet marsruuti väikses
mõõtmes, kusjuures nähtaval on kõik läbsõidukohad ning
samuti marsruudi algus ning lõpp.

5.2.5. Ümbersõit
Marsruudi loomisel on selle menüü osaks hoiatusprogramm,
et aktuaalsest asendist ei saa marsruudil jätkata. Programmi
situatsiooni analüüsib ja leiab alternatiivse marsruudi. Kui
marsruudi moodustamine on väljalülitatud, pole see punkt
kättesaadav.

Pilt. 20

5.2.6. Marsruudi simulatsioon
Selle menüü punkti abil võite jälgida jälgida umbkaudset liikumist marsruudil sõidu ajal ning mõned üldised
teabed antud marsruudi kohta. See demonstratsioon võib aidata avastada vähese turvalisusega kohti
marsruudil ning aitab muuta marsruudi teatud osi.

5.2.7. Eksport
Kui soovite moodustatud marsruudiga tööta hiljem või üle kanda
teise seadmesse. Soovitame kasutada ekspordi marsruudi
funksiooni (pilt 21).

5.2.8. Import
Juba eksporditud marsruudid võite uuesti importida ja sellega
edasi töötada (pilt 22).

Pilt. 21
Märkus: Muud teavet imporditud radadest ning tööst marsruudiga võite saada lugedes peatükki „Funkstionaalsus“.

Pilt. 22

5.3. Minu Navitel
5.3.1. Kõik produktid
Selles menüüpunktis on kontsentreeritud kõik Navitel uuendatud
ning kättesadavad kaardid nagu ka rakenduse kirjeldus. „Navitel
Navigator“ menüüvalik (pilt 23) on mõeldud rakenduse teabe
jaoks: versioon, litsensivõti, seerianumber, autoriõigus jms.

Pilt. 23

Pilt. 24

Pilt. 25

Loetelu jätkub edasi kaartidega, mille võite osta või aktiveerida.
Kaardi ostmiseks vajutage nupule Osta ja tasuge tellimise selle
eest (see võimalus on kättesaadav ainult Android või iOS süsteemiga). Kui Teil juba on litsensvõti, valige menüüst „Aktiveeri“
ning sisestage võti vajalikku kohta.

Pilt. 26

Pilt. 28
Kui Teil on kaardilitsens vajatud riikidega kaardil, võite allalaadida kaardi mitte ainult oma veebiprofiilis www.navitel.ru, vaid ka
käesolevas menüüpunktis. Aitab kui valite nimekirjast riigi, kinnitate selle valiku ning ootate, kuni allalaadimine lõppeb (pilt 28).
Peale seda valige võimalus „Installi“ (pilt 29). Programm
moodustab atlase.
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Pilt. 29

Vajadusel võite mittevajalikud kaardid kustutada (pilt 30). Valige
punkt leotelust. Kustutatud kaardid võite igal ajal uuesti alla laadida.

5.3.2. Minu produktid
Käesole pakkumine sarnaneb punktiga „Kõik tooted“ väljaarvatud see, et sisaldab ainult Teie poolt ostetud kaupu. Tänu sellele pakkumisele võite samamoodi allalaadida või kustutada
kaarte ning tutvuda programmi teabega.

Pilt. 30

5.3.3. Uuendada
Kui valite menüü punkti, võtab programm aktiveerimiseks ühenduse serveriga (on vajalik, et seade oleks
ühendatud internetiga) ja määrab, et Teie seadmesse installitud kaart oleks uuendatud. Juhul kui mõned
kaardid on vananenud, pakutakse teile automaatset uuendust. Uuendusprotsess toimub samamoodi nagu
uute kaartide installimisprotsess.
Märkus: Uuenduse ajal pole navigatsiooni programm aktiivne kuni selle ajani, mil installatsiooni protsess
lõpeb. Mõnel seadmel peab Navitel Navigator rakenduse käivitama käsitsi.

5.3.4. Abiinfo
Selle nupuga avate kiire stardi Navitel taotluse Juhised.

Pilt. 32

5.4. Seaded
Menüü seadistus (pilt 36) sisaldab mõnda funkstiooni ning
peaprogrammi seadet. Mõne ikooni värv ning tüüp võivad sõltuda funkstiooni olukorrast ning aktuaalsest välimuse valikust.
Samuti ikooni värv „Kaart“ leheküljel sõltub liidese seadest.

5.4.1. Kaart
See pakkumine (pilt 37) sisaldab mitmeid kaardi kuvamise
seadistusi. Enamik nendest seadistustes mõjutab objekti kvaliteeti kaardil.

Pilt. 36

5.4.1.1. Kaardi ülemine osa
„Põhi asub kaardi ülemises osas“ – ülemine kaardiosa märgib
alati põhja,
Keerata kaarti liikumisel – kaardi ülemine osa hakkab näitama
lõuna suunda.
5.4.1.2. Automaatne lähendamine
Parameetrite skaala on kohandatud keskkonnale ja kiirusele (pilt
38).

Pilt. 37

„Kasutatud mõõtmed“ – valige skaalaühik. Kasutatakse automaatsel skaala muutmisel.
„Eelistatud lähenemisviis“ – valige töörežiimist automaatse skaalade muutmise: suurem või väiksem detail.
„Automaatse suumimine“ võib väljalülitada. Kui pole aktiivne, saab skaalat muuta ainult manuaalselt.
5.4.1.3. Visuaalsed efektid
Visuaalsed efektid (pilt 38) täiustavad kaardi kuvamist, samas
võib pikeneda selle väljajoonistamise aeg.
Eksisteerivad järgmised visuaalsed efektid:
• Objekti piiride silumine,
• Sujuv liikumine,
• Sujuv suumimine.
Seda sätestust saab muuta lülitades nuppu „Sisse/Välja“.

Pilt. 38

„3D mudelit" – täpsustab kolmemõõtmelist suurendusastet.
5.4.1.4. Kaardi kalle
Käesolevat menüüpunkti kaustatakse, kalde astmena on kaardid vaadatavad ruumilises (3D) kuvas.
Seadistust saab muuta järkärguliselt lükates sõitjat vasakule (minimaalne kalle) või transport (maksimaalne kalle).
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5.4.1.5. Tausta asend
Kui navigeerimise ajal kaart liigub, võimaldab see funkstioon minna tagasi pärast spetsiifilist aega praegusesse asendisse (pilt 39). On olemas järgmised ajapikkused: 5 sekundit, 10 sekundit, 15 sekundit, 20
sekundit ja Kunagi (väljalülitatud).

5.4.2. Teised kaardid
Atlase moodustab kaartide rühm, mis on üks peamistest süsteemi komponentidest. Kui valite selle menüüpunkti, avaneb aken
(pilt 39), milles võite moodustada atlast või juba olemasolevat
atlast muuta. Kui Teil on atlas juba moodustatud, siis selle nimetus kuvatakse selles aknas.
Avate kaardi sellisel viisil, et klõpsate sellel. Märkus: Kõik teised
atlased sel juhul sulguvad (pilt 40).
Atlaste sulgmiseks vajutage nupul Korrasta ja kustutage atlas
pärast seda. Pärast lõpetamist vajutage nupul „Valmis“.

Pilt. 39

5.4.3. Navigatsioon
Navigatsioni süsteem ning marsruudi seadmine (pilt 56).
5.4.3.1. Sõiduk
Käesolev funktsioon, mida kasutatakse navigatsooniks
võimaldab optimaliseerda süsteemi vastavalt sõidukile. Vajutage
rohelisele noolele ekraani paremal pool ääres ning valige ühe
järgmistest võimalustest (pilt 41): jala, ratas, auto/motorratas,
takso, autobus, kiirabi, kuller, veoauto.

Pilt. 40

„Marsruut“ – valige marsruudi piiritlus: „Marsruut mööda manteed“ või „Otsemarsruut“.
„Valige tee“ – süsteem eelistab kiret või lühikest teed.
5.4.3.2. Vältida
Valige elemendid, mida tahate oma marsruudi moodustamisel
vältida: „Pöörded“, „Maksustatud manter“, „Katteta teed“,
„Praamid“.

Pilt. 41

5.4.3.3. Juhend abiinfos
Seadke aeg, millal peaks süsteem Teid teavitama kõige lähemast manöövrist (pilt 42). Nuppu saab seadsitada vahemikus
„Suur kaugus“ (maksimaalne aeg) ja „Väike kaugus“ (minimaalne aeg).

Pilt. 42

5.4.3.4. Kõrvalekalle marsruudilt
Te saate seada tundlikkuse taseme marsruudilt kõrvale kaldumisel.
5.4.3.5. Lisada kommunikatsoonile
Käesolev funktsioon võimaldab, et oma asendi „tooksite“ marsruudile, kui GPS signaali kvaliteet langeb
või otsustasite takistse ümbersõita.
Määramise võimalused: „Mitte lisada“, Lähemal 20 m, Lähemal
50 m, Lähemal 100 m, Lähemal 200 m, Lähemal 500 m,
Automaatne.

5.4.4. Liidestus
Liidestuse seademenüü (pilt 43) võimaldab kasutada efektiivselt
Kaardi lehekülge ning selle kõiki elemente.

Pilt. 43

5.4.4.1. Kaartide nupp
Iga nupu kuvamist saab seadistada (pilt 44).
Iga ikooni kõrvale on paigutatud sümbol, mis võib omada
erinevaid värve sõltuvuses nupu sedest. Roheline värv
tähendab, et nupp on alati kuvatud. Hall värv tähendab, et
nuppu ei kuvata. Poleldi rohleise värviga sümbol tähendab, et
nuppu pole teatud tingimustel kuvatud kaardi leheküljel.
Klõpstes sümbolil deaktiveerite või aktiveerite kuvatud nupu
kaardi leheküljel.

Pilt. 44

Iga välja vasakul küljel on seadenupp (registreeri „+”). Kui Te
sellel klõpsate, avaneb täpsemate seadete menüü. Näidiste
avamine sõltub aktuaalsest fuktsiooni seisust (pilt. 44). Ikoonil
klõpsates lülitate kuvamise sisse või välja.

Pilt. 45
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5.4.4.2. Välimus
Navitel Navigator seadistuses võite muuta programmi konfiguratsiooni niimoodi, et installeerite uue teema (välimuse failid):
Päevane ja Öine.

Pilt. 46

5.4.4.3. Peida nupud
„Peida nupud“ (pilt 45) – määrab, kui pika aja jooksul pärast viimast kasutust peitub nupp „Kursor“ ja
„Salvesta“. Sama kehtib ka „Menüü“ ja „Kompassi“, „GPS“ jne. suhtes.
5.4.4.4. Peida menüü
„Peida menüü“ – määrab, kui pika aja jooksul pärast viimast kasutust Navitel Navigator lülitub Kaart
leheküljele.
5.4.4.5. Näita kerimisriba
Selles menüüs saate sisse või välja lülitada kerimisribade kuvamise paremal pool ekraani.

5.4.5. Filter POI
Seadestus, kuidas kuvatakse objektide infrastruktuuri kaardil
(pilt 48).
Ikooni objektide infrastruktuurid on jaotatud erinevatesse gruppidesse: „Auto“, „Toiduained“, „Sisseost“, „Ajaveetmine“, „Veod“,
„Pangad/Finants“ jms. Klõpsates nupul „+“ grupist vasakul võite
kuvada alagruppide nimekirja (pilt 49).
Iga grupi vasakpoolses osas ja alagrupil on sümbol, mis viitab,
kas grupp kuvatakse või mitte Kui sümbol on roheline, tähendab
see, et grupp on aktiveeritud. Pooleldi roheline märk nitab, et
kaart sisaldab mõnda alagruppi ja mõnda mitte. Juhul, kui grupp
on täielikult välja lülitatud, on sümbol halli värvi. Klõpsates sellel
sümbolil võite kuvada kõikivajalikke gruppide ikoone kaardil
aktiveerida a ovat či deaktiveerida.

Pilt. 48

Iga grupi paremal pool asub seadenupp. Pärast klõpsu ilmub
lehekülg järgmise võimaliku seadestusega. (pilt 50):
•
„Kõik väljalülitada“ – lülitab välja kõikide antud gruppide/alagruppide komponentide kuvamise.

Pilt. 49

•
„Näidata skaalasid“ - ülemise ja alumise skaala piire.
Te saate kohandada, missugused ikoonid kuvatakse selle grupis
kaardil.
•
„Nimetus kuvatakse skaalal“ (pilt 51) – valides alamrubriiki „Kuvada nimetus POI“ võite valida maksimaalse suurenduse, milles näidatakse mite ainult koonde gruppi, vaid ka iga
ikooni nimetus,
•
„Taasta algseadistused“ - taastada algseadete (ette
seadistatud) väärtused.

Pilt. 50

Esimese grupi seadistuse abil „Kõik tüübid“ võite seada kõik
ikooni huvipunktid (POI). Käesolev filter funktsioneerib piirajana.
Näiteks sellega võite välja lülitada ikooni nimetuse kuvamise.
Samas on kõikide nimetuste kuvamine vajalik, et igas grupi
seadistuses oleks installitud vajalik märk.

Pilt. 51
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5.4.6. Liiklusummikud
5.4.6.1. Liiklusummikud
„Kasutada liiklusummikut automaatseks marsruudi määramiseks“ - kui see funkstioon on aktiveeritud, võetakse marsruudi määramisel arvesse olukorda liikluses,
„Kuvada liiklusummikud kaardil“ – kui see funktsioon on lubatud,
kuvatakse transpordi ummikuid
mitmevärvilised jooned,
„Ühendus internetiga“ – liiklusummikute teabe uuendamiseks on
vajalik tagada internetiühendus. Käesolev funktsioon haldab
süsteemse internetiühenduse.
5.4.6.2. Ilm
Käesolev lehekülg (pilt 52) võimaldab seadistada „Ilm“ teenust.

Pilt. 52

– Automaatselt (süsteem uuendab ilmateadet),
– Käsitsi (manuaalne ilmateadete allalaadimine).
„Kuvada kaardil ilmateade“ – kui teete selle valiku ning samas on valitud väike mõõde, kuvatakse ilm
kaardil ka valdades.
5.4.6.3. Suhtlemine
„Lubada Navitel.SMS vastu võtta“ – kui tähistate käesoleva punkti, võimaldab see saada SMS teateid teistelt kasutajatelt,
„Kuvada automaatselt avatud Navitel.SMS aken“ – selle funkstiooni aktveerimisel avaneb ekraanil aken,
mis hakkab andma teavet vastuvõetud SMS kohta. Käesoleva akna kuvamiseks on vaja klõpsata ekraanil
asuva kaardi ülemises osas asuval sümbolil.
Aktiveerida kuvatud sündmusi
Käesolevas pakkumises võib sisse lülitada liiklussündmuste kuvamine. Rohkem teavet leiate punktis
„Navitel.Sündmused“.
Võimaldada huvitavatest kohtadest internetis aktuaalse teabe
allalaadimist.
Mõnda huvipunkti (POI) võib alla laadida dünaamiliselt: bensiinijaamade juures on see näiteks kütte hind, kinode juures aktuaalne programm jne. Lülitage sisse see funktsioon juhul kui
vaatate täpsemaid andmeid punkti alt, mille juures võite neid
andmed leida. Kõikide partnerite loetelu võite leida
www.navitel.ru lehekülje sektsioonist „Partnerid“.

Pilt. 53
Värskendamine
Värskendada seadet.
Sõprade määramine.
Lülitada sisse või välja Navitel.Sõbrad teenus.

5.4.7. Hoiatused
Hääle ja visuaalsete hoiatuste seadistus (pilt 54).
5.4.7.1. Kiiruse piiramine
Hoiatus sõidukiiruse piiramise kohta kiiruseületamise korral
määratud liiklemislõigus.
„Aktiveeri häälehoiatus“ – käesolev funktsioon aktiveerib häälesignaali, juhul kui lähenete kiiruskaameratele, raudteele või kunstlikult tekkinud mittetasastele maantee aladele.

Pilt. 54

Samut võib valida häälesignaali tüüpi: „Hääle hoiatus“ või „Hoiatussignaal“.
Võib seadistada ka hääle tüübi ja visuaalne hoiatus: „Mitte
hoiatada“, „Alati hoiatada“, „Kiiruse ületamine: 0 km/h, 10 km/h
ja 20 km/h,..., 100 km/h“.
5.4.7.2. Kiiruskaamerad
Kaamera hoiatab radarite, ohtlike risteede, aeglustuslindi ja
jalakäijate ülekäigukohtade eest (pilt 55).
„Aktiveeri hääle hoiatus“ – see funktsioon aktiveerib häälesignaali, kui lähenete kiiruskaameratele, radaritele või maantee
mittetasastele kohtadele.

Pilt. 55

Samuti on võimalik valida hoiatushääle tüüpi: „Hääle Hoiatus“
või „Hoiatussignaal“.
Seadistada võib hääle või visuaalse hoiatusega tüüpi: „Mitte
hoiatada“, „Alati hoiatada2, „Kiiruse ületamine: 0 km/h, 10 km/h
a 20 km/h,..., 100 km/h“ (pilt 56).
5.4.7.3. Sõidurada
„Kuva sõidurada“ – võimaldab seadistada sõiduradade
kuvamine ning teavet manööverduste kohta järgmisel ristteel.

Pilt. 56

5.4.8. Regionaalne seadistus
„Regionaalne seadistus“ leheküljel võib kasutaja valida programmi keeleliidese, häälega juhendi (audio), klaviatuuripaigutust ning samuti mõõtmisühikud (pilt 57).
5.4.8.1 Keeleliides
Valige keel programmi liidese jaoks.

Pilt. 57
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5.4.8.2. Keele kaardid
Valige kaardi kasutuskeel. Keele programmiliides on ettevalikuga. Kui kaart ei toeta mõnda keelt, kasutab
programm riigikeelt, milles on kaart antud momendil aktiivne.
5.4.8.3 Hääl
Hääleseadistus, millega programm teavitab erinevatest sündmustest. Häälepakketti võib muuta, klõpsates
paremal äärel asuval rohelisel noolel ning valides muu paketi valiku nimekirjast, mis seejärel kuvatakse.
Teisi häälepakette võite alla laadida leheküljelt http://www.navitel.ru/downloads/voice_packets. Pakkige
faili sisu lahti kataloogi programmi abil kausta \wav\ või mälukaardi failile \NavitelContent\Voices\. Faili
nimetus peab algama ahelaga „0409 AC“ inglise keele jaoks ja „0419 AC“ vene keele jaoks.
Navitel taotluses saab laadida alla ka rohkem häälepakette
niimoodi, kui valite sobiva faili.
5.4.8.4 Klaviatuur
Käesolev pakkumine kehtib klaviatuurijaotuse seadistamiseks
ning toetatud keelte valikuid teksti kirjutamisel.
„Klaviatuuri jaotus“ – klaviatuuri jaotuse tüüp, mis kuvatakse
ekraanil, kui klõpsate aknas, mis on mõeldud teksti sisestamiseks.

Pilt. 58

Olemasolevate keelte klaviatuur:
• QWERTY v1 – klassikaline klaviatuuri jaotus mida kasutatakse
koduarvutitel (pilt 58). Kui loeme vasakult paremale, moodustab
inglise keelse esimese sõna „qwerty“ klaviatuuri ülemises reas.
Teised nupud asuvad ekraani paremas osas,
• QWERTY v2 – tähed on sarnased esimeses variandis olevaga, muutus on ainult ekraani vertikaalses orientatsioonis (pilt
59),
• QWERTY v3 – tähed on sarnased esimeses variandis olevaga, kuid järgmised nupud selles jaotuses asuvad ekraani alumises osas,
• ABCD – tähed on tähestiku järjekorras, vasakult paremale (pilt
60).

Pilt. 59

• Kasutada jaotuse otsingut mobiiltelefoni abil – see on samasugune jaotus nagu mobiiltelefonil, kus iga number vastab mitmele
tähele.

Pilt. 60

5.4.8.5 Mõõtühikud
Sellel leheküljel saate valida mõõtühikute koordinaate, asimuuti, pikkust/kiirust, kõrgust/sügavust, suurust
ja aadressi formaati. Klõpsates kõrval asuval noolel avaneb võimaluste nimekiri.
„Klaviatuuri koled“ – kasutuseks on nupp keelte valikul. Sellele nupule vajutamisel saate valida olemasoleva klaviatuuriga keeli. Kontrollige keele seadistust, mis kuvatakse niisuguses järjekorras (pilt 61).

5.4.9. Süsteem
Üldised programmi funktsioonide seadistus (pilt 62).
5.4.9.1. Sateliidid
„Automaatne seadistuse tuvastamine“ – üksikute programmide
automaatne seadistus.
„GPS sisse-/väljalülitus“ – GPS seade lülitatakse sisse ning
välja.
„Režiimis tantal“ (seadmetel mis põhinevad Androidi või iOS
süsteemil).
Jätta GPS sisselülitatuks – kui programm lülitub ümber tausta
režiimile, on GPS seade sisse lülitatud: programm annab edasi
juhiseid marsruudil toimuvast või annab teavet liiklusummikutest, kuid ekraanile ei kuvata kaarti.
GPS-i väljalültamine – kui programm lülitub tausta režiimile, jääb
GPS vastuvõtja väljalülitatuks ja hoiab kokku energiat.
Marsruudi juhiseid taastatakse kohe pärast sedaku avate programmi.
Hoida GPS-i kooskõlas marsruudiga – kui programm ei lülitu
tausta režiimile, jääb GPS vastuvõtja sisselülitatuks: programm
annab edasi teavet marsruudi kohta, kuigi ekraanil pole kuvatud
kaarti, samas ainult juhul, kui marsruut on aktiivne.

Pilt. 61

Pilt. 62

„Andmeallikas“
„Opereeriv süsteem (GPS API)“ – käesoleva menüü valikul, kasutab operatsioonisüsteem saadud andmeid nõuetekohase GPS vastuvõtja funktsioneerimisel.
„Näidisrada“ – valiku tegemisel kuvatakse „Näidisrada“ teave selle kohta, missugused oleksid võimalikud
parameetrid: läbimängimise kiirus, alustuse taasesitus moment ning võimalus Korrata, kui vajalik funktsioon on aktiivne.
„Marsruudi fail“ – valige marsruudi näidis. Klõpsates väljal avate faili koos valikuvõimalustega. Üleval
vasakul nurgas asub valikupunkti aken, paremal üleval aken formaadi valikuga, kus võite seada filtri
kuvatud faialide jaoks: „Kõik suurused“ (filter on deaktiveeritud), fail *.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps. Seejärel sisestage teekonna faili juures, seda tehke klõpsates failil.
„Taasesituse kiirus“ – prooviradade taasesituse kiirust: 1x (ilma kiirenduseta), 2x, 4x, 8x.
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„Alusta“ – marsruudi teostamise hetk. Protsentuaalne mõõtmine
(100 % – kogu trassi pikkus). Võite teha sisestuse järgmistest
väärtustest: Saate määrata ühe järgmistest väärtustest: 0 %, 10
%, 20 %, ..., 100 %
„Korduv taasesitus“ – kui see funktsioon on aktiveeritud, marsruudi näitamist korratakse pärast eelmise tsükli lõppu
Madala tasemega andmed saadetud või vastuvõetud GPS-i
seadme poolt salvestage faili \gps_log.txt – salvestuse sisse või
väljalülitamine.

Pilt. 63

5.4.9.2. Aeg
Pakkumine võimaldab seada Navitel Navigatoris aja.
„Uuenda automaatselt ajavöönd“ – selle funkstiooni sisselültamisel toimub automaatne ajavööndi uuendus
(pilt 63).
5.4.9.3. Võimsus
Käeoslevas menüüs võib hallata seadet võimsuse seadmiseks (pilt 63).
„Hoida toiteühendust, kui rakendus on aktiivne“ - sõltumata süsteemi seadistusest käivitatud „Navitel
Navigator“ ei lülitu seade ümber ooterežiimile,
„Hoida ekraani taustvalgust, kui rakendus on aktiivne“ - funktsioon on sarnane eelmises punktis tooduga,
kuid sel juhul ei lülitu välja taustavalgus (seadmetele mis põhinevad Androidi, Windows Mobile ja Windows
Phone süsteeml).
„Ooterežiimis lülitada GPS välja“ – kui seade lülitub ümber ooterežiimi, lülitub GPS välja.
5.4.9.4. Heli
Käesolev pakkumine võimaldab seadistada Navitel Navigator hääle pakkumist.
„Heli väljalülitada“ – see funktsioon on mõeldud programmis heli väljalülitamiseks;
„Hoida helitugevust“ – kui see funktsioon on sisselülitatud, helitugevuse programm kohandub süsteemi
seadistusele. Kõlari helitugevust saab muidu reguleerida sõltumatult.
Heli edastamine (Androidi süsteemiga seadmetele) – valige heli edastamine: Muusikasaated, Eetrisse
süsteemi sõnumid, Hoiatuste eetrisse saatmine, Eetri helinad.
Heli režiim (ainult iOS süsteemiga seadmetele):
„Hääle paus“ – juhul, kui teie seadmel mängitakse on marsruut aktiivne, see seadistus võimaldab teil
seisata heli kogu hööletaete jooksul.

„Heli vaigistamine“ – samuti kui eelmisel juhul, kui lülitate sisse hääljuhiseid, on heli summutatud.
5.4.9.5. Lõpetamise taotlus (funktsioon ei ole kättesaadav iOS seademete alusel olevatel süsteemidel)
Seadistatud funktsion „Küsimus lõpetamiseks“. Kui valite kausta „Mitte küsida“, ning siis vajutate nupule
„Lõpetada“, lülitub programm kohe välja. Kui vajutate nuppu „Lõpetada“, ilmub täpsustav küsimus.
5.4.9.6. Kausta seadistus
„Allalaadimise kaust“ – tänu sellele menüü pakkumisele võite seada kausta, millesse võite salvestada
ajutised failid. Algseadistuses on tegu kaustaga \NavitelContent\Download\ mälukaardil.
„Kaardi fail“ – selle menüüpunkti abil seadistate selle, missuguses kaustas hakkavad asuma ametlikud kaardid. Algseadistuses
on tegemist kaustaga \NavitelContent\Maps\ mälukaardil.

5.4.10. Juhtpaneel
Vt. lehekülge „Juhtpaneel“.

5.4.11. Profiilid
Pilt. 64
Käesoleva kausta menüüs (pilt 64) võite moodustada programmi konfiguratsiooni profiili ning nende vahel teha kiireid ümberlülitusi. Profiilis salvestatakse kõik programmi seaded.
„Taastada“ – selle funktsiooniga on võimalik taastada kõik süsteemi algväärtuse sätted. Pärast selle valikut
taastub programm automaatselt.
„Lisa“ – salvestada käesolev profiiliseade.
„Muuda“ – juurdepääs menüüsse kausta nime kustutamiseks ning muutmiseks.
Pärast klõpsu olemasoleval profiilil kuvatakse hüpikmenüü järgmiste kaustadega (pilt 65):
„Laadi“ – kasutatakse valitud profiili seadet aktuaalsele programmi hekeseisule,
„Salvesta“ – salvestatakse programmi aktuaalne seadevalitud
profiilis.

5.4.12. Teerajad
Käesolevas menüükaustas võib Navitel Navigator kasutaja
salvestada marsruuti (pilt 66).
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Pilt. 65

5.4.12.1. Teeradade register
Vajadusel aktiveerige teeraja salvetamine.
5.4.12.2. Teeraja formaat
Kui soovite salvestada formaati teerada, valige vajalik kaust
menüüst.
5.4.12.3. Kausta marsruudid
Kui soovite teha kausta valikut, kuhu salvestatakse teerajad,
valige see kaust kaustade väljal zvolte ning vajutage nupule OK
(pilt 66).

Pilt. 66

6. Funktsioon
6.1. Marsruudid
Marsruuti võib moodustada aktuaalsest asukohast kuni
järgmisesse suvalisse kohta, mida saab seadistada „Otsi“
menüüs, valida tuleb leotelust „Ajalugu“ või „Lemmikud“ või koht
kaardil.
„Navigeeri!“ – marsruudi režiimijuhendis moodustate selle nupuga marsruudi esimesest olemsolevast marsruudipunktist valitud
punkti (kõik punktid selle vahel kustutatakse).

Pilt. 67

„Omadused“ – valitud punkti omadused. Kui vajutate nupule,
kuvatakse järgmine täpsustav teave.
„Seadista start“ – punkt on aktuaalse marsruudi algus, kui on
vaja deaktiveerida vastuvõtja GPS.
„Marsruut läbi“ – lisandub olemasoleva marsruudi punkt. Viimati
lisatud punktist (kui te lisate neid rohkem) saab teine (pärast
esimest pukti või olemasolevas asendis) prioriteetiks punkt sellel marsruudil.
„Seada eesmärk“ – punkt lisatakse marsruudi lõppu selle jätkuna.
„Kopeerida“ – koordinaadid kopeeritakse valitud punkti.
„SMS nupp“ – selle nupu abil võite saata kordinaatide punktid.

Pilt. 68

6.1.1. Automaatne marsruudi moodustamine
Kui soovite praeguses asendist automaatselt moodustada, klõpsake kaardil ning tehke menüüs
„Kursor“ ja seejärel „Navigeeri!“ valik (pilt 69). Tähelepanu: Kaartidel, mis ei sisalda teavet marsruudi sättimiseks, omab marsruut rohelist värvi sirge joone kuju ja ühendavad teie asukoha eesmärgipunktiga, kusjuures arvesse ei
võeta hooneid, maanteevõrku jms.

6.1.2. Marsruutide
otsimist

loomine

pärast

tulemuste

Minge edasi menüüsse „Otsing“ ning leidke nõutud objekt,
millest tahate teha läbiva marsruudi. Klõpsake sellel ja valige
kuvatud menüüs võimalus „Navigeeri!“ Kui klõpsate objekti
punktil Teave, ilmub nupp „Marsruut läbi“ (punk pannakse kahe
Pilt. 69
olemasoleva punkti vahele ning jääb teiseks marsruudi punktiks)
ja „Sea eesmärk“ (punkt lisatakse marsruudi lõppu selle jätkuna). Mõlemad nupud on olemas ainult juhul,
kui kaardil on moodustatud marsruut.

6.1.3. Käsitsi moodustatud marsruut
Kui soovite moodustada marsruuti, klõpsake kaardil ja moodustage esimene marsuudipunkt. Ekraani alumises osas valige „Kursor“, „Omadus“ osas leiate võimaluse „Seadista start“. Seejärel leidke
eesmärgipunkt ning vajutage nupule „Kursor“ ja seejärel „Navigeeri!“ Kui kaart sisaldab marsruudi
automaatseks väljaarvutuseks teavet, moodustatakse see nende andmete alusel ja valitakse kõige kiirem
või lühem tee. Vastasel juhul ühendavad marsruudi üksikud punktid sirgete joonte abil.

6.1.4. Muuta marsruut
Kui soovite muuta marsruuti, klõpsake manööverduse tähisel.
Kontekstimenüü, mis kuvatakse peale klõpsatust, sisaldab
põhikäske marsruudi muutmiseks (pilt 70).
„Lõpetada marsruudijuhised“ – marsruut kustutatakse kaardilt
ning sellega seiskub marsruudi moodustamine.
„Väldi“ – kui liigute aktiivsel marsruudil, tehakse tänu sellele
menüükirjele täpsustusi, missugustest olemasolevatest punktidest marsruudil pole võimalik läbi sõita. Programm alaüüsib situatsioni ja otsib alternatiivi, vähem aeganõudvat marsruuti. Kui
süsteem on välja lülitatud, pole see kirje kättesaadav.

Pilt. 70

„Järgmine läbisõidu punkt“ – vajutage seda nuppu ning minge üle järgmisele marsruudi punktile, kui te
ootamatult möödusite olemasolevast punktist.
„Näidismarsuut“ – see menüükirje on kättesaadav ainult GPS vastuvõtja väljalülitamisel. Selle kande abil
võite jälgida marsruuti, kõrvalepööranguid marsruudilt ning põhiteavet antud marsruudist. Komplektne
marsruudi jäljendamine võimaldab juba ette identifitseerida ohtlikud või mittesobilikud lõigud ja, kui on
vaja, võib marsruuti sättida.
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„Näidismarsruut“ – marsruuti korrigeerib kuvar.
Marsruudi muutust saab teha läbisõidetavate punktide abil. Kui
marsruut on aktiivne, klõpsake kaardil ükskõik missugusel kohal
ning looge punkt. Seejärel klõpsake Kursoril ja valige ekraani
paremal all asuv pool. Seejärel ilmub nupp „Navigeeri“, „Stopp“,
„Jätka“ ja „Start“ ning samuti saate võimaluse kopeerida koordineerivat objekti.

6.1.5. Marsruudi omadused
Taotluses on võimalik marsruudiga töötada. „Minge Marsruudile“
(pilt 72).

Pilt. 71

Ülemises lehekülje osas on ära toodud kogu marsruudi pikkus.
Alumises lehekülje osas asuvad nupud, mis võimaldavad
marsruuti importida ja eksportida. „Seadistus“, „Muuda marsruuti“, „Marsruudiplaan“, „Kuva marsruut“, „Väldi“, „Näidismarsruut“
ja „Eksport“ on kättesaadavad ainult juhul, ku marsruut on aktiivne.
Pakkumises „Marsruudiplaan“ kuvatakse marsruudi punktid.

Pilt. 72

Pilt. 73

6.2. Jäljed
Navitel kohaldamisel eksisteerib võimalus salvestada jälgi (pilt
74). Seda funktsiooni nimetatakse Jälgede salvestamisks ja
seda võib sisse- ja välja lülitada valikuvõimalusega „Menüü“>“Seadistus“-> „Jäljed“ või vajutades seadmepaneeli nupule.
See funktsioon on kättesaadav ainult sisselülitatud sateliidi režiimis.

6.3. Teekonna punktid
Marsruudipunktid võimaldavad märgistada valitud rakendusega
Pilt. 74
kohti. Aitab parandada orientatsiooni ning sellega saab märgistada huvitavaid kohti. Punkte saab moodustada. Punktid saavad järjekorra numbri abil automaatselt nimed
formaadis 3D.
Kui soovite moodustada marsruudi punkti, klõpsake kaardil vajalikul kohal. Ilmub roheline kursor. Seejärel
vajutage ekraani alusmises osas asuvale nupule „Salvesta“.
Marsruudi punktid jagnevad gruppideks vastvalt tüübile (näiteks:
teenused, hooned, transport jms.), lihtsustades sellega vajaliku
punktitüübi otsingut. Kui soovite valida õige marsruudi punkti
tüübi, klõpsake aktuaalse tüübiga ikoonil.
Kõikide marsruudipunktide kogus kuvatakse valikuga punktis
„Marsruudi punktid“ „Valik“ menüüs. Käesoleva leheküljel võib
punktidega töötada: nuppude abil (kontekstiga pakkumised)
ekraani alusmises osas võib lisada punkti, kustutada kõik punktid ja eksportida või importida punkte.

Pilt. 75

Marsruudi punkti kustutamiseks valige „Muuda“ võimalus, mis
asub paremal pool asuvas nurgas.
Marsruudi punktide ekspordi jaoks minge menüüsse „Marsruudi punktid“ ning valige „Eksport“. Avaneb
aken failide leoteluga. Kõik Marsruudi punktid eksporditakse valitud failidesse. Marsruudi punktide
Impordiks tegutsege samamoodi. Pärast Marsruudi punktide importi kuvatakse aken, mis annab Teile
teavet imporditud punktide arvu kohta.
Klõpsake Marsruudi punktide nimetusel, avaneb aken „Minu
marsruut“ ja kaardile kuvatakse aktuaalne asend.
Kui teete valiku „Navigeeri!“, näitab programm marsruuti sellest
punktist.
Samuti võite klõpsata ekraani parempoolses osas oleval hallil
noolel ning siis avaneb aken „Omadused“. Siin on vaja kinnitada algus, läbisõidu ja eesmärgiline marsruudi punkt.

Pilt. 76
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6.4. Transpordi ummikud
Tähelepanu! See funktsoon on kättesaadav ainult GPRS sisselülitatud teenusega.Teie seade sisaldab teavet, mis on seotud
GPRS- ga. Võite selle saada tootjalt.
„Navitel.Liiklusummikud“ teenusega firmalt Navitel võimaldab
seade alla laadida teavet liiklusummikute kohta kogu Venemaa
aladel, Ukraina maanteedel ja teistes maades, mille kohta on
firma Navitelil ametlikel kaartidel.

Pilt. 77

Firma Navitel saab teavet liiklusummikute kohta kirje valikuga „Seadistus->“Online teenus“>“Liiklusummikud“. Edasiseks teenuse kasutamiseks pole vaja
omada teisi andmeid. (pilt 77).
Transpordi teave on kättesaadav 24 tundi ööpäevas. Programm
toetab teabe teenust liiklusummikute kohta GPRS vahendusel
ning see on täiesti tasuta.
Käesleva teenuse vajalik märgistus asub ekraani ülemisel osal.
Need märgid võivad omada kolme värvi: roheline (uuendab liiklusprobleemide andmeid), kollane (teavet pole uuendatud) ja
punane (pole sidet). Kui pole tehtud valikut Kasutada marsruudi
määramisel ja Kuvada kaardil, on liiklusummikute märk tähistatud halli värviga.

Pilt. 78

Liiklusummikud on ekraanil kuvatud mitmetes värvidega vastavalt liiklustihedusele. Linnade peamaanteedel kuvatakse olenevalt sõidu kiirusest järgmistes värvides:
•
•
•
•

punane – transpordi ummik,
oraanž – tihe liiklus,
kollane – mõõdukad liiklusprobleemid,
roheline – harilik liiklustihedus.

Nimetuse staatus sõltub ka üldisest ülekoormatusest ümbruskonna teedel, valgusfoori funktsioonist,
teetöödest, liikluse eriolukordadest või liiklusõnnetustest ning muudest asjaoludest, mis mõjutavad liiklusvoogu. Teave liiklusolukorrast kasutab ka automaatset marsruudi koostamise funktsiooni kui on sisse
lülitatud.
Liiklusummikutele orienteeritud marsruudivalik võib olla veidi pikem, kuid on liiklusega vähem ülekoormatud (vastavalt teabe süsteemile Navitel). Arvutades optimaalset marsruuti võetakse arvesse maksimaalne lubatud kiirus erinevates sektorites ja valitakse ka kasutaja marsruudi määramine – kõige lühema
aja jooksul või lühema vahemaaga.

6.5. Otsing
Vastavalt erinevatele kriteeriumidele võimaldab see programm
otsida kaardilt erinevaid objektitüüpe (pilt 79). Leitud objekti võib
detailselt leida ja kuvada ja erinevatel viisidel lisada marsruuti.
Otsingu tingimused kantakse klaviatuuri abil eelnevalt valitud
seadetes. Klaviatuuri saab kuvada või peita, vajutades ülemises
parempoolses nurgas nupule.
Teatud tüüpi otsingu korral otsingu teabe nime sisestatamisel
Pilt. 79
klahvistiku abil kuvab määratud nime kõrval samuti vastavate
objektide arvu. Kui vastavate tulemustega kogus täidab kogu lehekülje, peitub klaviatuur automaatselt.
Valides soovitud objekti klõpsate seejärel vajalikus nimekirja
punktis. Kui teete vea klaviatuuri kasutamisel, saate minna
tagasi, vajutades nuppu „Tagasi“.

6.5.1. Otsing – „Aadressi järgi“
• Valige riik
Otsingu tegemiseks asub lehekülje ülemises osas neli nuppu
(pilt 80): [„Vali riik“], [„Vali linn“], [„Vali tänav“] a [„Vali hoone“].
Linna, tänava ja hoonete või risttee valik pole võimalik, kuni pole
valitud riik või linn ja tänav.

Pilt. 80

Klaviatuuri abil tehke valikust vajaliku riigi valik. Kui valikuks pole klaviatuuri vaja, võite selle peita vajutades ekraani üleval parempoolses osas asuva nupuga.
Klaviatuur peidetakse automaatselt, kui terve lehekülg täitub
vastava arvu riikidega. Riikide valiku saate teha klõpsates vajalikul kaustal. Seejärel on valik kättesaadav [„Vali linn“].
• Valige linn
Linna valik toimub samamoodi nagu riigi valiku puhul. Alustage
linna nime kirjutamist ning valige seejärel see nimekirjast (pilt
81).

Pilt. 81

• Valige tänav
Valige klaviatuuri abil tänava nimi, kus asub vajaminev objekt. Valikusse jäävad järkjärgult ainult need
tänava nimetused, mis vastavad otsingute tingimustele. Samaaegselt on klaviatuuril rõhutatud järgmised
tähed, mis ütlevad ette tänava nime. Kui tänavate nimetuste arv
olles vastavuses otsingutega, täidab terve lehekülje, peitub
klaviatuur automaatselt ning annab võimaluse valida vajalik
tänava nimekirjast (pilt 82).

Pilt. 82
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• Valige hoone
Samamoodi nagu tänavavalikul sisestage hoone kirjeldav number. Ühe sammu võrra tagasiminemiseks
kasutage nuppu vasakul all olevas nurgas. Kui soovite hoone asemel otsida ristteed, siis hüpake sellest
sammust üle ning minge järgmisele kaustamenüüle.
• Valige ristmik
Kui valite tänava, millel asub nõutud ristmik, võite alustada selle ristmiku otsimist. Menüü rismiku otsing
(pilt 83) sarnaneb tänavate otsingu menüüga, kuid on väiksema adnmekogusega. Kui Te pole kindel ristmiku nimes, võite vajutada paremalpool ülemises nurgas asuvale klaviatuuri ikoonile, pexes selle ning seejärel jätkake manuaalselt nimetuse otsingut nimekirjast.
• Tulemus
Kui otsite objekti, võite kuvada selle asukoha kaardil. Edasi võite jätkata objekti juurde marsruudi moodustamisest. Kui te otsingute ajal akiveerisite marsruudijuhised (kaardil tekitasite marsruudi), võib leitud objekti liita marsruudiga ühe läbitavat punktina. Seda saab teha klõpsates objeki nimel ning ühe valiku
tegemiseks järgmistest võimalustest: Marsruut läbi (objekt pannakse kahe punkti vahele ja sellest saab
marsruudi teine punkt) või Eesmärk (objekt lisatakse kui marsruudi eesmärk).

6.5.2. Otsing – „Lähimad kohad“
Objekti otsimiseks kõige lähemalt valitud kohas on mitu viisi.
Peale objekti tüübi valikut on kättesaadav ka kõige lähemate
objektide ajalugu.
• Valige viidatud punkt
Lähima punkti otsimisel on kõige tähtsamaks kriteerumiks
viitepunkt. Vitepunktst hakatakse otsima valitud kategoorias
Pilt. 83
kõige lähemaid objekte. Leheküljel kuvatkse järgmised võimalused viitepunktidele: „Aktuaalne asend“ – otsing aktuaalsest asukohast juurest (peab olema kättesaadav satelliidi ülekanne), „Kursor“ – lähtepunkt määratakse vastavalt kursori aktuaalsele asukohale kaardil,
„Posti aadress“ – lähimad objektid otsitakse üles vastavalt sisestatud aadressile, „Vastavalt marsruudile“ –
lähimate objektde kogu marsruudil, „Eesmärk“ – objekti otsing kõige lähemal marsruudi eesmärgi punktile,
„Ajalugu“ – lähtepunktiks on üks ajaloo teema otsing.
• Konktreetse objekti otsing
Pärast objekti kategooria valikut kuvatakse lehekülg kõikide
vajalike objektidega mille järjestus on vastab viidatud punktidele.
• Tulemus
Kui otsite objekti, võite kuvada selle asukoha kaardil ja marsruudi, mis selleni viib.Samamoodi nagu teistel otsingutüüpidel,
objekti võite lisada marsruudile või marsruudilt eemaldada, kui
on sisse lülitatud marsruudi juhised (pilt 84).

Pilt. 84

6.5.3. Otsing – „Sõbrad“
Selle menüü abil võite leida sõprade asukoha marsruudil, kuidas
nendea kohtuda. Vajutades vajalikul nimekirjapunktil valige vajalik nimi. Kuvatakse sõbra aktuaalne asukoht. „Navigeeri!“ Valiku
võimalusega kuvate marsruudi sellesse kohta.

6.5.4. Otsing – „Marsruudi punktid“
Käesolev otsing tõõtab marsruudipunktide nimekirjaga, mille abil
Pilt. 85
võite otsida objekte (pilt 85). Marsruudipunktid otsitakse vastavalt nimetusele. Peale nimetuste tulemuste otsingute nimekirjas kuvatakse üksikute punktide kaugus.
Läbi marsruudipunkti õib viia marsruudi või otsida seda kaardilt.
Sellest valikust saab punkte muuta, kustutadakas üksikult või
korraga, saata koordinaatide punktid Navitel.SMS abil või punkte eksportida ja imortida.

6.5.5. Ajalugu
Salvestab kõik otsingute tulemused ja leitud objektid. Selles
otsingu tüübis on objektid järjestatud vastavalt otsingu kuupäevale, kusjuures hiljem leitud objektid asuvad üleval. Kui olete
kidel, et teil pole kájet vajam vüite selle nimekirjast kustutada.

Pilt. 86

6.5.6. Lemmikud
Kuvada kõige sagedamini otsitavad objektid.
Erinevalt „Ajalugu“ kategooria tulemustest on siinsed tulemused
jaotatud vastavalt kuvamise arvule, mitte viimase otsingu
kuupäevaga.

6.5.7. Otsing – „Vastavalt koordinaatidele“
Objektide otsing vastavalt sisestatud koordinaatidele.
Pilt. 87
Koordnaate saab sisestada käsitsi või saab neid sisestada paremal pool nuppu „Sisestage“ abil pärast seda kui see oli „Kaart“ leheküljel sisestatud objekti omadustes.
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„Tulemus“ – kaardil kuvatakse punkt etteantud koorinaatidega
(pilt 86),
„Navigeeri!“ – automaatne marsruudi moodustamine mis viib
selle punktni.
Teiste võimaluste kuvamiseks klõpsake ekraani parempoolses
allosa asuval tipus (pilt 87):
„Seada start“ – valitud punkt seadistatakse marsruudi algusena,
„Marsruut läbimisega“ – kui on sisestatud marsruut, on see
kohandatud niimoodi, et oleks läbitud kindlaksmääratud koordinaatide punktid,

Pilt. 88

„Seadistada eesmärk“ – valitud koht seatakse marsruudi
eesmärgi punktina, Eelmine eesmärgi punkt
muutub marsruudi punktiks,
„Tagasi“ – tagasi menüüsse,
„Kaart“ – tagasi kaardi kuvamise juurde.

6.5.8. Otsing – „Kaardil“

Pilt. 89

Kui valite selle kausta, kuvatakse kaardil aktuaalne koht.
Vajutades nupul „Navigeeri!“ võite moodustada marsruudi mis
viib sellesse kohta.

Pilt. 90

Pilt. 91

6.6. 3D objektid
Kaardil kuvatakse kolmemõõtmeline objekt, mis kujutab suure
täpsusega üksikute ehituste kuju. 3D mudelite allalaadimiseks
minge üle „Allalaadimise“ osasse veebilehel webu
http://navitel.ru/en/downloads/design/.
Otsige
seejärel
Kolmemõõtmelised objekti mudelid ning laadige alla Models.zip.
fail.
Kokkupakitud fail Models.rar tehke lahti ning paigutage kausta
\NavitelContent\Models mälukaardil. Navitel valikus valige seejärel otsnig Vastavalt aadressile või „Lähimale kohale“.

Pilt. 92

6.7. Suhtlemine Navitel
Funktsioon Suhtlemine Navitel võimaldab kasutajatel saata
teavet preagusest asukohast või ükskõi missuguselt objektilt
koordinaadid (pilt 92).
Eksisteerib kaks SMS teadete tüüpi: oma koordinaatide ärasaatPilt. 93
mine („Asun siin“) ja koordinatide saatmispalve teiselt kasutajalt
(„Kus asud?“). Teate ärasaatmiseks vajutage eksraani alumises
osas asuvale nupule. Klõpsates sellel objektil avaneb aken, mis sisaldab mitut välja (pilt 93). Siia võite sisestada vastuvõtja telefoninumbri, nime, tema kirjelduse ning koordinaadid. Sisestage andmed klaviatuuri
vahendusel.
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6.8. Navitel.Sündmused
Tähelepanu! Käesolev funktsioon on kättesaadav ainult juhul,
kui seade on ühendatud GPRS teenusega. Rohkem teavet
saate seadme tootjalt.
Navitel.Sündmused
funktsioon
on
täiendav
teenus
Navitel.Liiklusummikud teenusele, mis aitab ette näha liiklusprobleemide põhjusi ning valida parim tee nende ületamiseks.
Need sündumused kuvatakse kaardil väikeste ikoonidena, mis
tähendavad
mtmesuguseid
komplikatsioonide
tüüpe:
„Liiklusõnnetus“, „Kiiruskaamera“, „Töö marsruudil“ ning muud hoiatusteated.

Pilt. 94

Iga sündmuse juures võib kuvada täpsustusi ja võite samuti espada Küsimusi, kas need on veel aktuaalsed või mitte. Seda saate teha valides antud sündmuse kursori ning klõpsate nupul Sündmused, mis
kuvatakse ekraani paremal asuvas osas.
Sündmuste teave sisaldab sisenemisaega ja kirjeldust.
Sündmuste tähistamiseks kaardil valige kaardil punkt ning vajutage hüümärgiga nuppu. Kui te ei märgi kaardil punkti, sündmus
paigaldatakse teie praegusesse asukohta kaardil mõõdiku
lähedale.
Valige soovitud sündmuse tüüp, autoõnnetuste korral lisaks ka
kahjustatud teeosa. Klõpsa väljal teksti salvestamiseks mida
võite lisaks täiendada omaenda märkusega sündmuse kohta.

Pilt. 95
Märkus: iga kasutaja võib moodustada maksmaalselt 3 sündmust 10 minuti jooksul. Kõige väiksem kaugus kahe erineva sündmuse vahel on 100 meetrit. Nendest
piirangutest mitte kinnipidamisel kuvatakse veateade.

6.10. Navitel.Sõbrad
Uus interaktiivne teenus „Navitel.Sõbrad“ võimaldab leida kaardilt sõprade asukoha reaalajas, jagada
Sõbrad kasutajate geograaflist asukohta, saata teateid või luua marsruut nimrodi, et oleks võimalik
sõpradega kohtuda.

6.10.1. Konto teenus „Navitel.Sõbrad“
Kui soovite kasutad teenuse funktsiooni „Navitel.Sõbrad“, on
vajalik registreerida veebi leheküljel www.navitel.ru. Samuti on
vaja omada ühte seadet, millesse on installeeritud aktiveeritud
litsensi võtmega Navitel Navigaator programm. Käesoleva
seade peaks lisama sektsiooni „Minu seadmed“, mis asub
„Privaatne ala“ osas äramärgitud veebileheküljel.
Kui teil pole kontot veebi leheküljel www.navitel.ru või te pole
seadet pannud osasse Privaatne ala, „Navitel.Sõbrad“
teenused, pakub pärast seadme sisselülitamist kiire registreerPilt. 96
imise (pilt 96).
Kui valite registreerimise võimaluse, on teil võimalus valida ühe kahest variandist: registreerida uus konto
või registreerida uus seade (olemasoleva konto abil).
6.10.1.1. Uue arve registreerimine
1. „Register“ aknas valige võimalus „Registreerida uus arve“ (pilt 97).
2. Sisestage kasutajanimi.
3. Sisestage kood ning korrake seda „Kontrollväljal“.
4.Sisestage seadme nimetus.
5. Pärast kõigi punktide täitmist „Registreeri“ leheküljel klõpsake
üleval paremal nurgas asuval nupul „OK“ (või klõpsake nupul
„Registreeri“ lehekülje allosas).
6. Kui regsitreerimine oli edukas, kuvatakse teade
„ÕNNITLEME! Õnnitleme! Registreerimine õnnestus“.
Pilt. 97
Pärast õnnestunud registreerimist võib kasutaja töötada
teenusega „Navitel.Sõbrad“.
Kui soovite seadet eemaldada või muuta (uuendada) parooli, logige sisse veebi lehekülje sektsioonis
„Profiil“ – „Muuda e-posti“ muutus ning sisestage oma e-posti aadress.
Märgitud e-posti aaressile saadetakse kinnitus.
6.10.1.2. Uue seadme registreerimine
Uuel seadme registreerimiseks juba loodud konto logimis aknas valige võimalus „Registreerida uus
seade“.
Vajalikus väljas, sisestada kasutajanimi ja parool ning seejärel seade, mida tahate registreerida.
Kui sise"nemine kulges edukalt, kuvatakse teade „ÕNNITLEME! Registreerimine kulges edukalt“.
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6.10.2. „Navitel.Sõbrad“ teenuse kasutamine.
6.10.2.1. Sisenemine teenusesse“ Navitel.Sõbrad“
1. „Pakkumine“ – „Seadistus“ – „Online teenused“ – „Lubada
teenust Navitel.Sõbrad“ (pilt 98)
Lülitage teenus sisse ja sisestage oma sisselogimisnimi ja kood.
Enne OK nupu vajutamist võite lubada lsada võimaluse
„Salvestada kood“, et te ei peaks igal teenusesse sisenemisel
koodi uuesti sisetada.
2. Klõpsake „Kaart“ lehekülje ikoonil seadme paneelil ning valige
kirje „Sisse lülitada“ (pilt 99).
Kui autoriseerimine ei õnnestu, teavitab programm veast ning
avab uuesti sama akna. Salvestatud koodi tühistamisel võite
teenuse sedmisel kasutada nuppu „Unusta kood“.

Pilt. 98

6.10.2.2. Pakkumine „Navitel.Sõbrad“
Teenust „Navitel.Sõbrad“ võite kasutada klõpsates seadme
paneeli nupul leheküljel „Kaart“ (pilt 100). Pärast klõpsamist
kuvatakse ikoonil hüpikmenüü järgmiste nuppudega:
1. Sisse lülitada/välja lülitada,
2. Sõbrad,
3. Leia sõbrad,
4. Sõpruse taotlus,
Pilt. 99
5. Seadistus,
6. Kustutada.
Nupud „Sõbrad“, „Leia sõbrad“ ja „Sõpruse taotlus“ on kättesaadavad ainult juhul, kui Teil on olemas vastav luba.
6.10.2.3. Sõpruse taotlus
Kui soovite leida oma sõpru, valige hüpikmenüüst kirje „Leia
sõbrad“ ning logige sisse oma sõbra nimi (ei eraldata suuri ja
väikeseid tähti). Vajutage nupul OK.
Kuvatakse teave sõpradest kindlaksmääratud kasutajanimega.
Sõbra lisamiseks vajutage nupul „Saada taotlus“.
Taotluse võite tühistada ka pärast ärasaatmist vajutades nupule.
Sellisel juhul taotlus kaob mõlemal pool.

Pilt. 100

Saadetud ja vastuvõetud taotlused on näha menüüs „Sõpruse
taotlus“ (pilt 101).
Pärast taotluse ärasaatmist saab teie sõber teate kätte ning võib
taotluse vastu võtta.
Kui sõber võtab taotluse vastu, näete Taotluse menüüs samuti
teadet „Vastuvõetud taotlus“.
Taotluse loomine on piiratud järgmiste kriteeriumitega: ei saa
pakkuda sõprust rohkem kui 10 kasutajale 10 tunni jooksul ning
pole võimalik pakkuda sõprust inimesele, kes on taotluse vastuvõtust keeldunud. Siiski, kui see isik pakub sõprust teile, võite
pakkuda uuesti oma sõprust.

Pilt. 101

Saadetud taotlus on asjakohane, kuni see pole lõpetatud: vastav isik võtab teie taotluse vastu, keeldub
vastuvõtmast või teie ise tühistate taotluse. Selle ajani on taotlus aktuaalne.
6.10.2.4. Sõprade nimekiri
Kui Teie sõber võtab vastu taotluse, kuvatakse temast teavet pakkumises „Sõbrad“ (pilt 102).
Siit leiate teavet sõprade kohta, kes on nimekirjas: kasutajanimi, avatar, aktuaalne asend ja uuenduse aeg,
sõbra staatus (avatara , vt. punkti 5).
On olemas kiire otsingu võimalus kasutades nime esimest tähte.
6.10.2.5. Sõprade profiil
Kui klõpsate valitud sõbra nimel, avaneb Sõbra profiil, mis
sisaldab kogu teavet ja tegevusi seoses selle sõprusega:
1. Üldine teave sõprade kohta: avatar ja status (avatar´i värvid:
roheline – kasutaja on aktiivne, hall – ei ole aktiivne). Vajutades
üldisele teabereale, avaneb kogu sõprade tunnuste loetelu
konto, kaasaarvatud kontaktaktid: telefoninumber, aadress jms.
samuti saate muuta sõbra nime (see nimi kuvatakse ainult teie
nimekirjas) nupu vajutusel Muuta nime järel.
2. Asukoht: klõpsates sellel kirjel, liigute kaardil määratud kohta.
Pilt. 102
Selles režiimis teete mingi toimingu (klõpsate ekraanil oleval
kaardil, kaasaarvatud suurendamine/kustutamine), järgnev viis tühistatakse.
3. Teade: viimane sõbraga suhtlemise teade. Klõpsates kirjel Teade avaneb suhtlus (chat) sõbraga.
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4. Seadmed: teie sõprade seadmete nimekiri. Käesoleva kirje valimisel kuvatakse dialoogi aken kõikides
seadmete asenditest kaardil.
5. Aktuaalne pivaatsuse seade. Pärast vajutust nupul Privaatsus võite seada uue privaatsuse režiimi.
6. Sõpruse lõpetamise võimalus.
6.10.2.6. Privaatsus
Teenusega „Navitel.Sõbrad“ võite teha seadistuse privaatsuse mõõde. See režiim kohandab teie asukohta sõpradega.
„Privaatsus“ seade on võimalik sättida kõikidele sõpradele eraldi. Pärast sama privaatsuse režiim seadistust kõikidele sõpradele vajutage Navitel ikoonil Sõbrad seadme paneelil ja valige võimalus „Seadistus“ –
„Privaatsuse seadistus“ (pilt 103).
Individuaalseks privaatsuse seadistuseks vastavalt sõbrale vajutage sõbra nimel „Privaatsuse seade“ NLG
valige vajalik võimalus, või valige vajalik võimalus „Sõprade profiilist“ kirje alt „Privaatsus“.
Privaatsuse režiimi võib seadistada ainult aktuaalse seadme jaoks.
Eksisteerivad kolm privaatsuse režiimi:
1. Jagada minu täpset asukohta. Sõbrad näevad täpset asukohta, kus Teie seade asub, ja samuti selle staatust (online /
offline).
2. Jagada umbkaudset asukohta. Sõbrad näevad linna, kus Teie
seade asub ja ja samuti selle staatus. Sellisel juhul näidatakse
seadme täpset asukohta kõige lähemal asuvas suures linnas
ning kuvatakse linna keskel.
3. Mitte näidata minu asukohta. Sõbrad ei näe teie seadet
kaardil ega ka selle staatust.
6.10.2.7. Seadistus

Pilt. 103

Teenusel „Navitel.Sõbrad“ on mõned muud seadistused, mis on „Navitel.Sõbrad“ menüüs ja peamenüüs
kättesaadaval (Menüü – Seadistus – Online teenused –
Sõprade seadistus).
1. „Navitel.Sõbrad“: sisse/väljalülituse teenused.
2. Profiil (pilt 104): Teie profiil, milles võite teha andmete muutusi
endast. Need andmed on näha otsigut tegevatele kasutajatele
ning pärast seda kui kasutajad lisavad teid sõprade hulka (profiilis).
3. Unustada kood: see võimalus on aktiivne, kui kood on salvestatud. Kui valite selle kirje, kuvab programm teate, et järmisel
sisselogimisel peate koodi uuesti sisestama.

Pilt. 104

4. Privaatsus seadistus: vt. punkti „Privaatsus“.
5. Mitte kuvada kasutajat režiimis offline: kui on lubatud see
seadistus, sõpru režiimis offline kaardil ei kuvata.
6. Asukoha andmete jagamise tihedus (pilt 106). Mida kõrgem
on see tihedus, seda tihedam on sõprade ja kasutajate uuendatud asendid. Kasvava tihedusega suureneb andmevõrgu töö
(kasutustasud on seotud ettevõtja tariifidega). Väljundi sagedus
on seatud 10 sekundile.
7. Privaatsus režiim uutele sõpradele: privaatsusrežiim mis on
Pilt. 105
seotud uute sõpradega, on seotud väljundi seadistusega.
Privaatsuse seadistamisel (väljaarvatud võimalus Määrata üksikud) uue sõbra korral seadistatakse privaatsusrežiimi valik atomaatselt. Kui selles valikus määrasite
Määra individuaalselt nupul Sõbrad (ja ka sõpruse taotluse
dialoogis) ilmub arvuline indikaator (1), mis tähendab, et uute
sõprade korral on vajalik seadistada privaatsusrežiim (teave
ilmub samuti sõpruse taotluse dialoogis). Kuni te ei defineeri privaatsusrežiimi, on teie sõbra jaoks teie seadme asukoht peidetud.
8. Teie asukoht „Navitel.Sõbrad“: määratleb asukoha alllika
Sõbrad teenuses: kas sensorite GPS abil, või manuaalselt valitud asukoha.

Pilt. 106

6.10.2.8. Teenus „Navitel.Chat“
Tänu „Navitel.Sõbrad“ teenuse juurdepääsule on kasutajal võimalus oma sõpradele saata privaatseid
teateid. Selleks on vaja avada chat (ikoon Navitel.SMS) ning alustada uut chat´i. Seda võib teha niimoodi, et klõpsate ekraani allpool oleval nupul, Moodustada uus konversatsioon „Navitel.Sõbrad“ ning seejärel
teete sõprade valiku. Teated järjestatakse viimasest teatest möödunud aja järgi.
Kõige uuemad teated on seega loetelu alguses. Lugemata teated on märgitud rohelise näitajaga paremal
avataride ülemises nurgas.
6.10.2.9. Suhtlemine
Sõbraga suhtlemisel kuvatakse kõik sissetulevad ja väljaminevad teated mis on järjestatult ülevalt alla ning
ajaliselt kasvavalt. Vasakul valgel tagapõhjal kuvatakse sõprade teateid, paremal halli tagapõhjal
kuvatakse teie teated.

48

Teated ühelt poolt on rühmitatud vastavalt sõnumite saatmise ajavahemikule, maksimaalselt aga 10 minuti jooksul. Teadete ajaloo sirvimisel nõuab programmiserver vanu sõnumeid, mis automaatselt lisatakse
teadete loetelusse.
Kui soovite saata uut teadet, aktiveerige klaviatuuri, kirjutage teate ning klõpsake nupul „Saada“. Teade,
mis saadetakse, kuvatakse oranžilt. Teade, mida ei õnnestunud ära saata, kuvatakse punasena.
Klõplsates teatel, mida ei õnnestunud ära saata, saadab kasutaja selle uuesti.
Suhtlemisel võib saata ka erinevaid geograafilisi asendeid. Selleks, et lisada asukoht, klõpsake „Ühenda“
nupule ja valige soovitud asukohta. Kui klõpsate sõnumil asukohaga, näitab kaart määratud punkti.
6.10.2.10. Sündmuste kuvamine
Nupp kaardil (Navitel.SMS, „Navitel.Sõbrad“) toetab antud sündmuste arvu kuvamist. Teenuses
Navitel.SMS kuvatakse uute teadete arv, teenuses Navitel.Sõbrad on tegemist sõbraks saamise
taotlusega ja uute sõprade taotlustega privaatsuse režiim seadmeta. Hüpikmenüüs „Navitel.Sõbrad“ võite
näha kõiki järjestatud uusi sündmusi vastavalt kirjele (pilt 107).
6.10.2.11. Sõbrad kaardil
Kaardil kuvatakse kõikide sõprade seadmed (peale nende, kes
on offline režiimis, kui on sisse lülitatud vastav seadistus). Kui
sõber on praegu online´s, on tema ikoona kaart märgitud rohelisega, kui on offline´s, kuvatakse valgena. Kui klõpsate sõbra
ikoonil, avaneb tema profiil.
Kui sõbrad on liiga lähedal üksteisele (ühe ikooni keskus katab
Pilt. 107
teise), ühinevad nad üheks ühiseks ikooniks näidikutega üleval
paremoolses osas ühendatud seadmete arvuga ülemises paremas nurgas. Kui klõpsate sellel ikoonil, avage sõprade nimekiri, mis asuvad selles punktis.

7. Probleemide lahendamine
7.1. Võimalikud vead
Probleem

Programmi ei saa
käivitada

Lahendus
1. Installige uuesti software. Mine edasi adressile http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, sisestage litsensivõti ja laadige alla uus taotluse versioon.
Seejärel tehke installeering ning jätkake vastavalt juhendile veebi leheküljel.
2. Kontrollige SD (micro SD) kaarti (kui tarkvara on sellele kaardile salvestatud).
Salvestage kõik andmed ning formaatige kaart.
3. Kontrollige ekraani funktsiooni.

1. Veenduge, kas GPS-ühendus sisse lülitatud. Sateliidi märk peab olema roheline.
2. Värskendage seadme kaarti ning taotluse versiooni. Minge aadressile
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, sisestage litsensivõti ning laadige alla vajalik fail. Installeerimisel järgige veebilehekülje juhendit.
3. Vajutage nupul „Menüü“ – „Leheküljed“ – „Sateliit“. Kui näete kollast märget, siis
on GPS seadistus õige. Paigutage seadistus avatud ruumi (või aknal, verandal,
Pole võimalik saada laeva tekil ). Ärge liigutage seadistust ning oodake, kuni GPS seab ühenduse üles.
ühendust satelliidiga 4. Kontrollige, et samad jaamad COM ei kasutaks GPS seadmega mingit muud
tarkvara.
5. Taastage GPS seadistus tootja algväärtses. Pöörduge autoriseeritud
teenuskeskuse poole.
6. Kui ükski nendest sammudest ei aita, pöörduge autoriseeritud teenustkeskuse
poole, kus kontrollitakse Teie GPS vastuvõtja funktsioone.

Marsruudi loomisel:
1. Kustutage faili DataRoute.bin (põhikataloog või Navitel kataloog, kui kasutate
seadet PND).
Jälje salvestamisel:
1. Uuenda versiooni seadet. Minge aadressile
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, kus sisestage litsensivõti ning
Programm
sulgub laadige alla vastav fail. Installeerimisel jälgige veebilehe juhendit
Teised juhtumid:
süsteemivea tõttu
1. Aktualiseerige kirje versioon seadmes. Minge aadressile
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page/, kuhu sisestage ltsensivõti ning
laadige alla vajalik fail. Installeerimisel jälgige veebilehe juhendeid.
2.Kontrollige kaarti SD (micro SD) (kui tarkvara on pagutatud sellele kaardile).
Tehke kõikidele andmetele koopiad ning formaatige kaart.
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Probleem
Programm jookseb
režiimis demo pärast
seadme parandamist, OS muutmist,
firmwaru allalaadmist.

Lahendus
1. Kontrollige, kas Navitel Activation Key.txt fail asub peakataloogis.
2. Saatke oma nõudlus e-maili aadressile support@navitel.su järgmise sisuga:
Teema: Palun tarkvara ümberregistreerimist.
Nõutud sisu.
1. Tarkvara litsensvõti (22kohaline number) või aktiveeriv fail;
2. Nimi ja kontakttelefon.
e-maili juurde peaks lisama ümbriku foto koos tarkvara litsensvõtmega.

Pole võimalik
1. Kontrollige, kas fail Navitel Activation Key.txt asub peakataloogis.
aktiveerida
2. OEM versiooni juhtumil kontollige, kas tarkvara on registreeritud antud seadProgrammi või kaarmele.
ti.
Programmi lähtestamise ajal näitab
muud ID.
Heli ei tööta

Kontrollige, kas MultiDID tarkvaral on oma seadeväljund. Kui see nii ei ole, kustutage see ja saatke ümberregistreerimise taotlus (vt. eespool).
1. Kontrollige, kas Kaunas \NavitelContent\Voices\ on häälepaketid,
2. Vajutage nupule „Menüü“ — „Seadistus“ — „Seade“ — „Hääl“ ja kontrollige, kas
„Lülitada heli välja“ on välja lülitatud.

1. Kontrollige, et kaart oleks installitud ja tarkvara versioon oleks aktuaalne
(„Menüü“ – „Teave“),
2 Kontrollige, kas kaartide fail vastab taotluse versioonile. Uut kaartide faili saab
Probleem kaartidega, allalaadida aadressilt: http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page pärast litisegi kui tarkvara sensivõtme sisestamist;
töötab.
3. Kontrollige, kas „Atlas“ kaustas ei asu mitteametlikku kaarti. Kui teil on niisugune
kaart seadmes, tõstke see teise kausta ja hiljem tehke vajadusel indeksioon.
4. Saatke e-post aadressile support@navitel.su ning kirjeldage selles probleemi,
või helistage numbril +7 (495) 23-23-137.

Ei saa ekraani välja
lülitada
pluginit
Navitel Täna

1. Klõpsake nupul „Start“ — „Seadistus“ — „Today“,
2. Valige lehekülg „Elemendid“ ning kustutage kastike „Navitel Today“,
Peale plugin suuruse muutmist vajutage punktil „Seadistus“ ning valige vajalik formaat.

Ettevaatust! Ärge kunagi kustutage tarkvara ja kaardi aktiveerimise faile.

7.2. Programmi käivitamine pärast ootamatut tööseisakut
Kui progamm on valesti lõpetatud (näiteks patarei sai teie seadmes tühjaks), järgmisel avamisel kuvatakse
teave ootamatust programmi lõpetamisest (pilt 108).

Pilt. 108
Selles režiimis saate teha järgmiseid valikuid:
Käivitada rakendus – kui rakendus käivitub režiimis mis ootamatult lõpetas töö väljalülitamisel esmakordselt, valige see võimalus. Sellisel juhul salvestatakse Navitel Navigator rakenduses teie seadistus, kuid
võib olla, et vale väljalülitusega tekkib viga, nii et Navitel Navigatori rakendus ei hakka õigesti tööle. Juhul
kui tarkvara ei alusta selle vaiku tegemisel õigesti tööle, proovige mõnda allpool märitud võimalust.
„Taasta seadistus pärast viimast edukat väljalülitamist“ – Navitel Navigator rakendab automaatselt ning
ilma erandita salvestab kõik tarbija andmed ning seadistused. Nende abil võite käivitada rakenduse pärastootamatut väljalülitamist. Hoiatame, et vivat tehtud muutused, näiteks nagu seadistus, viimase dohad ja
lemmiknimekirjad, mille muutsite viimase kuvamise ajal, võivad kaduma minna.
„Taasta kõik seaded“ - kui ükski eespool nimetatud võimalus ei käivita Navitel Navigator rakendust õigesti,
kasutage järgmist varianti. Märkus: Ajalugu, Lemmikute loetelu ja kõik seaded võivad kaduma minna, aga
Navitel.SMS teekonnapunktid ja uudisteteenused salvestatakse.
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