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1. Ievads
Navitel Navigator ir multifunkcionāla navigācijas programmatūra, kas paredzēta efektīvai
īsākā ceļa meklēšanai kartē. Balss ziņojumi ļauj sekot maršrutam, nepievēršot uzmanību displejam un nenovēršot uzmanību no transporta līdzekļa vadīšanas. Funkcija
"Navitel.Satiksmes sastrēgumi" ļauj jums izvairīties no satiksmes sastrēgumiem.
Šī rokasgrāmata sniedz informāciju, kā izmantot navigācijas programmu "Navitel Navigator".
Tajā aprakstīti lietotāja saskarnes elementi, navigācijas lietotnes pamatfunkcijas un lietotāja
rīcība, veicot standarta darbības.

2. Vispārīga informācija
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) ir satelītsistēma, kas ļauj noteikt objekta atrašanās
vietu un pārvietošanās ātrumu. Lai veiksmīgi varētu izmantot GPS ierīces, būtu ieteicams
iepazīties ar būtiskāko informāciju par šo tehnoloģiju.
GPS sistēma, kas pazīstama arī kā NAVSTAR (NAVigation System using Timing And
Ranging), ir balstīta uz satelītiem, kas orbitālās trajektorijās riņķo ap Zemi. 24 satelīti nodrošina 100% sistēmas darbību jebkurā zemeslodes punktā, taču ne vienmēr spēj nodrošināt stabilu signāla uztveršanu un precīzu atrašanās vietas noteikšanu. Tādēļ, lai uzlabotu atrašanās
vietas precizitāti kļūdu gadījumā, kopējais satelītu skaits orbītā tiek palielināts. Maksimālais
satelītu skaits, kas vienlaicīgi var darboties NAVSTAR sistēmā, ir ierobežots līdz 32
satelītiem.
GPS ir pasīva navigācijas sistēma, kas ļauj saņemt satelīta signālus, bet neļauj pārraidīt
signālu. GPS satelītu signāla frekvences ir 1,227 un 1,575 GHz. Tas nozīmē, ka šādas
frekvences elektromagnētiskajiem viļņiem traucē metāla un koka virsmas, daži plastmasas
veidi un betons. Šī iemesla dēļ satelīta signālu nevar uztvert dzelzsbetona ēkās; lai labāk
uztvertu signālu, jums jāmaina ierīces atrašanās vieta.
Uzmanību! Visprecīzākie lasījumi nosakāmi, kad signāli tiek uztverti atklātā vietā, virs kuras
debesīs ir vienmērīgi izkārtoti vismaz 4 satelīti, un ierīcei jābūt nostiprinātai attiecībā pret
zemi.
Pozicionēšanas kvalitāte ir atkarīga no satelītiem, kuru signālus ierīce saņem. Ja uztvērējam
ir iespēja izvēlēties labāko no vairākiem saņemtajiem signāliem, tas pozitīvi ietekmēs
koordināšu noteikšanas kvalitāti. Ja šādas izvēles nav, darbības precizitāti ir grūti paredzēt.
Navigācijas sistēma nesāk darboties uzreiz pēc GPS ierīces ieslēgšanas.
Navigācijas ziņās, kas tiek pārraidītas no satelītiem, ir divu veidu dati par satelītu atrašanās
vietu orbītā.
Pirmā veida dati tiek glabāti uztvērēja atmiņā un tiek pastāvīgi atjaunināti, jo katrs satelīts
pārraida šāda veida datus par visu satelītu grupu. Šo datu "mūžs" ir 2-3 mēneši. Pēc minētā
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termiņa aprēķinu uzkrāto kļūdu vērtība vairs nav pieņemama.
Otrā veida datos ir iekļautas iespējas, kas ļauj precīzāk noteikt satelīta atrašanās vietu.
Atšķirībā no pirmā veida datiem, satelīti pārraida šos datus tikai katrs pats par sevi. Šo datu
"mūžs" ir 4-6 stundas.
Abu veidu dati, kas tiek sūtīti no satelītiem, tiek pastāvīgi laboti. Labojumi tiek veikti reizi
dienā (ja nepieciešams, biežāk). Staciju tīkls saņem datus no satelītiem, analizē mērījumus,
salīdzina tos ar atsauces datiem, aprēķina nepieciešamos labojumus un nosūta tos uz galveno staciju, no kuras dati tiek nosūtīti uz satelītiem.
Sākotnējais laiks, kas ierīcei nepieciešams, lai pēc ieslēgšanas noteiktu atrašanās vietu, ir
atkarīgs no sākotnējās informācijas pieejamās atmiņas. Ir pieejami šādi režīmi:
• "Neprecīzs sākums" — laiks, atrašanās vieta un abu veidu satelītu dati nav zināmi.
Iespējams, tas ir tādēļ, ka ierīce ilgu laiku bijusi izslēgta (ilgāk par 70 stundām) vai izslēgta tā
pārvietota lielā attālumā. Šādā gadījumā ierīcei jālejupielādē jaunākie dati par satelītu
atrašanās vietu. Šis process var ilgt vairāk nekā 20 minūtes.
•"Diezgan precīzs sākums" — nav zināma atrašanās vieta un precīza satelītu atrašanās
vieta, ir zināms laiks un satelītu grupas atrašanās vieta. Ierīce sāk vākt datus par precīzu
satelītu atrašanās vietu, un pēc tam tā ļaus meklēt atrašanās vietu. Parasti tas aizņem dažas
minūtes.
•"Precīzs sākums" — satelītu atrašanās vietas dati ir zināmi, laiks un atrašanās vieta ir zināma ar dažām kļūdām. Šis ir ātrākais sistēmas sāknēšanas veids, un tas pieejams, ja ierīce ir
bijusi izslēgta ne ilgāk par 4 stundām. Ir aktuāli pēdējie dati, taču var gadīties nelielas neprecizitātes, ko sistēma izlabo ātrāk nekā 1 minūtes laikā.
Navitel Navigator ir navigācijas programmatūra, kas izstrādāta dažādām ierīcēm ar
iebūvētiem un ārējiem GPS uztvērējiem.
Šī programma ļauj jums lejupielādēt detalizētas pilsētu un reģionu kartes ar māju numuriem,
ielu nosaukumiem, metro stacijām un citu noderīgu informāciju. Satelītu navigācijas programma nodrošina arī balss ziņojumu navigāciju. Programma ir optimizēta standarta ekrāna
izšķirtspējai, tā piedāvā ātro kartes tālummaiņu un ritināšanu, kā arī automātisko
pārslēgšanos starp kartēm ar dažādiem mērogiem.
„Navitel Navigator” priekšrocības salīdzinājumā ar citām līdzīgām programmām:
1. Piedāvā ātro kartes tālummaiņu un ritināšanu;
2. Automātiska pārslēgšanās starp kartēm;
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3.
4.
5.
6.
7.

Dažādi karšu novietojumi;
Pilnekrāna režīms;
Pilnībā atbalstīti karšu attēlošanas režīmi, piemēram, 2D un pseido-3D;
Rīku padomi;
Iespēja lejupielādēt informāciju par satiksmes sastrēgumiem no Navitel.

Programmas galvenie uzdevumi: noteikt un attēlot pašreizējo atrašanās vietu kartē,
automātiska un manuāla maršrutēšana, dažādu veidu objektu meklēšana, ceļojumu informācijas aprēķināšana un attēlošana, kustības trajektorijas attēlošana un reģistrēšana kursa
veidā utt.
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3. Programmas saskarne
3.1. Programmas saskarne maršrutēšanas laikā.
2

1 18

17

16

15

Attēlā redzami galvenie saskarnes un programmas pārvaldības elementi. Attēlā
redzamā ierīce nav standarta, mēs to
neiesakām un nereklamējam. Jūsu
13
ierīces modelis un ekrāna izvietojums var
12 atšķirties no attēlā redzamā, taču
saskarnes elementu funkcijas būs tieši
11 tādas pašas.

3

14

4
5
6
7

8

9 10

Att. 1

№

Nosaukums

Funkcija

Skaņa

Nospiežot šo pogu, tiek atvērta skaņas izvēlne.

2

Kompass

Nospiežot šo pogu, tiek atvērta konteksta izvēlne. Šajā izvēlnē tiek pārslēgta
kartes orientācija («Ziemeļi augšā» — kompasam blakus ir bloķēšanas ikona,
«Pagriezt saskaņā ar kustību» — maršruts blakus kompasam), kartes veids
(parastais 2D skats un 3D panorāmas skats) un apdare («Nakts», «Diena»,
«Automātiski»). Braucot kompass vienmēr rāda ziemeļus.

3

Nākamā manevra zīme. Uz pelēka fona redzami dažādi pagriezieni, attālums līdz
Informācijas pannākamajam manevram metros vai kilometros, utt. Noklikšķinot uz zīmes, tiek
elis
apturēti maršruta norādījumi un papildu maršruta opcijas.

4

Informācijas pan- Kopējais ceļā pavadāmais laiks, kopējais maršruta garums, ierašanās laiks
elis
galamērķī.

1
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№

Nosaukums

Funkcija

5

Maršruts

Izvēlētais maršruts.

6

GPS kursors

Jūsu atrašanās vietas rādītājs.

7

Izvēlne

Nospiežot šo pogu, tiek atvērta galvenā izvēlne.

8

Norises josla

Tuvojoties manevra vietai, josla pakāpeniski aizpildās.

9

Satiksmes josla

Parāda satiksmes joslas ar atļautiem manevriem pie nākamā krustojuma.

10

Parāda tās ielas nosaukumu, pa kuru pašlaik braucat.
Informācijas panŠī funkcija pieejama tikai tad, ja ir izveidots GPS/GLONASS savienojums. Ja ielas
elis
nosaukums nav pieejams, tiks parādīts virziens.

11 Mēroga poga

Tāliniet.

12 Mēroga poga

Tuviniet.

13 Navitel.Notikumi* Poga Navitel.Notikumi
Papildus noteiktajam ātrumam parāda konkrētā ceļa posma ātruma ierobežojumu.
Ātruma ierobežo- Ja iestatījumos ir ieslēgts brīdinājums par radaru, tad tuvojoties tiks parādīts
14
jums un radars
attālums līdz tam.

15 Akumulators

Ikona uzrāda akumulatora uzlādes līmeni. Nospiediet to, lai skatītu atlikušo
atmiņas apjomu.

16 GPS

GPS/GLONASS savienojuma ikona. Ja indikators ir pelēkā krāsā – uztvērējs izslēgts, ja indikators sarkanā krāsā – uztvērējs ieslēgts, taču savienojums nav izveidots, ja dzeltenā krāsā – vājš savienojums, ja zaļā krāsā – izveidots savienojums.
Punktā ir norādīts satelītu skaits.

17 Navitel.Draugi

Uznirstošā izvēlne pakalpojuma Navitel.Draugi izmantošanai. Šeit varat pievienot
draugus, skatīt tos kartē un sarunāties ar tiem.

18 Trases panelis

Atlauj tieši uz kartes redzet visu trasi, jusu atrašanas vietu un satiksmes sastregumus* šaja cela.
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3.2. Programmas interfeiss, skatot karti
24

23

22 25

21
19
20

Att. 2
№

Nosaukums

Funkcija

19 «Saglabāt»

Pašreizējā atzīme kartē tiek saglabāta kā viens no ceļa punktiem.

20 «Kursors»

Parāda ceļa punktu izvēlni.

21 Atzīme kartē

Varat iestatīt atzīmi, piesitot uz kartes. Varat saglabāt šo atzīmi kā ceļa punktu,
pievienot to maršrutam vai skatīt informāciju par objektu.

22 Ceļa reģistrēšana*

Ceļa reģistrēšana. Sarkanās krāsas punkts nozīmē, ka ceļš tiek reģistrēts,
pelēkās krāsas punkts — reģistrācija apturēta.

23

Satiksmes
trēgumi*

24 Navitel.SMS *

25

10

sas-

Parāda pašreizējos satiksmes sastrēgumus pēc 10 punktu skalas.
Šī poga paredzēta īsziņu lasīšanai/sūtīšanai. Blakus ikonai varat redzēt nelasīto
ziņu skaitu.

Programmatūras
Rāda pieejamos atjauninājumus.
atjaunināšana*

30
27
26
29
28

Att. 3
№

Nosaukums

Funkcija

26 «Aiziet!»

Atzīmē kartē pašreizējo atrašanās vietu kā maršruta beigas.

27 «Braukt cauri»

Atzīme kļūst par maršruta viduspunktu.

28 «Iestatīt sākumu»

Atzīme kļūst par maršruta sākumpunktu. Jums jāizslēdz GPS/GLONASS
uztvērējs.

29 «Iestatīt beigas»

Atzīme kartē kļūst par maršruta galapunktu. Un iepriekšējais maršruta galapunkts kļūst par viduspunktu.

30 Karte

Dodieties atpakaļ uz karti.

* - Šī funkcija ir pieejama tikai dažām ierīcēm ar GSM vai “Bluetooth” ar DUN atbalstu. Papildinformāciju
sniedz piegādātājs.
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4. Lapas
4.1. Lapa "Karte"
Lapā "Karte" (4. attēls) paredzēts rādīt lejupielādēto e-karti un
jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Šeit pieejama detalizēta
informācija par satiksmi. Šeit varat darboties ar maršrutiem,
ceļa norādēm, objektu meklēšanu un citiem uzdevumiem.

4.1.1. Kartes ritināšana
Nospiediet jebkur uz kartes un pavelciet karti jebkurā virzienā.
Pēc tam tiks parādīta jauna kartes daļa.

4.1.2. Tālummaiņa

Att. 4

Varat tuvināt ar „+” taustiņu un tālināt ar „-” taustiņu. Mērogs ar maksimālo tuvināšanu ir iestatīts uz 5
metriem, bet ar minimālo tuvināšanu - uz 2000 km. Mērogu var iestatīt uz 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 un
2000 km. Spiediet „+”/”-” taustiņus, lai mainītu mērogu uz nākamo/iepriekšējo vērtību. Šos taustiņus varat
arī spiest, lai ātri mainītu mērogu.

4.1.3. GPS kursors
GPS kursors parāda ierīces pašreizējo atrašanās vietu un parāda to kartē, ja izveidots GPS savienojums.
Kursoram ir divi režīmi, atkarībā no ierīces stāvokļa:
„Kustīgs”;
„Apstājies”.
Zaļā bulta ir vērsta pašreizējā kustības virzienā. Ja ātrums ir mazāk par 2,5 km/h, kursoru nomaina zaļš
aplis. Ja GPS savienojums ir pārtrūcis vai izslēgts, GPS kursors netiek attēlots.
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4.1.4. Kompass
Nospiediet šo pogu, lai atvērtu kartes iestatījumu izvēlni (5.
attēls).
4.1.4.1. Kartes rotācija
•
•

• Kurss uz augšu;
Ziemeļi uz augšu (Statiskais režīms).

Att. 5
4.1.4.2. Dienas/Nakts apdare
Šī iespēja ļauj pārslēgties starp dienas un nakts apdari. Izmantojiet nakts apdares režīmu, kad ir tumšs.
Tas pasargās jūsu acis no noguruma, un ierīci būs ērtāk izmantot. Šī iespēja ļauj izvēlēties vienu no trim
režīmiem
•Dienas skata režīms (6. attēls);
•Nakts apdare (7. attēls);
•Auto (ļauj automātiski pārslēgties starp dienas un nakts skata režīmiem).

Att. 6

Att. 7
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4.1.5. Informācijas panelis
Lapā "Karte" ir vairāki informācijas paneļi. Apakšējā panelī ir
parādīts pašreizējais ielas nosaukums un braukšanas
virziens (8. attēls). Augšējā panelī ir parādīts nākamās ielas
nosaukums (9. attēls).
Piezīme: informācijas paneli vai kontroles paneli var attēlot
ekrāna apakšdaļā. Lai paslēptu paneli ar pogām, nospiediet
jebkur uz kartes.

Att. 8

Kamēr braucat pa maršrutu, ekrāna kreisajā pusē redzams
informācijas panelis, kurā norādīta nākamā manevra ikona,
ātrums, plānotais ceļojuma laiks, maršruta kopējais garums
un galamērķa sasniegšanas laiks. Nospiediet uz nākamā
manevra ikonas, lai attēlotu maršruta iestatījumu izvēlni.
Piezīme: Pogu kopums šajā izvēlnē ir atkarīgs no demonstrācijas režīma: tas ir ieslēgts vai izslēgts? Ja nospiedīsiet uz
manevra ikonas, kamēr demonstrācijas režīms ir izslēgts,
redzēsiet 10. attēlu. Pretējā gadījumā redzēsiet 11. attēlu.

Att. 9
Vairāk informācijas par maršrutiem var atrast šīs rokasgrāmatas sadaļā "Funkcionalitāte".

4.2. Lapa "Infopanelis"
Lapā "Infopanelis (30. attēls) paredzēts attēlot dažādu navigācijas informāciju. Lai apskatītu lapu "Infopanelis", dodieties uz
„Izvēlne” - „Iestatījumi” - „Infopanelis”.

Att. 10

Sensoru atrašanās vieta lapā ir atkarība no ekrāna izvietojuma un veida. Sensoru pārvaldību var veikt kontroles izvēlnē,
kā arī kustinot kursorsviru „Uz augšu”/”Uz leju”. Poga
„Iepriekšējā lapa” atrodas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī,
savukārt lapas „Karte” poga atrodas apakšējā labajā stūrī.

Att. 11
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Izvēlieties vienību un nospiediet uz tās. Ekrānā parādīsies lapas
„Infopanelis” iestatījumu izvēlne (12. attēls):
• Izvēlēties mērinstrumentu — izvēlas mērinstrumentu no saraksta. Jaunais mērinstruments aizvietos mērinstrumentu, ko
izvēlējāties atvērtajā iestatījumu izvēlnē. Mērinstrumenti ir
sadalīti grupās, lai atvieglotu meklēšanu. Detalizēta informācija
par katru mērinstrumentu atrodama tabulā "Mērinstrumentu
saraksts";

Att. 12

• Atiestatīt mērinstrumentu — atiestata pašreizējo mērinstrumentu. Sistēma pieprasīs apstiprinājumu.
• Atiestatīt visus mērinstrumentus — atiestata visus mērinstrumentus. Sistēma pieprasīs apstiprinājumu.
• Noklusējuma mērinstrumenti — izvēlēties noklusējuma mērinstrumentu kopumu. Sistēma pieprasīs apstiprinājumu.
• Liels/Mazs infopanelis — katra mērinstrumenta izmērs
Att. 13
palielinās/samazinās atbilstoši kopējam mērinstrumentu skaitam
ekrānā. Sistēma automātiski izvēlas attēlot izplatītākos mērinstrumentus, taču varat manuāli izvēlēties sev
vēlamos.
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4.3. Lapa "Satelīti"
Lapā „Satelīti” (14. attēls) paredzēts attēlot GPS/GLONASS
signāla stāvokli, satelītu skaitu un to atrašanās vietu. Ekrāna
augšējā kreisajā stūrī ir shematiska debess karte ar virziena
norādījumiem.
Lai dotos uz lapu "Satelīti", lapā "Karte" klikšķiniet uz satelīta
ikonas ekrāna augšpusē un izvēlieties "Satelīti".
Piezīme: GLONASS signālus var uztvert tikai gadījumā, ja ierīce
atbalsta šo sistēmu.

Att. 14

Puslodes centrs atbilst zenītam un tas norāda horizonta līniju. Ja satelītu funkcija ir aktivizēta, puslodē tiek
attēloti pieņemtie satelītu apzīmējumi dzeltenā un zaļā krāsā. Zaļā krāsa liecina par augstāku signāla
uztveršanas kvalitāti, bet dzeltenā - par zemāku kvalitāti. Zem puslodes attēla tiek parādīts pašreizējais
datu pārraides protokols un portu savienojumu ar GPS/GLONASS uztvērēju.
Lapas apakšā ir lauks, kurā grafiskā diagrammā tiek parādīta satelīta informācija. Satelīta signālu līmeņi
tiek parādīti ar zaļas un dzeltenas krāsas kolonnām, zem kurām norādīts satelītu skaits. Kolonnas augstums ir tieši proporcionāls saņemtā signāla kvalitātei - jo augstāka kolonna, jo labāka kvalitāte.
Lapas augšējā labajā stūrī ir uzrādīta šāda informācija:
• Pašreizējais ģeogrāfiskais platums un garums;
• Satelītu skaits. Šo skaitu nosaka GPS/GLONASS uztvērējs. Maksimālais satelītu skaits ir 12;
• Koordināšu noteikšana.
Piezīme: ierīcēs ar iOS operētājsistēmu satelīti netiek uzrādīti.
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4.4. Lapa "Laikapstākļi"
Lapā "Laikapstākļi" (15. attēls) parādīta laika prognoze dažām turpmākajām dienām un informācija par
pašreizējiem laikapstākļiem.
Lai dotos uz lapu "Laikapstākļi", klikšķiniet uz laikapstākļu ikonas lapas 'Karte" augšdaļā.
Lapas augšdaļā tiek attēlota pašreizējā gaisa temperatūra, spiediens, vēja ātrums un virziens. Ekrāna
labajā pusē tiek rādīta laika prognoze četrām dienām. Spiediet pogu "Atpakaļ", lai ieslēgtu jūsu ierīces noklusējuma tīmekļa pārlūku un atvērtu GISmeteo.ru mājaslapu.

Att. 15

Pēc noklusējuma tiek rādīta informācija par laikapstākļiem pilsētā, kas atrodas tuvu pašreizējai GPS pozīcijai. Gadījumā, ja nav GPS signāla, tiek rādīta informācija par laikapstākļiem pilsētā, kas atrodas tuvu
kartes centram.
Ekrāna apakšdaļā ir poga:
- „Atjaunināt” (atjaunina informāciju par laikapstākļiem).
Informāciju var atjaunināt ne tikai manuāli, bet arī automātiski.
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5. Galvenā izvēlne
Lapas "Karte" kreisajā apakšējā stūrī ir galvenās "Izvēlnes"
poga. Kad uzklikšķināt uz tās, tiek atvērta programmas galvenā
izvēlne (16. attēls). Izmantojot šo izvēlni, varat iegūt dažādu
informāciju.

5.1. Atrast
Šajā izvēlnē pieejama meklēšanas funkcija, kurā
var meklēt dažādus objektus kartē. Sīkāku informāciju skatīt
sadaļā "Meklēšana".

Att. 16

5.2. Maršruts
Šī izvēlnes sadaļa paredzēta maršruta viduspunktu funkciju pārvaldībai. Kad uzklikšķināt uz šīs pogas, tiek atvērts maršruta
pārvaldības iespēju logs, kur pogu klāsts ir atkarīgs no aktīvā
maršruta pieejamības.
Ja nospiedīsiet uz "Maršruts" un tas nav attēlots kartē,
parādīsies izvēlne, kurā būs pieejamas tikai divas funkcijas:
"Izveidot maršrutu" un "Importēt" (17. attēls). Ja izvēlēsieties
pirmo variantu, tiks atvērts meklēšanas logs. Vairāk informācijas
par šīs izvēlnes lietošanu atradīsiet sadaļā "Meklēšana".

Att. 17

5.2.1. APSTĀTIES
Ja maršruts ir iestatīts, šis vienums ļauj pabeigt tā navigāciju
(18. attēls). Pēc tam, kad esat noklikšķinājuši uz šīs pogas,
maršruts vairs neparādīsies kartē, un gala līnijas viduspunkts
tiks dzēsts.
Ja ieslēgta maršruta simulācija, šī poga to atspējo. "Sākums",
"Galapunkts" un visi "Vidus" punkti tiks saglabāti.

Att. 18

5.2.2. Maršruta rediģēšana
Pēc šīs pogas nospiešanas varat pievienot viduspunktu vai
mainīt galapunktu. Ikviens pievienotais punkts tiks pievienots kā
nākamais maršruta punkts. Šī iespēja pieejama tikai tad, kad
maršruts ir aktīvs.

5.2.3. Maršruta plānošana
Šī izvēlne sniedz informāciju par visiem manevriem, kas atrodami šajā maršrutā. Lapas augšdaļā attēlota detalizēta informācija
Att. 19
par nākamo manevru, bet zemāk redzams gaidāmo manevru
saraksts ar ielu nosaukumiem un attālumam līdz manevram. Šeit redzami arī 3 sensori: „Atlikušais laiks”,
„Attālums” un „Ierašanās laiks” (19. attēls).
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5.2.4. Parādīt maršrutu
Šis izvēlnes vienums ļauj apskatīt visu maršrutu mazā
mērogā, parādot visus viduspunktus, kā arī maršruta
sākumpunktu un galapunktu.

5.2.5. Apkārtceļi
Maršrutēšanas laikā šis izvēlnes vienums norāda programmai, ka no pašreizējās atrašanās vietas maršrutā nav iespējams doties tālāk. Programma analizē situāciju un meklē
alternatīvu ceļu. Kad maršrutēšana ir izslēgta, šis vienums nav
pieejams.

Att. 20

5.2.6. Maršruta simulācija
Šis izvēlnes vienums ļauj apskatīt aptuveno kustību maršrutā, maršruta pagriezienus un vispārīgu informāciju par maršrutu. Šāda demonstrācija palīdz atklāt bīstamas vai nelabvēlīgas maršruta daļas un
nepieciešamības gadījumā mainīt maršrutu.

5.2.7. Eksportēt
Lai izmantotu izveidoto maršrutu arī turpmāk vai pārsūtītu to uz
citu ierīci, ieteicams izmantot maršruta eksportēšanas funkciju
(21. attēls).

5.2.8. Importēt
Agrāk eksportētus maršrutus var importēt, lai turpinātu tos
izmantot (22. attēls).
Piezīme: vairāk informācijas par maršruta importēšanu un
izmantošanu var atrast sadaļā "Funkcionalitāte".

Att. 21

Att. 22
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5.3. Mans Navitel
5.3.1. Visi produkti
Šajā izvēlnes vienumā apvienotas visas pieejamās Navitel
kartes, kā arī programmas apraksts. Izvēlnes vienums "Navitel
Navigator" (23. attēls) ļauj apskatīt informāciju par lietotni: tās
versiju, licences atslēgu, sērijas numuru, autortiesībām utt.

Att. 23

Att. 24

Att. 25

Tālāk sarakstā seko kartes, ko varat iegādāties vai aktivizēt. Lai
iegādātos karti, spiediet pogu "Pirkt" un apmaksājiet pirkumu
(šāda iespēja pieejama tikai ierīcēm ar Android vai iOS operētājsistēmu). Ja jums jau ir licences atslēga, izvēlieties izvēlnes
vienumu "Aktivizēt" un ievadiet atslēgu attiecīgajā laukā.

Att. 26

Att. 27
Ja jums ir nepieciešamo valstu kartes licence, varat to
lejupielādēt ne tikai savā personīgajā www.navitel.ru tīmekļa
vietnes lapā, bet arī šajā izvēlnes daļā. Izvēlieties no saraksta
valsti, apstipriniet izvēli un gaidiet, līdz tā būs lejupielādēta (46.
attēls). Tad spiediet "Instalēt" (26. attēls). Programma izveidos
atlantu.
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Att. 28

Ja nepieciešams, neizmantotās kartes var izdzēst (29. attēls)
Izvēlieties vienumu no saraksta. Izdzēstu karti pēc tam varēsiet
lejupielādēt atkārtoti.

5.3.2. Mani produkti
Šī izvēlne līdzinās vienumam "Visi produkti", bet tajā ir pieejami
tikai jūsu nopirktie produkti. Šajā izvēlnes vienumā varat līdzīgi
lejupielādēt vai dzēst karti un apskatīt informāciju par programmu.

Att. 29

5.3.3. Atjauninājums
Ja izvēlēsieties šo izvēlnes vienumu, programma izveidos savienojumu ar atjauninājumu serveri
(nepieciešams aktīvs interneta savienojums) un noteiks, vai jūsu ierīcē instalētās kartes ir atjauninātas. Ja
kāda no kartēm būs novecojusi, jums piedāvās to automātiski atjaunināt. Atjaunināšanas process ir identisks jaunu karšu instalēšanas procesam.
Piezīme: kad atjaunināt savu navigācijas programmu, tā tiek atspējota līdz instalācijas procesa beigām.
Dažās ierīcēs Navitel Navigator programmatūra jāieslēdz manuāli.

5.3.4. Palīdzība
Šis izvēlnes vienums atver Navitel ātro darba uzsākšanas
pamācību.

Att. 30
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5.4. Iestatījumi
Izvēlnei "Iestatījumi" (31. attēls) piedāvā vairākas funkcijas un
programmas galvenos iestatījumus. Dažu ikonu krāsa un tips
var būt atkarīgs no funkciju stāvokļa un pašreizējā apdares faila.
Arī lapā "Karte" ikonu krāsa ir atkarīga no saskarnes iestatījumiem.

5.4.1. Karte
Šajā izvēlnē (32. attēls) pieejami dažādi kartes skata iestatījumi.
Lielākā daļa iestatījumu pārvalda kartē redzamo objektu kvalitāti.

Att. 31

5.4.1.1. Kartes augšdaļa
"Kartes ziemeļi ir augšpusē" - kartes augšdaļa vienmēr būs
vērsta uz ziemeļiem;
"Rotēt mapi atbilstoši kustībai" - kartes augšdaļa būs vērsta
braukšanas virzienā.
5.4.1.2. Automātiskā tālummaiņa
Mēroga parametri tiek iestatīti atbilstoši videi un ātrumam (33.
attēls).

Att. 32

„Izmantotie mērogi” - izvēlieties mēroga intervālu. Tas tiks izmantots automātiskajā mērogošanā.
„Vēlamā tālummaiņa” - izvēlieties automātiskās mērogošanas darba režīmu: augstāka vai zemāka detalizācija.
Funkciju "Automātiskā tālummaiņa" var izslēgt, un, ja tā nav
aktīva, mērogu var mainīt tikai manuāli.
5.4.1.3. Vizuālie efekti
Vizuālie efekti (33. attēls) uzlabo kartes attēlošanu, taču tās
attēlošana var kļūt lēnāka.
Pieejami šādi vizuālie efekti:
• objektu malu izlīdzināšana;
• vienmērīga kustība;
• vienmērīga tālummaiņa.
Šos iestatījumus varat mainīt, spiežot pogu "Ieslēgt / Izslēgt".
"3D modeļi" - norādiet tālummaiņas līmeni trīsdimensionāliem modeļiem.
5.4.1.4. Kartes slīpums
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Att. 33

Šis izvēlnes vienums tiek izmantots, lai iestatītu kartes slīpuma
leņķi panorāmas (3D) režīmam. Lai mainītu šo iestatījumu,
pārvietojiet slēdzi pa kreisi (minimālais slīpums) vai pa labi
(maksimālais slīpums).
5.4.1.5. Atiestatīt pozīciju
Ja karte tiek apskatīta navigācijas procesa laikā, šī funkcija pēc
noteikta laika atgriezīs jūs pašreizējā atrašanās vietā (34.
attēls). Pieejamas šādas vērtības: 5 sekundes, 10 sekundes, 15
sekundes, 20 sekundes vai "Nekad" (Izslēgts).

Att. 34

5.4.2. Citas kartes
Atlants ir karšu apkopojums, kas ir viena no sistēmas galvenajām sastāvdaļām. Izvēloties šo izvēlnes vienumu, tiek atvērts
logs (35. attēls), kurā jūs varat izveidot atlantu vai pārvaldīt
esošo atlantu. Ja jums jau ir atlants, šajā logā tiks uzrādīts tā
nosaukums.

Att. 35
Klikšķiniet uz kartes, lai atvērtu to. Piezīme: visi pārējie atlanti
šajā gadījumā tiks aizvērti (36. attēls).
Lai dzēstu atlantu, spiediet "Rediģēt" un izdzēsiet to. Kad esat
pabeiguši, spiediet "Pabeigts".

5.4.3. Navigācija
Navigācijas sistēma un maršruta iestatījumi (37. attēls).

Att. 36

5.4.3.1. Transportlīdzeklis
Šī funkcija ļauj optimizēt sistēmu atbilstoši transportlīdzeklim,
kurā pārvietojaties. Nospiediet ekrāna labajā malā esošo zaļo
bultiņu, lai izvēlēties opciju (38. attēls):
Kājāmgājējs; Velosipēds; Automašīna/Motocikls; Taksometrs;
Autobuss; Ārkārtas; Piegāde; Kravas automašīna.
„Maršruts” - izvēlieties maršrutēšanas metodi: „Maršruts pa
ceļiem” vai „Maršruts taisnā līnijā”

Att. 37

„Izvēlēties ceļu” - sistēma dod priekšroku ātram vai īsam ceļam.
5.4.3.2. Izvairīties
Izvēlieties lietas, no kā vēlaties izvairīties maršrutēšanas laikā:
„U-veida pagriezieni”, „Ceļi, par kuru lietošanu jāmaksā”,
„Grunts ceļi”, „Prāmju maršruti”.

Att. 38
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5.4.3.3. Vadības ziņojums
УIestatiet laiku, kad sistēmai jūs informēt par gaidāmo manevru (39. attēls). Šo lielumu var iestatīt intervālā no „Lielāks attālums” (maksimālais laiks) līdz „Mazāks attālums” (minimālais laiks).
5.4.3.4. Novirze no maršruta
Varat ievadīt, cik liela ir pieļaujamā novirze no maršruta.
5.4.3.5. Fiksēt uz ceļu
Šī funkcija ļauj savienot jūsu atrašanās vietu ar ceļu, ja GPS
signāla kvalitāte ir pasliktinājusies vai esat izvēlējušies apbraukt
kādu šķērsli.
Iestatījuma varianti: „Nefiksēt”; tuvāk par 20 m; tuvāk par 50 m;
tuvāk par 100 m; tuvāk par 200 m; tuvāk par 500 m; Automātiski.

Att. 39
5.4.5. Saskarne
Saskarnes iestatījumu izvēlne (39. attēls) ļauj jums efektīvi izmantot lapu "Karte" un visus tās elementus.
5.4.5.1. Kartes pogas
Varat iestatīt, kā tiek attēlota katra poga (40. attēls).
Pie katras ikonas ir simbols, kura krāsa ir atkarīga no pogas iestatījumiem. Zaļā krāsa nozīmē, ka šī poga
tiks attēlota vienmēr. Pelēkā krāsa nozīmē, ka šī poga netiks
attēlota. Daļēji zaļš simbols nozīmē, ka noteiktās situācijās poga
netiks attēlota kartes lapā. Klikšķinot uz simbola, varat atspējot
vai iespējot displeja pogas kartes lapā.
Katra lauka kreisajā pusē ir iestatījumu poga ("+" zīme).
Nospiežot uz šīs pogas, tiek atvērta papildu iestatījumu izvēlne
un attēlots vienums atkarībā no pašreizējā funkciju stāvokļa (60.
attēls). Noklikšķiniet uz ikonas, lai izslēgtu/ieslēgtu pogu
attēlošanu.

Att. 40

Att. 41
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5.4.5.2. Apdare
„Navitel Navigator” jūs varat mainīt programmas konfigurāciju,
instalējot papildu motīvus (apdares failus): Diena un Nakts.
5.4.5.3. Paslēpt pogas
„Paslēpt pogu” (42. attēls) - nosaka, cik ilgi pēc lietotāja pēdējās
darbības tiek paslēptas pogas „Kursors” un „Saglabāt”, kā arī
pogas „Izvēlne” un „Kompass”, „GPS”, utt.

Att. 42

5.4.5.4. Paslēpt izvēlni
„Paslēpt izvēlni” - nosaka, cik ilgi pēc pēdējās darbības Navitel Navigator pārslēdzas uz Kartes lapu.
5.4.5.5. Rādīt ritināšanas joslu
Šajā izvēlnē varat ieslēgt/izslēgt ritināšanas joslu attēlošanu ekrāna labajā malā.
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5.4.6. Kartē atzīmēto vietu (POI) filtrs
Ļauj iestatīt infrastruktūras objektu attēlošanu kartē (43. attēls).
Infrastruktūras objektu ikonas tiek klasificētas dažādās grupās:
„Auto”, „Pārtika”, „Iepirkšanās”, „Izklaide”, „Transports”,
„Bankas/Finanses” utt. Spiežot uz „+” grupas kreisajā pusē,
varat atvērt apakšgrupu sarakstu (44. attēls).
Katras grupas un apakšgrupas kreisajā pusē ir simbols, kas
norāda, vai šī grupa tiek attēlota vai netiek. Ja simbols ir zaļā
krāsās, tas nozīmē, ka grupa ir iespējota, daļēji zaļš - dažas
apakšgrupas ir iespējotas, bet dažas nav. Gadījumā, ja grupa ir
pilnībā izslēgta, simbols būs pelēks. Noklikšķinot uz šī simbola,
varat iespējot/atspējot visu šīs grupas ikonu attēlošanu kartē.

Att. 43

Katras grupas labajā pusē ir iestatīšanas poga. Noklikšķinot uz
tās, parādīsies lapa ar papildu iestatījumiem (44. attēls):
• „Izslēgt visus” - izslēgt visu konkrētās grupas/apakšgrupas
sastāvdaļu attēlošanu.
• „Redzams mērogā” - mēroga minimālais un maksimālais ierobežojums. Varat iestatīt šīs grupas ikonu attēlošanu kartē;

Att. 44

• "Mērogā redzamās iezīmes" (45. attēls) - atzīmējot
apakšvienumu "Parādīt kartē atzīmēto vietu nosaukumus", varat
izvēlēties maksimālo tālummaiņu, kurā tiks parādītas ne tikai
grupas ikonas, bet arī katras ikonas nosaukums;
• „Atjaunot noklusējuma iestatījumus” - atgriezties pie standarta
(noklusējuma) vērtības.
Ar pirmās grupas "Visi tipi" iestatījumu palīdzību varat iestatīt
visas kartē atzīmēto vietu ikonas. Šis filtrs darbojas kā ierobežotājs. Piemēram, izmantojot to, varat izslēgt ikonu
nosaukumu attēlošanu. Bet, lai attēlotu visus nosaukumus,
katras grupas iestatījumos jāinstalē atbilstošā atzīme.

Att. 45

Att. 46
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5.4.7. Tiešsaistes pakalpojumi
5.4.7.1. Satiksmes sastrēgumi
"Izmantot sastrēgumus automātiskās maršrutēšanas laikā" - ja šī funkcija ir aktivizēta, maršruta veidošanas laikā tiks ņemts vērā satiksmes stāvoklis;
"Parādīt sastrēgumus kartē" - kad šī funkcija ir iespējota,
satiksmes sastrēgumi tiek parādīti kartē kā dažādu
krāsu līnijas;
"Interneta savienojums" - lai atjauninātu informāciju par
satiksmes sastrēgumiem, nepieciešams interneta savienojums.
Šī funkcija pārvalda sistēmas piekļuvi internetam.
5.4.7.2. Laikapstākļi
Šī lapa (47. attēls) ļauj jums iestatīt pakalpojumu "Laikapstākļi".

Att. 47

- Automātiski (sistēma atjaunina informāciju par laikapstākļiem);
- Manuāli (informācija par laikapstākļiem tiek lejupielādēta manuāli).
"Parādīt informāciju par laikapstākļiem kartē" - ja izvēlaties šo izvēlnes vienumu, mazā mērogā kartē tiks
parādīta informācija par laikapstākļiem apdzīvotās vietās.
5.4.7.3. Saziņa
"Atļaut Navitel.Īsziņas saņemšanu" — atzīmējiet šo vienumu, lai saņemtu īsziņas no citiem lietotājiem;
"Automātiski parādīt Navitel.Īsziņas uznirstošo logu" — ja šī funkcija ir aktivizēta, displejā tiks parādīts
logs, kas informēs par saņemtajām īsziņām. Lai parādītu logu, jāuzklikšķina uz simbola kartes ekrāna
augšdaļā.
Iespējot notikumu attēlošanu
Šajā izvēlnē varat ieslēgt notikumu attēlošanu uz ceļiem. Vairāk informācijas atradīsiet sadaļā
"Navitel.Notikumi".
Iespējot aktuālās POI (kartē attēloto vietu) informācijas lejupielādi no interneta
Daži POI punkti ir dinamiski ielādējama informācija - degvielas
uzpildes stacijām tā ir degvielas cena, kinoteātriem - seansu
sākuma laiki utt. Ieslēdziet šo funkciju, apskatot detalizētu informāciju par punktu, kurā redzat šos datus. Pilnu partneru sarakstu varat atrast tīmekļa vietnes www.navitel.ru sadaļā "Partneri".
Atjauninājumi
Atjaunināšanas iestatījumi.

Att. 48
Draugu iestatījumi.
Ieslēgt/izslēgt Navitel.Draugi
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5.4.8. Brīdinājumi
Balss un vizuālo brīdinājumu iestatījumi (49. attēls).
5.4.8.1. Ātruma ierobežojumi
Ātruma ierobežojuma brīdinājums, kad konkrētā ceļa daļā
pārsniedzat ātrumu.
„Iespējot skaņas brīdinājumu” - šī funkcija ieslēdz skaņu, kad
tuvojaties fotoradariem, dzelzceļiem vai remontdarbiem uz ceļa.

Att. 49

Varat izvēlēties arī brīdinājuma toņa veidu: „Balss brīdinājums” vai „Signāla brīdinājums”.
Tāpat ir iespējams iestatīt audio un vizuālos brīdinājumus: „Nebrīdināt”, „Vienmēr brīdināt”, „Ātrums
pārsniegts par 0 km/h, 10 km/h un 20 km/h,..., 100 km/h”.
5.4.8.2. Fotoradari
Kamera jūs brīdinās par radaru, bīstamiem krustojumiem, ātruma vaļņiem un gājēju pārejām (50. attēls).
„Iespējot skaņas brīdinājumus” - šī funkcija ieslēdz skaņu, kad
tuvojaties fotoradariem, radariem un ātruma vaļņiem.
Varat izvēlēties arī brīdinājuma toņa veidu: „Balss brīdinājums”
vai „Signāla brīdinājums”.

Att. 50

Tāpat ir iespējams iestatīt audio un vizuālos brīdinājumus: „Nebrīdināt”, „Vienmēr brīdināt”, „Ātrums
pārsniegts par 0 km/h, 10 km/h un 20 km/h,..., 100 km/h” (50. attēls).
5.4.8.3. Braukšanas joslas
„Rādīt braukšanas joslas” - iestata satiksmes joslu parādīšanu ar informāciju par manevriem nākamajā
krustojumā.

5.4.9. Reģionālie iestatījumi
Lapā „Reģionālie iestatījumi” lietotājs var izvēlēties lietotāja
saskarnes valodu, balss skaņu (audio), tastatūras izkārtojumu
un mērvienības (51. attēls).
5.4.9.1 Saskarnes valoda
Izvēlieties programmas saskarnes valodu.
5.4.9.2. Kartes valoda

Att. 51
Izvēlieties kartes valodu (51. attēls). Programmas saskarnes
valoda tiek iestatīta pēc noklusējuma. Ja karte neatbalsta
konkrēto valodu, programma izmantos tās valsts valodu, kuras karte tobrīd ir aktīva.
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5.4.9.3 Balss
Tiek iestatīti balss paziņojumi, ar kuriem programma jūs informē par dažādiem notikumiem. Balss paku
varat mainīt, klikšķinot uz zaļās bultas lauka labajā pusē un izvēloties citu paku no parādītā saraksta.
Papildu balss pakas varat lejupielādēt tīmekļa vietnē http://www.navitel.ru/downloads/voice_packets.
Arhīva saturu varat saglabāt programmas mapē \wav\ vai atmiņas kartes mapē \NavitelContent\Voices\.
Mapes nosaukums sākas ar „0409 AC” angļu valodai un ar „0419 AC” krievu valodai.
Papildu balss pakas varat lejupielādēt no Navitel, izvēloties.
5.4.9.4 Tastatūra
Šajā izvēlnē varat iestatīt tastatūras izkārtojumu un valodas, kas tiek atbalstītas, kad rakstāt tekstu.
„Tastatūras izkārtojums” - tastatūras izkārtojuma veids, kas
parādās displejā, kad noklikšķināt uz teksta ievades loga.
Pieejamās tastatūras valodas:
• QWERTY v1 - klasiskais tastatūras izkārtojums, kas tiek
izmantots mājas datoros (52. attēls). Pirmie burti augšējā rindā,
lasot no kreisās puses uz labo, angļu versijā ir „qwerty”, un ekrāna labajā pusē ir izvietoti papildu taustiņi;
• QWERTY v2 - burtu izvietojums līdzinās pirmajam izkārtojumam, taču tas ekrānā ir izkārtots vertikāli (53. attēls);
• QWERTY v3 - burtu izvietojums līdzinās pirmajam izkārtojumam, bet papildu taustiņi ir izvietoti ekrāna apakšpusē;
• ABCD - burti ir izkārtoti alfabēta secībā, no
kreisās puses uz labo (54. attēls).

Att. 52

• Meklēšanai izmantot mobilā tālruņa izkārtojumu - līdzinās
mobilā tālruņa taustiņu izkārtojumam, kurā katrs cipars atbilst
vairākiem burtiem.
5.4.9.5 Mērvienības

Att. 53

Šajā lapā jūs varat izvēlēties koordinātu, azimuta garuma/ātruma, augstuma/dziļuma, izmēra mērvienības
un adreses formātu. Nospiediet uz bultiņas, kas atrodas blakus
laukam, lai atvērto piedāvāto iespēju sarakstu.
„Tastatūras valodas” - taustiņš valodu pārslēgšanai - nospiežot
uz tā, tiek mainītas pieejamās tastatūras valodas. Pārbaudiet
iestatījumus tām valodām, kas tiks iekļautas šajā secībā (55.
attēls).

5.4.10. Sistēma
Vispārīgo programmas funkciju iestatīšana (56. attēls).

Att. 54

5.4.10.1. Satelīti
„Iestatījumu automātiskā noteikšana” - programmas iestatījumi tiek noteikti automātiski.
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„GPS ieslēgts/izslēgts” - ieslēdz/izslēdz GPS uztvērēju.
„Fona režīmā” (ierīcēm ar Android un iOS operētājsistēmu)
GPS paliek ieslēgts - kad programma pārslēdzas uz fona režīmu, GPS uztvērējs tiek ieslēgts: programma
turpina maršruta vadību, sastrēgumu attēlošanu, pat ja karte tobrīd nav attēlota ekrānā.
GPS izslēgts - kad programma pārslēdzas uz fona režīmu, GPS uztvērējs tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju. Maršruta vadība turpinās, kad atverat programmu.
GPS paliek ieslēgts ar maršrutu - kad programma pārslēdzas uz fona režīmu, GPS uztvērējs paliek ieslēgts. Programma turpinās maršruta vadību, pat ja ekrānā netiek
attēlota karte, taču tikai gadījumā, ja ir kāds aktīvs maršruts.
„Datu avoti”
„Operētājsistēma (GPS lietojumprogrammas saskarne (API))” ja izvēlēsieties šo izvēlnes vienību, operētājsistēma sniegs
datus GPS uztvērēja pareizai darbībai.
„Demonstrācijas maršruts” - kad izvēlaties „Demonstrācijas
maršruts”, tiks parādīta informācija par tā iespējām:
atskaņošanas ātrums, atskaņošanas sākuma brīdis un
„Atkārtot”, ja būtiskā funkcija ir aktīva.

Att. 55

„Maršruta fails” - izvēlieties maršruta demonstrāciju. Klikšķiniet
uz lauka, lai atvērtu atlases izvēlnes failu. Augšējā kreisajā stūrī
ir mapes izvēles logs, augšējā labajā stūrī - faila formāta izvēles
logs, kur varat iestatīt attēloto failu filtrus: „Visi izmēri” (filtrs ir
atspējots), *.gpx fails, *.plt, *.gdb, *.mps. Tad norādiet ceļu uz
failu, klikšķinot uz mapes.

Att. 56
„Atskaņošanas
ātrums”
demonstrācijas
maršruta
atskaņošanas ātrums: 1x (nepalielinot ātrumu), 2x, 4x, 8x.
„Sākt no” - atskaņošanas sākuma brīdis. Mērīts procentos (100% - viss maršruta garums). Varat izvēlieties
vienu no šādām vērtībām: 0%, 10%, 20%, ..., 100%
„Cikls” - ja funkcija ir aktivizēta, maršrutu demonstrācija pēc iepriekšējā cikla beigām sāksies vēlreiz.
Reģistrēt zema līmeņa datus, kas nosūtīti uz GPS uztvērēju vai saņemti no tā, failā \gps_log.txt ieslēgt/izslēgt reģistrāciju.
5.4.10.2. Laiks
Izvēlne ļauj jums iestatīt laiku programmā „Navitel Navigator”.
„Automātiski atjaunot laika zonu” - ja šī funkcija ir ieslēgta, laika zona tiks atjaunota automātiski (56. attēls).
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5.4.10.3. Enerģija
Šajā izvēlnē var pārvaldīt enerģijas iestatījumus (57. attēls).
„Neizslēgt ierīci, kamēr lietotne ir aktīva” - neraugoties uz sistēmas iestatījumiem, ierīce ar aktīvu „Navitel Navigator”
nepārslēgsies uz miega režīmu;
„Neizslēgt ekrāna izgaismojumu, kamēr lietotne ir aktīva” - līdzīgi iepriekšminētajai iespējai, taču šajā gadījumā netiks izslēgts
ekrāna izgaismojums (Android, Windows Mobile un Windows
Phone ierīcēm).

Att. 57

„Izslēgt GPS miega režīmā” - kad ierīce pārslēdzas uz miega režīmu, GPS tiks izslēgts.
5.4.10.4. Skaņa
Šī izvēlne ļauj iestatīt Navitel Navigator skaņu (57. attēls).
„Izslēgt skaņu” - šī funkcija paredzēta programmas skaņas izslēgšanai;
„Saglabāt skaļumu” - kad šī funkcija ir ieslēgta, programmas skaņas līmenis atbildīs sistēmas iestatījumiem. Citkārt skaļruņa skaļumu var iestatīt atsevišķi.
„Skaņas straume” (ierīcēm ar Android operētājsistēmu) - izvēlieties skaņas straumi : Mūzikas straume,
Sistēmas straume, Brīdinājumu straume, Paziņojumu straume, Gredzena straume.
Skaņas režīms (tikai ierīcēm ar iOS operētājsistēmu):
„Apturēt skaņu” - ja ierīcē tiek atskaņots audio un maršruts ir aktīvs, šis iestatījums ļauj apturēt skaņu
Navitel balss ziņojumu laikā.
„Apslāpēt skaņu” - līdzīgi iepriekš aprakstītajai funkcijai, skaņa tiek apslāpēta balss ziņojumu laikā.
5.4.10.5. Izslēgšanas paziņojums (funkcija nav pieejama ierīcēm ar iOS operētājsistēmu)
Funkcijas "Izslēgšanas paziņojums" iestatīšana. Ja esat izvēlējušies vienumu "Nejautāt", programma
automātiski izslēgsies, kad nospiedīsiet pogu "Izslēgt". Ja vienums nav izvēlēts, pēc pogas "Izslēgt"
nospiešanas tiks parādīts precizējošs jautājums.
5.4.10.6. Mapes iestatījumi
„Lejupielāžu mape”- izmantojiet šo izvēlnes vienumu, lai iestatītu mapi, kurā tiks saglabāti pagaidu faili.
Pēc noklusējuma tā ir \NavitelContent\Download\ atmiņas kartē.
„Karšu mape”- izmantojiet šo izvēlnes vienumu, lai iestatītu mapi, kurā tiks saglabātas oficiālās kartes. Pēc
noklusējuma tā ir \NavitelContent\Maps\ atmiņas kartē.
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5.4.11. Infopanelis
Skatīt lapu „Infopanelis”.

5.4.12. Profili
Šajā izvēlnes vienumā (58. attēls) varat izveidot programmas konfigurācijas profilus un ātri pārslēgties
starp tiem. Profils saglabā visus programmas iestatījumus.
„Atiestatīt” — funkcijas mērķis ir atjaunot visu sistēmas iestatījumu noklusējuma vērtības. Pēc tam, kad
būsiet izvēlējušies šo vienumu, programma automātiski restartēsies.
„Pievienot” — saglabā pašreizējos profila iestatījumus.
„Rediģēt” — piekļuve dzēšanas un vienumu nosaukumu
rediģēšanas izvēlnei;
Kad uzklikšķināt uz esoša profila uznirstošajā logā ar šādiem
vienumiem:
„Ielādēt” — piemērot izvēlētā profila iestatījumus pašreizējam
programmas stāvoklim;

Att. 58

„Saglabāt” — saglabā pašreizējos programmas iestatījumus izvēlētajā profilā.

5.4.13. Kursi
Šajā izvēlnes vienumā programmas „Navitel Navigator” lietotājs varēs iestatīt kursa ierakstīšanas opcijas
(59. attēls).
5.4.13.1. Kursa ieraksts
Ja nepieciešams, aktivizē kursa ierakstīšanu.
5.4.13.2. Kursa formāts
Lai izvēlētos kursa ierakstīšanas formātu, atzīmējiet izvēlnē
attiecīgo vienumu.
5.4.13.3. Kursu mape
Lai izvēlētos mapi, kurā tiks ierakstīti kursi, direktorija laukā
izvēlieties to un nospiediet OK pogu (59. attēls).

6. Funkcionālās opcijas
6.1. Maršruti

Att. 59

Maršrutu var izveidot no jūsu atrašanās vietas uz jebkuru citu
punktu, ko var iestatīt izvēlnē "Atrast", izvēlēties sadaļā "Vēsture" un sarakstā "Favorīti" un parādīt kartē.
„Doties!” — maršruta vadības režīmā šī poga savieno esošā maršruta pirmo punktu ar izvēlēto punktu (visi
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punkti starp tiem tiks dzēsti).
„Informācija” — informācija par izvēlēto punktu. Nospiežot pogu,
tiek parādīta papildu informācija.
„Iestatīt sākumu” - punkts kļūst par pašreizējā maršruta
sākumpunktu, kad jāatspējo GPS uztvērējs.
„Maršruts caur” — pievieno punktu esošajam maršrutam.
Pēdējais pievienotais punkts (kad pievienojat vairākus) kļūs par
otro (pēc pirmā punkta vai pašreizējās atrašanās vietas) prioritāro punktu šajā maršrutā.

Att. 60

„Iestatīt galamērķi” — maršruta beigās tiek pievienots punkts kā maršruta turpinājums.
„Kopēt” - kopē izvēlētā punkta koordinātes.
„Īsziņas taustiņš” - izmantojot šo taustiņu, varat nosūtīt konkrētā
punkta koordinātes.

Att. 61

Att. 62
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6.1.1. Automaršrutēšana
Lai automātiski iestatītu maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas, nospiediet uz kartes un izvēlnē,
kas parādās, izvēlieties "Kursors" un pēc tam "Doties!" (63. attēls). Pievērsiet uzmanību: kartēs, kurās nav
informācijas maršrutu iestatīšanai, maršruts izskatīsies kā taisna, zaļa līnija, kas savieno jūsu atrašanās vietu ar galamērķi,
ignorējot ēkas, ceļus utt.

6.1.2. Maršruta
rezultātiem

izveidošana

pēc

meklēšanas

Dodieties uz izvēlni „Meklēšana”, atrodiet nepieciešamo objektu, caur kuru vēlaties veidot maršrutu, noklikšķiniet uz tā un
izvēlnē, kas parādās, izvēlieties „Doties!”. Klikšķinot uz
"Informācija par objektu", parādās poga „Maršruts caur” Att. 63
pievienojiet punktu caur diviem esošā maršruta punktiem, tas
kļūst par otro maršruta punktu, un „Iestatīt galamērķi” - punkts tiek pievienots maršruta beigās kā
turpinājums. Abas pogas ir pieejamas tikai gadījumā, ja uz kartes ir izveidots maršruts.

6.1.3. Manuāla maršruta izveide
Lai izveidotu maršrutu, klikšķiniet uz kartes, lai ieliktu pirmo maršruta punktu. Ekrāna apakšā, sadaļā
"Informācija" izvēlieties "Kursors" - "Iestatīt sākumu". Tad atrodiet maršruta galapunktu un spiediet pogu
"Kursors" - "Doties!". Ja kartē ir informācija automātiskajai maršrutēšanai, maršruts tiks veidots, balstoties
uz šiem datiem, un tas būs īsākais maršruts laika vai attāluma ziņā. Pretējā gadījumā maršruts savienos
maršruta punktus ar taisnām līnijām.

6.1.4. Rediģēt maršrutu
Klikšķiniet uz manevra zīmes, lai rediģētu maršrutu. Konteksta
izvēlnē, kas parādās noklikšķinot, ir maršruta rediģēšanas
pamatkomandas (64. attēls).
„Pārtraukt maršruta vadību” — dzēš maršrutu no kartes un aptur
maršrutēšanu.
„Izvairīties” — kad pārvietojaties pa aktīvo maršrutu, šis izvēlnes
vienums norāda programmai, ka no pašreizējās atrašanās
vietas maršrutā nav iespējams doties tālāk. Programma analizē
situāciju un meklē alternatīvu, īsāku ceļu. Kad sistēma ir izslēgta, šis vienums nav pieejams.

Att. 64

„Doties uz nākamo punktu” — nospiediet šo pogu, lai dotos uz nākamo maršruta punktu, ja pēkšņi esat
palaiduši garām pašreizējo punktu.
„Demonstrācijas maršruts” — šis izvēlnes vienums ir pieejams tikai gadījumā, ja izslēdzat GPS. Izmantojot
šo izvēlnes vienumu, varat apskatīt kustību maršrutā, maršruta pagriezienus un vispārīgu informāciju par
maršrutu. Pilna demonstrācija ļauj jums laicīgi noteikt bīstamas vai nelabvēlīgas maršruta daļas un
nepieciešamības gadījumā mainīt maršrutu.
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„Parādīt maršrutu” - attēlo maršrutu, ievietojot to ierīces ekrānā.
Izmantojot maršruta viduspunktus, to var rediģēt. Kad maršruts
ir aktīvs, nospiediet jebkur uz kartes, lai izveidotu punktu. Tad
nospiediet uz "Kursors" un izvēlieties bultiņu ekrāna labajā,
apakšējā stūrī. Pēc tam redzēsiet taustiņu "Doties", "Apstāties",
"Turpināt", "Sākt" un varēsiet nokopēt objekta koordinātes.

6.1.5. Informācija par maršrutu
Programma ļauj darboties ar maršrutu. Dodieties uz "Maršruts"
(65. attēls).

Att. 65

Lapas augšdaļā ir norādīts kopējais maršruta garums. Lapas
apakšdaļā ir pogas, kas ļauj jums importēt un eksportēt maršrutu. "Rediģēt maršrutu", "Maršruta plānošana", "Parādīt maršrutu", "Izvairīties", "Demonstrācijas maršruts" un "Eksportēt" iestatījumi pieejami tikai tad, kad maršruts ir aktīvs.
Izvēlnē "Maršruta plānošana" tiek parādīti maršruta punkti.

Att. 66

Att. 67
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6.2. Kursi
Navitel piedāvā kursa ierakstīšanas iespēju (68. attēls).
Funkcijas nosaukums ir "Kursa ierakstīšana", un to var
ieslēgt/izslēgt sadaļā "Izvēlne"->"Iestatījumi"->"Kursi" vai
nospiežot pogu rīkjoslā. Šī funkcija pieejama tikai tad, kad
satelīti ir ieslēgti.

6.3. Ceļa norādes
Ceļa norādes ļauj jums atzīmēt vietas ar izvēlētām koordinātēm.
Tās palīdz labāk orientēties un atzīmēt vietas, kas jūs interesē.
Punktu var izveidot manuāli. Tiem tiek automātiski piešķirti
nosaukumi ar kārtas skaitļiem 3D formātā.

Att. 68

Lai izveidotu ceļa norādi, klikšķiniet uz vēlamās atrašanās vietas kartē. Parādīsies zaļš kursors. Tad ekrāna apakšdaļā nospiediet "Saglabāt".
Ceļa norādes ir sadalītas grupās (piemēram: pakalpojumi, ēkas, transports utt.), lai atvieglotu
nepieciešamā punkta meklēšanu. Lai izvēlētos pareizo ceļa
norādes veidu, klikšķiniet uz pašreizējā veida ikonas.
Visu ceļa norāžu sarakstu var apskatīt izvēlnē "Meklēšana",
sadaļā "Ceļa norādes". Šajā lapā varat rīkoties ar punktiem:
pievienot punktu, dzēst visus punktus, eksportēt un importēt
punktus, izmantojot pogu (konteksta izvēlne) ekrāna apakšdaļā.
Lai dzēstu ceļa norādi, izvēlieties "Rediģēt" augšējā labajā stūrī.
Lai eksportētu ceļa norādes, dodieties uz izvēlni "Ceļa norādes"
Att. 67
un izvēlieties vienību "Eksportēt". Atvērsies logs ar failu sarakstu. Visas ceļa norādes tiks eksportētas uz izvēlēto mapi.
Lai importētu ceļa norādes, veiciet tās pašas darbības. Pēc ceļa norāžu importēšanas parādās logs, kas
informē par importēto punktu skaitu.
Noklikšķinot uz ceļa norādes nosaukuma, tiks atvērts logs "Mans maršruts", un jūs redzēsiet savu
atrašanās vietu kartē.
Ja izvēlēsieties "Doties!", programma izveidos maršrutu uz šo
punktu.
Varat arī spiest uz pelēkās bultiņas ekrāna labajā pusē, lai atvērtu logu "Informācija", kur varat ceļa norādi iestatīt kā sākuma,
vidus vai gala punktu.

Att. 68
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6.4. Satiksmes sastrēgumi
Uzmanību! Šī funkcija pieejama tikai tad, kad GPRS ir ieslēgts.
Informācija par to ir pieejama jūsu ierīcē; to varat iegūt no
ražotāja.
Uzņēmuma Navitel pakalpojums "Navitel.Satiksmes sastrēgumi" ļauj jums ierīcē lejupielādēt informāciju par satiksmes sastrēgumiem visā Krievijas teritorijā, kā arī uz Ukrainas un citu valstu ceļiem, kuru oficiālās kartes piedāvā Navitel.

Att. 69

Navitel informācija par satiksmes sastrēgumiem pieejama "Iestatījumi"->"Tiešsaistes pakalpojumi">"Satiksmes sastrēgumi", un turpmākai pakalpojumu lietošanai
nav nepieciešami papildu dati (69. attēls).
Satiksmes informācija ir pieejama 24 stundas dienā.
Programma atbalsta bezmaksas satiksmes sastrēgumu
pakalpojumu caur GPRS.
Pakalpojuma stāvoklis atbilst zīmei, kas attēlota displeja augšdaļā. Simbols var būt trīs dažādās krāsās: zaļš (ir satiksmes
sastrēgumi, informācija atjaunināta), dzeltens (ir satiksmes sastrēgumi, bet informācija ir novecojusi) un sarkans (nav savienojuma). Ja lauki "Izmantot maršrutēšanai" un "Rādīt kartē"
nav izvēlēti, satiksmes sastrēgumu zīme būs pelēka.

Att. 70

Satiksmes sastrēgumi ierīces ekrānā tiek attēloti dažādās krāsās, atkarībā no satiksmes blīvuma. Uz galvenajiem pilsētas lielceļiem, atkarībā no ātruma, tiek attēlotas šādas krāsas:
•
•
•
•

Sarkana - satiksmes sastrēgums;
Oranža - blīva satiksme;
Dzeltena - satiksme varētu sagādāt nelielas problēmas;
Zaļa - normāla satiksme.

Turklāt, stāvoklis ir atkarīgs no kopējā satiksmes blīvuma uz netālu esošajiem lielceļiem, luksoforu darbības, remontdarbiem, papildu ceļiem, satiksmes negadījumiem un citiem faktoriem, kas ietekmē transportlīdzekļu pārvietošanos. Kad funkcija "Izmantot automaršrutēšanu" ir ieslēgta, automaršrutēšanas laikā
tiks izmantota informācija par ceļu stāvokli. Maršruts, kas izveidots, ņemot vērā satiksmes sastrēgumus,
var būt nedaudz garāks, taču jūs pārvietosieties pa tukšākiem ceļiem (saskaņā ar Navitel sistēmas informāciju). Optimālajos maršrutos tiek ņemts vērā maksimālais atļautais ātrums dažādās ceļa daļās, un jūsu
izvēle maršruta iestatījumos - īsākais laiks vai īsākais ceļš.

37

6.5. Atrast
Šī programma ietver dažādu objektu meklēšanu kartē atbilstoši
dažādiem nosacījumiem (71. attēls). Atrasto objektu var apskatīt
un pievienot maršrutam dažādos veidos. Meklēšanas nosacījumu ievadīšana tiek veikta, izmantojot iestatījumos iepriekš
izvēlēto tastatūru. Tastatūru var noslēpt vai parādīt, nospiežot
pogu ekrāna augšējā labajā stūrī.
Dažos meklēšanas veidos, rakstot meklēšanas frāzi ar tastatūru, pie ierakstītā vārda tiks parādīts to objektu skaits, kas
atbilst meklēšanas nosacījumiem. Tastatūra tiks automātiski
paslēpta, kad objektu kopējais skaits ietilps lapā. Klikšķiniet uz
vajadzīgā objekta, lai izvēlētos to no saraksta. Ja kļūdījāties rakstot, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu, lai atgrieztos.

Att. 71

6.5.1. Meklēt "Pēc adreses"
• Izvēlieties valsti
Meklēšanas lapas augšdaļā ir četras pogas (72. attēls):
„[Izvēlieties valsti]”, „[Izvēlieties pilsētu]”, „[Izvēlieties ielu]” un
„[Izvēlieties ēku]”. Pilsētas, ielas un ēkas vai krustojuma izvēle
nav pieejama, līdz neesat izvēlējušies attiecīgi valsti, pilsētu vai
ielu.

Att. 72

Izvēlieties vajadzīgo valsti no saraksta, izmantojot tastatūru. Ja
tastatūra jums nav vajadzīga, to var paslēpt, nospiežot pogu,
kas atrodas ekrāna augšējā stūrī. Tastatūra tiks automātiski
paslēpta, kad izvēlētās valstis aizklās visu lapu. Lai izvēlētos
valsti no saraksta, uzklikšķiniet uz tās. Tiks aktivizēts vienums
"[Izvēlieties pilsētu]".
• Izvēlieties pilsētu
Pilsētas izvēle līdzinās valsts izvēlei. Sāciet rakstīt pilsētas
nosaukumu un izvēlieties to no saraksta (73. attēls).

Att. 73

• Izvēlieties ielu
Ar tastatūru rakstiet tās ielas nosaukumu, kurā atrodas jums
vajadzīgais objekts. Kad rakstīsiet, sarakstā paliks tikai tie ielu
nosaukumi, kas atbilst meklēšanas kritērijiem. Uz tastatūras tiks
izgaismoti burti, kas varētu būt nākamie ielas nosaukumā. Kad
lapu piepildīs iespējamie ielu nosaukumi, tastatūra automātiski
tiks paslēpta, un jūs varēsiet izvēlēties vēlamo ielu no saraksta
(74. attēls).

Att. 74
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• Izvēlieties ēku
Līdzīgi kā ar ielas nosaukumi, ierakstiet ēkas numuru. Lai atgrieztos pie iepriekšējā soļa, spiediet pogu,
kas atrodas apakšējā kreisajā stūrī. Ja vēlaties atrast krustojumu, nevis ēku, varat izlaist šo soli un doties
tālāk uz nākamo izvēlnes vienumu.
• Izvēlieties krustojumu
Pēc tam, kad esat izvēlējušies ielu, kas ir daļa no nepieciešamā krustojuma, varat sākt meklēt krustojumu.
Krustojumu meklēšanas izvēlne (99. attēls) ir līdzīga ielu meklēšanas izvēlnei, vienīgi tajā ir mazāk avota
datu. Tādēļ, ja nezināt pareizo krustojuma ceļa nosaukumu, varat paslēpt tastatūru, nospiežot uz tās
ikonas ekrāna augšējā labajā stūrī, un manuāli atrast to sarakstā.
• Rezultāts
Pēc tam, kad objekts atrasts, varat apskatīt kartē tā atrašanās vietu un turpināt maršrutu uz šo objektu (77.
attēls). Ja meklēšanas laikā iespējojāt maršruta vadību (kartē tiek veidots maršruts), atrasto objektu var
iekļaut maršrutā kā vienu no viduspunktiem. Lai to izdarītu,
klikšķiniet uz objekta nosaukuma un izvēlieties vienu no
iespējām: „Maršruts caur” - objekts tiks iekļauts starp diviem
maršruta punktiem, kļūstot par otro maršruta punktu, vai
„Galapunkts” - un objekts tiks pievienots maršruta beigās.

6.5.2. Meklēt „Tuvākās vietas”

Veicot dažus soļus, varat meklēt arī konkrētam punktam tuvākos
objektus. Pieejami ne tikai dažādi objektu tipi, bet arī tuvāko
objektu meklēšanas vēsture.
• Izvēlieties orientieri
Att. 77
Meklējot tuvākos punktus, orientieris ir galvenais meklēšanas
termins. Orientieris ir punkts, attiecībā pret kuru tiks meklēti tuvākie noteiktā objekta veida objekti. Lapā
(78. attēls) redzēsiet šādus orientierus: "Pašreizējā atrašanās
vieta" – meklējiet savai atrašanās vietai tuvākos objektus (šī
iespēja ir aktīva, kad satelīti ir ieslēgti), "Kursors" – kā sākuma
punkts tiek izvēlēta pašreizējā pozīcija kartē, "Pasta adrese" –
meklējot tuvākos objektus norādītajai adresei, "Pēc maršruta" –
meklējiet punktus, kas atrodas maršruta tuvumā, "Galapunkts" –
meklējiet objektus, kas atrodas maršruta galapunkta tuvumā,
"Vēsture" – kā orientieri var izvēlēties kādu objektu no vispārīgās meklēšanas vēstures.
• Meklēt konkrētu objektu
Pēc tam, kad būsiet izvēlējušies objekta kategoriju, atvērsies
Att. 78
lapa ar visiem nepieciešamajiem objektiem, kas sakārtoti pēc
attāluma no orientiera (augošā secībā).
• Rezultāts
Pēc tam, kad objekts atrasts, varat apskatīt kartē tā atrašanās
vietu un maršrutu līdz tam. Tāpat kā citos meklēšanas veidos,
pievienojiet objektu maršrutam un atmetiet objektu, ja ir iespējota maršruta vadība (79. attēls).

6.5.3. Meklēt "Draugus"
Šajā izvēlnes vienumā varat atrast sava drauga atrašanās vietu
un maršrutu, lai nokļūtu līdz viņam. Jums jāizvēlas draugs no
saraksta un jāuzklikšķina uz viņa vārda (80. attēls). Atvērsies
lapa ar drauga atrašanās vieta. Varat nospiest pogu "Doties!", lai
apskatītu maršrutu līdz drauga atrašanās vietai (80. attēls).

6.5.4. Meklēt "Ceļa norādes"
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Att. 79

Šajā meklētājā ir saraksts ar visām ceļa norādēm, ko varat
izmantot, lai meklētu objektus. Ceļa norādes tiek meklētas, izmantojot to nosaukumus Meklēšanas rezultātos tiek parādīts ne tikai ceļa norādes nosaukums, bet arī attālums līdz tai. Varat iestatīt maršrutu caur ceļa
norādi vai atrast to kartē. Šajā izvēlnē varat arī rediģēt ceļa norādes, dzēst izvēlēto punktu vai visas ceļa
norādes, nosūtīt tās koordinātes, izmantojot Navitel.Īsziņas, eksportēt un importēt tās.

6.5.5. Vēsture
Visi objekti, kas jebkad atrasti, izmantojot visus meklēšanas veidus (81. attēls). Šajā meklēšanas veidā
objekti ir sakārtoti pēc meklēšanas datuma - sākumā ir jaunākie atrastie objekti. Varat dzēst vienumus no
šī saraksta, ja esat pārliecināti, ka tos vairs neizmantosiet.

6.5.6. Favorīti
Atrodiet objektus, kas meklēti visbiežāk.
Atšķirībā no meklēšanas "Vēstures", objekti šajā meklēšanas
veidā ir sakārtoti
pēc izmantošanas reižu skaita, nevis pēc pēdējās izmantošanas
reizes datuma.

6.5.7. Meklēt "Pēc koordinātēm"
Meklēt konkrēta objekta koordinātes. Koordinātes var ievadīt
manuāli vai jau sagatavotas, labajā pusē nospiežot pogu
"Ielīmēt", pēc tam, kad tās saglabātas pie informācijas par
objektu lapā "Karte".
"Rezultāts" — parādīt kartē punktu ar ievadītajām koordinātēm
(81. attēls).
"Doties" — automaršrutēšana līdz šim maršruta punktam;
Lai apskatītu papildu opcijas, klikšķiniet uz bultiņas ekrāna
apakšējā labajā stūrī (82. attēls).
"Iestatīt sākumu" — atzīmējiet izvēlēto punktu kā maršruta
sākumpunktu;
"Maršruts caur" — ja ir izveidots maršruts, tas tiek pārveidots,
lai iekļautu punktu ar ievadītajām koordinātēm;
"Iestatīt galamērķi" — mērķis kartē kļūst par maršruta
galamērķi. Un iepriekšējais maršruta galamērķis kļūst par
viduspunktu.
"Atpakaļ" — atgriezties izvēlnē;
"Karte" — atgriezties kartē.

Att. 80

Att. 81

6.5.8. Meklēt "Kartē"
Kad izvēlaties šo izvēlnes vienumu, tiek attēlota pašreizējā
vieta kartē.
Varat izveidot maršrutu uz šo vietu, nospiežot pogu "Doties!".

Att. 82
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6.6. 3D objekti
Trīsdimensiju objekti ļoti precīzi atveido ēkas oriģinālo struktūru un tiek atveidoti kartē. Lai augšupielādētu 3D modeļus, dodieties uz tīmekļa vietnes http://navitel.ru/en/downloads/design/ sadaļu "Lejupielādes".
Tad sarakstā atrodiet vienumu "Objektu trīsdimensionālie modeļi" un lejupielādējiet failu Models.zip.
Saglabājiet arhīva Models.rar failus. Iekopējiet mapi Models atmiņas kartes direktorijā
\NavitelContent\Models\. Tad ieslēdziet Navitel un meklējiet "Pēc adreses" vai "Tuvākās vietas".

6.7. Navitel sarunas
Funkcija "Navitel sarunas" ļauj lietotāju starpā mainīties
koordinātēm, lai noskaidrotu atrašanās vietu, kā arī nosūtīt
jebkura objekta koordinātes (83. attēls).
Ir divu veidu īsziņas: nosūtīt savas koordinātes - "Esmu šeit"; un
pieprasīt cita lietotāja koordinātes "Kur tu esi?". Lai nosūtītu
ziņu, nospiediet pogu ekrāna apakšdaļā. Noklikšķinot uz šīs
izvēlnes vienības, atveras logs ar laukiem (84. attēls). Tur varat
ievadīt informāciju, piemēram, saņēmēja numuru, vārdu, aprakstu un koordinātes. Numuru var ievadīt ar tastatūru.

Att. 83

Att. 84
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6.8. Navitel.Notikumi
Uzmanību! Šī funkcija pieejama tikai tad, ja ierīce savienota ar
GPRS. Vairāk informācijas varat iegūt no ierīces ražotāja.
Funkcija Navitel.Notikumi papildina Navitel.Sastrēgumi.
Izmantojot to, varat noteikt satiksmes sastrēguma iemeslu, kā
arī izvēlēties labāko stratēģiju, lai izvairītos no sastrēguma.
Notikumi tiek parādīti kartē kā mazas zīmītes, un ir dažādi
notikumi veidi: "Satiksmes negadījums", "Fotoradars",
"Remontdarbi" un "Citi brīdinājumi".

Att. 85

Jūs varat apskatīt informāciju par katru notikumu un tā aprakstu, kā arī apstiprināt vai noliegt šī notikuma
esamību. Lai to izdarītu, novietojiet kursoru uz notikuma un noklikšķiniet uz "Notikumi", kas parādās ekrāna labajā pusē.
Virs punkta esošajā informācija redzēsiet, kad šis punkts iestatīts, un tā aprakstu.
Lai atzīmētu notikumu kartē, izvēlieties kartē punktu un
nospiediet pogu, kas atzīmēta ar izsaukuma zīmi. Ja neizvēlēsieties kartē punktu, notikums tiks pievienots pašreizējās kartes
pozīcijas apgabalā atbilstoši mērogam.
Izvēlieties nepieciešamo notikuma veidu. Ceļu satiksmes
negadījuma gadījumā varat norādīt, kurā ceļa daļā tas noticis.
Turklāt, klikšķinot uz ievades lauka, varat ievadīt notikuma
aprakstu.

Att. 86

Piezīme: katrs lietotājs 10 minūšu laikā nevar izveidot vairāk par 3 notikumiem. Notikumu nevar iestatīt
tuvāk par 100 m citiem līdzīgiem notikumiem. Ja centīsieties pārsniegt ierobežojumu, saņemiet ziņojumu
par kļūdu.
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6.9. Navitel.Draugi
Jaunais interaktīvais pakalpojums "Navitel.Draugi" ļauj jums atrast drauga atrašanās vietu kartē reāllaikā,
kopīgot jūsu atrašanās vietu ar draugiem, nosūtīt un saņemt ziņas vai izveidot maršrutu, lai tiktos ar
draugiem.

6.9.1. "Navitel.Draugi" konts.
Lai izmantotu "Navitel.Draugi" funkcijas, jums jāreģistrējas tīmekļa vietnē www.navitel.ru. Tāpat jums
vajadzīga vismaz viena ierīce, kurā instalēta Navitel Navigator
programma ar aktivizētu licences atslēgu. Šai ierīcei jābūt
pievienotai tīmekļa vietnes lapā "Privātā zona", sadaļā "Manas
ierīces".
Ja jums nav konta tīmekļa vietnē www.navitel.ru vai jūsu ierīce
nav pievienota lapā "Privātā zona", pēc ierīces ieslēgšanas
pakalpojums "Navitel.Draugi" piedāvās jums ātri reģistrēties (87.
attēls).
Kad izvēlaties reģistrācijas opciju, jums ir iespēja izvēlēties
vienu no diviem variantiem: reģistrēt jaunu kontu vai reģistrēt
Att. 87
jaunu ierīci (izmantojot esošu kontu).
6.9.1.1. Reģistrēt jaunu kontu
1. Logā "Reģistrācija" izvēlieties "Reģistrēt jaunu kontu" (88. attēls).
2. Ievadiet pieteikumvārdu.
3. Ievadiet paroli un atkārtoti ievadiet to laukā "Apstiprināt".
4. Ievadiet ierīces nosaukumu.
5. Pēc tam, kad esat aizpildījuši visus logus lapā "Reģistrācija", augšējā labajā stūrī nospiediet "OK" (vai
"Reģistrācija" lapas apakšdaļā).
6. Ja reģistrācija bijusi veiksmīga, jūs redzēsiet ziņojumu "APSVEICAM! Apsveicam! Reģistrācija bijusi
veiksmīga".
Pēc veiksmīgas reģistrācijas lietotājs var sākt izmantot "Navitel.Draugi" pakalpojumu.
Lai dzēstu ierīci un mainītu (atjaunotu) jūsu pieteikumvārdu vai paroli, jums jāpiesakās tīmekļa vietnē un
sadaļā "Profils" – "E-pasta maiņa" jāievada jūsu e-pasta adrese.
Norādītajā e-pasta kastītē saņemsiet apstiprinājumu.
6.9.1.2. Reģistrēt jaunu ierīci
Lai reģistrētu jaunu ierīci esošā kontā, pieteikšanās logā izvēlieties "Reģistrēt jaunu ierīci".
Attiecīgajos laukos ievadiet pieteikumvārdu un paroli, tad ievadiet tās ierīces nosaukumu, ko vēlaties reģistrēt.
Ja reģistrācija bijusi veiksmīga, jūs redzēsiet ziņojumu "APSVEICAM! Reģistrācija bijusi veiksmīga"

Att. 88
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6.9.2. Navitel.Draugi" lietošana
6.9.2.1. "Navitel.Draugi" pieteikšanās
Pieteikties var divos dažādos veidos:
1. Izvēlne – Iestatījumi – Tiešsaistes pakalpojumi – Iespējot
Navitel.Draugi pakalpojumu (89. attēls).
Pārslēdzieties uz pakalpojumu un ievadiet savu pieteikumvārdu
un paroli. Pirms spiest OK, varat iespējot opciju "Atcerēties
paroli", lai tā nebūtu atkārtoti jāievada, kad izmantosiet pakalpojumu.
2. Lapā "Karte" klikšķiniet uz ikonas rīkjoslā un izvēlieties vienumu "Ieslēgt" (90. attēls).
Ja autorizācija nav izdevusies, programma ziņos par kļūdu un
vēlreiz atvērs to pašu logu. Lai aizmirstu saglabāto paroli, varat
spiest pogu "Aizmirst paroli" ierīces iestatījumos.
6.9.2.2. "Navitel.Draugi" izvēlne
Varat izmantot "Navitel.Draugi", nospiežot rīkjoslas pogu lapā
"Karte" (90. attēls). Klikšķinot uz ikonas, parādīsies uznirstošā
izvēlne ar šādām pogām:
1. Ieslēgt/Izslēgt.
2. Draugi.
3. Atrast draugus.
4. Draudzības pieprasījums.
5. Iestatījumi.
6. Atcelt.
Pogas "Draugi", "Atrast draugus" un "Draudzības pieprasījums"
ir pieejamas tikai pēc autorizēšanās.

Att. 89

Att. 90

6.9.2.3. Draudzības pieprasījums
Lai atrastu draugu uznirstošajā izvēlnē, nospiediet pogu "Atrast
draugus", ievadiet drauga pieteikumvārdu (reģistrjutība netiek
ņemta vērā) un spiediet OK.
Jūs redzēsiet informāciju par lietotāju ar izvēlēto pieteikumvārAtt. 91
du.
Lai pievienotu draugu, spiediet uz ekrāna apakšdaļā esošās pogas "Nosūtīt pieprasījumu" (91. attēls).
Pēc pieprasījuma nosūtīšanas varat to atcelt, nospiežot pogu "Atcelt pieprasījumu". Šādā gadījumā
pieprasījums tiks dzēsts gan jūsu, gan drauga programmā.
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Nosūtītos un saņemtos pieprasījumus varat apskatīt izvēlnē
"Draudzības pieprasījums" (92. attēls).
Pēc pieprasījuma nosūtīšanas jūsu draugs saņems paziņojumu
un varēs to apstiprināt.
Kad jūsu draugs būs apstiprinājis pieprasījumu, jūs saņemsiet
ziņu "Apstiprinātie pieprasījumi" izvēlnē "Draudzības
pieprasījums".
Pieprasījumu izveidei ir šādi ierobežojumi: 10 stundu laikā
Att. 92
nevarat nosūtīt vairāk par 10 draudzības pieprasījumiem,
nevarat atkārtoti piedāvāt draudzību cilvēkam, kas noraidījis jūsu pieprasījumu. Taču, ja šī persona nosūtīs
jums draudzības pieprasījumu, jūs atkal varēsiet šim cilvēkam nosūtīt savu draudzības pieprasījumu.
Nosūtītais pieprasījums būs aktīvs, līdz tas ir aizvērts: persona tam piekrīt, noraida to vai jūs atceļat
pieprasījumu. Līdz tam pieprasījums būs atvērts.
6.9.2.4. Draugu saraksts
Kad jūsu draugs apstiprinājis pieprasījumu, jūs redzēsiet informāciju par viņu izvēlnē "Draugi" (93. attēls).
Sarakstā redzama galvenā informācija par jūsu draugiem: lietotāja vārds, attēls, pašreizējā atrašanās vieta
un atjauninājuma laiks, drauga stāvoklis (attēla krāsa, skatīt 5. punktu).
Tiek piedāvāta arī ātrās meklēšanas iespēja pēc vārda pirmā
burta.
6.9.2.5. Drauga profils
Kad noklikšķināt uz drauga pieteikumvārda, atveras Drauga profils, kurā ir pilna informācija un iespējamās darbības, kas saistītas ar šo draugu:
1. Pamatinformācija par šo draugu: attēls un stāvoklis (attēla
krāsa: zaļa - ja lietotājs ir aktīvs, pelēka - ja nav aktīvs). Kad noklikšķināt uz pamatinformācijas līnijas, atveras pilns saraksts ar
Att. 93
drauga konta atribūtiem, tajā skaitā kontakti: tālruņa numurs,
adrese utt. Tāpat ir iespējams mainīt drauga vārdu (šis vārds parādīsies tikai jūsu sarakstā), nospiežot
"Rediģēt" blakus vārdam (93. attēls).
2. Atrašanās vieta: klikšķinot uz šī vienuma, jūs kartē pārvietosieties uz konkrēto atrašanās vietu. Kad šis
režīms ir ieslēgts, tiek aktivizēta sekošana - ja jūsu draugs pārvietojas, karte ekrānā pārvietojas
viņam/viņai līdzi. Tiklīdz kā veiksiet kādu darbību (klikšķināsiet kartes ekrānā, tajā skaitā tuvināsiet/dzēsīsiet), režīms tiek atcelts.
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3. Ziņa: pēdējā ziņa no sarakstes ar draugu. Noklikšķinot uz Ziņas, tiek atvērta sarakste (tērzēšana) ar
draugu.
4. Ierīce: jūsu drauga ierīču saraksts. Atverot šo vienumu, jūs redzēsiet dialogus ar visu ierīču atrašanās
vietām un to atrašanās vietām kartē.
5. Jūsu pašreizējie privātuma iestatījumi. Klikšķinot uz "Privātums", varat iestatīt jaunu privātuma režīmu.
6. Iespēja pārtraukt draudzību.
6.9.2.6. Privātums
"Navitel.Draugi" pakalpojumā jūs varat iestatīt privātumu. Tas ir režīms atrašanās vietas kopīgošanai ar
draugu.
Varat iestatīt vienādu privātumu visiem draugiem vai katram atsevišķi. Lai iestatītu vienādu privātumu
visiem draugiem, jāklikšķina uz "Navitel.Draugi" ikonas rīkjoslā un jāizvēlas "Iestatījumi" – "Privātuma iestatījumi" (94. attēls).
Lai izvēlētos individuālus privātuma iestatījumus, sadaļā "Privātuma iestatījumi" klikšķiniet uz drauga vārda
un izvēlieties opciju vai sadaļā "Drauga profils" izvēlieties "Privātums" un nepieciešamos iestatījumus.
Privātumu varat iestatīt tikai pašreizējai ierīcei.
Ir trīs privātuma veidi:
1. Kopīgot precīzu atrašanās vietu. Draugi var redzēt precīzu
vietu, kur ierīce atrodas, kā arī tās stāvokli (tiešsaistē/bezsaistē).
2. Kopīgot aptuvenu atrašanās vietu. Draugi redzēs pilsētu, kurā
ierīce atrodas, un jūsu drauga stāvokli. Šajā gadījumā tiek
uzrādīts, ka ierīce atrodas lielas pilsētas centrā (pilsēta, kas
atrodas tuvumā ierīces patiesajai atrašanās vietai).
3. Nekopīgot manu atrašanās vietu. Draugi neredz jūsu ierīci
kartē un neredz tās stāvokli.

Att. 94

6.9.2.7. Iestatījumi
"Navitel.Draugi" ir papildu iestatījumi, kas pieejami
"Navitel.Draugi" izvēlnē un galvenajā izvēlnē (Izvēlne –
Iestatījumi – Tiešsaistes pakalpojumi – Draugu iestatījumi).
1. Iespējot "Navitel.Draugi" pakalpojumu: ieslēgt/izslēgt.
2. Profils (95. attēls): jūsu profils, kur varat rediģēt informāciju
par sevi. Visi dati būs redzami lietotājiem meklēšanas laikā, kā
arī pēc tam, kad jūs būsiet pievienots kā draugs (profilā).
3. Aizmirst paroli: šī iespēja ir aktīva, ja iepriekš saglabājāt savu
paroli. Kad izvēlaties šo vienumu, programma parādīs ziņojumu,
ka parole būs jāievada, kad nākamreiz pieteiksieties.

Att. 95
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4. Privātuma iestatījumi: lūdzu, skatiet punktu "Privātums".
5. Nerādīt lietotājus bezsaistes režīmā: kad šis iestatījums ir
iespējots, draugi, kas ir bezsaistē, netiks parādīti kartē.
6. Atrašanās vietas datu apmaiņas biežums (96. attēls). Jo
biežāka ir apmaiņa, jo ātrāk tiek atjaunota drauga atrašanās
vieta un lietotāja atrašanās vieta. Tajā pašā laikā datu apmaiņas
biežums palielina datplūsmas apjomu (maksa par datplūsmu
tiek veikta saskaņā ar jūsu pakalpojumu sniedzēja tarifiem).
Noklusējuma biežums ir 10 sekundes.

Att. 96
7. Privātuma režīms jauniem draugiem: privātums attiecībā uz
jauniem draugiem, pēc noklusējuma. Privātuma iestatīšanas gadījumā (izņemot gadījumu "Noteikt individuāli") privātums attiecībā uz jauniem draugiem tiek
automātiski iestatīts izvēlētajā režīmā. Ja šajā izvēlnē esat iestatījuši vienumu "Noteikt individuāli", uz pogas "Draugi" (kā arī
dialogā starp draudzības pieprasījumiem) tiks attēlots skaitlisks
indikators (1) - tas nozīmē, ka jums jānosaka privātums jaunam
draugam (informācija tiks kopēta draudzības pieprasījumu
dialogā). Ierīces atrašanās vieta tiks slēpta no drauga, līdz
lietotājs nosaka privātuma režīmu.
8. Jūsu atrašanās vieta pakalpojumā "Navitel.Draugi": nosaka
atrašanās vietu avotu draugu pakalpojumā - GPS sensors vai
manuāli izvēlēta pozīcija (97. attēls).

Att. 97

6.9.2.8. "Navitel.Tērzēšana"
Lietotājs, kam ir piekļuve pakalpojumam "Navitel.Draugi" var nosūtīt privātas ziņas saviem draugiem un
saņemt šādas ziņas. Lai to izdarītu, jums jāatver tērzētava (atver ikona "Navitel.Īsziņas") un jāuzsāk
tērzēšana, nospiežot pogu "Uzsākt jaunu sarunu" ekrāna apakšdaļā, pēc tam nospiediet "Uzsākt
Navitel.Draugi sarunu" un izvēlieties draugu.
Ziņas tiek sakārtotas pēc saņemšanas laika dilstošā secībā, sākot ar jaunāko ziņu. Jaunākās ziņas būs
saraksta sākumā. Nelasītās ziņas tiek atzīmētas ar zaļu indikatoru lietotāja attēla augšējā labajā stūrī.
6.10.2.9. Sarunas
Sarunā ar draugu tiek parādītas visas izsūtītās un saņemtās ziņas, kas sakārtotas pēc datuma augošā
secībā. Kreisajā pusē uz balta fona tiek attēlotas jūsu drauga vēstules, savukārt labajā pusē uz pelēka
fona – jūsu vēstules.
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Ziņas vienā pusē ir sagrupētas pēc laika starp ziņu sūtīšanu (ne vairāk par 10 minūtēm). Ritinot ziņu vēsturi, programma pieprasa no servera vecās ziņas, kas automātiski tiek pievienotas sarunas sarakstam.
Lai nosūtītu jaunu vēstuli, jums jāatver tastatūra, jāievada ziņa un jānospiež poga "Sūtīt". Ziņa, kas tiek
sūtīta, ir attēlota oranžā krāsā. Ziņa, kuru nav izdevies attēlot, tiks attēlota sarkanā krāsā. Klikšķinot uz
ziņas, kas nav veiksmīgi nosūtīta, lietotājs to nosūtīs vēlreiz.
Sarunās ar draugiem varat nosūtīt dažāda veida informāciju par atrašanās vietu. Lai pievienotu ziņai savu
atrašanās vietu, spiediet pogu "Pievienot" un izvēlieties vēlamo pozīciju. Kad noklikšķināt uz ziņas ar
atrašanās vietu, šis punkts tiek parādīts kartē.
6.9.2.10. Jaunumu attēlošana
Kartē esošās pogas ("Navitel.Īsziņas", "Navitel.Draugi") atbalsta iespēju attēlot dažādus jaunumus.
Pakalpojumā "Navitel.Īsziņas" tās ir jaunās ziņas, bet "Navitel.Draugi" pakalpojumā tie ir draudzības
pieprasījumi un jauni draugi bez iestatīta privātuma. "Navitel.Draugi" uznirstošajā izvēlnē varat redzēt
visus sakārtotos jaunumu vienumus (98. attēls).
6.9.2.11. Draugi kartē
Kartē tiek parādītas visas jūsu draugu ierīces (izņemot tās, kas
ir bezsaistē, ja ieslēgts atbilstošais iestatījums). Ja draugs
pašlaik ir tiešsaistē, viņa ikona uz kartes būs zaļā krāsā, bet ja
viņš/viņa ir bezsaistē - tā būs balta. Nospiežot uz drauga ikonas,
tiek atvērts viņa profils.

Att. 98
Ja draugi ir pārāk tuvu cits citam (vienas ikonas centrs aizsedz
citu ikonu), tie tiek apvienoti vienā ikonā, kuras augšējā labajā
stūrī parādīts apvienoto ierīču skaits. Noklikšķinot uz šīs ikonas, tiek atvērts to draugu saraksts, kas atrodas konkrētajā punktā.
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7. Traucējummeklēšana
7.1. Iespējamā kļūda
Problēma

Risinājums

Programma
neieslēdzas

1. Pārinstalējiet programmatūru. Dodieties uz http://www.navitel.su/update/hiddensecure-page, ievadiet licences atslēgu un lejupielādējiet atjauninājumu. Tad
instalējiet to, sekojot tīmekļa vietnē sniegtajām instrukcijām.
2. Pārbaudiet SD (micro SD) karti (ja tajā ir saglabāta programmatūra)/ Dublējiet
visus datus un formatējiet to.
3. Pārbaudiet ekrāna darbību.

Nav savienojuma
ar satelītiem

1. Pārliecinieties, vai GPS savienojums ir ieslēgts. Satelīta ikonai jābūt zaļā krāsā.
2. Atjauniniet kartes un programmatūras versiju. Apmeklējiet
http://www.navitel.su/ update/hidden-secure-page, ievadiet licences atslēgu un
lejupielādējiet atbilstošo faila arhīvu. Sekojiet tīmekļa vietnē sniegtajām instrukcijām, lai ieinstalētu to.
3. Dodieties uz "Izvēlne" — "Lapas" — "Satelīti". Ja redzat dzeltenu ikonu — GPS
iestatījumi ir pareizi. Ierīce jāatstāj atklātā telpā (vai uz palodzes, balkona, auto
priekšējā paneļa), pēc tam, nekustinot ierīci, gaidiet, līdz izveidots GPS savienojums.
4. Pārliecinieties, vai citas programmas neizmanto tos pašus COM portus kā GPS
uztvērējs.
5. Atiestatiet GPS iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Konsultējieties ar pilnvarotu servisa centru.
6. Ja visi šie soļi nepalīdz, vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu GPS
uztvērēja darbību.

Maršrutējot:
1. Izdzēsiet DataRoute.bin failu (galvenajā katalogā vai Navi mapē, ja izmantojat
portatīvo navigācijas ierīci (PND)).
Ierakstot kursu:
1. Atjauniniet programmatūras versiju. Apmeklējiet
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page, ievadiet licences atslēgu un
Programma aizveras lejupielādējiet atbilstošo faila arhīvu. Sekojiet tīmekļa vietnē sniegtajām instrukcisistēmas kļūdas dēļ. jām, lai ieinstalētu to.
Citi gadījumi:
1. Atjauniniet programmatūras versiju. Apmeklējiet
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page, ievadiet licences atslēgu un
lejupielādējiet atbilstošo faila arhīvu. Sekojiet
norādījumiem tīmekļa vietnē, lai to ieinstalētu;
2. Pārbaudiet SD (micro SD) karti (ja tajā ir saglabāta programmatūra)/ Dublējiet
visus datus un formatējiet to.
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Problēma

Risinājums

Programma darbojas
demonstrācijas
režīmā pēc tam,
kad ierīcei veikts
remonts,
mainīta operētājsistēma,
lejupielādēta aparātprogrammatūra.

1. Pārliecinieties, ka Navitel Activation Key.txt fails atrodas galvenajā katalogā;
2. Nosūtiet pieprasījumu uz support@navitel.su ar šādu informāciju:
Tēma: Lūdzu, atkārtoti reģistrējiet programmatūru.
Nepieciešamais saturs:
1. Programmatūras licences atslēga (numurs no 22 zīmēm) vai aktivizācijas fails;
2. Vārds un kontakttālrunis.
Vēstulei jāpievieno fotogrāfijas, kurā redzama
programmatūras licences atslēgas aploksne.

1. Pārliecinieties, ka Navitel Activation Key.txt fails atrodas galvenajā katalogā;
Nevar aktivizēt
2. OEM (oriģinālā aprīkojuma ražotāja) versijas gadījumā pārliecinieties, vai proprogrammu vai karti.
grammatūra ir reģistrēta piešķirtajā ierīcē.
Pēc programmas iesPārliecinieties, vai pēc noklusējuma iestatīta MultiDID programmatūra. Ja tā nav –
lēgšanas tiek rādīti
dzēsiet to un nosūtīt pārreģistrācijas pieprasījumu (skatīt iepriekš tekstā).
dažādi ID.
1. Pārliecinieties, ka mapē \NavitelContent\Voices\ ir balss pakas;
2. Dodieties uz "Izvēlne" — "Iestatījumi" — "Ierīce" — "Skaņa" un pārliecinieties,
Nav skaņas
vai opcija "Izslēgt skaņu" ir atspējota.

1. Pārliecinieties, vai karšu komplekts ir ieinstalēts un programmatūras
versija ir atjaunināta ("Izvēlne" — "Informācija");
2. Pārliecinieties, vai karšu komplekts atbilst programmatūras versijai. Jaunu karšu
Problēmas ar
komplektu var lejupielādēt http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page pēc
kartēm, kamēr protam, kad esat ievadījuši savu licences atslēgu;
grammatūra darbo3. Pārliecinieties, ka mapē "Atlants" nav neoficiālo karšu. Ja jūsu ierīcē ir šādas
jas.
kartes, pārvietojiet tās uz citu mapi un vēlāk vajadzības gadījumā norādiet to;
4. Nosūtiet vēstuli ar problēmas aprakstu uz support@navitel.su vai
zvaniet uz: +7 (495) 23-23-137.

Navitel spraudni
šīsdienas ekrānam
var
izslēgt.

1. Spiediet "Start" — "Iestatījumi" — "Today";
2. Dodieties uz lapu "Elementi" un izņemiet ķeksīti no vienuma "Navitel Today".
Lai mainītu spraudņa izmēru, dodieties uz "Iestatījumi" un izvēlieties nepieciešamo
formātu.

Uzmanību! Nekad nedzēsiet programmatūras un karšu aktivizācijas failus.
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7.2. Programmas izmantošana pēc atteices
Ja programma aizvērta nepareizi (piemēram, ierīces akumulatora uzlādes līmenis bijis pārāk zems),
nākamreiz to ieslēdzot, redzēsiet informāciju pēc atteicas.
Šajā režīmā varat izvēlēties vienu no šādām opcijām:
"Ieslēgt lietotni" – ja programmatūra pirmoreiz ieslēdzas režīmā pēc atteices, izvēlieties
šo opciju. Šajā gadījumā Navitel Navigator saglabās visus jūsu iestatījumus, taču pastāv iespēja, ka
nepareizas izslēgšanas laikā atgadījusies kļūda, tādēļ Navitel Navigator darbosies nepareizi. Ja programmatūra neieslēdzas pareizi, kad esat izvēlējušies šo opciju, izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām.
"Atjaunojiet iestatījumus no pēdējās veiksmīgās ieslēgšanas reizes" – Navitel Navigator automātiski darbības laikā saglabā visus lietotāja datus un iestatījumus bez izņēmuma. Varat tos izmantot, lai ieslēgtu programmatūru pēc atteices. Ņemiet vērā, ka pēdējās izmaiņas, piemēram, iestatījumi, pēdējās vietas un
favorītu saraksti, kas tika mainīti pēdējās darba sesijas laikā, var būt pazuduši.
"Atiestatīt visus iestatījumus" – ja neviena no opcijām neļāva pareizi ieslēgt Navitel Navigator, izmantojiet
šo izvēlnes vienumu. Ņemiet vērā, ka Vēsture, Favorītu saraksti un visi iestatījumi pazudīs, bet ceļa
norādes un Navitel.Īsziņas tiks saglabātas.
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