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Sissejuhatus
Programmi funktsioonide põhijoonte juurde kuuluvad tuvastamine ja asukoha näitamine
kaardil, automaatne ja manuaalne teekonnapunktide seade, kavandab marsruuti, teostab
objektide otsingut arvutab ja näitab liikumisvõimalusi, kuvab ja registreerib trajektoorite
liikumist salvestatud radade abil ning palju muid funktsioone.

1. Programmi
kasutajaliides

№

Nimetus

Funktsioon

1

Hääl

Klikkides sellel nupul avate Heli menüü.

2

Kompass

Klikkides sellel nupul avate kontekstilise pakkumise, milles võib muuta kaartide orientatsiooni
(„Põhi üles“ – kart on alati orienteeitud põhja, „Rada üles“ – kaart on allati orienteeritud liikumise
suunaga marsruudil) või kuvatud kaardi tüüpi („Tasapinnaline vaade (2D)“, „Panoraamvaade
(3D)“) ning selle välimus („Öö Skin“, „Päeva Skin“, „Automaatne“).

3

Sõidurada

Käesolev sümbol näitab sõiduridu ning pakub võimalikke manööverdusi.

4

Teabe paneel

Käesolev sümbol näitab kõige lähemat manöövrit (näiteks pööret) ning kaugust selle tegemiseks.
Klikkides käesoleval sümbolil avate menüü valikutega, mis on seotud marsruudiga (näit. valik
mis võimaldab lõpetada marsruudijuhised).

5

Marsruut

Praeguse marsruudi visualiseerimine.

6

Teabe paneel

Käesolev teabepaneel kuvab aktuaalset kiirust, ülejäänud aega sihtkohta jõudmiseks,
kaugust sihtkohani ning arvatavat kohalejõudmis aega.

7

GPS kursor

Märkige aktuaalne asukoht kaardil sellisel juhul, kui GPS vastuvõtja on sisse lülitatud

8

Menüü

Klikkides sellel nupul peamise programmi menüü.

9

Teabe paneel

Käesolev teabepaneel kuvab tänava nimetuse, mille praegusel momendil sõidate.
Need teabed on kättesaadavad sellisel juhul, kui kaart neid sisaldab ning kui toimib
ühendus GPS/GLONASS. Kui kätteseaadaval pole tänavaid, kuvatakse suund.

10

Skaala nupp

Kaugemale suumimine.

11

Skaala nupp

Lähemale suumimine.

12

«Navitel.Sündmused»*

Nupp mis on mõeldud Navitel.Sündmused teenuse kasutamiseks.

13

Marsruudil toimuva
tegevuse näidik

Indikaator näitab tegevust ülejäänud marsruudiosa liinidel ning sellel asuvaid
marsruudipunkte (kui on kättesadavad) ning värvikoodiga olemasolevaid
liiklusummikuid marsruudil.

14

Akud

Käesolev ikoon näitab akude laetuse astet. Klikkides ikoonil kuvatakse vaba mälu
suurust seadmes.

15

GPS

Ühendatud GPS-i näitaja. Hall värv –GPS/GLONASS ühendus on välja lülitatud; punane
– vastuvõtja on sisse lülitatud, kuid pole saadud ühendust sateliidiga nebylo; kollane
– nõrk signaal; roheline – ühendus on olemas. Ikoonis kuvatud number märgistab
stalliitide arvu.

16

Navitel.Sõbrad*

Klikkides Navitel.Sõbrad teenuse ikoonil avate selle teenuse peamenüü. Teenused
võimaldavad lisada sõpru, kuvada nende asukohta ning vahetada nendega teavet.

17

Nupp «Kurzor»

Klikkides käesoleval nupul kuvatakse tegevuse valik, mida võib teha punktiga mis on
kaardil märgitud (vajutage nupule „Mine!“ tehes sellest lõpppunkti või lisate kuvaris
Omadused).

18

Nupp „Salvesta
WP“

Võimaldab salvestada märgitud punkt kaardil marsruudi orientiirina.

19

2D/3D

Ümberlülitusnupp lameda 2D ning panoraamse 3D vahel kaardi formaadis.

№

Nimetus

Funktsioon

20

Punkt kaardil

Lühikese klikkimisega kaardil märkige ükskõik missugune punkt, millega võib teäide
viia muid tegevusi: võite selle salvestada marsruudipunktina, lisada marsruudile,
kuvada teavet objekti kohta jne.

21

Aktualiseerimine*

Pakub ligipääsu ekraanile kus asub programmi ning kaardi värskendusprogrammi menüü.

22

Läbitud marsruudi
salvestus

Nupp marsruudi salvestamiseks: punane täpp – salvestamine käib; hall täpp –
üleskirjutamine on väljalülitatud.

23

Navitel. Ummikud*

Käesolev ikoon kuvab kogu liikluse intensiivsuse kümnepunktisel skaalal. Klikkides
nupul kuvatakse menüü teenuse Navitel.Transport osutamiseks.

24

Navitel.SMS*

Käesolev ikoon võimaldab lugeda või saata teadet ja kasutada nendes liidet. Kuvatakse
samuti mitteloetud teadete arv.

25

«Mine!»

Klikkides käesoleval nupul annate programmile käsu arvutada välja marsruudipunkti
eelnevalt, ning seda aktuaalse asukohaga või seadsitatud algpunktist.

26

«Sea algus»

Klikkides nupul määrate valitud punkti marsruudi algpunktina (vajalik väljalülitada GPS
vastuvõtja).

27

«Sea lõpp»

Käesolev nupp on aktiivne ainult sellisel juhul, kui marsruut on kättesaadaval. Peale
nupul klikkimist jätkab programm marsruudil kuni valitud punktini, mis on marsruudi
algpunktiks.

28

«Marsruut läbi»

Käesolev nupp on aktiivne ainult sellisel juhul, kui marsruut on kättesaadaval. Nupul
klikkides võib äramärkida valitud punkti, mille tahate lisada marsruuti. Viimasena lisatud
punkt järgneb esimese lähtepunktina.

29

Kaart

Võimaldab tagasipöörduda kaardile.

* - funktsioon on kättesaadaval ainult pärast seadme ühendamist internetiga

2. Marsruudi planeerimine
2.1 Marsruut valitud punkti kaardil

Marsruudi võite palneerida kuni punktini, mida võib leida ning märkida kaardil ning seejärel selle seadistada
lõppunktina. Seadme olemasolev asukoht, mis on GPS süsteemi poolt, on alguspunktiks. Kui soovite
marsruuti planeerida, märkige klikkides ükskõik millises kaardi punktis. Seejärel valige võimalus „Kursor“ [1]
ning vajutage nupul „Mine!“ [2]. Programm pakub 3 alternatiivseid marsruute [3]. Vali soovitud marsruut, paina
„Mine!“ ja seuraa avulla marsruut [4].

Joon. 1

Joon. 2

Joon. 3

Joon. 4

2.2 Konktreetse aadressiga marsuut
Kui soovite välja arvutada marsruudi punktini, mis vastab tuntud aadressile, vajutage nupule „Menüü“ mis
asetseb kuvari vasakul asuvas nurgas [1]. Valige võimalus „Leia“ [2] → „Aadressi järgi“, seejärel vajutage nupul
„Valige riik“ [3] ning alustage riigi nimetuse sisestamisega [4]. Klikkige ikooni paremal pool üleval asuvas nur
gas riikide valikul. Valige riik [5]. Võimalused „Valige linn“, „Valige tänav“ a „Valige hoone“ need akitveeruvad
kohe, kui täidate eelnevalt välja [6]. Pärast kõikide andmete sisestamist kuvatakse objekt ekraanil [7]. Klikkige
nupul „Mine!“. Programm pakub 3 alternatiivseid marsruute [8]. Vali soovitud marsruut ja vajutage «Mine!» [9].

Joon. 1

Joon. 2

Joon. 3

Joon. 4

Joon. 5

Joon. 6

Joon. 7

Joon. 8

Joon. 9

2.3 Kõikide marsruudipunktide manuaalne seadistus
Kui soovite planeerida marsruuti ja samas manuaalselt määrata nende alg ja lõpp-punkti, märkige see
eelnevalt kaardil punktiga, kus tahate alustada ning klikkides nupul „Kursor“ [1] minge üle kuvarile „Minu
marsruut“. Klikkige kuvari alumises osas asuval teabepaneelil [2]. Kuvaril „Omadused“ [3] klikkige nupul „Sea
algus“. Selleks peate välja lülitama GPS-i. Punkt märgistatakse kaardil algpunktina. Seejärel valige kaardil
sihtpunkt: märkige punkt klikkides kaardil, seejärel vajutage nupule „Kursor“ [4] ning lõpuks kuvaril „Minu
marsruut“ [5] klikkige nupul „Mine!“. Programm pakub 3 alternatiivseid marsruute. Vali soovitud marsruut ja
vajutage «Mine!» [6].

Joon. 1

Joon. 2

Joon. 4

Joon. 5

Joon. 3

Joon. 6

3. Mõned muud funktsioonid

Internetiühenduse toetusega seadmel on firmal NAVITEL® olemas erinevaid online teenuseid kaasaarvatud
Navitel.Transport ja Navitel.Sõbrad teenuseid.

3.1 Navitel.Transport
Käesolev teenus aitab reaalses ajas anda teavet transpordi ummikut
est ning näitab neid kaardil. Juhul kui osa maanteest on kaardil mär
gitud rohelisena, tähendab see, et liiklus selles piirkonnas on sujuv.
Kui maantee on märgitud kollasega, on liikulus aeglasem. Oranž värv
märgib väga aeglast liiklust ning punane värv annab hoiatuse kolon
nide tekke võimalusele [1]. Selle teenuse võite käivitada kui valite võim
aluse „Menüü“ → „Seadistused“ → „Võrguteenused“.

Joon. 1

3.2 Navitel.Sõbrad
Interaktiivne teenus Navitel.Sõbrad võimaldab kaardil reaalses ajas
näidata sõprade asukohta, planeerida trasse nende koordineerimisega,
jagada nendega koordineeritult teisi punkte ning vahetada omavahel
sõnumeid. Kui soovite teenust käivitada valige „Menüü“ → „Seadis
tused“ → „Võrguteenused“ ning lülitage end võimalusele „Lülitage
sisse Navitel.Sõbrad“ asendis „On“.
Joon. 2
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