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Įvadas
Pagrindinės programos užduotys yra esamos padėties identifikavimas ir parodymas
žemėlapyje, automatinis ir rankinis maršruto taškų nustatymas, maršruto planavimas,
objektų paieška, kelionės informacijos apskaičiavimas ir rodymas, judėjimo trajektorijos
rodymas kelio forma bei įrašymas ir kt.

1. Programos sąsaja

№

Pavadinimas

Funkcija

1

Garsas

Bakstelėjus mygtuką atveriamas garso meniu.

2

Kompasas

Bakstelėjus mygtuką atveriamas kontekstinis meniu, kuriuo valdomos žemėlapio
orientacijos parinktys („Į šiaurę“ – žemėlapis visada bus orientuotas į šiaurę; „Aukštyn
keliu“ – žemėlapis visada bus judėjimo pagal maršrutą kryptimi), žemėlapio rodinio
tipas („Plokščias vaizdas (2D)“, „Panoraminis vaizdas (3D)“) bei apvalkalai („Nakties
apipavidalinimas“, „Dienos apipavidalinimas», „Automatinis“).

3

Kelio juostos

Ženklas rodo kelio juostas su galimais manevrais

4

Informacinis
skydelis

Ženklas rodo numatomą manevrą (pavyzdžiui, posūkį) ir iki jo likusį atstumą. Bakstelėjus
ženklą atveriamas meniu su maršruto parinktimis, pavyzdžiui, galimybe sustabdyti
maršruto nukreipimą.

5

Maršrutas

Dabartinio maršruto vizualizacija.

6

Informacinis
skydelis

Skydelyje rodomas esamas greitis, likęs važiavimo iki paskirties vietos laikas, atstumas
iki paskirties vietos ir numatomas atvykimo laikas.

7

GPS žymeklis

Kai įjungtas GPS imtuvas, žemėlapyje rodoma esama padėtis

8

Meniu

Bakstelėjus mygtuką atveriamas pagrindinis programos meniu.

9

Informacinis
skydelis

Skydelyje rodomas gatvės, kuria šiuo metu važiuojate, pavadinimas. Informacija
pateikiama tik tada, jei nustatytas GPS/GLONASS ryšys ir žemėlapyje yra tokia
informacija. Jei gatvės pavadinimo nėra, bus rodoma kryptis.

10

Mastelio mygtukas

Vaizdo mažinimo mygtukas.

11

Mastelio mygtukas

Vaizdo didinimo mygtukas.

12

«Navitel.Įvykiai»*

Mygtukas, skirtas paslaugai „Navitel.Įvykiai“ valdyti.

13

Maršruto eigos
juosta

Eigos juostoje rodomas likęs maršrutas, maršruto taškai (jei yra) ir eismo intensyvumas
maršruto kelyje, pažymėtas spalvomis.

14

Akumuliatorius

Piktograma rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį. Bakstelėjus piktogramą parodoma
laisva prietaiso atmintis.

15

GPS

GPS ryšio indikatorius. Pilkas indikatorius – GPS/GLONASS imtuvas išjungtas; raudonas
– imtuvas įjungtas, bet nėra ryšio su palydovais; geltonas – blogas ryšys; žalias – ryšys
užmegztas. Piktogramoje rodomas skaičius reiškia palydovų skaičių.

16

“Navitel.Draugai”*

Paslaugos „Navitel.Draugai“ piktograma, kurią bakstelėjus atveriamas jos meniu.
Paslauga skirta pridėti draugams, peržiūrėti jų vietai ir su jais keistis pranešimais.

17

„Žymeklis“ mygtukas

Bakstelėjus mygtuką parodomas veiksmų su žemėlapyje pažymėtu tašku meniu (jį
galima padaryti paskirties tašku paspaudus „Važiuokite!“ arba perėjus prie ypatybių
ekrano).

18

Mygtukas „Išsaugoti
MT“

Žemėlapyje pažymėtas taškas įrašomas kaip maršruto taškas.

19

2D/3D

Perjungiamas plokščiojo vaizdo (2D) arba panoraminio vaizdo (3D) žemėlapio formatas.

№

Pavadinimas

Funkcija

20

Taškas žemėlapyje

Trumpai bakstelėjus žemėlapyje pažymimas taškas, leidžiantis atlikti toliau
nurodytus veiksmus: įrašyti jį kaip maršruto tašką, įtraukti į maršrutą arba peržiūrėti
objekto uomenis ir kt.

21

Naujiniai*

Patenkama į programos ir žemėlapių atnaujinimo meniu ekraną.

22

Kelio įrašymas

Kelio įrašymo mygtukas: raudonas taškas – įrašymo funkcija įjungta, žalias taškas
– įrašymo funkcija sustabdyta.

23

Navitel.Eismas*

Piktograma rodo bendrą eismo intensyvumą dešimties balų skalėje. Bakstelėjus
mygtuką atveriamas paslaugos „Navitel.Eismas“ valdymo meniu.

24

Navitel.SMS*

Piktograma leidžia skaityti / siųsti pranešimus ir juose naudoti koordinates. Taip pat
rodomas neperskaitytų pranešimų skaičius.

25

“Važiuokite!”

Bakstelėjus mygtuką programai duodama komanda apskaičiuoti maršrutą nuo
esamos padėties arba nustatyto pradinio taško iki pasirinkto taško.

26

“Nustatyti kelionės
pradžią”

Bakstelėjus mygtuką pasirinktas taškas nustatomas kaip maršruto pradinis taškas
(GPS imtuvas turi būti išjungtas).

27

“Nustatyti kelionės
pabaigą”

Mygtukas aktyvus tik tada, kai yra koks nors maršrutas. Paspaudus mygtuką maršrutas
tęsiamas iki pasirinkto taško, kuris padaromas maršruto paskirties vietos tašku.

28

“Maršrutas per”

Mygtukas aktyvus tik tada, kai yra koks nors maršrutas. Paspaudus mygtuką
pasirinktas taškas pažymimas ir įtraukiamas į maršrutą. Vėliausiai pridėtas taškas
tampa pirmuoju maršruto tašku po pradžios taško.

29

Žemėlapis

Atgal į žemėlapį.

* - funkcijos galimos tik prietaisuose, turinčiuose interneto prieigą

2. Maršruto parinkimas
2.1 Suplanuokite maršrutą iki žemėlapyje pasirinkto taško

Maršrutą galite suplanuoti iki taško, kurį galite rasti ir pažymėti žemėlapyje, tada nustatyti kaip paskirties vietą,
o esama prietaiso padėtis, kurią nustato GPS sistema, būtų pradinis taškas. Jei norite suplanuoti maršrutą,
paspauskite žemėlapyje, kad pažymėtumėte tašką, pasirinkite „Žymeklis“ [1], tada „Važiuokite!“ [2]. Progra
ma bus pasiūlyti 3 alternatyvius maršrutus su apytikslis atstumas ir laikas iki finišo taško [4]. Paspauskite
“Važiuokite!” ir laikykitės maršrutą [4].

Pav. 1
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Pav. 4

Pav. 3

2.2 Maršrutas iki adreso
Jei jums reikalingas maršrutas, apskaičiuotas iki taško, kurio adresą žinote, ekrano apatiniame kairiajame
kampe paspauskite „Meniu“ [1] → „Rasti“ [2] - „Pagal adresą“ [3], tada paspauskite „Pasirinkti šalį“ ir pradėkite
įvesti šalies pavadinimą [4]. Jei norite paslėpti klaviatūrą, paspauskite piktogramą ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe. Pasirinkite šalį [5]. Parinktys „Pasirinkite miestą“, „Pasirinkite gatvę“ ir „Pasirinkite
pastatą“ bus aktyvios tik tada, jei bus užpildyti pirmesni laukeliai [6]. Kai bus įvesta visa informacija, objektas
bus parodytas ekrane [7]. Paspauskite „Važiuokite!“ Programa bus pasiūlyti 3 alternatyvius maršrutus.
Pasirinkite maršrutą ir paspauskite „Važiuokite!“ [8]. Dabar galėsite vykti nurodytu maršrutu [9].
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2.3 Rankinis visų maršruto taškų nustatymas
Jei norite suplanuoti maršrutą, kurio pradžios ir paskirties vietos taškai būtų nustatyti rankiniu būdu,
pirmiausia žemėlapyje pažymėkite tašką, nuo kurio planuojate pradėti, ir paspauskite „Žymeklis“ [1], kad
pereitumėte prie ekrano „Mano maršrutas“. Bakstelėkite ekrano [2] apačioje esantį informacinį skydelį.
Ekrane „Ypatybės“ paspauskite „Nustatyti kelionės pradžią“ [3]. GPS imtuvas turi būti išjungtas. Taškas
bus pažymėtas žemėlapyje kaip pradinis kelionės taškas. Žemėlapyje pasirinkite paskirties vietos tašką:
bakstelėkite žemėlapyje, kad pažymėtumėte tašką, paspauskite „Žymeklis“ [4], tada paspauskite parinktį
„Važiuokite!“, esančią ekrane „Mano maršrutas“ [5]. Programa bus pasiūlyti 3 alternatyvius maršrutus.
Pasirinkite maršrutą ir paspauskite „Važiuokite!“ [6].
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3. Kai kurios papildomos funkcijos

Prietaisuose, kurie atpažįsta interneto ryšį, galima naudotis įvairiomis internetinėmis NAVITEL® paslaugomis,
įskaitant „Navitel.Eismas“ ir „Navitel.Draugai“.

3.1 Navitel.Eismas
Ši paslauga pateikia ir žemėlapyje rodo informaciją tikruoju laiku apie
eismo intensyvumą. Jei dalis kelio žemėlapyje pažymėtažaliai, rodo
ma, kad eismas čia normalus, jei geltonai – eismas gana intensyvus,
jei oranžine spalva – eismas labai intensyvus, o raudona – toje vietoje
transporto spūstis [1]. Paslaugai nustatyti pasirinkite „Meniu“ → „Nu
ostatos“ → „Interneto paslaugos“.
Pav. 1

3.2 Navitel.Draugai
Interaktyvioji paslauga „Navitel.Draugai“ leidžia tikruoju laiku
žemėlapyje matyti draugų padėtį, taigi galite suplanuoti maršrutą pagal
jų koordinates, bendrinti kitų taškų koordinates ir keistis pranešimais
[1]. Paslaugai įjungti pasirinkite „Meniu“ → „Nuostatos“ → „Interneto
paslaugos“ ir laukelio „Ar įjungti Navitel.Draugai“ jungiklį nustatykite
į padėtį „On“.
Pav. 2
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