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Ievads
Galvenās programmas funkcijas ir pašreizējās atrašanās vietas noteikšana un parādīšana
kartē, automātiska un manuāla maršruta punktu iestatīšana, maršruta plānošana, objekt
u meklēšana, ceļojuma informācijas noteikšana un parādīšana, kustības trajektorijas
parādīšana un reģistrēšana trases veidā, kā arī citas funkcijas.

1. Programmas saskarne

№

Nosaukums

Funkcija

1

Skaņa

Piesitiens pogai atver skaņas izvēlni.

2

Kompass

3

Braukšanas joslas

4

Informācijas
panelis

5

Maršruts

Pašreizējā maršruta vizualizēšana.

6

Informācijas
panelis

Parāda pašreizējo braukšanas ātrumu, līdz galamērķim atlikušo braukšanas laiku,
attālumu līdz galamērķim un aptuveno ierašanās laiku.

7

GPS kursors

Rāda attiecīgā brīža atrašanās vietu kartē, ja ir ieslēgts GPS uztvērējs.

8

Izvēlne

Piesitiens atver galveno programmas izvēlni.

9

Informācijas
panelis

Parāda tās ielas nosaukumu, pa kuru transportlīdzeklis attiecīgajā brīdī pārvietojas.
Informācija ir pieejama tikai tad, ja ir izveidots GPS/GLONASS savienojums un kartē ir
iekļauta šāda informācija. Ja ielas nosaukums nav pieejams, tiek rādīts virziens.

10

Mēroga poga

Tālināšanas poga.

11

Mēroga poga

Tuvināšanas poga.

12

«Navitel.Notikumi»*

Pakalpojuma “Navitel.Notikumi” vadības poga.

13

Maršruta virzības
josla

Parāda atlikušo maršrutu, orientierus (ja tādi ir) un satiksmes blīvumu iekrāsotajā
maršruta daļā.

14

Akumulators

Parāda akumulatora uzlādes līmeni. Piesitot ikonai, tiek parādīts ierīces brīvais atmiņas
apjoms.

15

GPS

GPS savienojuma indikators. Indikators pelēkā krāsā – GPS/GLONASS uztvērējs ir
izslēgts; indikators sarkanā krāsā – uztvērējs ir ieslēgts, taču nav savienojuma ar
satelītiem; indikators dzeltenā krāsā – vājš signāls; indikators zaļā krāsā – savienojums
ir izveidots. Skaitlis ikonā norāda satelītu skaitu.

16

“Navitel.Draugi”*

Pakalpojuma “Navitel.Draugi” ikona. Piesitot tiek atvērta pakalpojuma izvēlne.
Pakalpojums paredzēts, lai pievienotu draugus, skatītu to atrašanās vietu un sazinātos
ar tiem.

17

Poga “Kursors”

Piesitot tiek parādīta darbību izvēlne kartē atzīmētajam punktam (nospiediet pogu
“Aiziet!”, lai padarītu punktu par galamērķi, vai pārejiet uz rekvizītu ekrānu).

18

Poga “Saglabāt
ceļap”

Saglabā kartē atzīmēto punktu kā orientieri.

19

2D/3D

Kartes pārslēgšana no parasta (“2D”) skata panorāmas (“3D”) ska
tā vai otrādi.

Piesitiens pogai atver konteksta izvēlni, ko izmanto, lai orientētos kartē (“Ziemeļi uz
augšu” – karte vienmēr tiks orientēta uz ziemeļiem, “Ceļš uz augšu” – karte vienmēr tiks
orientēta maršruta kustības virzienā) un mainītu kartes skata veidu (parasts “2D” skats,
panorāmas “3D” skats) un apdares (“Nakts apdare”, “Dienas apdare”, “Automātiskā”).
Parāda satiksmes joslas ar iespējamajiem manevriem.
Parāda nākamo manevru (piemēram, pagriezienu) un attālumu līdz manevra veikšanai.
Piesitiens atver maršruta iespēju izvēlni (piemēram, iespēja apturēt maršruta vadību).

№

Nosaukums

20

Punkts kartē

Īss piesitiens kartē, lai saglabātu punktu kā orientieri, iekļautu to maršrutā, skatītu
objekta datus vai veiktu citas iespējamās darbības.

Funkcija

21

Atjauninājumi*

Piekļuve programmas un kartes atjaunināšanas izvēlnes ekrānam.

22

Trases
ierakstīšana

Poga trases ierakstīšanai: punkts sarkanā krāsā – notiek ieraksts; punkts pelēkā
krāsā – ieraksts ir apturēts.

23

Navitel.Satiksme*

Parāda vispārīgu satiksmes blīvuma vērtējumu desmit baļļu skalā. Piesitot var piekļūt
pakalpojuma “Navitel.Satiksme” vadības izvēlnei.

24

Navitel.SMS*

Iespēja lasīt/sūtīt ziņojumus un izmantot tajos koordinātas. Rāda nelasīto ziņojumu
skaitu.

25

“Aiziet!”

Piesitot programmai dod rīkojumu aprēķināt maršrutu no attiecīgās atrašanās vietas
vai no iestatītā sākumpunkta līdz atlasītajam punktam.

26

“Iestatīt sākumu”

Piesitot atlasītais punkts tiek noteikts par maršruta sākumpunktu (GPS uztvērējam
jābūt izslēgtam).

27

“Iestatīt beigas”

Poga ir aktīva tikai tad, ja ir pieejams maršruts. Nospiežot pogu, tiek izveidots maršruts
līdz atlasītajam punktam (kā maršruta galapunktam).

28

“Maršruts caur”

Poga ir aktīva tikai tad, ja ir pieejams maršruts. Nospiežot šo pogu, atlasītais punkts
tiek atzīmēts kā maršrutā iekļaujams punkts. Pēdējais atzīmētais punkts kļūst par
pirmo punktu maršrutā pēc sākumpunkta.

29

Karte

Atpakaļ uz karti.

* - funkcija ir pieejama tikai ierīcēm ar piekļuvi internetam

2. Maršruta veidošana
2.1 Maršruts līdz kartē atlasītajam punktam

Ir iespējams izveidot maršrutu no GPS sistēmas noteiktās attiecīgā brīža atrašanās vietas līdz punktam, kas ir
atzīmēts kartē un iestatīts kā galapunkts. Lai izveidotu maršrutu, pieskaroties atzīmējiet punktu kartē, atlasiet
“Kursors” [1] un pēc tam – “Aiziet!” [2]. Programma piedāvā 3 alternatīvus maršrutus ar aptuveno attālumu un
laiku līdz finiša punktu [3]. Nospiediet “Aiziet!” un sekot maršrutu [4].

Att. 1

Att. 2

Att. 3

Att. 4

2.2 Maršruts līdz adresei
Lai izveidotu maršrutu, ievadot galamērķa adresi, ekrāna apakšā kreisajā stūrī nospiediet “Izvēlne” [1], pēc
tam – “Atrast” [2] un “Pēc adreses” [3]. Tad nospiediet “Atlasīt valsti” un sāciet ievadīt valsts nosaukumu [4].
Lai slēptu tastatūru, nospiediet ikonu ekrāna augšdaļā pa labi. Atlasiet valsti [5]. Iespējas “Atlasīt pilsētu”,
“Atlasīt ielu” un “Atlasīt ēku” kļūst aktīvas tikai tad, ja ir aizpildīti iepriekšējie lauki [6]. Kad visa informācija
ir ievadīta, objekts parādās ekrānā [7]. Nospiediet “Aiziet!”. Programma piedāvā 3 alternatīvus maršrutus.
Izvēlieties maršrutu un nospiediet «Aiziet!» [8]. Tagad var sekot maršrutam [9].
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2.3 Visu maršruta punktu manuāla iestatīšana
Lai izveidotu maršrutu, norādot sākuma un beigu punktus manuāli, atzīmējiet kartē maršruta sākuma
punktu, tad nospiediet “Kursors” [1] un pārejiet uz ekrānu “Mans maršruts”. Pieskarieties informācijas
panelim ekrāna apakšā [2]. Ekrānā “Rekvizīti” [3] nospiediet “Lestatīt sākumu”. GPS uztvērējam ir jābūt
izslēgtam. Kartē atzīmētais punkts tiek noteikts par maršruta sākumpunktu. Atlasiet kartē galapunktu
– pieskaroties atzīmējiet punktu kartē un nospiediet “Kursors” [4], pēc tam ekrānā “Mans maršruts”
nospiediet “Aiziet!” [5]. Programma piedāvā 3 alternatīvus maršrutus. Izvēlieties maršrutu un nospiediet
«Aiziet!» [6].
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3. Dažas papildfunkcijas

Ierīcēm, kas atbalsta interneta savienojumu, ir pieejami dažādi NAVITEL® tiešsaistes pakalpojumi, tostarp
“Navitel.Satiksme” un “Navitel.Draugi”.

3.1 Navitel.Satiksme
Pakalpojums nodrošina un parāda kartē reāllaika informāciju par satiksmes blīvumu. Ja kāds ceļa posms kartē ir atzīmēts zaļā krāsā,
tas nozīmē, ka satiksme šajā posmā nav blīva. Ja posms ir atzīmēts
dzeltenā krāsa, satiksme ir vidēji blīva, ja oranžā krāsā – satiksme
ir ļoti blīva, savukārt sarkanā krāsa liecina par sastrēgumu [1]. Lai
iestatītu pakalpojumu, atlasiet “Izvēlne”, pēc tam atlasiet “Iestatījumi”
un “Pakalpojumi tiešsaistē”.

Att. 1

3.2 Navitel.Draugi
Interaktīvais pakalpojums “Navitel.Draugi” nodrošina iespēju reāllaikā
skatīt draugu atrašanās vietu kartē, izveidot maršrutu, izmantojot draugu koordinātas, koplietot citu punktu koordinātas un sazināties ar draugiem. Lai aktivizētu pakalpojumu, atlasiet “Izvēlne”, pēc tam atlasiet
“Iestatījumi” un “Pakalpojumi tiešsaistē” un laukā “Vai ieslēgt Navitel.
Draugi” atlasiet “On”.
Att. 2
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