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Wstęp
Do głównych cech programu należą wykrywanie i wyświetlanie aktualnej lokalizacji na
mapie, automatyczne i manualne ustawienie punktów na trasie, planowanie trasy, wyszuk
iwanie obiektów, obliczanie i wyświetlanie informacji o podróży, wyświetlanie i zapis
trajektorii ruchu z trybem zapisu ścieżki i szereg innych funkcji.

1. Interface programu

№

Nazwa

Funkcja

1

Dźwięk

Kliknij przycisk, aby otworzyć menu Audio.

2

Kompas

Kliknij podwójnie przycisk, aby otworzyć menu kontekstowe, w którym można zmienić orientację
mapy („Na górze kierunek północny“ – mapa będzie zawsze w orientacji północnej, „Na górze
kierunek ruchu“ – mapa będzie zawsze w orientacji kierunku ruchu po trasie) lub typ widoku mapy
(„Widok 2D“, „Widok panoramiczny (3D)“) i jej tryb („Tryb nocny“, „Tryb dzienny“, „Automatycznie
dzień/noc“).

3

Pasy ruchu

Przycisk przedstawia pasy ruchu oraz proponowane manewry.

4

Panel
informacyjny

Przycisk pokazuje najbliższy manewr (na przykład skręt) oraz odległość do jego wykonania.
Klikając dwukrotnie przycisk otworzysz menu z opcjami, które odnoszą się do trasy (np. opcja
umożliwiająca zamknięcie instrukcji do trasy).

5

Trasa

Wizualizacje aktualnej trasy.

6

Panel informacyjny

Panel informacyjny pokazuje informacje o aktualnej szybkości, pozostały czas podróży
do miejsca docelowego, odległość do miejsca docelowego i szacowany czas przybycia
na miejsce.

7

Kursor GPS

Wskazuje aktualną pozycję na mapie przy włączonym odbiorniku GPS.

8

Menu

Kliknij podwójnie przycisk, aby otworzyć menu główne programu.

9

Panel informacyjny

Panel informacyjny wyświetla nazwę ulicy, którą właśnie przejeżdżasz. Informacje są
dostępne tylko wtedy, gdy są zawarte na mapie i zostało nawiązane połączenie przez
GPS/GLONASS. O ile nie ma do dyspozycji żadnej nazwy ulicy, pokaże się kierunek.

10

Przycisk skali

Przycisk pomniejszania widoku.

11

Przycisk skali

Przycisk powiększania widoku.

12

«Navitel.Wydarzenia»*

Przycisk przeznaczony do sterowania usługą Navitel.Wydarzenia.

13

Wskaźnik
przebiegu trasy

Wskaźnik przebiegu trasy pokazuje pozostałą część trasy, punkty na trasie (o ile są do
dyspozycji) oraz oznaczone kolorystycznie natężenie ruchu na trasie.

14

Akumulator

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. Kliknij podwójnie ikonę, aby wyświetlić
informację o wolnej pamięci urządzenia.

15

GPS

Wskaźnik sygnału GPS. Szary kolor – połączenie GPS/GLONASS jest wyłączone;
czerwony – odbiornik jest włączony, nie ma połączenia z satelitami; żółty – słaby
sygnał; zielony – połączenie zostało nawiązane. Numer wyświetlony w ikonie pokazuje
ilość satelitów.

16

«Navitel.Znajomi»*

Kliknij podwójnie ikonę usługi Navitel.Znajomi, aby otworzyć menu główne usługi.
Usługa umożliwia dodawanie Znajomych, wyświetlanie ich lokalizacji oraz wymienianie
się wiadomościami.

17

Przycisk «Kursor»

Kliknij podwójnie przycisk, aby wyświetlić ofertę czynności, które można wykonać z
punktem na mapie (przez kliknięcie przycisku „Idź!“ uczynisz z niego punkt docelowy,
ewentualnie przejdź do ekranu Właściwości).

18

Przycisk «Zapisz
WP»

Umożliwia zapisanie punktu zaznaczonego na mapie jako punktu orientacyjnego.

19

2D/3D

Przycisk przełączania pomiędzy płaskim formatem mapy w 2D a panoramicznym
formatem mapy w 3D.

№

Nazwa

Funkcja

20

Punkt na mapie

Kliknij krótko podwójnie w mapę, aby zaznaczyć dowolny punkt, z którym będzie
można wykonywać dalsze czynności: można go zapisać jako punkt orientacyjny na
trasie, dodać do trasy, wyświetlić dane o obiekcie itd.

21

Aktualizacje*

Umożliwia dostęp do ekranu z ofertą aktualizacji programu i map.

22

Zapis przebytej
trasy

Przycisk nagrywania trasy: czerwony punkt – nagrywanie trwa; szary punkt – nagrywanie
jest wyłączone.

23

Navitel.Korki*

Ikona pokazuje całkowite natężenie ruchu w dziesięciopunktowej skali. Kliknij podwójnie
przycisk, aby wyświetlić ofertę zarządzania usługą Navitel.Transport.

24

Navitel.SMS*

Ikona pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości łącznie z przekazywaniem
współrzędnych. Wyświetla także informację o ilości nieprzeczytanych informacji.

25

«Idź!»

Kliknij podwójnie przycisk, aby włożyć do programu polecenie obliczenia trasy do
wybranego punktu, czy to z aktualnego miejsca przebywania lub z wprowadzonego
punktu wyjścia.

26

«Ustaw Start»

Kliknij podwójnie przycisk, aby wprowadzić wybrany przez siebie punkt jako punkt wyjścia
trasy (należy wyłączyć odbiornik GPS).

27

«Ustaw Koniec»

Przycisk jest aktywny tylko wtedy, jeżeli jest do dyspozycji trasa. Po kliknięciu przycisku
program będzie kontynuował nawigowanie po trasie aż do wybranego punktu, który
stanie się punktem docelowym trasy.

28

«Punkty pośrednie»

Przycisk jest aktywny tylko wtedy, jeżeli jest do dyspozycji trasa. Naciskając przycisk
można oznakować wybrany punkt, który chcesz wprowadzić do trasy. Ostatni dodany
punkt będzie pierwszym po punkcie wyjścia.

29

Mapa

Umożliwia powrót do mapy.

* - funkcja jest dostępna tylko dla urządzeń z dostępem do Internetu

2. Planowanie trasy
2.1 Trasa do punktu wybranego na mapie

Trasę można zaplanować do punktu, który można wyszukać i oznakować na mapie, a następnie ustawić go jako
punkt docelowy. Aktualna lokalizacja urządzenia, stwierdzona przez system GPS, staje się punktem wyjścia.
O ile chcesz zaplanować trasę, zaznacz przez kliknięcie dowolny punkt na mapie. Następnie wybierz opcję
„Kursor“ [1] i kliknij przycisk „Jedź!“ [2]. Program oferuje 3 alternatywne trasy o przybliżonej odległości i czasu
do punktu mety [3]. Naciśnij przycisk „Jedź!” i postępować zgodnie z trasą [4].

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

2.2 Trasa do konkretnego adresu
Aby obliczyć trasę do punktu, który jest zgodny ze znanym adresem, kliknij przycisk „Menu“ w dolnym lewym
rogu ekranu [1]. Wybierz opcję „Znajdź“ [2] → „Adres“ [3], następnie kliknij przycisk „Wybierz państwo” i zacznij wprowadzać nazwę państwa [4]. Aby ukryć klawiaturę naciśnij ikonę w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz państwo [5]. Opcje „Wybierz miasto“, „Wybierz ulicę“ i „Wpisz numer budynku“ stają się aktywne
zawsze dopiero po wypełnieniu poprzedniego pola [6]. Po prowadzeniu wszystkich danych obiekt pokaże się
na ekranie [7]. Kliknij przycisk „Jedź!“. Program oferuje 3 alternatywne trasy. Wybierz trasę i naciśnij „Jedź!“
[8]. Teraz możesz kontynuować ruch po trasie [9].

Rys. 1

Rys. 4

Rys. 7

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 8

Rys. 9

2.3 Manualne ustawienie wszystkich punktów na trasiet
Aby zaplanować trasę i jednocześnie określić jej punkt wyjścia oraz punkt docelowy należy najpierw
oznakować na mapie punkt, od którego chcesz zacząć. Przez kliknięcie przycisku „Kursor“ [1] przejdź na ekran
„Moja trasa“. Kliknij dwukrotnie panel informacyjny w dolnej części ekranu [2]. Na ekranie „Właściwości“ [3]
kliknij przycisk „Ustaw Start“. Należy wyłączyć odbiornik GPS. Punkt zostanie zaznaczony na mapie jako
punkt wyjścia. Następnie na mapie należy wybrać punkt docelowy: oznakuj punkt przez podwójne kliknięcie
mapy, następnie kliknij przycisk „Kursor“ [4] i w końcu na ekranie „Moja trasa“ kliknij przycisk „Jedź!“ [5].
Program oferuje 3 alternatywne trasy. Wybierz trasę i naciśnij „Jedź!“ [6].

Rys. 1

Rys. 4

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 6

3. Niektóre dalsze funkcje

Dla urządzeń ze wsparciem podłączenia do Internetu są do dyspozycji różne usługi online spółki NAVITEL®,
łącznie z usługami Navitel.Korki i Navitel.Znajomi.

3.1 Navitel.Korki
Usługa w czasie rzeczywistym udostępnia informacje o natężeniu
ruchu na drodze i wyświetla je na mapie. O ile część drogi na mapie
wyświetlona jest na zielono oznacza to, że na tym odcinku transport
przebiega bez zakłóceń. O ile wyświetlona jest na żółto, transport przebiega wolniej. Kolor pomarańczowy sygnalizuje bardzo wolny przebieg
ruchu kołowego, natomiast czarny kolor ostrzega przed korkami. [1].
Usługę można uruchomić przez wybranie „Menu“ → „Ustawienia“ →
„Usługi online“.

Rys. 1

3.2 Navitel.Znajomi
Interaktywna usługa Navitel.Znajomi umożliwia wyświetlanie na mapie
w czasie rzeczywistym lokalizacji Znajomych, zaplanowanie trasy z
wykorzystaniem ich współrzędnych, udostępnienie współrzędnych
dalszych punktów i wymienianie się wiadomościami. Aby uruchomić
usługę należy wybrać opcję „Menu“ → „Ustawienia“ → „Usługi online“
i przełączyć opcje „Uruchom usługę Navitel.Znajomi“ do pozycji „On“.
Rys. 2
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