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Giriş
Programın başlıca fonksiyonları arasında, güncel konumun harita üzerinde belirlenmesi
ve gösterilmesi, otomatik ve manüel rota arama, değişik türde objelerin aranması, büyük
miktarda seyahat bilgilerinin hesaplanması ve gösterilmesi, iz kaydı şeklide hareket
çizgisinin gösterilmesi ve kayıt edilmesi ve bir çok diğer fonksiyon bulunmaktadır.

1. Programın kullanıcı ara
yüzü

№

Adı

Fonksiyon

1

Ses

Bu butona basarak Ses menüsünü açın.

2

Pusula

Bu butona basarak, haritanın yönünü değiştirebileceğiniz (‘Kuzeyi yukarıda göster’ - harita
daima kuzeye yönelik olacaktır, ‘İze kilitlen’ - harita daima rota üzerinde hareket istikametine
yönelik olacaktır) veya harita gösterme şeklini (‘Yukardan görüş (2D)’, ‘Panoramik görüş (3D)’) ve
görünümünü (‘Gece görünümü’, ‘Gündüz görünümü’, ‘Otomatik’) değiştirebileceğiniz bir menüyü
açarsınız.

3

Sürüş şeritleri

Bu sembol, sürüş şeritlerini ve öngörülen manevraları gösterir.

4

Bilgilendirme
paneli

Bu sembol en yakın manevrayı (örneğin sapma) ve manevra anına dek kalan uzaklığı gösterir. Bu
sembolü tıklayarak, rota ile ilgili seçenekleri içeren menüyü açarsınız (örneğin rota talimatlarını
kapatma seçeneği).

5

Rota

Mevcut rotanın gösterimi.

6

Bilgilendirme
paneli

Bu bilgilendirme paneli, mevcut hızı, hedefe kalan sürüş süresini, hedefe olan uzaklığı
ve tahmini varış saatini gösterir.

7

GPS ibresi

Şayet GPS alıcısı açık ise, harita üzerindeki mevcut konumu gösterir.

8

Menü

Bu butona basarak programın ana menüsünü açın.

9

Bilgilendirme
paneli

Bu bilgilendirme paneli, o anda sürüş yapmakta olduğunuz sokağın ismini gösterir. Bu
bilgiler sadece, GPS/GLONASS bağlantısı mevcut ise ve bilgiler haritada bulunuyor ise
gözükür. Şayet sokak ismi belirtilmemiş ise, sadece yön gösterilir.

10

Ölçek butonu

Uzaklaştırma butonu.

11

Ölçek butonu

Yakınlaştırma butonu.

12

«Navitel.Olaylar»*

Navitel.Olaylar hizmetini kumanda için kullanılan buton.

13

Rota süreç
göstergesi

Rota süreç göstergesi, güzergahın kalan kısmını, güzergah noktalarını (varsa) ve rota
üzerindeki trafik tıkanıklığını renkler ile gösterir.

14

Batarya

Bu ikon, bataryanın şarj durumunu gösterir. İkonu tıkladıktan sonra, cihazın serbest
hafıza hacmi gözükür.

15

GPS

GPS bağlantı göstergesi. Gri renk - GPS/GLONASS bağlantısı kapalı, kırmızı - alıcı açık
ancak uydular ile bağlantı kurulamadı, sarı - zayıf sinyal, yeşil - bağlantı kuruldu. İkonda
gösterilen rakam, uydu sayısını belirtir.

16

Navitel.Arkadaşlar*

Navitel.Arkadaşlar hizmeti ikonunu tıklayarak bu hizmetin ana menüsünü açarsınız.
Hizmet, arkadaşlar eklemeyi, konumlarını göstermeyi ve onlarla mesajlaşmayı mümkün
kılar.

17

‘İmleç’ butonu

Bu butonu tıklayarak, haritada işaretli olan nokta ile neler yapabileceğinizi gösteren bir
menü gösterilir (‘Git!’ butonuna basarak bunu hedef noktası yaparsınız, veya Özellikler
ekranına geçersiniz).

18

‘Adres defterine
kaydet’ butonu

Haritada işaretli olan noktayı güzergah noktası olarak kayıt etmeyi mümkün kılar.

19

2D/3D

Yassı 2D ve panoramatik 3D harita formatları arasında geçiş için kullanılır.

№

Adı

Fonksiyon

20

Harita üzerinde
nokta

Kısaca tıklayarak, harita üzerinde herhangi bir noktayı işaretleyebilir ve bu nokta ile
sonra işlemler yapabilirsiniz: güzergah noktası olarak kayıt edebilir, rotaya ekleyebilir,
objeye dair bilgiler gösterebilirsiniz, vs.

21

Güncelleme*

Program ve harita güncellemeleri menüsü ekranına erişim sağlar.

22

Geçilen rotanın
kayıt edilmesi

Rota kaydı için buton: kırmızı nokta - kayır ediliyor, gri nokta - kayıt edilmiyor.

23

Navitel.Trafik*

Bu ikon, on rakamlı ölçek üzerinde, mevcut trafik sıkışıklıklarını gösterir. Butonu tıklayarak,
Navitel.Trafik hizmetinin kumanda menüsünü gösterirsiniz.

24

Navitel.SMS*

Bu ikon, mesaj okumayı veya göndermeyi ve bunlarda koordinatlar kullanmayı mümkün
kılar. İkonun yanında okunmamış mesaj sayısı da gözükür.

25

«Git!»

Bu butonu tıklayarak, seçilen noktaya rotanın hesaplanması için komut verilir, ya mevcut
konumdan ya da girilen başlangıç noktasından başlanır.

26

«Başlangıç
ayarla»

Bu butonu tıklayarak belli bir seçilmiş noktayı, rotanın başlangıç noktası yaparsınız (GPS
alıcısını kapatmak gerekir).

27

«Bitiş ayarla»

Sadece bir rota mevcut olduğu durumlarda bu buton aktifdir. Butonu tıkladıktan sonra
program, hedef noktası olarak seçilmiş olan güzergah noktasına kadar devam eder.

28

«Rota geçişi»

Sadece bir rota mevcut olduğu durumlarda bu buton aktifdir. Butona basarak, rotaya dahil
etmek istediğiniz seçilmiş noktayı belirlersiniz. Son eklenen nokta, başlangıç noktasından
sonraki ilk nokta olarak görülecektir.

29

Harita

Haritaya geri dönmeyi mümkün kılar.

* - bu hizmet sadece cihazın internet bağlantısı olduğu zaman mümkündür

2. Rota planlama
2.1 Harita üzerinde seçilen bir noktaya güzergah

Haritada arayıp işaretleyeceğiniz ve hedef noktası olarak tanımlayacağınız noktaya kadar rota planlanır. GPS
sistemi ile tespit edilen cihazın mevcut konumu, başlangıç noktasını teşkil eder. Rota planlamak istiyorsanız,
harita üzerinde herhangi bir noktayı basarak işaretleyin. Sonra ‘İmleç’ [1] seçeneğini seçin ve ‘Git!’ [2] butonuna
basın. Program, yaklaşık mesafe ve zaman ile 3 alternatif güzergah sunacak [3]. Basın „Git!“ ve rotayı takip edin
[4].

Res. 1

Res. 2

Res. 3

Res. 4

2.2 Belli bir adrese güzergah
Bildiğiniz bir adreste olan noktaya rota hesaplamak istiyorsanız, ekranın sol alt köşesindeki ‘Menü’ butonuna
basın [1]. ‘Bul’ [2] seçeneğini seçin → ‘Adres girerek bul’ [3], sonra ‘Ülke seçiniz’ butonuna basın ve ülkenin
ismini girmeye başlayın [4]. Ekranın sağ üst köşesindeki ikona tıklayarak klavyeyi saklarsınız. Ülkeyi seçin [5].
‘İl seçin’, ‘Sokak seçin’ve ‘Bina seçin’ olanakları, ancak bir önceki haneyi girdiğiniz zaman aktif hale gelecektir
[6]. Tüm bilgilerin girilmesi sonrasında bina ekranda gözükecektir [7]. ‘Git!’ tuşuna basın. Program, yaklaşık
mesafe ve zaman ile 3 alternatif güzergah sunacak. Rotayı seçin ve «Git» e basın [8]. Şimdi artık rotayı takip
edebilirsiniz [9].

Res. 1

Res. 2

Res. 3

Res. 4

Res. 5

Res. 6

Res. 7

Res. 8

Res. 9

2.3 Tüm güzergah noktalarının manüel ayarı
Hem rotayı planlamak hem de manüel olarak başlangıç ve hedef noktalarını belirlemek istiyorsanız, önce harita
üzerinde başlamak istediğiniz noktayı seçin, ve ‘İmleç’ [1] butonuna basarak ‘Rotam’ ekranına geçin. Ekranın
altı kısmındaki bilgilendirme panelini tıklayın [2]. ‘Özellikler’ [3] ekranında ‘Başlangıç ayarla’ butonuna basın.
GPS alıcısını kapatmak gerekir. Bu nokta, harita üzerinde başlangıç noktası olarak işaretlenecektir. Sonra
harita üzerinde hedefe noktasını seçin: noktayı haritayı tıklayarak işaretleyin, sonra ‘İmleç’ [4] butonuna basın
ve son olarak ‘Rotam’ [5] ekranında ‘Git!’ butonuna basın. Program, yaklaşık mesafe ve zaman ile 3 alternatif
güzergah sunacak. Rotayı seçin ve «Git» e basın [6].

Res. 1

Res. 2

Res. 4

Res. 5

Res. 3

Res. 6

3. Bazi diğer fonksiyonlar

İnternet bağlantısı destekli cihazlarda NAVITEL® şirketinin bazı online hizmetlerine erişilebilir, örneğin Navitel.
Trafik ve Navitel.Arkadaşlar.

3.1 Navitel.Trafik
Bu hizmet gerçek zamanda trafik yoğunluğuna dair bilgiler verir ve
bunları harita üzerinde gösterir. Harita üzerinde söz konusu yol kısmı
yeşil ise, trafiğin bu kısımda akıcı olduğu anlamına gelir. Şayet sarı ise,
trafik burada daha yavaş olacaktır. Turuncu renk çok yavaş yoğun trafik
anlamına gelir, kırmızı renk ise trafik tıkanıklığını belirtir [1]. Bu hizmeti
açmak için ‘Menü’ → ‘Ayarlar’ → ‘On-Line servisler’ seçin.
Res. 1

3.2 Navitel.Arkadaşlar
Navitel.Arkadaşlar interaktif hizmeti, harita üzerinde gerçek zamanda arkadaşların konumunu göstermek, onların koordinatları ile rota
planlamak, onlar ile diğer noktaların koordinatlarını paylaşmak ve
mesajlaşmak için kullanılır. Hizmetten faydalanmak için, ‘Menü’ →
‘Ayarlar’ → ‘On-Line servisler’ seçeneğini seçin ve ‘Navitel.Arkadaşlar’
hizmetini aç’ olanağını ‘On’ konumuna getirin.
Res. 2
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