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Вміст даного посібника, а також будь-які демонстраційні матеріали, що додаються до неї, є виключною власністю ТОВ
«ЦНТ». Будь-яке комерційне використання керівництва може бути здійснено тільки з письмового дозволу ТОВ «ЦНТ».
Інформація в цьому документі не може бути змінено без попередження ТОВ «ЦНТ».

Введення
Основними завданнями, які виконуються програмою являються: визначення
та відображення поточного місця на карті, автоматичне та ручне прокладання
маршрутів, різноманітні види пошуку об’єктів, розрахунок та відображення великої
кількості дорожньої інформації, відображення та запис траєкторії руху у вигляді
треку та багато іншого.

1. Інтерфейс програми

№

Позначення

Функції

1

Звук

Натиснення на цю кнопку відкриває меню роботи зі звуком.

2

Компас

Натискання на кнопку «Компас» відкриває контекстне меню, в якому представлені
опції орієнтації карти («Північ зверху» – північ карти завжди розташований вгорі екрану,
«Обертати по руху» – поворот карти відповідно з напрямком руху), виду карти (Плаский
вигляд «2D» і Панорамний вид« 3D») і режиму карти («Нічний», «Денний», «Автоматично»).

3

Смуги руху

Відображення смуг руху та допустимих маневрів.

4

Інформаційна
панель

Інформаційна панель відображення майбутнього маневру (наприклад, повороту) і
відстані до нього. При натисканні на знак відкривається меню, в якому представлені опції
управління маршрутом, наприклад зупинки ведення по маршруту і його видалення з карти.

5

Маршрут

Поточний маршрут, по якому в даний момент здійснюється рух.

6

Інформаційна
панель

Відображення поточної швидкості руху, часу, що залишився в дорозі, відстані до
кінцевої точки маршруту і орієнтовного часу прибуття.

7

GPS-курсор

Покажчик поточного місця розташування при включеному GPS-приймачі.

8

Меню

Кнопка, яка відкриває головне меню програми.

9

Інформаційна
панель

Відображення назви вулиці, по якій зараз здійснюється рух. Інформація
відображається, якщо встановлено з’єднання з GPS/ГЛОНАСС і якщо карта
містить відповідну інформацію. В іншому випадку відображається напрямок
руху.

10

Кнопка масштабу

Зменшення масштабу.

11

Кнопка масштабу

Збільшення масштабу.

12

«Навітел.Поді»*

Кнопка управління сервісом дорожніх пригод.

13

Маршрутна лінія

14

Батарея

15

З’єднання із
супутниками

Кнопка, яка відображає ступінь зарядженості акумулятора пристрою. При
натисненні на кнопку відображається кількість вільної оперативної пам’яті
пристрою.
Кнопка, яка відображає ступінь зарядженості акумулятора пристрою. При
натисненні на кнопку відображається кількість вільної оперативної пам’яті
пристрою.
Індикатор з’єднання з супутниками. Якщо індикатор сірого кольору - GPS/ГЛОНАСС
- приймач відімкнений; червоного кольору - приймач – ввімкнений, але з’єднання
з супутниками не встановлено; слабкий сигнал; зелений – з’єднання встановлено.
На індикаторі відображається кількість знайдених супутників.

16

«Навітел.Друзi»*

Кнопка для переходу в меню сервісу« Навітел.Друзі», який надає можливість
додавати друзів, бачити місце розташування друзів на карті, а також
спілкуватися з ними.

17

Кнопка «Курсор»

При натисканні на кнопку з’являється меню точки, зазначеної на карті
(визначення її як кінцевим шляхом натискання кнопки «Поїхали!», Або перехід
до екрану «Властивості»).

18

Кнопка
«Зберегти»

Зберігає точку, відмічену на карті, як шляхову для подальшого її застосування.

19

Кнопка 2D/3D

Перемикання між плоским і панорамним видами карти. Нахил карти залежить
від масштабу: чим більше масштаб, тим менше нахил.

№

Позначення

20

Точка на карті

Коротким натисненням на карту можна поставити точку. Таку точку можна
зберегти як дорожню, додати до маршруту, подивитись її властивості і т.п.

21

Оновлення*

Відкриває доступ до меню оновлення програми і карт.

22

Запис треку

Кнопка запису треку. червоний колір точки всередині значка - запис треку
здійснюється, сірий - не здійснюється.

23

Навітел.Затори*

На іконці відображається поточна завантаженість доріг за 10-бальною
шкалою. Натискання на іконку відкриває меню керування даним сервісом.

24

Навітел.SMS*

Кнопка призначена для читання/відправки SMS-повідомлень та роботи з
вказаними в них координатами. Цифра поруч з іконкою – кількість непрочитаних
SMS.

25

Кнопка «Поїхали»

Після натискання на цю кнопку до обраної точки буде прокладений маршрут з
поточного місця розташування або заданої початкової точки.

26

Кнопка «Початок
маршруту»

Натискання на цю кнопку визначає обрану точку як початкову точку маршруту
(GPS-приймач при цьому повинен бути відімкнений).

27

Кнопка «Фініш»

Кнопка відображається лише при прокладеному маршруті. При натисканні на
кнопку прокладений маршрут на карті триває до даної точки.

28

Кнопка «Заїхати»

Кнопка відображається лише при прокладеному маршруті. Позначає поточну
точку на карті як проміжну точку маршруту. Кожна наступна додана точка стає
першою проміжною точкою маршруту.

Карта

Перехід до перегляду карти.

29

Функції

* - даний функціонал доступний лише на деяких навігаторах, що мають вихід в Інтернет

2. Побудова маршруту
2.1 Маршрут до обраної точки на карті

Маршрут можна прокласти до обраної на екрані точки. Ця точка являється кінцем маршруту, початком
буде Ваше поточне місце положення, яке визначається системою GPS/ГЛОНАСС. Для цього поставте
точку на екрані, натиснувши на будь-яке місце карти [1]. Натисніть кнопку «Курсор», а потім «Поїхали»[2].
Програма запропонує 3 альтернативних маршруту з приблизне відстань і час до кінцевої точки [3].
Натисніть “Поїхали!” для проходження по маршруту [4].

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 4

Мал. 3

2.2 Пошук адреси та побудова маршруту
Для того щоб побудувати маршрут до точки, яку можна знайти за адресою, виберіть «Меню» [1] →
«Знайти» [2] → «За адресою» [3]. Далі натисніть «Обрати країну» і почніть вводити назву країни [4].
Щоб заховати клавіатуру, натисніть на іконку в правій верхній частині екрану. Оберіть країну [5]. Поля
«Обрати місто», «Обрати вулицю» і «Обрати будівлю» стають активними після заповнення попередньо
го поля [6]. Після внесення відповідної інформації, об’єкт буде показаний на карті. Натисніть «Поїхали!»
[7]. Програма запропонує 3 альтернативних маршруту [8]. Виберіть маршрут і натисніть «Поїхали!» [9].
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2.3 Ручний вибір всіх точок маршруту
Для побудови маршруту, початкова та кінцева точка, які визначаються вручну, відзначте на карті
точку, звідки ви хочете почати рух і натисніть «Курсор» [1] для переходу до екрану «Мій маршрут».
Далі натисніть на інформаційну панель внизу екрану [2]. На екрані «Властивості» виберіть «Початок
маршруту» [3]. GPS-приймач повинен бути відімкнений. Точка буде відзначена на карті як початкова
точка маршруту. Далі виберіть на карті кінцеву точку маршруту. Для цього натисніть на відповідну
область карти, натисніть на кнопку «Курсор» [4] і потім «Поїхали!» в екрані «Мій маршрут» [5]. Програма
запропонує 3 альтернативних маршруту. Виберіть маршрут і натисніть «Поїхали!» [6].
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3. Деякі додаткові функції

Власники пристроїв, що мають вихід в мережу Інтернет, можуть скористатися різними онлайн-сервісами
NAVITEL ®, включаючи Навітел.Затори і Навітел.Друзі.

3.1 Навітел.Затори
За допомогою даного сервісу користувачам надається
інформація про завантаженість доріг, яка в режимі реального
часу відображається на карті кольором. Якщо ділянка дороги на
карті забарвлений в зелений колір, це означає, що рух вільний,
якщо в жовтий - рух трохи утруднено, в рожевий – рух утруднено,
червоний - затор.
Мал. 1

3.2 Навітел.Друзі
Інтерактивний сервіс «Навітел.Друзі» мдозволяє в режимі
реального часу бачити на карті місце розташування друзів, будувати
маршрути з використанням координат їх місця розташування,
обмінюватися координатами інших об’єктів і повідомленнями.
Для увімкнення виберіть «Меню» → «Налаштування» → «Online
сервіси» і переведіть перемикач «Увімкнути Навітел.Друзі» у
положення «On» («Увімкн»).
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