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1. Увод
Navitel Navigator е многофункционален навигационен софтуер, предназначен за
ефективно търсене за най-краткия маршрут по картата. Благодарение на аудио
командите ви позволяват да следвате трасето, без да бъде необходимо да следите
дисплея и да не се разсейва по време на шофиране. Функция „Navitel.Транспортни
Задръствания“ ще ви помогне да се преодолеят транспортните проблеми.
Това ръководство изобразява как да се използвате програмата за навигация "Navitel
Navigator". То описва елементите на потребителския интерфейс, основните функции
на навигационната програма, а също и редът за действия на потребителя, които
трябва да извърши при провеждането на стандартни операции.

2. Обща информация
GPS (Global Positioning System) е сателитна система, се позволява да се определи
местоположението на обекта и скоростта. За най-добро използване на устройството на базата на GPS е добре да се знае поне някои основни показания за тази технология трябва.
Системата GPS, известна също като NAVSTAR (NAVigation System using Timing And
Ranging), използва спътници, които се движат около Земята на орбитални траектории. Цялостно 24 спътника осигуряват 100% функционалност на системата във всяка
точка на земното кълбо, но не винаги може да се осигури стабилно приемане на сигнала и винаги да предложи добро изчисление на позицията. Следователно, за да се
увеличи точността при изчисляване на позицията и резерва в случай на повреди,
общият брой на спътниците в орбитата се поддържа в по-голямо количество.
Максималният брой едновременно работещи спътници в системата NAVSTAR е ограничена до 32.
GPS е пасивна система за навигация, която ви позволява да получавате от спътниците сигнали, но изключва възможността за следващо предаване на сигнала. Сигналът
на GPS спътници е с честота 1,227 и 1,575 GHz. Това означава, че за електромагнитните вълни с такава честота, немогат да преминават през метални и дървени
повърхности, някои видове пластмаси и бетон. Поради това, не е възможно да се
хванат спътников сигнал в стоманобетонни сгради, потребителят трябва да промените местоположението на устройството, което ще доведе до по-добро приемане на
сигнала.
Внимание! Най-добри резултати може да се очакват, когато сигналите се приемат в
открито пространство не по-малко от 4 спътника равномерно поставени на небето, и
устройството трябва да бъде спрямо земята в стабилна позиция.

Качеството на определената позиция зависи от групата спътници, с които устройството комуникира. Ако приемникът има възможност да си избере този най-добрия
от големия брой достъпни сигнали, то това ще повлияе положително на качеството
на определяне на координатите. Ако няма избор на сигнал, то тогава точността на
изчисленията ще бъде трудно предсказуема.
След включване на устройството GPS, навигационна система не се активира веднага.
Навигационните информация, предавана от спътниците съдържа два вида информация: пространствени координати и часът на палубата на спътника.
Часът на палубата на спътника се съхранява в паметта поместена в приемника и се
актуализира непрекъснато, тъй като всеки спътник пренася данните на часът на палубата на спътника за цялата група от спътници. Годността на данните от часовника на
палубата на спътника е 2-3 месеца. След това, стойността на натрупаните отклонения в изчисленията е неприемлива.
Пространствени координатни данни съдържат допълнителни параметри, които позволяват да се изчисли по-точно текущото местоположение на спътника. За разлика
от часът на палубата на спътника, всеки от спътниците предават само собствените си
пространствени координати . Трайността „живота“ на пространствени координати е
4-6 часа.
Данните от пространствените координати и часът на палубата на спътника, които се
предават от спътниците, постоянно се коригират. Това се провежда един път на ден
(ако е необходимо и по-често). Мрежата от станции получава данни от спътниците,
анализират измерените стойности, сравняват ги с референтните данни, изчисляват
коригиращите изменения и ги изпраща до главната станция, където от там данните
се предават към спътниците.
Процесът на стартиране, който е необходим за устройство за определяне на позиция
след включване зависи от наличната памет на първоначалната информация.
Съществуват следните режими:
• „Студен старт“ - времето, мястото, часът на палубата на спътника и пространствени координати те са неизвестни. Това може да се дължи на това, че устройството е
било за по-дълго време изключено (повече от 70 часа) или устройството е било в
изключено състояние преместено на голямо разстояние. В такъв случай, устройството трябва да изтеглите новите данни за часът на палубата на спътника и отразяващите полета. Този процес може да продължи повече от 20 минути.
• „Топъл старт“ - позицията и пространствени координати не са известни, времето и
часът на палубата на спътника са известни. Устройството ще започне да събира
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данни за пространствени координати и тогава ще бъде в състояние да проведеиздирване на позицията. Обикновено това продължава няколко минути.
• „Горещ старт“ - часът на палубата на спътника, пространствени координати те са
известни, времето и състоянието са известни с определена грешка. Това е найбързият вариант за стартиране на системата и е възможна, ако устройството е било
изключено за по-малко от 4 часа. Последните посочени данни са непрекъснато
актуализиран, но с малки неточности, които системата може уточнява за по-малко от
1 минута.
Navitel Navigator е навигационен софтуер разработен за най-различни устройства,
оборудвани с вградяване или външен GPS - приемник.
Програмата ви позволява да изтеглите подробни карти на градовете и регионите,
можете да намерите в нея номерата на сградите, имена на улици, метро станциите и
друга полезна информация. Също така програмата за спътниковата навигация притежава също така и аудио навигация. Програмата е оптимизирана според обичайната резолюция на екрана, тя представлява бърза карта с различни мащаби и движение и притежава автоматично превключване между картите с различни мащаби.
Предимствата на апликацията „Navitel Navigator“ в сравнение с други подобни софтуери са:
1.Вградена е бърза карта с различни мащаби и превъртания;
2.Автоматично превключване между карти;
3.Различни ориентации на картата;
4.Режим с изобразяване на цял екран;
5.Пълна подкрепа на режима на изобразяване на картата като в 2D, както и в псевдо3D;
6.Комплект инструменти;
7.Възможност да се изтегли от апликацията Navitel информация за транспортните
усложнения.

Основните функции на тази програма са: да се идентифицира и покаже актуалното
местоположение върху картата, автоматично и ръчно определяне на маршрута,
търсения на различни видове обекти, изчисляване и изобразяване на голямо количество пътни информации, изобразяване и запис на траекторията на движение във
формата на запис и много други функции.

3. Потребителски интерфейс на програмата
3.1. Потребителски интерфейс при създаване на маршрута
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На схемата са изобразени основни
елементи от интерфейса и управлението на програмата. Устройството
показано на фигурата не е стандартно
и не е препоръчано и не се касае за
реклама на устройството. Моделът на
вашето устройството или ориентацията на екрана може да се различава от
този, показан на фигурата, но цялостната функционалността на елементите от интерфейса с това няма да бъдат
променени.
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Фиг. 1

№

Наименование

Функция

Звук

Натиснете този бутон, за да отворите меню Звук.

2

Компас

Натиснете този бутон, за да отворите контекстно меню. В това меню, можете да промените ориентацията на картата ("Север на горе" - до компасът се
появява иконата на катинара, "Завъртане според посоката на движение" - до
компаса се появява иконата на маршрута), карта тип (плосък изглед "2D" или
пространствен поглед "3D") и среда ("нощ", "ден", "авто"). Докато шофирате,
компаса винаги сочи север.

3

Предупреждение за следващата маневра. На сивия фон се показва следваИнформационен щото отбиване, разстояние до маневрата (в метри или километри) и следвапанел
ща информация. Кликнете върху маркера, за да спре маршрутните инструкции и изобразете следващи възможности.

4

Информационен Показва очакваното време на шофиране, с обща дължина на маршрута и
панел
времето за пристигането в целта.

1
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№

Наименование

Функция

5

Маршрут

Активен маршрут.

6

Курсор GPS

Изобразява Вашата позиция.

7

Меню

Натиснете този бутон, за да отворите главното меню.

8

Индикатор
на
Индикаторът се оцветяване с приближаването към местото за маневра.
придвижването

9

Пътна лента

Показва пътните ленти и планираните маневрата за следващото кръстовище.

Показва наименованието на улицата, по която се движите.
Информационен Панелът е възможен само по време на установяване на връзка с GPS /
10
панел
GLONASS. В случай, че на панела не се показва наименованието на улицата, е изобразена посоката.
11 Бутон мащаб.

Отдалечаване.

12 Бутон мащаб.

Приближаване.

13 Navitel.Събитие

Бутон Navitel.Събитие

В случай на превишаване ограничението на скоростта по отсечката на пътя
Скоростно ограсе обявява скоростното ограничение.
14 ничение и камеАко е наставено включено предупреждението за камерите и на близко е
рата
камера, показва се разстоянието към тази камера.
15 Батерия

Тази икона показва състоянието на батерията. След натискане на тази икона
за показване на размера на свободната памет.

16 GPS

Иконата за връзка GPS / GLONASS. Променя цвета си в зависимост от
състоянието на връзката: сив - приемника е изключен, червен - приемникът
е включен, връзката не е установена, жълт - слаб сигнал, зелен - връзката е
установена. Номерът в кръга показва броя на спътниците.

Поп-меню за използване за услуги Navitel.Приятели. В тази услуга можете да
17 Navitel.Приятели добавите приятел в списъка с приятели, да видите тяхното местоположение
на картата и да общуват с тях.
18 Пътен панел

Позволява Ви да видите целия маршрут, вашето местоположение и
задръстванията* по маршрута и то директно върху картата.

3.2. Програмата интерфейс при гледане на карта
24

23

22 25

21
19
20

Фиг. 2
№

Наименование

Функция

19 Вложи

Записва текущата позиция като точка в маршрута.

20 Курсор

Показва менюто, свързано с текущата точка.

С докосването на картата, можете да създадете маркер. Този можете да
21 Маркер а картата бъде записан като точка в маршрута или да добавите към маршрута. Можете
също така да изобразите информация за обекта.
22 Запис на пистата

23

Т р а н с п о р т н и На десет-степенната скала се показва състоянието на текущите проблеми
задръствания
на трафика.

24 Navitel.SMS *

25

10

Запис на пистата. Червеният цвят показва запис на пистата, сивия цвят
показва спиране на записа.

Този бутон се използва за четене и изпращане на SMS съобщения. До иконата се показва броят на непрочетените съобщения.

Софтуерна актуаПоказва наличните актуализации.
лизация

30
27
26
29
28

Фиг. 3
№

Наименование

Функция

26 Навигирай!

Задава текущата позиция на картата като цел на маршрута.

27 Маршрут през

Задава избраната место като точка в маршрута.

28 Настави старт

Задава избраното място като изходна точка на маршрута. Препоръчително
е да деактивирате приемникът GPS / GLONASS.

29 Наставя целта

Задава избраната место като крайна точка. Предишната крайната точка се

30 Карта

Обратно на картата.

* Тази функция е достъпна само за някои устройства с GSM или Bluetooth поддръжката на DUN. За
повече информация, моля да се свържете се вашия доставчик.

4. Страници
4.1. Страница “Карта”
Страницата "Карта" (фиг. 4) е определена да покаже
изтеглените електронни карти и изобразяване на текущото ви местоположение. То съдържа много транспортни информация. Тук можете да работите с маршрутите,
маршрутните точки, издирване на обекти и други функции.

4.1.1. Движение по картата
С натискане върху всяка точка на картата и плъзгане по
картата във всяка посока. На картата ще се отвори нова
област.

Фиг. 4

4.1.2. Приближаване
За приближаване служи бутон "+" и за отдалечаване бутон "-". При максималното приближаване
е мащабът наставен на 5 м, а при минималното приближаване е настройката на 2000 км.
Възможно е да зададете мащаб на 5 м, 8 м, 12 м, 20 м, 30 м, 50 м, 80 м, 120 м, 200 м, 300 м, 500
м, 800 м, 1,2 км, 2 км , 3 км, 5 км, 8 км, 12 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 120 км, 200 км, 300 км,
500 км, 800 км, 1200 км и 2000 км. С постепенно натискане на бутона "+" / "-" можете да променяте мащаба на следващата / предишната стойност. С натискането на тези бутони, можете да
проведете бърза променяна на мащаба.

4.1.3. GPS-курсор
GPS-курсорът изобразява актуалното местоположението на устройството и го изобразява върху
картата, ако е GPS-връзката установена. Курсорът може да работи в два различни режими на
изобразяването, в зависимост от това какво е състоянието на устройството:
«Движение»;
«Остановка».

Зелената стрелка изобразява актуалната посоката. Ако скоростта е по-малко от 2,5 км/ч курсора се променя в зелен кръгче. И ако GPS-връзка не навързана или е изключена, GPS-курсора
няма да се изобрази.
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4.1.4. Компас
С натиснете на този бутон, се отваря менюто с наставените картата (фиг. 5).
4.1.4.1. Завъртане на картата

•

Посока на движение на горе;

•

Посока на горе (Статичен режим).

4.1.4.2. Дневен / Нощен изглед

Фиг. 5

Тази опция ви позволява да превключвате между дневен и
нощен изглед. Използвайте режимът на нощен изглед, когато сте на тъмно. Това ще предпази
очите ви от умора и ще направи устройството по-удобно за поддръжка. Можете да зададете тази
опция, като една от трите позиции:
•Ден режим (фиг. 6);
•Нощен изглед (фиг. 7);
•Авто (позволява автоматично превключване между дневния и нощния режим на изглед).

Фиг. 6

Фиг. 7

4.1.5. Информационни панели
На страницата "Карта" има няколко информационни
панели. На долният панел се изобразява актуалното
наименование на улица или посоката на движение (фиг.
8). На горния панел се изобразява следващото наименование на улица (фиг. 9).
Забележка: В долната част на екрана може да се изобразява информационния панел или управляващите елементи. За да скриете панел с бутони щракнете върху
което и да е място на картата.

Фиг. 8

В продължението на навигацията по маршрута можете
да видите на информационния панел в лявата страна на
екрана, там се изобразява иконата за следващата
маневра, скорост, изчисленото времето за пътуване,
обща дължина на маршрута и време за постигане на
целта. Натиснете иконата за следващата маневра за да
се покаже менюто за настройката на маршрута.
Забележка: Наборът от бутони в това меню зависи от
демо режимът: той е включен или изключен? Ако натиснете иконата за маневра при изключен демо-режим, ще
изобрази Фиг. 10. В противен случай ще се изобрази
Фиг. 11.

Фиг. 9

Повече информация за маршрутите може да се намери
в частта "Функционалност" на това ръководство.

4.2. Страница "Табло на палубата"
Страница "Табло на палубата" (фиг. 12) има за цел да
изобрази различна информация за навигацията. За да
видите страницата "Табло на палубата" отворете "Меню"
- "Настройки" - "Табло на палубата".
Мястото на сензорите на страницата зависи от ориентацията и вида на екрана. В режим на управление на датчиците се извършва в менюто за управление, както и
чрез преместване на джойстика "Нагоре" / "Надолу".
Бутонът "Предишна страница" се намира в долната лява
част на екрана а в долния десен ъгъл се намира бутонът
страницата "Карта".
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Фиг. 10

Фиг. 11

Изберете елемента и натиснете върху него. На екрана ще
се появи менюто с настройките страница "Табло на палубата" (Фиг. 13):
• Избор на указател - изберете указател от списъка. Новия
указател ще замени този, който сте избрали да отвори
меню настройки. Устройствата са разделени на групи, за
да се улесни търсенето. Подробна информация за всеки
указател може да се намери в таблицата "Списък указателите";
• Ресетиране на указателя - анулира текущия указател.
Системата ще поиска потвърждение;
• Връщане на всички указатели - изчиства всички указатели. Системата ще поиска потвърждение;
• Пред избрани указатели – ще бъдат употребени пред
избрания набор от указатели. Системата ще поиска
потвърждение;
• Голямо / Малко палубно таблото – всеки от указател се
увеличава / намалява и според това се променя цялостния
брой на указатели на екрана. Системата автоматично
избира и изобразява най-често употребяваните указатели, но можете да създадете ръчно и свой набор.

Фиг. 12

Фиг. 13

4.3. Страница "Спътници"
Страница "Спътници" (фиг. 14) са предназначени за изобразяване на състояние на сигналите на GPS / GLONASS,
броя спътниците и тяхната позиция. Схематична карта на
небето с дефинираните посоки се намират в горния ляв
ъгъл на екрана.
На страница "Спътници" можете да превключите с кликване върху иконата на спътника в горната част на екрана
на страница "Карта" и изберете конкретния "Спътника".

Фиг.14

Забележка: Приемане на сигналите GLONASS е възможно само тогава когато устройството поддържа тази система.
Центърът на полукълбото отговаря на кръговия зенит и се изобразява като линията на хоризонта. Ако функцията Спътник е активирана в полукълбо се изобразяват обичайните знаци на
спътниците в жълти и зелени цветове. Зеленият цвят изобразява по-високо качеството на приемания сигнала, жълт - ниско качество. Под изображението на полусферата се изобразява текущия трансфер на данните от протокола и връзката чрез порта към приемника GPS / GLONASS.
Долу върху страницата се намира поле за графично изобразяване на спътниковите информации.
Нивата на сигналите от отделните спътници са показани под формата на колонки със жълти и
зелени цветове, под които е изобразен и броят на локализираните спътници. Височина на колоната е право пропорционална на качеството на приемания сигнал - по-високо ниво, по-добро
качество.
В горната дясна част на страницата е изобразена следната информация:
• Актуална географска ширина и дължина;
• Броят на спътниците. Този брой се определя от GPS / GLONASS приемника. Максималният
брой на спътника е 12;
• Определянето на координатите.
Забележка: За устройства, базирани на системата iOS спътниците не се изобразяват.
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4.4. Страница "Времето"
Страница "Времето" (фиг. 15) изобразява прогнозата за няколко дни и така също изобразява
актуалното време.
За да преминаване към страница "Времето" щракнете върху времето в горната част на страницата "Карта".
В горната част на страницата се изписва актуалната температура, налягане, скорост на вятъра и
посока. В дясната част на екрана се изобразява прогнозата за четири дни, с натискането на бутона "Обратно" ще стартира изходния уеб браузър на вашето устройство като се изобрази на
началната страница на GISmeteo.ru.

Стандартно се изобразява
времето за града, който е найблизо до актуалната позиция
на приемника GPS. В случай, че
GPS сигнал е изключен, времето ще се покаже за града, който
е в близост до центъра на картата.
В долната част на екрана има
бутон:

Фиг.15

- "Актуализирай" (актуализира информацията за времето).
Освен ръчното актуализиране информация на това ръководство, е възможно да се актуализира
и прогнозата за времето автоматично.

5. Главно меню
В долния ляв ъгъл на страница "Карта" се намира бутон
"Menu" за главното меню. Когато щракнете върху него ще
се отваря главното меню на програмата (фиг. 16). С това
меню можете да получите различна информация.

5.1. Намери
Това меню изпълнява функцията за търсене и представяне
на различни обекти върху картата. Вижте подробности в
раздел "Търсене".

Фиг. 16

5.2.Маршрут
Този елемент от менюто е предназначен за управление на
функциите на вътрешните точки от маршрута. Когато
натиснете на този бутон, ще се отворят възможности за
управлението на отворените прозорци касаещи маршрута, където наставянето на бутони зависи от достъпността
на активен маршрут.
Ако натиснете бутон "Трасе" в случай, че не е на карта, ще
се появи меню, в което ще бъдат на разположение само
две функции: "Създаване на маршрут" и "Импорт" (фиг.
17). Ако изберете първия елемент, ще се отвори прозорец
за търсене За повече информация относно използването
на това меню, вижте в секция "Търсене".

Фиг. 17

5.2.1. СТОП
Ако е наставен маршрутът, благодарение на тази опция
можете да приключите навигация свързана с даденото
трасе (фиг. 18). След натискане на този бутон, маршрутът
няма да се изобразява на карта, а маршрутната точка на
крайната отсечка ще бъде изтрита.
Ако е включена симулацията на маршрута, можете s този
бутон да я деактивирате. "Старт", "Край" и всички
"Преходни" точки ще бъдат вложени.

Фиг. 18

5.2.2. Редакция на маршрута
С натискането на този бутон вие можете да добавяте
вътрешна точка или да промените финалната-крайната
точка. Всяка добавяна точка ще бъде първата през, която
маршрут ще поведе. Тази информация е налична, само
когато маршрутът е активен.

5.2.3. План на маршрута
Това меню предоставя информация за всичките маневри,
Фиг. 19
които се намират по маршрута. В горната част на страницата се изобразява подробна информация за следващата маневра, по-долу има списък на предстоящите маневри с имената на улиците и разстоянието към местото за маневриране. Тук са
също три сензори: "Оставащо време", "Разстояние" и "Час на пристигане" (фиг. 19).

18

5.2.4. Покажи по маршрута
С това меню е възможно да се види целия маршрут в
малък мащаб, като всичките междинни точки ще бъдат
видими, както и на началото и краят на маршрута.

5.2.5. Отбивка
При създаването на маршрута за този елемент от менюто ще предупреди програмата, че от актуалната позиция
на маршрута не е възможно да се продължи в маршрута
по-нататък. Програмата анализира ситуацията и търси
алтернативен трасе. Когато е изключено създаването на
маршрута, този функция не е на разположение.

Фиг. 20

5.2.6. Симулация на маршрута
С помощта на тази функция на меню можете да следите приблизително движението по маршрута по време на движението по маршрута и някои други информации за дадения маршрут. Тази
демонстрация може да ви помогне и да разкрие опасните или нежеланите участъци от маршрута и за промените по маршрута, в случай, че това е необходимо за промяната на маршрута.

5.2.7. Експорт
За да работите със създадения маршрут в бъдеще или да
го прехвърлите на друго устройство, се препоръчва да се
използва функцията за експортиране на маршрут (фиг.
21).

5.2.8. Импорт
Вече експортирани маршрути, можете отново да импортирани за по-нататъшна работа с тях (Фиг. 22).
Забележка: Повече информация за импортирания маршрут и работа по маршрута, може да получите след изучаването на глава "функционалност".

Фиг. 21

Фиг. 22

5.3. Мой Navitel
5.3.1. Всички продукти
В тази функция на менюто са съсредоточени всичките
актуални и достъпни в момента карти Navitel наедно, както
и описанието на програмата. Функцията в менюто "Navitel
Navigator" (фиг. 23) е определена да се види информация
за апликацията: версия, лицензионен ключ, сериен номер,
авторски права и др.

Фиг. 23
Следващите карти в
списъка,
които
можете да закупите
или активирате. За
закупуването карта,
натиснете бутона
"Купи" и да плати за
поръчката
(тази
възможност
е
достъпна само за
Фиг. 24
устройства с Android
или iOS). Ако вече
имате лицензен ключ, изберете от менюто "Активирай" и
въведете ключа в съответното поле.

Фиг. 25

Ако имате лиценз на картите от изисканите страни, можете да ги свалите не само от своя уеб-сайт на страница на
www.navitel.ru, но и в този елемент от менюто. Просто
изберете страната от
списъка, потвърдете
избора си и го изчакайте докато се свали
Фиг. 26
(фиг. 26). След това
изберете "Инсталирай" (фиг. 27). Програмата ще създаде
атлас.
Ненужните и неизползвани карти могат да
се изтриват. Изберете
Рис. 27
елемент от списъка.
Изтритата карта винаги можете отново да изтеглите.

Фиг. 28

5.3.2. Моите продукти
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Това меню е подобно на указателя "Всички продукти" с
изключение на този, че съдържа само вашите закупените
продукти. Благодарение на това меню можете да изтеглите по подобен начин да изтегляте или да изтриване на
карти, и да видите информация за програмата.

5.3.3. Актуализирайте
Ако сте избрали този елемент от менюто, програмата ще
Фиг. 29
се свърже към сървър за актуализиране (изисква се активна интернет връзка) и да се определи, и ако са инсталирани на вашето устройство карти дали са актуални. Ако някоя от картите са остарели, ще ви предложат да ги актуализира автоматично. Процесът на актуализиране е напълно аналогичен с процеса на инсталиране на нови карти.
Забележка: По време на актуализиране на вашата навигационна програма то същата трябва да
бъде деактивирана до като процеса на инсталацията не приключи. На някои устройства може да
бъде наложително да се стартира Navitel Navigator софтуерът ръчно.

5.3.4. Помощ
С този бутон от менюто се отваря ръководството за бърз
старт за програмата Navitel.

Фиг. 30

5.4. Настройки
Меню "Настройки" (фиг. 31), съдържа някои функции и
основно настройване на програмата. Цветът и видът на
някои икони може да зависи от състоянието функцията и
актуалния изглед. Също цветът на иконата на страницата
"Карта" ще зависи от настройки на интерфейса.

5.4.1. Карта
Това меню (фиг. 32) съдържа различни настройки, касаещи
изобразяването на картата. Повечето от тези настройки
имат влияние за качеството на обектите на картата.

Фиг. 31

5.4.1.1. Горна част на карта
„Север е в горната част на картата“ - горната част на картата, винаги ще бъдат насочена на север;
„Завъртане на картата при движение“ - горната част на
картата ще сочи в посока на движението.
5.4.1.2. Автоматично приближаване
Параметри на мащаба се приспособят в зависимост от
околната среда и скоростта (фиг. 33).

Фиг. 32

„Използвани мащаби“ - изберете съотношението на мащаба. Тя ще се използва при автоматичното промяна на мащаба.
„Предпочитано приближаване“ - изберете режим за автоматична промяна на мащаба: по-висока
или по-ниска детайлност.
Функция "Автоматична промяна на мащаба" може да бъде
изключена, и ако тя не е активна, мащаба може да се променя само ръчно.
5.4.1.3. Визуални ефекти
Визуални ефекти (фиг. 34) за подобряване на изобразяването на картата на дисплея, разбиране се, времето
необходимото за тяхното изобразяване може да се удължи. Визуални ефекти, които са в наличност:

Фиг. 33

• изглаждане границите на обектите;
• плавно изглаждане;
• плавно приближаване.
Можете да промените тази настройка чрез превключване на бутона "Включено / Изключено".
"3D модели" - специфицирайте нивото на приближаване за триизмерните модели.
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5.4.1.4. Наклон на карта
Този елемент от менюто се използва за задаване на степента на наклона на картите, които ще имат картите при
разглеждането в панорамно (3D) изобразяване. За да промените настройките, преместете плъзгача наляво (минимален наклон) или надясно (максимален наклон).

Фиг. 34
5.4.1.5. Ресетиране на позицията
Ако картата се придвижи по време на навигацията, тази
функция ще ви позволи да се върнете след изтичането на
определен период от време във сегашната позиция (фиг.
35). В наличност са следните продължителности от време:
5 секунди, 10 секунди 15 секунди, 20 секунди и "Никога"
(Изключено).

5.4.2. Други карти

Фиг. 35

Атласът представлява набор от карти, която е една от основните компоненти на системата. Като
изберете този елемент от менюто се отваря прозорец (фиг. 36), в което можете да създадете
атлас или да управлява вече съществуващ. Ако имате вече създаден атлас, неговото наименование ще се изобразява в този прозорец.
За да отворите картата трябва да щракнете върху. Бележка: всичките други атласи в този случай
ще бъде затворени (фиг. 36).
За да премахнете Атласът трябвате да натиснете бутона "Редактиране", и след това можете да го
изтриете. Когато приключите натиснете бутона "Готово".

5.4.3. Навигация
Навигационна система и настройка на маршрут (Фиг. 37).
5.4.3.1. Транспортно средство
Тази функцията дава възможност за оптимизиране на
системата в зависимост от превозно средство, в което ще
се използва навигация. Натиснете зелената стрелка в дясната страна на екрана, за да изберете следващата
възможност (фиг. 37):
пеш; велосипеди; автомобил/мотоциклет; такси; бус;
линейка; доставка; товарен автомобил.

Фиг. 36

„Маршрут“ - изберете метода за дефиниране на маршрута: "маршрут на пътища" или "маршрут на директна линия"

Фиг. 37

„Избор на път“ - системата дава предимство за бърз или кратък начин.
5.4.3.2. Избегнете
Изберете елементите, които искате да се избегне при създаване на маршрута: „обръщане“,
„платени пътища“, „Неасфалтирани пътища“, „Фериботни връзки“.
5.4.3.3. Напътствия към ръководството
Настройте времето, в което системата трябва да ви
информира за предстоящата маневра (фиг. 38). Бутонът
може да бъде настроен за диапазона в „По-голямо разстояние“ (максималното време), за да „По-малко разстояние“ (минимално време).
5.4.3.4. Напътствия към ръководството
Настройте времето, в което системата трябва да ви
Фиг. 38
информира за предстоящата маневра (фиг. 38). Бутонът
може да бъде настроен за диапазона в „По-голямо разстояние“ (максималното време), за да
„По-малко разстояние“ (минимално време).
5.4.3.5. Присвои комуникацията
Тази функция позволява да придърпате вашето населено място към маршрута, ако се е намалило качеството на сигнала GPS или ако сте решили да заобиколите пречка.
Възможна настройка: „Не приделят“; близо 20 м; близо 50 м; близо 100 м; близо 200 м; близо 500
м; Автоматично.

5.4.5. Интерфейс
Менюто за настройка на Интерфейса (фиг. 39) ще ви позволи ефективно да използвате страницата „Карта“ и всички нейни елементи.
5.4.5.1. Карта бутони

Фиг. 39

Можете да настроите изобразяването на всеки бутон (фиг. 40).
Близо до всяка икона е поместен символ, който може да
има различни цветове в зависимост от настройката на
бутона. Зеления цвят означава, че бутонът винаги ще се
изобразява. Сивия цвят означава, че бутонът няма да бъде
няма да се изобразява. На половината оцветен зелен цвят
означава, че при определени условия бутона няма да бъде
показан на страницата карта. След щракване върху символа можете да се деактивира или активира на дисплея бутоните на страница карта.
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Фиг. 40

В лявата част на всяко поле е бутон за настройване (знак
"+"). Ако щракнете върху него, ще се отвори менюто за
Разширени настройки. Изобразяването на елемента е в
зависимост от актуалното състояние на функция (фиг. 41).
С щракване върху иконата, можете да включите / изключите изобразяването на бутоните.

5.4.5.2. Изглед

Фиг. 41

В програмата „Navitel Navigator“ можете да промените конфигурацията на програмата чрез
инсталиране на допълнителни тема (файлове за изглед): дневни и нощни.
5.4.5.3. Скриване на бутоните
"Скрити бутони" - определя след колко време от последната акция на потребителя ще бъдат
скрити бутоните "Курсор" и "Вложи", както и бутона "Меню" и "Компас", "GPS", и т.н.
5.4.5.4. Скриване на менюто
„Скрий меню“ - определя колко време след последната активност Navitel Navigator преминава
към страницата с Карта.
5.4.5.5. Покажи ролиращото меню
В това меню можете да включите / изключите изобразяването на плъзгачите от дясната страна
на екрана.

5.4.6. POI (маршрутни точки) филтър
Настройване на дисплея за това как да се изобразяват
инфраструктурни обекти на картата (фиг. 42).
Иконите на инфраструктурни обекти са разделени в различни групи: "Авто", "Храни", "Търговски", "Развлечения",
"Транспорт", "Банки/Финанси" и т.н. С щракването на
бутона "+" в лявата част на групата, можете да отворите
списък на подгрупи (фиг. 43).

Фиг. 42
В лявата част на всяка група и подгрупа е символ, който
изобразява дали групата се изобразява или не. Ако символът е оцветен със зелен цвят - това означава, че групата
е активирана, наполовина оцветен в зелено - някои от
неговите подгрупи са включени, а други не. В случай, че
ако групата е изцяло изключена, символът ще е сив. При
щракване върху този символ, можете изобразените всички икони от съответната група на картата да активирате /
деактивирате.
В дясната част на всяка група има бутон за настройка.
Чрез щракване върху него се изобразява страницата с
допълнителните настройки (44):

Фиг. 43

• "Изключване на всичко" - изключва изобразяването с
всичките компоненти на дадена група / подгрупа.
• "Изобразяване на скалите" - долната и горната граница
на скалата. Можете да наставите, кои икони се изобразяват при тези групи на карта;
• "Обозначаване на изобразяването в скалите" (фиг. 45) –
с изборът на подточка Изобразяване на наименованието
"POI (маршрутни точки)" можете да изберете максималното увеличение, в което ще се изобразите не само иконите
на групата, но и името на всяка икона;

Фиг. 44

• "Обновяване на първоначалната настройка" – връща
обратно към стандартните (първоначална настройка)
стойности.
С помощта на първата група за настройка "Всички типове"
можете да настроите всички икони на интересуващите
точките POI (маршрутни точки). Този филтър работи като
Фиг. 45
ограничител. Например, можете да го използвате като
изключите изобразяването на наименованието на иконите. Разбира се, за изобразяването на
всичките наименования, е нужно в настройката на всяка група да е бил инсталиран съответния
настроените съответното маркер.
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5.4.7. Онлайн услуги
5.4.7.1. Транспортни задръстванията
„Използвайте транспортните задръствания за автоматично създаване на маршрутите“ - ако тази
функция е активирана, пътната ситуация ще бъде взета в
предвид по време на настройката на маршрута;
„Покажи транспортните задръствания на картата“ - когато
тази функция е активирана, задръствания се изобразяват
на картата с различни цветни линии;
„Връзка с интернет“ - да се актуализиране информацията
за транспортните задръстванията трябва интернет връзка
да бъде установена. Тази функция изисква система да има
достъп до интернет.

Фиг. 46

5.4.7.2. Време
Тази страница (фиг. 46) ви позволява да настроите „Времето“ услуги.
- Автоматично (информацията за времето се актуализира от системата);
- Ръчно (Ръчно изтегляне на информацията за времето).
"Покажи времето на карта" - ако изберете тази опция от менюто и същевременно малък мащаб
на карта ще се покаже времето в населените места.
5.4.7.3. Общуване
"Позволете приемането на Navitel.SMS " – когато изберете тази позиция за получаване на SMSсъобщения от други потребители;
"Автоматично изобразяване отварянето на изскачащия прозорец Navitel.SMS " - ако е активирана функцията на екрана се изобразява прозорец, който ще уведомява за получени SMS съобщения. За да се покаже този прозорец е необходимо да се щракне върху символа в горната част на
картата на екрана.
Активирайте изобразяването на събитията
В това меню можете да включите на дисплея актуалните
събитията по пътищата. За повече подробности, виж точка
"Navitel.Събитията".
Позволява на изтеглянето на актуалната до информация
за интересуващите ни места POI (маршрутни точки) чрез
интернет
Някои от интересуващите ни точки (POI-маршрутни точки)
могат да се начитат динамично: за бензиностанциите и
цените на горивата, за кината – актуални прожекции и др.
Включете тази функция, при разглеждането на подробната
Фиг. 47
информация за точка, за която можете да намерите тези
данни. Пълен списък на партньорите може да се намери в секцията "Партньори" в www.navitel.ru.
Актуализации
Актуализиране на настройките.
Настроите приятели.

Включите / изключите Navitel.Приятели

5.4.8. Предупреждения
Настроите аудио и визуални предупреждения .
5.4.8.1. Ограничения на скоростта
Предупреждава за скоростните ограничения при превишаване на скоростта на определен участък от пътя.

Фиг. 48

Активиране на „Звук предупрежденията“ - тази функция активира звуков сигнал, когато се приближавате към скоростните камери, железопътните линии и изкуствените неравности на пътя.
Можете също така да си изберете и тона на алармения сигнал: "Звуково предупреждение" или
"Сигнал тревога".
Също така е възможно да се настрои звуковия и визуалния
сигнал: „Не предупреждават“, „Винаги предупреждават“,
„Превишена скорост: 0 км / ч, 10 км / ч и 20 км / ч, ..., 100
км / ч „.
5.4.8.2. Скоростни камери
Камерата ще ви предупреди за радар, опасни кръстовища,
забавящи прагове и пешеходни пътеки.

Фиг. 49
„Активиране на звукови предупреждения“ - с тази функция
се активира звуковия сигнал, когато се приближавате към скоростните камери, радари и пътни
гърбици.
Можете също така да изберете вида на алармения сигнал: "Гласово предупреждение" или
"Предупредителен сигнал"
Също така е възможно да се определи тупа на звуковия и визуалния сигнал: „Не предупреждават“, „Винаги предупреждават“, "Превишена скорост: 0 км / ч,10 км / ч и 20 км / ч, ..., 100 км / ч“.
5.4.8.3. Ленти за движение
„Покажи лентите за движение“ – позволява наставяне
изобразяването върху дисплея пътните ленти и информацията за маневрите на следващото кръстовище.

5.4.9. Регионални настройки
На страница „Регионални настройки“ потребителят може
да избере езика на интерфейса на програмата, звукът на
гласовите наредби (аудио), клавиатура, както и мерните
единици.
5.4.9.1 Езиков интерфейс
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Фиг. 50

Изберете езика на интерфейса на програмата.
5.4.9.2. Карта език
Изберете езика за картата (фиг. 50). Езикът на програмния интерфейс е пред настроен. Ако картата не поддържа някой от езиците, програмата ще използва езика на страната, в която е картата в дадения момент активна.
5.4.9.3 Глас
Гласови настройки, чрез които програмата ви информира за различни събития. Гласовия пакет
можете да промените, като щракнете върху зелената стрелка в дясната част на полето и изберете друг пакет от списъка, който се изобразява.
Допълнителни гласови пакети можете да изтеглите на уеб
страница http://www.navitel.ru/downloads/voice_packets.
Разпечатайте съдържанието на архива в папката с програмата в директория \WAV\ или \NavitelContent\Voices\ в
паметта на картата. Наименованието на папката трябва да
започва с "0409 AC" за английски език и "0419 AC" за руски
език.
За апликацията можете също така да изтеглите допълнителни гласови пакети от Navitel, и изберете съответния
файл.

Фиг. 51

5.4.9.4 Клавиатура
Това меню служи за настройка на клавиатурата и подбор
на поддържаните езици за писане на текст.
„Подреждане на Клавиатурата“ - вид на клавиатурното
подреждане, която се изобразява на екрана, когато щракнете върху прозореца определено за въвеждане на текст.
Налични езици на Клавиатура:

Фиг. 52

• QWERTY версия 1 - класическа клавиатурна подредба
използвана на компютрите в къщи (фиг. 51). Първите букви в най-горния ред, ако се чете от ляво
на дясно, са „QWERTY“ в английската версия, допълнителните бутони са разположени в дясната част на екрана;
• QWERTY версия 2 - букви са подобни на първия вариант,
оформлението се променя само във вертикалната ориентация на екрана (фиг. 52);
• QWERTY версия 3 - букви са подобни на първия вариант,
но допълнителни клавиши са в долната част на дисплея;
• ABCD - буквите са подредени по азбучен ред, от ляво на
дясно (фиг. 53).
• Използвайте при търсене подредбата за мобилния телефон - подобна подредбата както при мобилните телефони,
където всяка от цифрите отговаря на няколко букви.
5.4.9.5 Мерни единици

Фиг. 53

Данная страница предназначена для выбора единиц измерения координат, азимута, длины/скорости, высоты/глубины, площади и формата адреса. Нажмите на стрелку рядом с требуемым
полем, чтобы открыть список возможных вариантов.
«Раскладка клавиатуры» - на клавиатуре есть кнопка переключения языков при нажатии на
которую будут по очереди переключаться доступные языки (Рис. 54). Отметьте в настройках те
языки, которые будут входить в эту последовательность.

5.4.10. Система
Създаване на Общи функции на програмата.
5.4.10.1. Спътници
„Автоматични настройки“ - автоматично откриване на
отделните настройки на програмата.
"GPS включване / изключване" - включва / изключва на
GPS-приемника.
„Фон режим“ (за устройства на базата на системата
Android и iOS)

Фиг. 54

Оставете GPS включена - ако програмата се превключи в
режим фон, приемникът GPS ще се включи: програмата ще
продължи да дава напътствия по маршрута и да информира за транспортните задръствания, дори и без изобразяване на картата на екрана.
Изключена GPS - ако програмата се превключи в режим
фон приемникът GPS ще се изключи и ще спести енергия.
Инструкциите относно маршрута се ще се обновят в
момента, когато се отвори програмата.
Фиг. 55
Поддържайте GPS в съответствие с маршрут - когато програмата се превключи в режим фон, приемникът GPS ще остане включен: програмата ще продължи да дава инструкции по маршрута, дори и без да изобразява картата на екрана, но само в
случай, ако има активен маршрут.
„Източници на данни“
„Операционна система (GPS API)“ - ако изберете тази функция от менюто, данните за правилното функциониране на GPS приемника ще бъдат генерирани от операционната система.
„Демо песен“ - при избора на „Демо Маршрутта“, ще бъде изобразена информация за това,
какви са нейните възможности: скорост на възпроизвеждане, към момента на пускане на
възпроизвеждане и възможност „Повтаряне“, ако съответната функция е активна.
„Маршрут файл“ - изберете изобразяването на маршрута. Щракнете върху полето, за да отворите файл менюто за избор. В горния ляв ъгъл е прозорецът за избор на папка, в горния десен е
прозорец с файла за избор на формата, където можете да зададете филтър от показаните файлове: "Всички размери" (филтърът е деактивиран), файл * GPX, * PLT, *. GDB, *.mps. Посочете
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пътя до файла, като щракнете върху папката.
„Скорост на възпроиведане“ - скоростта за възпроизвеждане на демо Маршрутта: 1x (без увеличаване на скоростта), 2x, 4x, 8x.
„Начало от“ – момент на пускането на маршрута.
Измерено в проценти (100% - цялата дължина на
Маршрутта). Можете да изберете една от следните стойности: 0%, 10%, 20%, ..., 100%

Фиг. 56

„Повторно преиграване“ - ако тази функция е активирана, изобразяването на маршрута ще
започне отново да се преиграва след края на предишния цикъл.
Данните на ниско ниво са изпратени или получени от GPS приемника вложете във файл \
gps_log.txt - включване / изключване на записа.
5.4.10.2. Време
Менюто позволява да настроите времето в програмата „Navitel Navigator“.
"Автоматично актуализиране на часовата зона " - ако тази функция е включена в часовия пояс, то
тя ще се актуализира автоматично (Фиг. 78).
5.4.10.3. Захранване
Това меню позволява управлението на настройките на захранването.
"Поддържането на захранването, когато програмата е пусната" - въпреки системните настройки
е при пускането на програмата "Navitel Navigator" устройство не може да премине към режим на
заспиване;
"Поддържане осветеност на екрана, докато програмата е пусната" – функцията е подобно на тази
от предходната точка, но в този случай не се изключва осветлението (за устройства на базата на
системата на Android, Windows Mobile и Windows Phone).
"Изключване на GPS в режим на заспиване" - когато устройството е включено към режим на
заспиване, GPS ще бъде изключен.
5.4.10.4. Звук
Това меню позволява настройване на звука в програмата Navitel Navigator.
„Изключете звука“ - тази функция е предназначена за изключване на звука на програмата;
„Поддържайте нивото на звука“ - Когато тази функция е включена, нивото на звука в програмата,
ще се приспособи на системните настройки. В противен случай, силата на звука може да се
настрои самостоятелно.
„Звуково излъчване“ (за устройства с Android) - изберете звуковото излъчване: Музикално

излъчване, Излъчване на системни съобщения, Излъчване на аларми, Излъчване със звънене .
Режим на звука (само за устройства, базирани на системата iOS):
„Звук пауза“ - ако е пуснато аудио от вас на звуковото устройството и маршрутът е активен, тази
настройка ще ви позволи да спрете звука, за да чуете гласът на Navitel инструкциите.
„Намален звук“ - подобно на предходната точка, когато са включени гласови команди, звукът ще
бъде заглушен.
5.4.10.5. Въпрос за изключване (функцията не е недостъпна за устройствата, базирани
на системата iOS)
Настройване на функцията "Въпрос за изключване". Ако изберете елемента "Не питай", и след
това, ако натиснете бутона "Въпрос за изключване" програма ще се изключи веднага. В противен
случай, ако натиснете бутона "Приключи" ще се изобрази
доуточняващ въпрос.
5.4.10.6. Настройки на папката
"Папка на изтеглените файлове" – с използването на тази
функция от менюто, можете в нея да бъдат записани временно съхраняваните файлове. В изходното наставяне се
касае за папка \NavitelContent\Download\ в памет картата.
"Папка карти" - с използването на тази функция от менюто
, можете да вложите и съхранявате официалните карти. В
изходното
наставяне
се
касае
за
папка
\
NavitelContent\Maps\ в в памет картата.

Фиг. 56

5.4.11. Табло на палубата
Вижте страница "Табло на палубата"

5.4.12. Профили
В тази функция от това меню (фиг. 56) можете да създадете конфигурация на профилите на програмата и бързо да се превключвате между тях. Профилът служи влагане и съхраняване на всички настройки на програмата.
"Ресет" - функцията е предназначена да върне обратно всичките системни настройки към фабричните стойности. След избиране на този елемент, програмата автоматично ще се рестартира.
"Добави" – влага актуалните настройки на профила.
"Редактиране" – достъп до менюто за изтриване и редактиране на имената на елементите;
Когато щракнете върху съществуващ профил от изскачащото меню със следните елементи (фиг. 57):
"Начети" – прилагат се настройките от избрания профил
на актуалното състояние на програма;
"Вложи" – вложи актуалните настройки на програмата от
избрания профил.

Фиг. 57

5.4.13. Маршрути
В това меню може потребителят на програма „Navitel Navigator“ да зададете възможност за запис
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на своя маршрут (фиг. 59)
7.4.12.1. Регистър Маршрути
Ако е необходимо, активирайте запис на Маршрута.
7.4.12.2. Маршрут формат
За да изберете формата за записа на маршрута, изберете
съответната функция в менюто.
7.4.12.3. Покажи последните 10 000 точки на трасето изобразява последните 10 000 точки от записания
Маршрут.
7.4.12.4. Папка за Маршрути
Фиг. 58
За да изберете директорията, където ще записват маршрутите, изберете директорията полето с директории и натиснете бутона ОК (фиг. 60).

6. Функционални възможности
6.1. Маршрути
Маршрутът може да бъде създадете от актуалното местоположението до всяка друга точка, която може да се зададе в меню "Търсене", избрана в списъкът "История" или в
списъка "Любими" или се намира на картата.
„Навигирай!“ - В режим на инструкции по маршрута с този
бутон създавате маршрут от първата точка на съществуващия маршрут до избраната точка (всички точки между тях
ще бъдат изтрити).

Фиг. 59

„Свойства“ - свойствата на избраната точка. Ако натиснете този бутон ще се изобрази допълнителна уточняваща
информация.
„Определяне на начало“ - точката се превръща в началото
на текущия маршрут, ако е необходимо да се деактивира
GPS-приемника.
„Маршрут през“ - добавя точка към съществуващия маршФиг. 60
рут. Последната добавена точка (ако такива добавите
повече) ще стане втората (след първата точка или актуалната позиция) приоритетна точка по
този маршрут.
„Наставяне на целта“ - точка се добавя в края на маршрута, както негово продължение.
„Копиране“ - копиране на координатите на избраната точка.
„SMS-бутона“ - чрез този бутон можете да изпратите координатите на точката.

6.1.1. Автоматично създаване на маршрута
Ако искате от актуалната позиция да създадете автоматично маршрут, щракнете върху картата и
в появилото се меню изберете "Курсор", след което "Навигирай!" (Фиг. 61). Обърнете внимание:
На картите, които не съдържат информация, за наставения маршрутът, ще изглежда трасето като
права линия от зелен цвят и ще свързва вашето актуално
местоположение и крайната точка, като игнорира всички
сгради, пътната мрежа и т.н.

6.1.2. Създаване на маршрут след намиране
на резултатите
Отидете на менюто „Търсене“ и намерите необходимия
обект, през който искате да поведе маршрутът, щракнете
върху него и в появилото се меню изберете „Навигирай!“.
Фиг. 61
Когато щракнете върху на елемента "Информация за обекта" ще се появи бутон „маршрут през“ - добави точка между две точки на съществуващото
трасе, тя ще стане втората точка от маршрута и „Настави целта“ - точка се добавя в края на маршрута, като негово продължение. Тези два бутони са достъпни само в случай, когато има установен маршрут на карта.

6.1.3. Ръчно създаване на маршрута
За да създадете маршрут, щракнете върху картата, за да създадете първата точка от маршрута.
В долната част на екрана изберете елемента "Курсор", в частта "Свойства" - на изберете възможност "Наставяне на началото". След това издирете крайна точка на маршрута и натиснете бутона
„Курсор“ и след това „Навигирай!“. Ако картата съдържа информация за автоматично изчисление
на маршрут, то маршрута ще бъде създаден на базата на тези данни и ще се избере най-бързото или най-късото трасе. В противен случай, към маршрута ще се включат отделните точки с
помощта на прави линии.

6.1.4. Редактиране на маршрута
Ако желаете да редактирате маршрута щракнете върху
знак маневра. В контекстното меню, което се появява,
когато щракнете, съдържа основните команди за редактиране на маршрута (фиг. 62).
„Приключете действията с маршрута“ – маршрутът се
изтрива от картата и се спира създаването на маршрута.

Фиг. 62

„Избягнете“ - когато се движете по активния маршрут, посредством този елемент от менюто на
програмата се уточнява, от която от точките от актуалното местоположение на маршрут неможе
да се премине по-нататък. Програмата анализира ситуацията и търси алтернативен, но за помалко време маршрут. Когато системата е изключена, тази позиция не е на разположение.
„Премини към следващата преходна точка“ - натиснете този бутон, за да преминете към следващата точка от маршрута, ако сте се случайно разминал с актуалната точка.
„Демо маршрут“ - този елемент от менюто е достъпен само, когато изключите GPS. С използва-

34

нето на този елемент от менюто можете да се следите
маршрута, отбивания от маршрута и някои основни
информации за маршрута. Пълната демонстрация ви позволява предварително да маркирате опасните или нежеланите участъци от маршрута и ако е необходимо маршрут
може да се коригира.
„Покажи маршрута“ - изобразява маршрута на екрана на
устройството.
Също е възможно да се направи редактиране на маршрута като се използват междинни-преходни точки. Когато
маршрутът е активен, с щракване навсякъде по картата,
можете да създадете точка. След това щракнете на
"Курсор", и изберете стрелката в дясната част долната
част на екрана, след като вие ще видите бутони
"Навигирай", "Спри", "Продължи", "Старт" и също така
можете да получите възможност да копирате координатите на обекта.

6.1.5. Свойства на маршрута

Фиг. 63

Фиг. 64

Програмата позволява да се работи по маршрута. Отидете
на възможност „Трасе“ (фиг. 65).
В горната част на страницата е показана общата дължина
на маршрута. В долната част на страницата се намират
бутони, които позволяват да внасят и изнасят по маршрутът. Настройките „Редактиране на маршрута“, „План на
маршрута“, „Покажи маршрута“, „Избегни“, „Демо маршрут“ и „Експоорт“ са достъпни само когато маршрутът е
активен.
В менюто "Маршрутен план" точките на маршрута се изобразяват.

Фиг. 65

6.2. Маршрут
В програмата Navitel има функция позволяваща за запис
Маршрута (фиг. 67). Тази функция се нарича „Запис на
маршрута“ и може да се включва / изключва в „Менюто“ ->
„Настройки“ -> „Маршрути“ или чрез натискане на бутон в
лентата с инструменти. Тази функция е достъпна само
когато спътниците са включени.

6.3. Точки о маршрута
Точките от маршрута позволяват да бъдат отбелязани
Фиг. 66
местата с избраните координати. Те помагат по-добре да
се ориентирате и маркирате интересните за вас места. Точката може да се създаде ръчно.
Точките се обозначават автоматично с поредните номера в рамките на 3D формата.
За да създадете точка в маршрута, щракнете върху желаното място на картата. Ще се появи
зелен курсора. След това в долната част на екрана натиснете бутона „Вложи“.
Видове маршрутни точки се разделят на групи (например:
услуги, сгради, транспорт и т.н.) , с което се опростява
търсенето на желания вид на точка. За да изберете правилния тип точка, щракнете върху иконата с актуалния тип.
Списък на всички точки може да се видите при избора на
„Търсене“ в менюто, „Маршрутни точки“. На тази страница
можете да работите с точките като: да добавите точка, да
изтриете всички точки, експорт или импорт на точки чрез
бутон (контекстното меню) в долната част на екрана.

Фиг. 67

За да изтриете точка изберете "Редактиране" в горния десен ъгъл.
За да експортирате точки отидете към менюто Маршрутни точки и изберете функция „Експорт“.
Отваря се прозорец със списък на файловете. Всички точки се експортират в избраната папка.
За да импортирате точки се предприемат същите стъпки. След внасянето на точки се появява
прозорец, който информира за броя на внесените точки.
Ако щракнете върху името на точката от маршрута, ще се
отвори прозорец "Мой маршрут" и ще видите мястото на
картата.
Ако изберете функцията "Навигирай!", програмата ще
определи маршрут до тази точка.
Също така можете да щракнете върху сивата стрелка от
дясната страна на екрана, за да отворите прозорецът
"Свойства". Тук можете да определите начална точка, преминаваните точки и финалната точка на маршрута.
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Фиг. 68

6.4. Транспортни задръстванията
Внимание! Тази функция е достъпна само, когато службата GPRS е включена. Информация за службата GPRS е на
разположение на във вашето устройство и можете да я
получите от производителя.
С службата "Navitel.Транспортни задръстванията" от компанията Navitel, устройството ви позволява да изтеглите
информация за задръствания по цялата територия на
Русия, както и по пътната мрежа на Украйна и другите
страни, за които съществуват официални карти от компанията Navitel.

Фиг. 69

Информация за транспортни задръстванията от компанията Navitel са в наличност при избора на функциите
„Настройки“ -> „Online услуги“ -> „Транспортни
задръствания“, като и за по-нататъшното използване на
услугата не се изискват допълнителни данни (фиг. 69).
Транспортната информация е на разположение 24 часа в
денонощието. Програмата подкрепя услугата за
задръствания чрез службата GPRS безплатно.

Фиг. 70

Услугата е представена със знак, който се появява в горната част на дисплея. Тя може да бъде в
три цвята: зелен (актуализирани данни за транспортните усложнения), жълт (има задръствания,
но те биле актуализирани) и червено (няма връзка.). Ако полетата "Използвани за определяне на
маршрута" и "Покажи на картата" не са избрани, тогава знакът на задръствания ще е сив.
Транспортните задръствания се изобразяват на екрана на устройството в различни цветове в
зависимост от гъстотата на трафика. На главните пътни артерии в градовете се в зависимост от
скоростта се изобразяват в различни цветове:
•Червен – транспортни задръстване;
• Оранжев – гъст трафик;
• Жълт - транспортът е умерено затруднен;
• Зелен – обичайна гъстота на трафика.
Обозначаването на състоянието зависи също от общото претоварване на околните пътни артерии, от работата на светофарите, от ремонтни дейности по пътищата, наличието на извънредни
аварийни транспортни ситуации, пътнотранспортни произшествия и други фактори, които засягат интензивността на трафика. Също така, информацията за състоянието на трафика може да се
използва във функцията "Автоматично създаване на маршрута“ ако същата е включена.
Маршрутът избран с оглед на информация за пътната обстановка, която се вземат в предвид при
Автоматично създаване на маршрута може да бъде малко по-дълъг, но вие ще се движи в помалко натоварен трафик (в зависимост от информацията на системата Navitel). При изчислението на оптималния маршрут се взема в предвид максималната позволена скорост за различните
участъци на пътя и потребителския избор в Настройката на маршрута – най-кратко време или
най-краткия път.

6.5. Търсене
Тази програма провежда търсене на всякакви обекти по
картата в зависимост от различни условия (фиг. 71).
Откритите обекти може да се гледат и също така може да
се добавят към маршрута по различни начини. За определяне на условията от вас използване на клавиатурата,
предварително избрана в настройките. Клавиатурата
може да се скрие или покаже чрез натискане на бутона в
горния десен ъгъл на екрана.

Фиг. 71

При някои видове търсене, когато пишете наименованието на търсената информация с помощта на клавиатурата, броя на съвпаденията с условия на
търсените предмети ще бъдат изобразени до въведено
име. Клавиатурата автоматично ще бъде скрита, когато
броят на намерените обекти покрия целия екран. Изборът
на избрания обект се провежда с щракване на съответния
елемент в списъка. Ако сте направили грешка при писаното, можете с натиснете на бутона "Обратно", да се върне.

6.5.1. Търсене „По адрес“
• Изберете държава
Фиг. 72
Има четири бутона в горната част на страницата за търсене (фиг. 72): "[Изберете държавата]", "[Изберете град]", "[изберете на улица]" и "[изберете сграда]". Избор на град, улица и сграда или кръстовището не е на разположение, докато не изберете държава, град съответно улица.
С помощта на клавиатурата изберете държавата от списъка. Ако не се нуждаете от клавиатурата, тя може да се
скрие с помощта на бутона, разположен в горния ъгъл на
екрана. Клавиатурата автоматично ще се скрие, когато
броят на избрани страни покрият целия екран. Избора на
държавата от списъка се провежда с щракнете върху нея.
След това прави изборът достъпен "[Изберете град]".

Фиг. 73
• Изберете град
Изборът на градът е подобен на изборът на държавата. Започнете да пишете името на града и
след това да го изберете от списъка (фиг. 73).
• Избор на улицата
Посредством клавиатурата задайте наименованието на
улицата, където се намира търсения обект. Докато пишете
в списъка ще останат само тези имена на улици, които
отговарят на думите за търсене. Същевременно ще бъдат
на клавиатурата изразени следващите възможни букви,
които отговарят на името на улицата. Когато броя на
наименованията на улиците отговарящи на търсенето
запълнят цялата страница, то клавиатурата ще бъде автоматично скрита и тогава е възможно да се избере съответната улицата от списъка (фиг. 74).
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Фиг. 74

• Изберете сграда
По начин подобен на избор на улицата въведете номера на сграда. За работата с една стъпка
назад щракнете върху бутона поставен в долния ляв ъгъл. В случай, че искате вместо сграда да
се намери кръстовище, тази стъпка прескочете и преминете към следващата точка от менюто.
• Изберете кръстовището
Когато зададете улицата, която е част от кръстовището, можете да започнете с търсенето на това
кръстовище. Менюто за търсене на кръстовището (фиг. 75) е подобно на менюто за търсене на
улици, но с по-малък брой входни данни. Така, че ако не знаете точното име на кръстовището,
можете с натискането на иконата на клавиатурата в горния десен ъгъл и по този начин да скриете клавиатурата, и след това да преглеждате списъка.
• Резултати
След като обектът е издирен, то можете да видите местоположението си на карта и можете да
продължите в изграждането на маршрута към обекта (фиг. 76). Ако сте по времето на търсенето
активирали действия спрямо маршрута (на картата е създаден маршрутът), намерения обект
може да бъде включен в маршрута като една от преминаваните точки. За тази цел щракнете
върху името на обекта и изберете една от следните
възможности: "Маршрут през" - обектът ще бъде вложен
между две съществуващи точки от маршрута и става втората точка от маршрута или "Финал" - обектът ще бъде
добавен като цел-края на маршрута.

6.5.2. Търсене - „Най-близките места“
Търсене на най-близки обекти от зададените места е
възможно по няколко начини. Освен изборът според типът
на обектите е използвана също така и с историята на найблизките търсени обекти.

Фиг. 75

• Изберете референтна точка
При търсенето на най-близките точки е референтната точка най-важния критерий. От референтната точка ще бъдат издирвани най-близките обекти според избраните категории. На страницата (фиг. 77), ще се изобразят следните възможности за референтна точка: "Актуално местоположение" - търсене на най-близкото до актуалното местоположение (трябва да бъде достъпен
спътников пренос), "Курсор" – изходната точка се задава според актуалната позиция на курсора,
"Пощенски адрес" - търсене на най-близките обекти според посочения адрес, "Според маршрута" – търсене на
най-близки обекти в продължението на маршрута, "Цел" търсене на обекти най-близки до финалните точките от
маршрута, "История" – изходната точка е една от елементите от историята на търсенето.
• Търсене на конкретен обект
След избирането на категорията на обекта се изобразява
страницата на всичките съответни обекти подредени според разстоянието към референтната точка.
• Резултати

Фиг. 76

След като обектът е издирен, можете да изобразите неговото местоположение на картата и на
маршрута, който води към него. Също както и в другите видове търсене, обектът можете да бъде
добавен към маршрута или да го отстранят от маршрута, ако са включени дейностите спрямо
маршрута (фиг. 77).

6.5.3. Търсене на "Приятели"
С използването на този елемент от менюто можете да намерите мястото на приятелите си и
маршрута как да се срещнете. С щракване на съответната позиция в списъкът Вие можете да
изберете вашия приятел от списъкът като докоснете неговото име. Изобразяване на актуалното
местоположение на приятеля. Можете да изберете
"Навигирай!", изобразете маршрута до това место (фиг.
78).

6.5.4. Търсене „Маршрутни точки“
Това търсене се провежда в списъкът на всички маршрутни точки, чрез които можете да търсите обекти. Точки от
маршрута се търсят според наименованието им. Освен
имената на точките в списъка и резултати от търсенето се
Фиг. 77
изобразява така също разстоянието им към отделните
точки. През точката от маршрута можете да проведете маршрут или да го издирите на картата.
Можете също така да редактирате точка от това меню,
изтриете избраната точка или всичките точки, да изпращате своите координати в Navitel.SMS, или да импортирате
или експортирате.

6.5.5. История
Означава, че намерени някога обекти от всичките проведени търсения. В този вид търсене, обектите са подредени по дата на търсенето, като по-късно намерени обекти
са най-отгоре. Ако сте сигурни, че продукти от списъка
вече няма да ги използват, можете да ги изтриете от
списъкът.

Фиг. 78

6.5.6. Любими
Изобразява най-често използваните в търсенето обекти.
За разлика от резултатите в категорията „История“, тук
резултатите от търсенето се подредени според броя на
изобразяването, а не според датата на последното търсене.

6.5.7. Търсене „Според координати“
Фиг. 79
Търсене на конкретен обект според координати.
Координати може да се въведат ръчно или да се въведат с
помощта на бутони. „Влагане“ в дясната страна след като са биле на страницата „Карта“ записа-
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ни в свойствата на обекта.
„Резултат“ - на картата се изобразява точка със зададените координати (фиг. 82);
„Навигирай!“ – Автоматично създаване на маршрут водещ към тази точка;
За да видите следващите възможности щракнете върху стрелката в дясната долна част на екрана (фиг. 82):
„Настави старт“ - избраната точка се наставя като начална точка на маршрута;
„Маршрут през“ - ако е зададен маршрут, той е редактиран така, за да преминава през точка с
определени координати;
„Наставяне на целта“ - точка на картата се наставя като
крайна точка на маршрута. Предната крайна точка се променя в обичайна маршрутна точка.
„Обратно“ – завръщане в менюто;
„Карта“ - завръщане в изобразената карта.

6.5.8. Търсене „По картата“
При избор на този елемент от менюто, ще се изобрази
актуалното място върху картата.

Фиг. 80

Натиснете бутона "Навигирай!" Можете да изберете
маршрут водещ към това мястото.

Фиг. 81

Фиг. 82

6.6. 3D обекти
На картата се изобразяват 3Dи обекти, които с висока точност представят оригиналната конструкция на сградите. За да се качат 3D моделите отидете в частта "Изтегли" на сайта http://navitel.ru/en/downloads/design/. След това изберете в списъка позицията "3D модели на обекти" и
изтеглите файла Models.zip.
След това разпечатайте архива Models.rar в папката Модели в директорията
\NavitelContent\Models\ в паметта за карти. След това в програмата Navitel стартирайте търсене
"По адрес" или "Най-близки места".

6.7. Navitel разговори
Функция Navitel разговори позволява на потребителите
взаимно да си изпращат информация за актуалното
местоположение или координатите на произволно избран
обект (фиг. 83).
Съществуват два вида на SMS-съобщения: изпращане на
собствените си координатите - "Аз съм тук", и координати
на други потребители "Къде си?". За да изпратите съобщението, натиснете бутона в долната част на екрана.
Щраквайки върху този елемент от менюто се отваря прозорец с няколко полета (фиг. 111). Тук можете да въведете
информация, като например номера на получателя,
името, неговото описание и координати. Данните задайте
с помощта на клавиатурата.

Фиг. 83

6.8. Navitel.Събития
Фиг. 84

Внимание! Тази функция е достъпна само, когато устройството е свързано към службата GPRS. Можете да получите повече информация от производителя на устройството.
Функцията Navitel.Събитие е допълнение към службата Navitel.Транспортни задръствания, чрез
които ще имате възможност да определите причината за транспортните задръстването, както и
да изберете най-подходящата стратегия за неговото преодоляване.
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6.9. Навител.События
Събитията се изобразяват на картата като малки икони,
които представляват няколко различни вида усложнения:
"Пътнотранспортно произшествие", "Скоростна камера",
"Работа на пътя" и "Други предупреждения".
При всяко пътно събитие можете да изобразите подробностите за това и можете по този начин да информирате, да
ли същите са все още актуални или не. За да направите
това, изберете с курсора събитието и натиснете бутона
"Събития", които се появяват в дясната част на екрана.

Фиг. 85

В информация за пътното събитие е включено часът на задаване и подпис.
За да отбележи събитието на карта, изберете точка на картата и щракнете върху бутона с удивителен знак. В случай, че ако не изберете точка на картата, събитието ще бъде вложено в областта на актуалната позиция на картата близо до мащаба.
Изберете необходимия тип на събитието и в случай на
пътно-транспортно произшествие можете да обозначите и
засегнатата част от пътя, там където се е случило събитието. С щракване върху полето за въвеждане на текст можете да въведете собствен текст с описание на събитието.
Забележка: всеки потребител може да създаде не повече
от три събития за 10 минути. Най-малкото разстояние
между две различни събития е не по-малко от 100 метра.
При опит за повишаване на този лимит, ще получите уведомление за грешката.

Фиг. 86

6.10. Navitel.Приятели
Новата интерактивна служба „Navitel.Приятели“ Ви позволява да намерите мястото на приятеля
си на карта в реално време, с който да споделите географско си местоположение с приятели, да
обменят съобщения или да направите маршрут така, за да можете да се срещнат.

6.10.1. „Navitel.Приятели“ акаунт.
За
да
използвате
функцията
на
службата
„Navitel.Приятели“ трябва да се регистрирате в уеб-сайта
www.navitel.ru. Също така трябва да имате най-малко едно
устройство с инсталирана програма Navitel Navigator с
активиран лицензен ключ. Това устройство трябва да се
добави в секция "Мои устройства" в частта "Лична зона" на
посочения Уеб-сайт.
Ако не сте се регистрирали в сайта www.navitel.ru или
устройството не сте добавили в частта "Лична зона", кото
включите устройството си, услугата „Navitel.Приятели“ ще
Фиг. 87
ви бъде предложена бърза регистрация (Фиг. 87).
Когато изберете възможността за регистрация, ще можете да изберете един от двата варианта:
да регистрирате нова сметка или да се регистрирате на ново устройство (с помощта на съществуващата).
6.10.1.1. Регистрирай нова сметка
1. В прозореца "Регистрация" изберете възможността за "Регистрация на нова сметка" (Фиг.
115).
2. Въведете вашето име.
3. Въведете парола и я повторете в полето "Уверяване".
4. Въведете името на вашето устройство.
5. След като попълните всички полета на страница "Регистрация", щракнете в горния десен ъгъл
"OK" (или натиснете бутона "Регистрация" в долната част на страницата) (фиг. 88).
6. Ако регистрацията е успешна, ще видите съобщението "ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Поздравления!
Регистрация протече успешно".
След успешната регистрация, потребителят може да работи със службата "Navitel.Приятели".
За да изтриете вашето устройство и промените (възстановите) входна парола, регистрирайте се на уеб сайта и в
секцията "Профил" - "Промяна на е-поща" въведете вашия
имейл.
На посочения адрес на електронна поща ще получите
потвърждение.
6.10.1.2. Регистрация на ново устройство
За да регистрирате ново устройство във вече съществуваща сметка, изберете в прозореца за регистриране
възможността "Регистрация ново устройство".
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Фиг. 88

Въведете потребителско име и парола в съответните полета, след това въведете името на
устройството, които искате да се регистрирате.
Ако регистрацията е успешна, ще се изобрази съобщението " ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Регистрация е
успешна".

6.10.2.
Използване
„Navitel.Приятели“

на

службата

6.10.2.1.
Регистрацията
на
службата
„Navitel.Приятели“
Регистрацията може да се проведе по два начина:
1. Меню - Настройки - Онлайн услуги - Разрешаване на
службата Navitel.Приятели (фиг. 89).
Фиг. 89
Включете услуга и въведете вашето име и парола. Преди
да натиснете бутона OK, можете да включите възможността "Запомни паролата", за да не трябва при новата регистрацията на услугата да се задават
отново.
2. Щракнете върху иконата на страница "Карта" в лентата с
инструменти на менюто се избира функцията "Включи"
(фиг. 90).
Ако регистрацията не успее, програмата ще информира за
грешката и отново ще се отвори същия прозорец. За
отстраняване съхраняването на парола, можете да използва бутона "Забравена парола" в настройките на услугата.

Фиг. 90

6.10.2.2. Меню "Navitel.Приятели"
За да можете да използвате службата "Navitel.Приятели" щракнете върху бутона в панела с
инструменти на страницата "Карта" (Фиг. 91). След като
щракнете върху иконата, ще се изобрази изскачащо меню
със следните бутони:
1. Включване / Изключване.
2. Приятели.
3. Намери приятели.
4. Заявки за приятелство.
5. Наставяне.
6. Отказ.
Бутоните "Приятели", "Намери приятели" и "Заявки за
приятелство" са достъпни само когато са имате съответФиг. 91
ното разрешени.
6.10.2.3. Заявки за приятелство
За да намерите своите приятели, в падащото меню трябва да изберете службата "Намери приятели" и въведете входните данните на приятеля (главни и малки букви на се не се взема под внимание) и щракнете върху бутона OK.
Ще се изобрази информация за потребителя със съответното входно име.
За да добавите приятел щракнете върху бутона "Изпрати заявка" .
След изпращане на заявката можете да се откажете чрез натискане на бутона "Отказ на иска".

В този случай заявката ще изчезне на двете страни.
Можете да видите изпратените и получените искания в
меню "Заявки за приятелство" (фиг. 90).
След като изпратите заявката вашият приятел ще получи
уведомление и ще може да приемете заявката.
Когато вашият приятел е приел молбата, ще видите съобщение "Приети заявки" в меню "Заявки за приятелство"
(фиг. 91).
Създаването на заявката се ограничава със следните критерии: не е възможно да предложи приятелство на повече
Фиг. 92
от 10 потребители за последните 10 часа, не може отново
да предложи приятелство на лице, който вече е отхвърлил молбата ви. Въпреки това, ако това
лице ви предложи приятелство, то тогава вие ще бъдете в състояние да му предложи приятелство отново.
Изпратената заявка ще бъде релевантна, докато не бъде приключена: съответното лице вашата
заявка приеме или откаже или вие сами отстраните заявката. Дотогава заявката ще бъде актуална.
6.10.2.4. Приятели списък
Когато вашият приятел е приел молбата ви, то тогава можете да видите информацията за него в
менюто "Приятели" (фигура 92).
Тук ще намерите кратка информация за вашите приятели, която е в списъка: потребителско име,
аватар, актуално местоположение и време на актуализиране, статут на приятеля (цвят аватар,
виж точка 5).
Имате възможност за бързо търсене по първите букви на
името.
6.10.2.5. Профил Приятел
Когато щракнете върху регистрационното име на вашия
приятел се отваря Профила на приятеля, който съдържа
пълна информация и набор от действия във връзка с този
приятел:
1. Обща информация за приятелят: аватар и статут (цвят
аватар: зелено - ако потребителят е активен, сиво - ако
приятелят неактивен). Когато щракнете върху реда с
общите информации се отваря пълния списък на атрибуФиг. 93
тите на сметката на приятеля ви, включително и контактите: телефонен номер, адрес, и т.н. Също така е можете да се промени името на приятеля (това
име ще се появи в списъка ви ), когато натиснете бутона "Редактиране" до името (фиг. 93).
2. Местоположение: Когато щракнете върху този елемент и се преместете на определено място
върху картата. В този режим се активира проследяването, т.е. ако вашият приятел се движи по
екрана, то картата ще се придвижва според него. Веднага след като проведете някои действия
(щракнете на картата върху екрана, включително сближаване / изтриване) режимът на следене
се отменя.
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3. Съобщение: последното съобщение от разговор с приятеля. Когато щракнете върху елемента
Съобщение се отварят разговори (чат) с един приятел.
4. Устройство (фиг. 94): списък на устройствата на ваши приятели. Когато отворите тази позиция
ще видите диалогови прозорци с местонахождението на всички устройства и техните местоположения на картата.
5. Актуална настроите на уединение. Когато щракнете върху "Уединение" можете да зададете нов
режим за уединение.
6. Възможността за прекратяване на приятелството.
6.10.2.6. Уединение
В услугата на "Navitel.Приятели" можете да зададете неприкосновеността на личния живот. Този
режим регламентира споделянето на вашето местоположението с приятеля.
Можете да зададете една и съща неприкосновеност на личния живот за всичките ваши приятели
или индивидуално. За да зададете същия режим за неприкосновеност на личния живот за всичките си приятели, трябва да щракнете върху иконата "Navitel.Приятели" от в лентата с инструменти, изберете "Настройки" - "Настройки за неприкосновеност на личния живот" (Фиг. 94).
За индивидуални настройки за неприкосновеността, трябва да щракнете в частта "Настройки за
поверителност" върху името на приятеля си и изберете съответната възможност, или изберете в
"Профил приятел" под елемента "Неприкосновеност".
Можете да настроите неприкосновеността на личния живот само за актуалната устройство.
Съществуват три вида на неприкосновеност на личния
живот:
1.Сподели моето точното местоположение. Приятели
може да видите точно мястото, където се намира устройството, както и неговото състояние (онлайн / офлайн).
2.Споделяне на приблизителното местоположение.
Приятелите виждат града, в който се намира вашето
устройство и така също неговия статус. В този случай точното местоположение на устройството, се ситуира до найФиг. 94
близкия голям град и се изобразява в неговата среда.
3.Не споделяне на моето местоположението. Приятели не виждате вашето устройството на
карта, и не виждат неговия статус.
6.10.2.7. Настройки.
Службата "Navitel.Приятели" има и някои допълнителни
настройки, достъпни от менюто "Navitel.Приятели" и от
главното меню (Меню - Настройки - Онлайн услуги Приятели настройки).
1. "Navitel.Приятели": Услуга включено / изключено.
2. Профил (Фиг. 95): ваш профил, в който можете да редактирате информацията за самия себе си. Всичките тези
данни ще бъдат видими за потребителите в търсенето и
Фиг. 95
след като потребителите си ви добавят между приятелите
(в профил).
3. Забравена парола: тази възможност е активна, ако вече сте вложили паролата. Когато изберете тази позиция, програмата ще покаже съобщение, че при следващото влизане ще трябва отново да въведете паролата.

4. Настройване на неприкосновеност на личния живот, виж
точка Неприкосновеност на личния живот".
5. Да не се изобразяват потребители в офлайн режим: ако
е позволена тази настройка, приятелите в режим офлайн
няма да се изобразяват на картата.
6. Честотата на споделяне на данните на местоположението (Фиг. 96). Колкото е по-висока честота, толкова почесто ще се актуализира местонахождението на приятелите и местонахождението на потребителя. С растящата
честота се увеличава мрежовия трафик на данни по мреФиг. 96
жата (транспортните плащането се извършват в съответствие с тарифите на вашия доставчик). Стандартната честота е наставена на 10 секунди.
7. В режим за неприкосновеност на личния живот за нови
приятели: режимът за неприкосновеност на личния живот
касаеш нови приятели, се разбира изходно настройване.
При наставянето на неприкосновеността на личния живот
(с изключение на "Индивидуалното настройване ") неприкосновеността на личния живот се настройва за нов приятел автоматично за този избрания режим. Ако сте задали в
това меню "Дефинирали индивидуално", бутонът
Приятели (както и на диалога на заявка за приятелство) ще
Фиг. 97
се изобрази цифров датчик (1), което означава, че при
новия приятел трябва да се определи неприкосновеността на личния живот (информация също
ще се изобрази диалога с заявката за приятелство). Мястото на устройството ще бъдат скрити
от вашия приятел, докато потребителят определя режим на неприкосновеност на личния живот.
8. Вашето местоположение в услугата "Navitel.Приятели": Определяне източника на местоположението в услугата Приятели: и то с помощта на датчика GPS или ръчно избрано местоположение (фиг. 97).

6.10.2.8. "Navitel.Чат"
Благодарение на достъпът към услугата "Navitel.Приятели", потребителят има възможност да
обменят лични съобщения с приятели. За това трябва да отворите чат (отваря иконата
"Navitel.SMS") и да започне нов чат. Това се провежда така, че с щракването върху бутона
"Създаване на нов разговор" в долната част на екрана и след това избере възможност
"Създаване на разговор Navitel.Приятели" и след това избиране на приятел.
Съобщенията са подредени в низходящ ред по време на последното съобщение. По този начин,
последните разговори ще бъде в началото на списъка. Непрочетени съобщения се маркират от
зеления индикатор в горния десен ъгъл на аватарите.
6.10.2.9. Разговори
При разговор с приятел се изобразява всички входящи и изходящи съобщения, сортирани по
дата от горе на долу във възходящ ред. От ляво на бял фон се изобразява съобщения на приятеля ви, а в дясно на сив фон се изобразяват вашите съобщения.
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Съобщения от едната страна са групирани в зависимост от времето между изпращането на
съобщения, не повече обаче от 10 минути. При преглеждането на историята на съобщенията,
програмата сама си изисква от сървъра стари съобщения, които автоматично се добавят към
списъка от разговори.
За да изпратите ново съобщение, трябва да отворите клавиатурата, напишете вашето съобщение и щракнете върху бутона "Изпрати". Съобщението, което е в процес на изпращане изобразява в оранжев цвят. Съобщението, което не е успял да изпрати и ще бъдат изобразени в червено. Ако щракнете върху съобщение, което не е било изпратено, потребителят може отново да
изпрати съобщението.
В разговорите може също така да изпращане и различни географични приложения. За да прикачите приложение към съобщението, щракнете върху бутона "Прикачи" и изберете желаното
приложение. Когато щракнете върху съобщение с приложение на картата ще се изобрази определена точка.
6.10.2.10. Изобразяване на събитие
Бутони на картата ("Navitel.SMS", "Navitel.Приятели") поддържат опцията за изобразяване на броят на събитията. В
службата "Navitel.SMS" се изобразява броят на новите
съобщения, в службата "Navitel.Приятели", се касае за
молби за сприятеляване и при нови приятели, където
неприкосновеността на личния живот не е наставена. В
изскачащото меню "Navitel.Приятели" можете да видите
всички нови събития, но сортирани според позицията
(фиг. 98).

Фиг. 98

6.10.2.11. Приятели на картата
На картата са показани всичките устройства на приятелите (с изключение на тези, които са
офлайн, ако е включена съответната настройка). Ако в момента е приятел онлайн, неговата иконата ще бъде изобразена със зелен цвят, ако е офлайн – цветът ще бъде бял. Кога щракнете
върху иконата на приятеля си, ще се отвари неговия профил.
Ако приятелите са твърде близо един до друг (центъра на една иконите ще покрие друга), те са
обединени в една обща икона с индикатор за броя на устройствата, обединени в горния десен
ъгъл. Когато щракнете върху иконата отваря се списък с приятели, които са в този момент.

7. Отстраняване на проблемите
7.1. Възможна грешка
Проблем

Решение
1.
Re-инсталирайте
на
софтуера.
Моля,
посетете
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page, въведете вашия лицензионен ключ и изтеглянето новата версия на програмата. След това я инстаПрограмата немо- лирайте като следвате инструкциите на сайта.
же да се стартира 2. Моля да проверите SD (Micro SD) - (ако софтуерът се съхранява на тази
карта) картата. Архивиране на всичките данни и форматирайте картата.
3. Моля, проверете функционалността на дисплея.

Няма връзка със
спътниците

1. Моля, уверете се, че GPS-връзка е включена. Иконата на спътникът трябва да бъде със зелен цвят.
2. Обновете вашите карти и версията на софтуера. Моля, да посетите
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page, въведете вашия лицензионен ключ и изтегляне съответстват архивен файл. При инсталирането
следвайте инструкциите, дадени на уеб сайта.
3. Натиснете бутон "Меню" - "Страници" - "Спътници". Ако видите жълта
икона на GPS това означава, че настройката на GPS е правилна.
Устройството трябва да се остави в открито пространство (на перваза на
прозореца, на балкона, на палубното табло). Устройството не преместваме
и изчакваме докато GPS-връзката е навързана.
4. Уверете се, че едни същи СОМ порти не се използват с GPS-приемникът
от друг софтуер.
5. Ресетирайте GPS настройки на фабричните настройки. Моля, обърнете
се към оторизиран сервизен център.
6. Ако всички тези мерки не помогнат, моля консултирайте се с оторизиран
сервизен център за проверка функционалността на GPS приемника.

При създаването на маршрут:
1. Изтрийте файла DataRoute.bin (в главната директория или в папката Navi,
ако използвате устройството PND).
При запис на маршрут:
1. Актуализирайте версията на софтуера в устройството. Моля, посетете
уеб сайта http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page, въведете вашия
лицензионен ключ и изтегляне съответстват архивен файл. Следвайте
Програмата
се инструкциите, дадени на уеб сайта, за да го инсталирате.
затваря
поради Други случаи:
системна грешка
1. Актуализирайте версията на софтуера в устройството. Моля, посетете
уеб сайта http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page, въведете вашия
лицензионен ключ и изтегляне съответстват архивен файл. Следвайте
инструкциите на уеб сайта, за да го инсталирате;
2. Моля да проверите SD (Micro SD) - (ако софтуерът се съхранява на тази
карта) картата. Архивиране на всичките данни и форматирайте картата.
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Проблем

Решение

1. Уверете се, че файла Navitel Активиране key.txt се намира в главните
директории;
2. Изпрати искане на емайл адрес support@navitel.su със следното
Програмата се
изпълнява в демо съдържание:
режим след ремонт Предмет: Моля, за повторно регистриране на софтуера.
на устройството, Задължително съдържание:
1. Софтуер лицензионен ключ (22-цифрено число) или активиращ файл;
промяна OS,
изтегляне firmwaru. 2. Име и контактен телефонен номер.
Към емайла, трябва да бъде приложена фотография и плик с лицензионния
софтуерен ключ.

1. Уверете се, че файла Navitel Активиране key.txt е в основната директория;
Не може да се
2. В случай на OEM-версия, моля уверете се, че софтуерът е регистриран на
активира проградоставеното устройство.
мата или картата.

При инициализираУверете се, че MultiDID софтуер има изходно-фабрично наставяне. Ако това
нето на програмата
не е така – моля да го изтриете и изпратите молба за пререгистрация (виж.
се изобразява друг
по-горе).
ID.

Няма звук

1. Моля, уверете се, че в папката \NavitelContent\Voices\ са звуковите пакети;
2. Натиснете бутони "Menu" - "Настройки" - "устройство" - "Звук" и се уверете, да не е активирана опцията "Изключен звука".

1. Моля, уверете се, че наборът от карти е инсталиран и че версията на
апликацията а актуална (в частта "Menu" - "Information");
2. Моля, уверете се, че набор от карти отговаря на версията на софтуера.
Новия
набор
от
карти
може
да
бъде
свален
от
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page след въвеждането на
Проблем с картите,
лицензионния ключ;
въпреки, че софту3. Моля, уверете се, че в папката "Атлас" не се намират неофициалните
ерът работи
карти. Ако имате такива карти на вашето устройство, можете да ги преместите в друга папка и да ги индексирате по-късно, ако това е необходимо;
4. Изпрати писмо на емайл адрес support@navitel.su, където опишете проблема или се обадете на номер: +7 (495) 23-23-137.

Не може да се
изключи дисплея
Navitel Today

1. Натиснете бутон "Start" - "Настройки" - "Today";
2. Изберете страницата "Elements" и махнете като отметнете полето
"Navitel Today" от дневния ред.
За промяна на размера на plugin, изберете "Настройки" и изберете желания формат.

Внимание! Никога не изтривайте софтуер и активиращите файлове на картите.

7.2. Стартиране на програмата след неочаквано изключване
Ако програмата е изключена неправилно (например батерията на устройството е изтощена), по
време на следващото стартиране ще се изобрази информация за неочаквано изключване .
В този режим, можете да изберете една от следните опции:
"Стартиране на апликацията" - ако софтуерът се стартира в режим след неочаквано изключване
за първи път, изберете тази опция. В този случай е вложената от апликация Navitel Navigator
вашата настройка, има вероятност, че по време на неправилно спиране се е стигнало към грешка, така че Navitel Navigator няма да работи правилно. Ако софтуерът не се стартира правилно,
когато изберете тази опция, опитайте една от опциите посочени по-долу.
"Възстановяване на настройките от последния успешен старт" – програмата Navitel Navigator
автоматично записва всички потребителски данни и настройки, когато тя работи без никакви
изключения. С тяхната помощ можете да стартирате софтуера след неочакваното спиране.
Предупреждаваме, че последните проведени промени, като напр. настройки, последните места
и любимите списъци, които са били променени по време на последната работна релация могат
да бъдат изгубени.
"Връщане на всичките настройки" - ако никоя от горепосочените опции не стартират правилно
програмата Navitel Navigator, използвайте този вариант. Бележка: История, Любими списъци и
всички настройки ще бъдат изгубени, но точките от маршрута и съобщенията на службата
Navitel.SMS ще бъде вложени.
Ако програмата не стартира в края на краищата, моля, свържете се с нашата техническа поддръжка: support@navitel.su.
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