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1. Bevezető
A Navitel Navigator olyan többfunkciós navigációs szoftver, amelynek célja a legrövidebb
útvonal hatékony megkeresése a térképen. Hangjelzései lehetővé teszik, hogy végigmenjen
az útvonalon anélkül, hogy Önnek a kijelzőt kellene figyelnie, így nem vonja el a figyelmét a
vezetéstől. A «Navitel.Közlekedési Dugók» funkció pedig segít az útjába kerülő forgalmi
dugók legyőzésében.
A jelen kézikönyv a „Navitel Navigator” navigációs program használatát mutatja be. Leírja a
felhasználói felület részeit, a navigációs alkalmazás alapvető funkcióit, valamint a felhasználó által, standard felhasználás során követendő műveletsorokat.

2. Általános információk
A GPS (Global Positioning System - globális helyzetmeghatározó rendszer) egy műholdas
rendszer, amely lehetővé teszi az objektumok hely- és sebességmeghatározását. A GPS
berendezések megfelelő használatához ismerni kell a technológia alapjait.
A NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging - időzítés és távolságmérés
elvén működő navigációs rendszer) nevű GPS rendszer a Föld körül keringő műholdak segítségével működik. 24 műhold elégséges ahhoz, hogy a rendszer 100%-osan működjön a Föld
bármely pontján; ez azonban nem mindig elégséges a stabil vételhez és a megfelelő
helyzetmeghatározáshoz. Ezért, a helyzetmeghatározás pontosságának növelése
érdekében, valamint hibaelhárítási célból a Föld körül keringő műholdak száma ennél nagyobb. A NAVSTAR rendszerben az egyidejűleg működő műholdak száma maximum 32.
A GPS egy passzív navigációs rendszer, amelyben az Ön készüléke veszi a műholdak által
sugárzott jeleket, azonban továbbításukra nem alkalmas. A GPS műholdak 1,227, ill. 1,575
GHz frekvencián sugároznak. Ezért az említett frekvenciájú elektromágneses hullámoknak
gátat szabnak a fém- és fatárgyak, egyes műanyagok és a beton. Ebből adódóan vasbetonból készült épületekben a műholdjelek vétele lehetetlen; a jobb vétel érdekében meg kell változtatnia a készülék helyzetét.
Figyelem! A legjobb értékeket nyílt területen, legalább 4 db, az égen egymástól egyenlő távolságra lévő műhold jelének vétele során kapjuk, ha a vevőberendezés a Földhöz képest stabil helyzetben van.
A helymeghatározás minősége függ a készülék által alkalmazott műholdak számától. Ha a
vevőkészülék kiválaszthatja a nagy számú jel közül a legmegfelelőbbeket, azzal javul a
helyzetmeghatározás minősége. Amennyiben ez nem lehetséges, a helyzetmeghatározás
pontossága nehezen jósolható meg.
A GPS berendezés bekapcsolása után a navigációs rendszer nem lép azonnal működésbe.
A műholdak által sugárzott jelek kétféle adatot tartalmazhatnak: a műholdak efemerisz- és

almanach-adatait.
Az almanach-adatokat a vevőkészülék a memóriájában tárolja; ezek folyamatosan frissülnek,
mivel minden műhold az összes műhold almanach-adatait sugározza. Az almanach-adatok
érvényességi ideje 2-3 hónap. Ezután a felgyülemlett számítási hibák elfogadhatatlan
nagyságúra nőnek.
Az efemerisz-adatok lehetővé teszik, hogy a vevőkészülék nagyobb pontossággal számolja
ki a műhold helyzetét. Az almanach-adatokkal ellentétben minden műhold kizárólag a saját
efemerisz-adatait továbbítja. Az efemerisz-adatok érvényességi ideje 4-6 óra.
A műholdak által sugárzott efemerisz- és almanach-adatokat folyamatosan korrigálni kell. Ezt
naponta egyszer (szükség esetén többször) kell elvégezni. A földi állomáshálózat veszi a
műholdak adatait, elemzi azokat, összehasonlítja a referenciaadatokkal, kiszámolja a korrekciókat, majd átküldi a főállomásra, ahonnan az adatok felkerülnek a műholdakra.
A készülék helyzetmeghatározási funkciójának indítási folyamata a készülék bekapcsolása
után attól függ, hogy a kezdeti információk jelen vannak-e a készülék memóriájában. Az alábbi üzemmódok lehetségesek:
• „Hideg indítás” — az idő, a helyzet, az almanach- és efemerisz-adatok ismeretlenek. Ez a
következő esetekben lehetséges: a készülék sokáig (70 órán túl) volt kikapcsolt állapotban
vagy nagy távolságra került az előző helyzetétől. Ebben az esetben a készüléknek újonnan
le kell töltenie az almanach- és határérték-adatokat. Ez a folyamat akár több, mint 20 percig
is eltarthat.
• ”Meleg indítás” — a helyzet és az efemerisz-adatok ismeretlenek, az idő és az almanachadatok ismertek. A készülék megkezdi az efemerisz-adatok begyűjtését, ezt követően válik
elérhetővé a helyzetmeghatározás. Ez általában néhány percig tart.
• ”Forró indítás” — az almanach- és az efemerisz-adatok ismertek, az idő és a helyzet némi
hibával ismertek. Ez a leggyorsabb indítási mód; abban az esetben alkalmazható, ha a
berendezés 4 óránál kevesebb ideig volt kikapcsolt állapotban. A legutóbbi ismert adatok
érvényesek, kivéve egyes pontatlanságokat, amelyeket a rendszer egy percen belül
azonosít.
A Navitel Navigator rendszer egy navigációs szoftver, amely beépített vagy külső GPSvevővel ellátott készülékek széles skáláján futtatható.
A program segítségével városok és régiók részletes, házszámokat, utcaneveket, metróállomásokat és más hasznos információkat tartalmazó térképeit töltheti le. A műholdas navigációs program hang alapú navigációs funkcióval is rendelkezik. A program a standard
képernyőfelbontáshoz igazodik, lehetővé teszi a gyors nagyítást és görgetést, valamint a
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különböző léptékű térképek közötti váltást is.
A «Navitel Navigator» előnyei a hasonló szoftverekkel szemben:
1. Gyors nagyítás és görgetés;
2. Automatikus váltás az egyes térképek között;
3. Különféle irányban megjeleníthető térképek;
4. Teljes képernyős üzemmód;
5. Teljes mértékben támogatott kétdimenziós (2D) és pszeudo-háromdimenziós (3D) megjelenítés;
6. Leíró buborékok;
7. A Navitel oldaláról letölthető információk a közlekedési dugókról.
A program fő funkciói a következők: az aktuális pozíció azonosítása és megjelenítése a
térképen, automatikus és kézi útvonalkeresés, különféle objektumok keresése, számos
utazási információ kiszámítása és megjelenítése, a megtett útvonal megjelenítése és feljegyzése, valamint számos egyéb funkció.

3. A program felhasználói kezelőfelülete
3.1. A program felhasználói kezelőfelülete útvonaltervezés közben.
2

1

18 17

16

15

A képen láthatóak a program fő kezelő- és
vezérlőelemei. Az itt látható készülék nem
standard, ajánlott vagy reklámozott típus.
Ön készülékének típusa és
14 Az
képernyőjének orientációja eltérhet a
13 képen láthatótól, azonban a felhasználói
12 kezelőfelület elemei azonosak.

3
4
5
6

11

7

8

9 10

Kép. 1

№

Megnevezés

Funkció

Hang

Ezt a gombot megnyomva megnyílik a Hang menü.

2

Iránytű

Ezt a gombot megnyomva megnyílik a környezetérzékeny menü. Ebben a
menüben változtatható meg a térkép orientációja («Észak fel»: az iránytű mellett
a lakat ikon látható; «Forgatás az elmozdulás szerint»: az iránytű mellett az
útvonal ikon látható), a térkép fajtája («2D» lapos és «3D» panoráma-megjelenítés), valamint a kinézet («Éjszakai», «Nappali», «Automatikus»). Vezetés
közben az iránytű mindig észak felé mutat.

3

Információs panel

Figyelmeztet a következő manőverre. Szürke háttéren láthatóak a különféle
letérések, a következő manőverig mért távolság méterben vagy kilométerben
kifejezve, stb. A jelre kattintva leáll a navigáció és további lehetőségek jelennek
meg.

4

Információs panel

Az útvonal teljes becsült időtartama, az útvonal teljes hossza, az úti cél
elérésének ideje.

1

8

№

Megnevezés

Funkció

5

Útvonal

Az aktív útvonal.

6

GPS kurzor

Megjeleníti az aktuális pozíciót.

7

Menü

Ezt a gombot megnyomva megnyílik a főmenü.

8

Folyamatjelző sáv A folyamatjelző a manőver helyszínéhez közeledve telik.

9

Útsáv

Megjeleníti a forgalmi sávokat és a következő útkereszteződésben megengedett
manővereket.

Mutatja az útszakasz nevét, amelyen éppen halad.
10 Információs panel Csak a GPS/GLONASS rendszerre csatlakozva elérhető. Ha az útszakasz névtelen, az irány jelenik meg.
11 Méretváltó gomb

Kicsinyítés.

12 Méretváltó gomb

Nagyítás.

13

Navitel.Eseménye
Navitel.Események gomb
k*

Az előírt maximális sebesség túllépése esetén megjeleníti az adott útszakaszon
Sebességkorlát érvényes sebességkorlátot.
14
és traffipax
Ha a beállításokban be van kapcsolva a traffipax-előrejelzés, megjelenik a traffipax távolsága is.
15 Akkumulátor

Az ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Megnyomásával megjeleníthető az eszközben található szabad memória mennyisége.

16 GPS

GPS/GLONASS csatlakozási ikon. Ha az ikon szürke: a vevő ki van iktatva; piros
színű: be van kapcsolva, ám a berendezés nem csatlakozott; sárga színű: gyenge
kapcsolat; zöld: teljes kapcsolat. A körben a műholdak száma látható.

17 Navitel.Ismerősök

A felbukkanó menüből a Navitel.Friends szolgáltatás vehető igénybe. Itt új
ismerősöket vehet fel, láthatja őket a térképen és cseveghet velük.

18 Útvonal panel

Lehetővé teszi a teljes útvonal megjelenítését az ön helyzetével, valamint az
útvonalon található közlekedési dugókkal* együtt, közvetlenül a Térkép oldalon.

3.2. A program felülete, ha megtekinti a térképet
24

23

22 25

21
19
20

Kép. 2
№

Megnevezés

Funkció

19 «Mentés»

A térképen megjelölt helyet útpontként elmenti.

20 «Kurzor»

Megmutatja az aktuális helyszínhez kapcsolódó menüt.

21

A térképre bökve megjelölheti a kívánt helyszínt. Ezt a megjelölt helyszínt útponA térképen megtként elmentheti, hozzáadhatja az útvonalhoz vagy megjelenítheti az objektum
jelölt helyszín
jellemzőit.

22 Útvonalrögzítés*

23

Útvonalrögzítés. Piros a pont, ha a készülék rögzíti az útvonalat és szürke, ha
nem.

Közlekedési dugók
Egy tízpontos skálán mutatja az aktuális közlekedési dugókat.
*

24 Navitel.SMS *

Ez a gomb SMS üzenetek olvasását/küldését teszi lehetővé. Az ikon mellett
látható
az olvasatlan üzenetek száma.

25 Szoftverfrissítés * Jelzi a frissítések elérhetőségét.
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30
27
26
29
28

Kép. 3
№

Megnevezés

Funkció

26 «Tovább!»

Megjelöli az aktuális helyszínt az útvonal célpontjaként.

27 «Útbaejtés»

Útba ejti a kiválasztott helyszínt - megjelöli azt az útvonal köztes pontjaként.

28 «Kiindulópont»

Megjelöli a kiválasztott helyszínt az útvonal kiindulópontjaként. Ehhez a
GPS/GLONASS vevő kikapcsolása szükséges.

29 «Célpont»

Megjelöli a helyszínt az útvonal célpontjaként. Az útvonal eddigi célpontja köztes
ponttá válik.

30 Térkép

Vissza a térképhez.

* - Ez a funkció csak a DUN rendszert támogató, GSM vagy Bluetooth rendszerű eszközökön elérhető.
Kérjük, további információkért forduljon az eladóhoz.

4. Oldalak
4.1. „Térkép” oldal
A „Térkép” oldal (4. ábra) a letöltött digitális térkép és az Ön
aktuális helyzetének megjelenítésére szolgál. Számos
közlekedési információt tartalmaz. Itt az útvonalakkal, útpontokkal kapcsolatos műveleteket, objektumkeresést végezhet,
és további funkciókat érhet el.

4.1.1. Térképgörgetés
Bökjön rá egy pontra a térképen, és húzza a térképet tetszőleges irányba. Ezt követően egy új térképterület jelenik
meg a kijelzőn.

Kép. 4

4.1.2. Nagyítás/kicsinyítés
A térképet a „+“ gombbal nagyíthatja és a „-“ gombbal kicsinyítheti. Maximális nagyítás esetén az
egységnyi távolság 5 m, maximális kicsinyítés esetén 2000 km. Az egységnyi távolságot a következő
értékekre lehet beállítani: 5 m, 8 m, 12 m, 20 m, 30 m, 50 m, 80 m, 120 m, 200 m, 300m, 500 m, 800 m,
1,2 km, 2 km, 3 km, 5 km, 8 km, 12 km, 20 km, 30 km, 50 km, 80km, 120 km, 200 km, 300 km, 500 km,
800 km, 1200 km, ill. 2000 km. Nyomja meg a „+“/“-“ gombot a következő/előző érték beállítása érdekében.
Az említett gombok segítségével gyorsan változtatható a térkép léptéke.

4.1.3. GPS kurzor
A GPS kurzor a készülék jelenlegi helyzetét jelzi, a térképen akkor jelenik meg, ha a GPS-kapcsolat létrejött. A kurzor a következő két állapot egyikét tudja felvenni, a készülék állapotától függően:
«Mozgó»;
«Álló».
A haladási irányt egy zöld nyíl mutatja. Ha a sebesség 2,5 km/óra alá csökken, a kurzor egy zöld ponttá
változik. Ha a GPS csatlakozás hiányzik vagy ki van kapcsolva, a GPS kurzor nem jelenik meg.
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4.1.4. Iránytű
A gomb megnyomásával megnyílik a térképbeállítások menüje (5. ábra).
4.1.4.1. Térképforgatás
•

Irány fel;

•

Észak fel (statikus üzemmód).

4.1.4.2. Nappali/éjszakai smink

Kép. 5

Ezzel a beállítással válthat a nappali és éjszakai smink (kinézet) között. Az éjszakai üzemmódot sötétben
ajánlatos használni. Megvédi a szemet a kifáradástól, és megkönnyíti a készülék kezelését. Három lehetséges beállítás közül választhat:
•Nappali kinézet (6. ábra);
•Éjszakai kinézet (7. ábra);
•Automatikus váltás (automatikusan vált a nappali és éjszakai kinézetek között).

Kép. 6

Kép. 7

4.1.5. Információs panelek
A „Térkép“ oldalon több információs panel található. Az alsó
panel mutatja az aktuális utcanevet vagy a haladás irányát (8.
ábra). A felső panel mutatja a következő utcanevet (9. ábra).
Megjegyzés: az információs panel vagy a vezérlőpanel a
kijelző alján látható. A nyomógombokat tartalmazó panel elrejtése érdekében kattintson egy tetszőleges helyre a térképen.
Navigálás közben a képernyő bal oldalán egy információs
panel látható, amelyen a következő manőver ikonja, a
sebesség, a kiszámított menetidő, a teljes útvonal hossza és
a célpont elérésének ideje látható. Nyomja meg a következő
manőver ikonját az útvonal-beállítások menüjének megjelenítéséhez.
Megjegyzés: Az, hogy milyen nyomógombok jelennek meg a
menüben, a demó üzemmódtól függ, azaz annak ki- vagy
bekapcsolt állapotától. Ha a manőver gombot kikapcsolt
demó-üzemmódban nyomja meg, a kijelzőn a 10. ábrán
látható tartalom jelenik meg. Ellenkező esetben a 11. ábrán
megjelenő tartalom válik láthatóvá.

Kép. 8

Kép. 9

Az útvonalakkal kapcsolatos egyéb információk a jelen útmutató „Funkciók“ fejezetében érhetőek el.

4.2. „Műszerfal“ oldal
A „Műszerfal” oldal (12. ábra) különféle navigációs adatokat
jelenít meg. A „Műszerfal“ oldal elérhető a „Menü“ →
„Beállítások“ → „Műszerfal“ útvonalon.

Kép. 10

Az egyes „műszerek“ helyzete az oldalon a képernyő orientációjától és típusától függ. A műszerek beállításai a vezérlőmenüből, valamint a joystick „fel“/“le“ mozgatásával érhetőek
el. Az „Előző oldal“ nyomógomb a képernyő bal alsó sarkában
látható, a „Térkép“ oldal gombja pedig a jobb alsó sarokban.

Kép. 11

14

Válasszon ki egy elemet és bökjön rá. A képernyőn megjelenik
a „Műszerfal“ oldal beállításainak menüje (13. ábra):
• Műszerkiválasztás: válasszon egy műszert a listából. Az új
műszer lép annak a műszernek a helyére, amelyből a beállítások menüjét megnyitotta. A keresés egyszerűbbé tétele
érdekében a műszerek csoportosítva jelennek meg. Minden
műszer részletes adatai a „Műszerlista“ táblázatban láthatóak;
• Műszer nullázása: kinullázza a kiválasztott műszert. Az
utasítást meg kell erősítenie;

Kép. 12

• Minden műszer nullázása: kinullázza az összes műszert. Az
utasítást meg kell erősítenie;
• Alapértelmezett műszerek: az alapértelmezett műszereket
jeleníti meg. Az utasítást meg kell erősítenie;
• Nagy/kis műszerfal: kevesebb és nagyobb műszer jelenik meg
a képernyőn, ill. fordítva: több és kisebb. A rendszer automatikusan kiválasztja a leggyakrabban előforduló műszereket; a megjelenő műszereket felhasználóként kézzel is kiválaszthatja.

Kép. 13

4.3. „Műholdak“ oldal
A „Műholdak” oldal 14. ábra) a GPS/GLONASS rendszer
jeleinek vételét, a műholdak számát és helyzetét jeleníti meg.
A képernyő bal felső sarkában megjelenik egy égtérkép-séma,
az egyes égtájakkal együtt.
A „Műholdak“ oldal a következő módon érhető el: a „Térkép“
oldalon állva kattintson a képernyő felső részén látható
„Műholdak“ ikonra.

Kép. 14

Megjegyzés: a GLONASS rendszer jeleit csak akkor tudja fogni, ha a készülék támogatja ezt a rendszert.
A félteke középpontja a zenitnek felel meg, az e köré írt kör a látóhatár széle. A műhold-megjelenítési
funkció esetén az adott félgömbön megjelenő műholdak a hagyományos sárga és zöld színben jelennek
meg. A zöld szín jobb minőségű vételt jelent, a sárga rosszabbat. A félgömb képe alatt megjelenik az alkalmazott adatátviteli protokoll és a GPS/GLONASS vevőberendezés csatlakozási portja.
Az oldal alján látható a műholdakkal kapcsolatos információ grafikus alakban is. A vétel erősségét sárga
és zöld színű oszlopok jelzik, alattuk láthatóak az egyes műholdak azonosítói. Az oszlop magassága egyenesen arányos a vétel minőségével - minél magasabb az oszlop, annál jobb a vétel.
Az oldal jobb felső részén a következő információ látható:
• Az aktuális földrajzi szélesség és hosszúság;
• A műholdak száma. Ezt a számot a GPS/GLONASS vevőberendezés állapítja meg. A műholdak maximális száma 12;
• A koordináták meghatározása.
Megjegyzés: Az iOS alapú készülékeken a műholdak nem jelennek meg.

16

4.4. „Időjárás“ oldal
Az „Időjárás” oldalon (15. ábra) néhány napos időjárás-előrejelzés látható, valamint az aktuális időjárás.
Az „Időjárás“ oldal megjelenítéséhez kattintson a „Térkép“ oldal tetején az időjárás jelre.
Az oldal felső részén megjelenik a pillanatnyi hőmérséklet, a légnyomás, a szélsebesség és -irány. A
képernyő jobb oldalán látható egy négynapos időjárás-előrejelzés; a „Vissza“ gombra kattintva megnyílik
a készülék alapértelmezett internetböngészője, benne a GISmeteo.ru honlap kezdőlapja.

Kép. 15
Alapértelmezetten a készülék a pillanatnyi GPS helyzethez közeli város időjárását jeleníti meg. GPS-vétel
hiányában a térkép középpontjához közeli városra vonatkozó időjárási adatok jelennek meg a képernyőn.
A képernyő alsó részén található a következő nyomógomb:
- „Frissítés“ (frissíti az időjárás-adatokat).
A kézi frissítésen túl az előrejelzés-adatok automatikusan is frissülnek.

5. Főmenü
A „Térkép“ oldal bal alsó sarkában látható a „Menü“ gomb.
Megnyomásával megnyílik a program főmenüje (16. ábra). A
menü különféle információk megjelenítését szolgálja.

5.1. Keresés
A menüponttal elérhetővé válik a térképen megjelenő objektumok keresése. A részletekért lásd a „Keresés“ fejezetet.

Kép. 16

5.2. Útvonal
Ez a menüpont az útvonal köztes pontjait kezelő funkciókhoz
nyújt hozzáférést. A nyomógombra kattintással az útvonal
ablakának vezérlőszervei jelennek meg; itt a nyomógombok
aszerint jelennek meg, hogy van-e aktív útvonal vagy nincs.
Amennyiben nincs, az „Útvonal“ gomb megnyomásával megjelenő menüben csak két funkció lesz elérhető: az „Útvonal létrehozása“ és az „Importálás“ (17. ábra). Az előbbi kiválasztásával
megnyílik a keresőablak. Bővebben: lásd a „Keresés“ fejezetet.

5.2.1. STOP

Kép. 17

Ha van beállított útvonal, ez a menüpont lehetővé teszi a navigáció befejezését ebben a pontban (18 ábra). A nyomógomb
megnyomásával az útvonal eltűnik a térképről, és az útvonal
köztes pontjai megszűnnek.
Amennyiben az útvonal-bemutatás be van kapcsolva, ezzel a
gombbal kikapcsolható. A rendszer elmenti a kezdőpontot, a
célpontot és minden köztes pontot.

Kép. 18

5.2.2. Útvonal-szerkesztés
A gomb megnyomásával köztes pontot hozhat létre vagy
megváltoztathatja az útvonal célpontját. Minden, az útvonalhoz
adott pont lesz az útvonal következő köztes pontja. Ez a
menüpont csak abban az esetben érhető el, ha van aktív útvonal.

5.2.3. Útvonal tervezése
Ez a menüpont megjelenít minden, az útvonalon esedékes
manőverekre vonatkozó információt. Az oldal tetején láthatóak a
következő manőverre vonatkozó részletes információk, alatta
Kép. 19
látható az azt követő manőverek listája, utcanévvel és a
manőverig megteendő távolsággal együtt. Három műszer is megjelenik: ezek a „Hátralevő idő“, a
„Távolság“ és az „Érkezési idő“ (19. ábra).
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5.2.4. Útvonal megjelenítése
Ez a menüpont megjeleníti a teljes útvonalat, kicsiben, rajta
minden köztes pontot, valamint a kezdő- és végpontokat is.

5.2.5. Kitérő
Navigálás közben ezzel a menüponttal jelezzük a program
felé, hogy a jelenlegi pozíción túl nem lehet folytatni az útvonalat. A program elemzi a helyzetet, és alternatív útvonalat
keres. Kikapcsolt navigálás esetén ez a menüpont nem
elérhető.

Kép. 20

5.2.6. Útvonal-berepülés
A menüpont segítségével a rendszer megjeleníti a hozzávetőleges mozgást az útvonalon, valamint az
útvonallal kapcsolatos, egyes hozzávetőleges információkat. A berepülés segítségével elkerülhetőek az
útvonal veszélyes vagy rossz szakaszai, szükség esetén az útvonal megváltoztatható.

5.2.7. Mentés
Hogy az útvonalat a későbbiekben is használni tudjuk vagy
másik készülékre vigyük át, az útvonal-mentési funkciót
használjuk (21. ábra).

5.2.8. Beolvasás
Az előzőleg elmentett útvonalakat azok használata előtt be kell
olvasni (22. ábra).
Megjegyzés: az útvonal beolvasásával és az azzal kapcsolatos
további tudnivalókat a „Funkciók“ fejezet tartalmazza.

Kép. 21

Kép. 22

5.3. Az én Navitelem
5.3.1. Minden termék
Ebben a menüpontban egy helyen szerepel minden Navitel
térkép és a program leírása. A „Navitel Navigator“ menüpont
(23. kép) megnyomásával a rendszer megjeleníti az alkalmazás
adatait: a verziószámot, a licenckulcsot, a sorozatszámot,
szerzői jogi információkat, stb.

Kép. 23

Kép. 24

Kép. 25

A listában lejjebb látható a megvásárolható vagy aktiválható
térképek jegyzéke. Az adott térkép megvásárlásához nyomja
meg a „Vásárlás“ gombot és fizesse ki a vásárlást (ez a
lehetőség csak az Android vagy iOS rendszerű készülékek
esetén érvényes). Ha már rendelkezik licenckulccsal, válassza
az „Aktiválás“ menüpontot, és adja meg a kulcsot a megfelelő
mezőben.

Kép. 26

Kép. 27
Amennyiben rendelkezik licenccel az igényelt országok
térképeihez, nemcsak a www.navitel.ru címről elérhető személyes oldaláról töltheti le ezeket, hanem ebben a menüpontban is.
Válassza ki az országot a listából, igazolja a választást, és várja
meg, amíg a letöltés befejeződik. Ezután válassza a „Telepítés“t (28. ábra). A program létrehoz egy atlaszt.
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Kép. 28

Szükség esetén a nem kívánt térképeket ki is lehet törölni.
Válasszon egy elemet a listából. A kitörölt térképet ismételten le
lehet tölteni.

5.3.2. Saját termékek
Ez a menüpont a hasonlít a „Minden termék“ menüpontra, azonban csak az Ön által megvásárolt termékeket mutatja. A
menüpont segítségével letölthet vagy törölhet térképeket,
valamint megjelenítheti a programmal kapcsolatos információkat.

Kép. 29

5.3.3. Frissítés
A menüpont kiválasztásával a program csatlakozik a frissítéseket tartalmazó szerverhez (ehhez aktív internet-csatlakozás szükséges) és ellenőrzi, hogy a készülékre telepített térképek naprakészek-e.
Amennyiben a térképek valamelyike nem naprakész, a rendszer automatikusan felkínálja a frissítését. A
frissítési folyamat hasonlatos az új térképek telepítési folyamatához.
Megjegyzés: a frissítés során a navigációs program használata nem lehetséges a telepítési folyamat befejezéséig. Egyes készülékeken a Navitel Navigator szoftvert kézzel kell újraindítani.

5.3.4. Súgó
Ebből a menüpontból nyílik a Navitel Gyors üzembe helyezési
útmutató..

Kép. 30

5.4. Beállítások
A „Beállítások“ (31. ábra) menü tartalmazza a program funkcióinak fő beállításait. Az ikonok színe és típusa a funkciók
állapotától és az alkalmazott sminkfájltól függ. A „Térkép“
oldalon az ikonok színe a felhasználói felület beállításaitól függ.

5.4.1. Térkép
Ebből a menüből (32. ábra) érhetőek el a térkép-megjelenítés
különféle beállításai. A beállítások többsége a térképen megjelenő objektumok jellemzőire vonatkozik.

Kép. 31

5.4.1.1. A térkép teteje
«Észak a térkép tetején látható» - a térkép teteje mindig északra mutat;
«Térkép elforgatása mozgás közben» - a térkép teteje mindig a
mozgás irányába mutat.
5.4.1.2. Automatikus nagyítás
A nagyítás paraméterei a környezet és a sebesség függvényében változnak (32. ábra).

Kép. 32

«Alkalmazott skálák» - válassza ki a skálaintervallumot. A rendszer ezt alkalmazza majd az automatikus
nagyítás során.
«Preferált nagyítás» - meghatározza az automatikus nagyítás működési módját: nagyobb vagy kisebb részletességű kirajzolást.
Az „Automatikus nagyítás“ funkciót ki lehet kapcsolni; kikapcsolt
állapotban a megjelenítés léptékét csak kézzel lehet módosítani.
5.4.1.3. Látvány
A látványeffektusok (33. ábra) javítják a térkép megjelenésének
minőségét, azonban a megjelenítéshez szükséges idő megnő.
A rendszer a következő látványeffektusokra képes:
• Objektumélek kisimítása;
• folytonos mozgás,
• folytonos nagyítás.
Ezeket a beállításokat a „Ki/Be“ gombok segítségével változtathatja.
„3D Modellek” - a háromdimenziós modellek nagyításának mértéke.
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Kép. 33

5.4.1.4. Térkép-dőlésszög
Ez a menüpont a térkép dőlésszögét határozza meg panoráma
(3D) üzemmódban. A beállítás megváltoztatásához mozgassa a
kapcsolót balra (minimális dőlésszög) vagy jobbra (maximális
dőlésszög).
5.4.1.5. Pozíció visszaállítása
Amennyiben a térképet navigálás közben elmozgatta, a térkép e
funkció segítségével visszaáll a készülék aktuális pozíciójára a
meghatározott idő elteltével (34. ábra). A következő értékek
közül választhat: 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc,
20 másodperc és „Soha” (kikapcsolt funkció).

Kép. 34

5.4.2.Egyéb térképek
Az atlasz egy térképgyűjtemény, amely a rendszer fő komponenseinek egyike. A menüpont aktiválásával megnyíló ablakban
(35. ábra) létrehozhat egy új atlaszt vagy kezelheti a
meglévőket. Amennyiben van már atlasza, annak megnevezése
megjelenik az ablakban.

Kép. 35

Megnyitásához kattintson a térképre. Megjegyzés: ezzel minden
más atlasz bezárul (36. ábra).
Az atlasz eltávolításához kattintson a „Szerkesztés“ gombra,
majd törölje az atlaszt. Ha befejezte, nyomja meg a „Befejezés“
gombot.

Kép. 36

5.4.3. Navigáció
A navigációs rendszer és az útvonalbeállítások (37. ábra).
5.4.3.1. A jármű
Ezen funkció segítségével optimalizálhatja a rendszert a navigálandó járműre. Nyomja meg a képernyő jobb oldalán látható zöld
nyilat, és válasszon a lehetőségek közül (38. ábra):
Gyalogos; Kerékpár; Autó/Motor; Taxi; Autóbusz; Elsőbbségi
jármű; Áruszállítás; Tehergépjármű.

Kép. 37

«Útvonaltervezés» - válasszon egyet a navigációs módszerek
közül: „Útvonal közúton” vagy „Útvonal légvonalban”
«Útvonalválasztás» - a rendszer gyors vagy rövid útvonalat
válasszon.

Kép. 38

5.4.3.2. Elkerülés
Válassza ki az útvonal során elkerülendő elemeket: «Megfordulás», «Fizetett útvonalak», «Földutak»,
«Kompcsatlakozások».
5.4.3.3. Manőverjelzés
Itt beállíthatja, hogy a rendszer milyen előretartással jelezze a
következő manővert (39. ábra). A gomb a «Nagyobb távolságban» (maximális idő) és a «Kisebb távolságban» (minimális idő)
határok közötti értékeket veheti fel.
5.4.3.4. Letérés
Itt beállíthatja
érzékenységét.

az

útról

való

letérés

érzékelésének

5.4.3.5. Útra illesztés

Kép. 39

Ezzel a funkcióval az útra illesztheti az aktuális helyzetét, ha a GPS vétel minősége csökkent vagy ha úgy
dönt, megkerül egy akadályt.
A beállítási lehetőségek: «Illesztés tiltása», 20 m-en belül; 50 m-en belül; 100 m-en belül; 200 m-en belül;
500 m-en belül; Automatikusan.

5.4.4. Kezelőfelület
A kezelőfelület beállításainak menüje (39. ábra) segítségével hatékonyabban használhatja a programot és
annak elemeit.
5.4.4.1. Térképgombok
Minden nyomógomb megjelenését be lehet állítani (40. ábra).
Minden ikon mellett van egy szimbólum, amelynek színe a
nyomógomb beállításától függ. A zöld színnel jelölt gombok minden esetben megjelennek. A szürke színnel jelölt gombok nem
jelennek meg. A félig zöld színnel jelölt gombok bizonyos
Kép. 40
körülmények között nem jelennek meg a térkép oldalon. A szimbólumra kattintva engedélyezheti vagy tilthatja a gombok megjelenését a térkép oldalon.
Minden mező bal oldalán látható a beállítás gomb (a „+“ jel). Ha
rákattint, megnyílik a haladó beállítások menü, ahol a megjelenő
elemek a funkciók beállításaitól függenek (41. ábra). A nyomógombok megjelenését az ikonra kattintva kapcsolhatja be/ki.

Kép. 41
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5.4.4.2. Smink
A «Navitel Navigator» rendszerben a program kinézetét további
témák (sminkek) beállításával módosíthatja: nappali és éjszakai
smink.
5.4.4.3. Gombok elrejtése

Kép. 42
A „Gombok elrejtése“ beállítás (42. ábra) meghatározza, hogy
az utolsó felhasználói tevékenység után milyen idő elteltével
tűnjenek el a „Kurzor“, a „Mentés“, a „Menü“, az „Iránytű“, a „GPS“, stb. gombok.
5.4.4.4. Menü elrejtése
«Menü elrejtése» - meghatározza, hogy a Navitel Navigator rendszer az utolsó felhasználói tevékenység
után milyen idő elteltével kapcsol vissza a térkép oldalra.
5.4.4.5. Görgetősáv megjelenítése
Ebben a menüben be-/kikapcsolható a görgetősávok megjelenítése a képernyőn.

5.4.5. POI szűrő
Itt beállíthatja az infrastruktúra-objektumok megjelenését a
térképen (43. ábra).
Az infrastruktúra-objektumok az alábbi csoportokra oszlanak:
„Autó”, „Étkezés”, „Bevásárlás”, „Szórakozás”, „Közlekedés”,
„Bankok/Pénzügy”, stb. A csoport bal oldalán a „+“ gomb megnyomásával megjelenik az alcsoportok listája (44. ábra).
Minden csoport és alcsoport bal oldalán látható egy szimbólum,
amely jelzi, hogy az adott csoport megjelenik-e vagy sem.
Amennyiben a szimbólum zöld, a csoport engedélyezett; ha félig
zöld, egyes alcsoportjai engedélyezettek, mások pedig nem. Ha
a csoport teljes mértékben le van tiltva, a szimbólum szürke. A
szimbólumra kattintva engedélyezheti vagy tilthatja le az adott
csoport ikonjainak megjelenését a térképen.

Kép. 43

Minden csoport jobb oldalán található a beállítások gombja. Erre
kattintva egy további beállításokat tartalmazó oldal jelenik meg
(45. ábra):
• „Mindent kikapcsol” - kikapcsolja az adott (al)csoport minden
elemének megjelenítését.

Kép. 44

• „Megjelenítés skálában” - a skálák felső és alsó határértékei. A
csoport megjelenítéséhez használt ikonokat be lehet állítani;
• „Címkék a skálán” (46. ábra) - a „POI cím megjelenítése” beállítás bejelölésével beállíthatja a maximális nagyítást, amelynél a
rendszer nemcsak a csoport ikonjait jeleníti meg, hanem minden
ikon nevét is;
• „Alapértelmezett értékek visszaállítása” - vissza a standard
(alapértelmezett) értékekhez.

Kép. 45

Az első, „Minden típus“ csoport segítségével minden POI ikon
megjelenik. Ez a szűrő szabályzóelemként működik.
Segítségével kikapcsolható az ikonok neveinek megjelenítése.
Az összes név megjelenítéséhez minden csoportot külön-külön
meg kell jelölni.

Kép. 46
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5.4.6. On-line szolgáltatások
5.4.6.1. Közlekedési dugók
«Közlekedési információk alkalmazása automatikus útvonaltervezésnél» - a funkció bekapcsolt
állapotában a rendszer az útvonaltervezés során figyelembe veszi a közlekedési dugókat;
«Mutasd a közlekedési információkat a térképen» - a funkció
bekapcsolt állapotában a közlekedési dugók különböző színű
vonalként jelennek meg;
«Internetkapcsolat» - a közlekedési dugókkal kapcsolatos információk frissítéséhez egy működő internetkapcsolatra van szükség. Ez a funkció kezeli a rendszer internetkapcsolatát.
5.4.6.2. Időjárás
Ezen az oldalon (47. ábra) érhetőek el az „Időjárás“ szolgáltatás
beállításai.

Kép. 47

- Automatikus (azaz a rendszer frissíti-e az időjárási információkat);
- Kézi (az időjárási információk kézi letöltése).
„Az időjárás megjelenítése a térképen” - a menüpont kiválasztásával a településekre vonatkozó időjárás
egy lekicsinyített térképen jelenik meg.
5.4.6.3. Kommunikáció
„Navitel.SMS fogadás engedélyezése”: jelölje be ezt az elemet, ha szeretne SMS-t fogadni más felhasználótól;
„Felugró Navitel.SMS ablak automatikus megjelenítése“: ha ez a funkció aktív, a térképen felugró ablak
jelzi az új SMS üzeneteket. Az ablak megjelenítéséhez a térkép képernyő felső részén található szimbólumra kell kattintani.
Események megjelenítésének engedélyezése
Ebben a menüben beállíthatja az úton végbemenő események megjelenítését. A további részleteket a
„Navitel.Események“ részben találja.
Friss POI objektuminformációk letöltésének engedélyezése az
internetről
Egyes POI pontokhoz léteznek dinamikusan letölthető információk: töltőállomások esetén az üzemanyagárak, mozik esetén a
filmek vetítési ideje, stb. Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy a részletes információk megjelenítése során ezek az adatok is megjelenjenek. A teljes partnerlista a „Partnerek“ c. részben látható
a www.navitel.ru oldalon.
Frissítések
Frissítések beállításai.
Ismerősök beállításai.
Navitel.Ismerősök szolgáltatás be-/kikapcsolása

Kép. 48

5.4.7. Figyelmeztetések
Hangjelzések és vizuális figyelmeztetések (49. ábra).
5.4.7.1. Sebességkorlátozások
Egy adott útszakaszon érvényes sebességkorlátozás túllépése
esetén megjelenő figyelmeztetés.
«Hangjelzés engedélyezése» - ez a funkció hangjelzést ad le
traffipaxok, vasúti átjárók és mesterséges akadályok közelében.

Kép. 49

A hangjelzés típusát is meghatározhatja: «Emberi hangjelzés» vagy «Sípszó».
A hallható vagy látható hangjelzés típusát is meg lehet adni: «Jelzés tiltása», «Jelzés minden esetben»,
«0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, ..., 100 km/h sebességtúllépés
esetén».
5.4.7.2. Sebességmérő kamerák
A kamera figyelmeztet a traffipaxokra, veszélyes
kereszteződésekre, fekvőrendőrökre és gyalogos átkelőhelyekre (50. ábra).
«Hangfigyelmeztetés engedélyezése» - ez a funkció hangjelzést
ad le traffipaxok, vasúti átjárók és fekvőrendőrök közelében.

Kép. 50

A hangjelzés típusát is meghatározhatja: «Emberi hangjelzés» vagy «Sípszó».
A hallható vagy látható hangjelzés típusát is meg lehet adni:
«Jelzés tiltása», «Jelzés minden esetben», «0 km/h, 10 km/h,
20 km/h,..., 100 km/h sebességtúllépés esetén». (51. ábra).
5.4.7.3. Útsávok
«Útsávok megjelenítése» - az útsávok megjelenítésének beállításai, a következő útkereszteződésben megengedett
manőverekkel.

Kép. 51

5.4.8. Helyi beállítások
A «Helyi beállítások» oldalon beállíthatja a felhasználói
kezelőfelület nyelvét, a hangjelzések nyelvét, a billentyűzetkiosztást, valamint a mérési egységeket (52. ábra).
5.4.8.1 A kezelőfelület nyelve
Meghatározza a program kezelőfelületének nyelvét.

Kép. 52
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5.4.8.2. A térkép nyelve
Itt beállíthatja a térkép nyelvét (53. ábra). Az itt megadott érték alapértelmezetten a program felhasználói
kezelőfelületének nyelve. Amennyiben a térkép nem támogat egyes nyelveket, a program annak az
országnak a nyelvét használja, amelynek térképe az adott időben aktív.
5.4.8.3 Hang
A program használata közben különböző eseményekről tájékoztató emberi hang beállításai. A hangcsomag megváltoztatható: nyomja meg a mező jobb oldalán látható zöld nyilat, és válasszon a listában megjelenő lehetőségek közül.
A további hangcsomagok letölthetőek a http://www.navitel.ru/downloads/voice_packets címről. A csomag
tartalmát mentse a program mappájában található \wav\ mappába vagy a memóriakártya \NavitelContent\Voices\ mappájába. A
mappa neve kötelezően „0409 AC” karakterekkel kezdődik az
angol nyelv esetében, az orosz esetében ez „0419 AC”.
A Navitel oldaláról további hangcsomagokat is letölthet, a
megfelelő fájl kiválasztásával.
5.4.8.4 Billentyűzet
Ez a menü lehetővé teszi a billentyűzetkiosztás kiválasztását és
a szövegbeviteli nyelvi támogatás kiválasztását.

Kép. 53

«Billentyűzetkiosztás» - a képernyőn a szövegbeviteli mezőre kattintva megjelenő billentyűzet kiosztása.
A választható billentyűzetkiosztások:
• QWERTY, 1. változat - hagyományos, személyi
számítógépeken használt billentyűzetkiosztás (53. ábra). A fölső
sor első betűit összeolvasva, balról jobbra haladva az angol billentyűzeten a „qwerty“ szót kapjuk, a további gombok a
képernyő jobb oldalán vannak.
• QWERTY, 2. változat - a kiosztás hasonlít az első változatra,
azzal a különbséggel, hogy a képernyő függőleges irányú (54.
ábra);

Kép. 54

• QWERTY, 3. változat - a kiosztás hasonlít az első változatra, azzal a különbséggel, hogy a kiegészítő billentyűk a képernyő alján vannak;
• ABCD - a betűk ábécérendben vannak, balról jobbra (55. ábra).
• Mobiltelefonos billentyűzetkiosztás - a mobiltelefonok billentyűzetéhez hasonlatos kiosztás, ahol a számok egyszerre több
betűnek felelnek meg.

Kép. 55

5.4.8.5 Mérési egységek
Ezen az oldalon beállíthatja a koordináták, az azimut, a hosszúság/sebesség, a magasság, a mélység
egységeit, a címek méretét és formátumát. A mezőtől balra levő „+“ gomb megnyomásával megjelenik az
lehetséges beállítások listája.
«Billentyűzet nyelve» - e gomb segítségével változtatható a billentyűzeten elérhető nyelv. Ellenőrizze a
listában szereplő nyelvek beállításait (56. ábra).

5.4.9. A rendszer
Általános programfunkciók beállítása (56. ábra).
5.4.9.1. Műholdak
«Beállítások automatikus felismerése» - automatikusan felismeri a program beállításait.
„GPS Be/Ki” - be-/kikapcsolja a GPS-vevőt.
«Háttérüzemmódban» (Android és iOS alapú készülékek
esetén)
Aktív GPS - amikor a program háttérüzemmódba vált, a GPSvevő bekapcsolt állapotban marad: a program folytatja a navigálást, a közlekedési dugók követését anélkül, hogy a
képernyőn megjelenítené a térképet.
GPS kikapcsolás - amikor a program háttérüzemmódba vált, a
GPS-vevő kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. A navigáció
folytatódik a program megnyitása esetén.
Bekapcsolt GPS aktív navigálás esetén - amikor a program háttérüzemmódba vált, a GPS-vevő bekapcsolt állapotban marad:
a program folytatja a navigálást, anélkül, hogy a képernyőn
megjelenítené a térképet, azonban csak akkor, ha van aktív
útvonal.

Kép. 56

Kép. 57

«Adatforrások»
«Operációs rendszer (GPS API)» - e menüpont kiválasztásával a GPS-vevő megfelelő működéséhez
szükséges adatokat az operációs rendszer szolgáltatja.
«Bemutató útvonal» - A «Bemutató útvonal» kiválasztása esetén megjelennek annak beállításai: a lejátszás sebessége, a lejátszás kezdési időpontja és az «Ismétlés», amennyiben a funkció aktív.
«Útvonalfájl» - a bemutatandó útvonal. Kattintson a mezőre a fájl kiválasztása érdekében. A bal felső
sarokban látható a mappaválasztó ablak, a jobb felsőben a fájlformátum-választó ablak, ahol be lehet állítani a megjelenítendő fájlok szűrését: „Minden méret“ (szűrés nélkül), *.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps fájlok.
Ezután adja meg a fájl elérési útvonalát a mappára kattintva.
«Lejátszás sebessége» - a demóútvonal lejátszásának sebessége: 1x (sebességnövelés nélkül), 2x, 4x,
8x.
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«Kezdés» - hol kezdődjön a bemutató. Százalékérték (100% =
a teljes útvonal). A következő értékek közül lehet választani: 0%,
10%, 20%, ..., 100%
«Ismétlés» - a funkció bekapcsolt állapotában az útvonalbemutató újraindul az előző ciklus végén.
A GPS-vevő felé küldött vagy az onnan beérkező adatok mentése a \gps_log.txt fileba: a mentés be-/kikapcsolása.

Kép. 58

5.4.9.2. Idő
A «Navitel Navigator» időbeállítást lehetővé menüje.
„Automatikus időzóna frissítés” - ha ez a funkció be van kapcsolva, az időzóna automatikusan frissül (58.
ábra).
5.4.9.3. Teljesítmény
Ebben a menüben érhetőek el a teljesítményszabályzással kapcsolatos beállítások (58. ábra).
„Tartsd bekapcsolva a készüléket, amíg az alkalmazás fut.“ - a rendszerbeállításoktól függetlenül az aktív
„Navitel Navigator“ szoftver nem engedi, hogy a készülék alvó módba váltson;
„Tartsd bekapcsolva a háttérvilágítást, amíg az alkalmazás fut.” - az előző beállításhoz hasonló beállítás ebben az esetben a háttérvilágítás az, ami nem kapcsol ki (az Android, Windows Mobile és Windows
Phone készülékeken).
„GPS kikapcsolása alvó üzemmódban” - ha a készülék alvó üzemmódba kerül, a GPS kikapcsol.
5.4.9.4. Hang
Ez a menü tartalmazza a Navitel Navigator program hanggal kapcsolatos beállításait (58. ábra).
«Hangok kikapcsolása» - ez a funkció szolgál a program hangjelzéseinek kikapcsolására;
«Hangerő fenntartása» - ha ez a funkció be van kapcsolva, a program hangerő-beállítása a rendszerbeállításokhoz igazodik. Ellenkező esetben a hangerőt külön is be lehet állítani.
«Hangfolyam» (Android rendszerű készülékek esetén) - válasszon egy hangfolyamot: Zenefolyam,
Rendszerfolyam, Riasztásfolyam, Értesítésfolyam, Csengésfolyam (59. ábra).
Hang-üzemmód (kizárólag iOS rendszerű készülékek esetén):
«Hang megállítása» - ha a berendezésben hanglejátszás folyik, és van aktív útvonal, ez a beállítás
lehetővé teszi a hang leállítását a Navitel hangjelzései során.
«Hang tompítása» - az előző beállításhoz hasonlóan a hangjelzések bekapcsolt állapotában a program

tompítja a hangot.
5.4.9.5. Kilépés megerősítése (iOS rendszerű készülékekben nem elérhető)
A kilépés-megerősítés beállításai. A „Megerősítés nélkül“ elem bejelölése esetén a „Kilépés“ gomb megnyomása után a program azonnal kikapcsol. Ellenkező esetben egy megerősítési kérelem jelenik meg a
„Kilépés“ gomb megnyomásakor.
5.4.9.6. Mappabeállítások
„Letöltési mappa“ - Ebben a menüpontban (59. ábra) állíthatja be az ideiglenes fájlok elhelyezésére szolgáló mappát. Alapértelmezetten ez a memóriakártya \NavitelContent\Download\ mappája.
„Térképmappa“ - Ebben a menüpontban (59. ábra) állíthatja be
hivatalos
térképek
elhelyezésére
szolgáló
mappát.
Alapértelmezetten ez a memóriakártya \NavitelContent\Maps\
mappája.

5.4.10. Műszerfal
Lásd a „Műszerfal“ oldalt.

5.4.11. Profilok

Kép. 59

Ebben a menüpontban (60. ábra) hozhatja létre és cserélheti a program konfigurációs profiljait. A profilok
a program minden beállítását tartalmazzák.
„Visszaállítás”— Ezen funkció segítségével a rendszer minden beállítása visszaáll az alapértelmezett
értékekre. A menüpont kiválasztása után a program automatikusan újraindul.
„Hozzáad” — elmenti az aktuális profilbeállításokat.
„Szerkeszt” — innen érheti el a törlés menüt és szerkesztheti az egyes elemek neveit;
Egy meglévő profilra kattintva a következő elemeket tartalmazó menü nyílik meg:
„Betöltés” — a kiválasztott profil beállításait alkalmazza a program aktuális állapotára;
„Mentés” — elmenti a program aktuális beállításait az adott profilba.

5.4.12. Megtett útvonalak
Ebben a menüpontban a «Navitel Navigator» felhasználója
beállíthatja a megtett útvonal feljegyzését (60. ábra).
5.4.12.1. Útvonalrögzítés
Szükség esetén itt aktiválhatja az útvonalrögzítést.
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Kép. 60

5.4.12.2. Útvonalformátum
Itt kiválaszthatja a megtett útvonalak feljegyzéséhez használt
formátumot.
5.4.12.3. Útvonalmappa
A mappa mezőben válassza ki a mappát, ahová az útvonalakat
a rendszer feljegyzi, majd nyomja meg az OK gombot (61. ábra).

6. Funkcióbeállítások

Kép. 61

6.1. Útvonalak
Útvonalat az aktuális pozícióból kiindulva bármely olyan pontig
létrehozhat, amelyet ki lehet keresni a „Keresés“ menüben /
amely megtalálható az „Előzmények“ vagy a „Kedvencek“
listában, ill. a térképen azonosított helyig.
«Tovább!» — navigációs üzemmódban ez a gomb indítja el a
navigálást a létező útvonal első pontjától a kiválasztott pontig (a
köztes pontokat a program törli).
«Tulajdonságok» — a kiválasztott pont tulajdonságai. A gomb
megnyomásával további információk jelennek meg.

Kép. 62

«Kiindulópont» - ez a pont válik az aktuális útvonal kiindulópontjává; ehhez a GPS-vevőt ki kell kapcsolni.
«Útbaejtés» — hozzáadja a pontot a meglévő útvonalhoz. Az
legutóbb megadott pont (amennyiben több pontot ad az útvonalhoz) lesz az útvonal második legfőbb pontja (az első pont vagy
az aktuális helyzet után).
«Célpont» — a pont az útvonal végére kerül, annak folytatásaként.
«Másolás» - a vágólapra másolja a kiválasztott pont
koordinátáit.
«SMS gomb» - Ezzel a gombbal továbbítani tudja a pont koordinátáit.

Kép. 63

6.1.1. Automatikus útvonaltervezés
Az aktuális helyzetből kiinduló útvonal automatikus megtervezéséhez bökjön a térképre, majd a felnyíló
menüben nyomja meg a «Kurzor» és a «Tovább!» gombokat (64. ábra). Figyelem: az útvonaltervezéshez
szükséges információt nem tartalmazó térképeken az útvonal egy egyenes zöld vonal lesz az aktuális
helyzet és a célpont között, minden épületet, utat, stb. ignorálva.

6.1.2. Útvonaltervezés keresési eredmények alapján
Nyissa meg a „Keresés“ menüt, keresse meg az útvonal célpontját, kattintson rá, és a felnyíló menüben
nyomja meg a „Tovább“ gombot. Ha rákattint az „Objektuminformációk“ gombra, megjelenik az „Útba ejtés“
gomb (ez hozzáad egy pontot a meglévő útvonalhoz, így az válik az útvonal második pontjává), valamint
a „Célpont“ gomb (a pontot az útvonal végére teszi, annak folytatásaként). Mindkét gomb csak akkor
elérhető, ha a térképen van aktív útvonal.

6.1.3. Kézi útvonal-meghatározás
Az útvonal létrehozásához kattintson a térképre az útvonal első pontjának meghatározása érdekében. A
képernyő alsó részében nyomja meg a „Kurzor“ gombot, a „Tulajdonságok“ részben pedig a
„Kiindulópont“ gombot. Aztán keresse meg az útvonal végpontját, és nyomja meg a „Kurzor“ gombot, majd
a «Tovább!» gombot. Amennyiben a térkép tartalmaz automatikus útvonal-tervezési adatokat, a szoftver
ezek alapján számolja ki azt az útvonalat, amely időben vagy távolságban a legrövidebb. Egyéb esetben
az útvonal az út pontjait egy egyenes vonallal köti össze.

6.1.4. Útvonal szerkesztése
Kattintson a manőver jelre az útvonal szerkesztése érdekében. A kattintás esetén megjelenő
környezetérzékeny menü tartalmazza az útvonal szerkesztésének alapvető parancsait.
«Navigáció leállítása» — kitörli az útvonalat a térképből és leállítja a navigálást.
«Elkerülés» — Az aktív útvonalon való mozgás közben ezzel a
menüponttal jelezzük a program felé, hogy a jelenlegi pozíción
túl nem folytatható az útvonalat. A program elemzi a helyzetet és
alternatív, rövidebb ideig tartó útvonalat keres. Kikapcsolt navigálás esetén ez a menüpont nem elérhető.

Kép. 64

«Menj a következő köztes ponthoz» — nyomja meg a gombot,
hogy az útvonal következő pontjához jusson, ha véletlenül elhaladt az aktuális pont mellett.
«Bemutató útvonal» — ez a menüpont csak a GPS-vevő kikapcsolása esetén lehetséges. A menüpont
kiválasztásával megjelenik az útvonal, az útvonalon levő kanyarok és az út egyes hozzávetőleges adatai.
Az útvonal-bemutatás segítségével elkerülhetőek az útvonal veszélyes vagy rossz szakaszai és szükség
esetén megváltoztatható az útvonal.
«Útvonal megjelenítése» - megjeleníti az útvonalat a készülék képernyőjére kicsinyítve.
Itt köztes pontokat is adhat az útvonalhoz. Ha az útvonal aktív, bökjön rá a térképre egy pont létrehozásához. Ezután nyomja meg a „Kurzor“ gombot, valamint a nyilat a képernyő jobb alsó részében;
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ezután megjelenik a „Tovább“, „Stop“, „Folytatás“, „Start“ gombsor, és lehetősége nyílik az objektum koordinátáinak
másolására is.

6.1.5. Útvonal-tulajdonságok
A program lehetővé teszi az útvonal kezelését. Menjen az
«Útvonal»-ra (65. ábra).
Az oldal tetején megjelenik az útvonal teljes hossza. Az oldal
alján vannak az útvonal importálását és exportálását lehetővé
tévő gombok. Az „Útvonal szerkesztése“, „Útvonal tervezése“,
„Útvonal megjelenítése“, „Elkerülés“, „Útvonal-bemutató“ és
„Mentés“ gombok csak abban az esetben érhetőek el, ha az
útvonal aktív.
Az „Útvonal tervezése“ menüpontban az útvonal pontjai
láthatók.

Kép. 65

Kép. 66

Kép. 67

6.2. Megtett útvonalak
A Navitel szoftver rendelkezik útvonal-feljegyzési funkcióval (68.
ábra). A funkció neve „Útvonalrögzítés“; be-/kikapcsolható a
„Menü“ → „Beállítások“ → „Megtett útvonalak“ útvonalon, vagy
az eszközléc megfelelő gombjának megnyomásával. A funkció
csak működő műholdkapcsolat esetén érhető el.

6.3. Útpontok
Az útpontok segítségével megjelölheti a kiválasztott
koordinátákkal rendelkező helyeket. Ezek a pontok segítenek
Kép. 68
tájékozódni; megjelölheti velük az Ön számára fontos helyeket.
Útpontokat kézzel lehet felvinni a térképre. A rendszer automatikusan nevet ad nekik: egy 3D formátumú
sorszámot.
Új útpont létrehozásához kattintson a térképen a kívánt helyre. Ekkor egy zöld kurzor jelenik meg. A
képernyő alján nyomja meg a „Mentés“ gombot.
Az útpontok típusonként csoportokra oszlanak (pl.: szolgáltatások, épületek, közlekedés, stb.) az adott ponttípus keresésének
egyszerűsítése érdekében. A megfelelő típusú útpont
kiválasztásához kattintson a megfelelő ikonra.
Az összes útpont a „Keresés“ menüben az „Útpontok“
menüpontból jeleníthető meg. Ezen az oldalon az alábbi útpontműveleteket végezheti el: új útpont hozzáadása, minden útpont
törlése, útpontok mentése és beolvasása a képernyő alján levő
gomb segítségével (a környezetérzékeny menüből).

Kép. 69

Az adott útpont törléséhez kattintson a „Szerkesztés“ gombra, a jobb felső sarokban.
Az útpontok mentése érdekében az „Útpontok“ menüben válassza a „Mentés“ elemet. Megjelenik egy fájllistát tartalmazó ablak. A szoftver minden útpontot a megadott mappába ment.
Az útpontok beolvasása hasonlóképpen zajlik. Az útpont-beolvasási parancs aktiválásával megjelenik egy
ablak, amelyben a beolvasott pontok száma látható.
Ha az útpont nevére kattint, megnyílik az „Aktuális útvonal“
ablak, és láthatóvá válik a térképen az Ön aktuális pozíciója.
A „Tovább!“ gomb megnyomásával a program elnavigál az adott
útpontig.
Ha a képernyő bal oldalán levő szürke nyílra kattint, megnyílik a
„Tulajdonságok“ ablak, ahol az útpontot kiindulópontként, köztes
pontként vagy célpontként lehet beállítani.

Kép. 70
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6.4. Közlekedési dugók
Figyelem! Ez a funkció kizárólag működő GPRS kapcsolat esetén érhető el. Az erről szóló információ a
készüléken olvasható; ezzel kapcsolatban forduljon a készülék gyártójához.
A Navitel cég „Navitel.Közlekedési dugók“ szolgáltatása igénybevételével a készülékkel letöltheti a
közlekedési dugókról szóló információkat Oroszország teljes területére, Ukrajna és más országok útjaira,
a Navitel hivatalos térképeire vonatkozóan.
A Navitel által nyújtott közlekedési információs szolgáltatás a
«Beállítások → «Online szolgáltatások» → «Közlekedési
dugók» útvonalon érhető el; a szolgáltatás igénybevételéhez
nincs szükség egyéb adatokra (71. ábra).
A közlekedési információk a nap 24 órájában elérhetőek. A program ingyenes hozzáférést biztosít a közlekedési információkhoz a GPRS rendszeren keresztül.

Kép. 71

A szolgáltatás elérhetőségét a képernyő felső részén látható
ikon jelzi. Ez három különböző színben jelenhet meg: zöld (naprakész közlekedési adatok), sárga (frissítést igénylő közlekedési adatok) és piros (nincs csatlakozás). Ha az „Útvonaltervezésnél alkalmazás“ és
a „Megjelenítés a térképen“ mezők nincsenek bejelölve, a
közlekedési dugókat jelző ikon szürke színű.
A közlekedési dugók a készülék képernyőjén különböző színekben jelennek meg, a forgalom sűrűségétől függően. A város
főútvonalai a forgalom sebességétől függően a következő
színekben jelennek meg:
•
•
•
•

Piros - közlekedési dugó;
Narancs - rossz forgalmi viszonyok;
Sárga - nehezített forgalmi viszonyok;
Zöld - normál forgalom.

Kép. 72

Ezen túl a státusz függ a közeli útvonalak forgalmi viszonyaitól, a szemaforok működésétől, az útjavításoktól, a váratlan forgalmi helyzetek, balesetek és az egyéb tényezők jelenlététől, amelyek a forgalom
sűrűségét befolyásolják. Bekapcsolt „Automatikus útvonalkeresés“ esetén az automatikus útvonalkeresés
során a program figyelembe veszi a forgalmi helyzetet. Előfordulhat, hogy a közlekedési információkat
figyelembe vevő útvonal hosszabb lesz, azonban (a Navitel rendszer információi szerint) kevésbé forgalmas útszakaszokon vezet át. Az optimális útvonal megtervezése során a program figyelembe veszi a maximálisan elérhető sebességet és az útvonal-választási beállításokat - a legrövidebb időt vagy a legrövidebb
útvonalat.

6.5. Keresés
A programban lehetséges a térképen megjelenő objektumok
keresése, különféle feltételek szerint (73. ábra). A kritériumoknak megfelelő objektumok egy listában jelennek meg - ezeket
többféle módon lehet hozzáadni az útvonalhoz. A keresési
feltételek meghatározása a beállításoknál megadott billentyűzet
segítségével lehetséges. A billentyűzetet a képernyő jobb felső
sarkában megjelenő gomb segítségével jelenítheti meg/rejtheti
el.

Kép. 73

Egyes kereséseknél, amikor a keresett információt billentyűzet segítségével adja meg, a keresésnek
megfelelő objektumok száma az éppen beírt név mellett jelenik
meg. A billentyűzet automatikusan eltűnik, ha az objektumok
listája elfér egyetlen oldalon. A kívánt objektumot a listából kattintással választja ki. Ha hibát vétett a gépelés során, nyomja
meg a „Visszalépés“ gombot.

6.5.1. Cím szerinti keresés
• Válasszon országot
A keresőoldal tetején négy gomb jelenik meg (74. ábra):
„[Válasszon országot]”, „[Válasszon várost]”, „[Válasszon utcát]”
Kép. 74
és „[Válasszon épületet]”. A város, utca, épület vagy
kereszteződés választása nem lehetséges, amíg nem választ országot, ill. várost vagy utcát.
Válassza ki a megfelelő országot a listából a billentyűzet segítségével. Ha nincs szüksége a billentyűzetre, elrejtheti azt a
képernyő jobb felső sarkában megjelenő gomb segítségével. A
billentyűzet automatikusan eltűnik, ha a kiválasztott országok
listája elfér egyetlen oldalon. Kattintással válassza ki a
megfelelő országot a listából. A „[Válasszon várost]“ elem
aktívvá válik.
• Válasszon várost
A város kiválasztása hasonló az ország kiválasztásához. Kezdje
el a városnév begépelését és válassza ki a listából (75. ábra).

Kép. 75

• Válasszon utcát
A billentyűzet segítségével írja be annak az utcának a nevét, ahol az objektum található. A gépelés során
csak azok az utcanevek maradnak a listában, amelyek
megfelelnek a keresésnek. Az utcanév lehetséges betűi
kiemelten jelennek meg a billentyűzeten. A billentyűzet
automatikusan eltűnik, ha a lehetséges utcák listája elfér
egyetlen oldalon - ekkor kiválaszthatja a megfelelő utcát a
listából (76. ábra).

Kép. 76
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• Válasszon épületet
A házszámot az utcanév-választáshoz hasonlóan adja meg. Ha vissza szeretne lépni az előző lépésre,
kattintson a bal alsó sarokban található gombra. Amennyiben a házszám keresése helyett csomópontot
keres, ezt a lépést mellőzheti és továbbmehet a következő menüpontra.
• Csomópont-választás
A csomópontban szereplő utcanév megadása után megkezdheti a csomópont-keresést. A csomópontkeresési menü (77. ábra) hasonlít az utcanév-keresési menühöz, azzal a különbséggel, hogy az adatok
mennyisége kisebb. Ha tehát nem tudja a keresztező utca nevét, elrejtheti a billentyűzetet a képernyő jobb
felső sarkában levő gombra kattintva, és kézzel végigkeresheti a listát.
• Eredmény
Az objektum megtalálása után annak helyzetét a térképen látja, és folytathatja útját az objektum felé (78.
ábra). Amennyiben engedélyezte a keresés közbeni navigációt (azaz a térképen van aktív útvonal), a megtalált objektumot felveheti az útvonal köztes pontjai közé. Ezt úgy érheti el, hogy rákattint az objektum
nevére és kiválaszthatja a következők egyikét: «Útba ejtés» ( az objektum az útvonal két végpontja között
a második útponttá válik), vagy kattintson a „Célpont“ gombra ( az objektum az útvonal célpontjává válik).

6.5.2. “Közeli helyek“ keresése
Az aktuális pozícióhoz legközelebbi pontok keresése néhány
lépésben lehetséges. Az objektumtípusokon túl a közeli helyek
keresési előzményeit is felkínálja a program.
• Referenciapont keresése
A legközelebbi pontok keresése során a referenciapont a legfontosabb keresett objektum. A referenciapont az a pont, amelyKép. 77
hez viszonyítva keresi a program a kiválasztott típusú objektumok között a legközelebbi objektumokat. Ezen az oldalon a következő referenciapontokat láthatja:
„Jelenlegi pozíció” – a jelenlegi pozícióhoz közeli helyeket keresi (aktív műholdkapcsolat esetén); „Kurzor”
– a térképen megjelölt pozíció közelében keresi a közeli helyeket; „Postacím” – a megadott címhez közeli
helyeket keresi; „Útvonal” – az útvonalhoz közeli pontokat keresi; „Célpont” – a célponthoz legközelebb
álló objektumokat keresi; „Előzmények” – a program a keresés előzményeinek listájából kiválasztható ponthoz közeli helyeket keresi,
• Konkrét objektum keresése
Az objektumkategória kiválasztása után megjelenő oldalon
megjelenik a referenciaponthoz közeli objektumok listája, a
távolságuk szerinti sorrendben.
• Eredmény
Az objektum megtalálása után a térképen megjelenik annak
helyzete, Ön pedig folytathatja útját az objektum felé. Más
keresési műveletfajtákhoz hasonlóan hozzáadhatja az objektumot az útvonalhoz, ill. törölheti onnan, ha a navigáció be van kapcsolva.

Kép. 78

6.5.3. „Ismerősök“ keresése
E menüpont segítségével megkeresheti ismerősei pozícióját és megkeresheti a hozzájuk vezető útvonalat.
Válassza ki ismerőse nevét a listából és bökjön rá a nevére (79. ábra). Megjelenik az ismerős pozícióját
mutató oldal. A „Tovább!“ gomb megnyomása után megjelenik az ismerőshöz vezető útvonal (79. ábra).

6.5.4. „Útpontok“ keresése
Ezzel a kereséssel az útpontok között kereshet (80. ábra). Az útpontok keresése a nevük alapján lehetséges. Az adott útpont nevén túl a keresési eredmények listájában megjelenik annak távolsága is. Az
útpontot beiktathatja az útvonalba vagy megkeresheti azt a térképen. Az útpontot ebben a menüben
szerkesztheti, kitörölheti azt vagy az összes útpontot, esetleg a
Navitel.SMS szolgáltatás segítségével elküldheti másnak,
elmentheti és beolvashatja azokat.

6.5.5. Előzmények
Minden, az adott időpontig keresett objektum jegyzéke, minden
keresési típusban (82. ábra). Ebben a keresési típusban az
objektumok a keresés időpontja szerint vannak rendezve, az
utóbb keresett objektumok a lista elején vannak. Az objektumokat eltávolíthatja a jegyzékből, amennyiben biztos benne,
hogy már nem lesz rájuk szüksége.

Kép. 79

6.5.6. Kedvencek
Itt a leggyakrabban keresett objektumok láthatóak.
Az „Előzmények“ kereséséhez képest ebben a keresésben a
találatok a felhasználás száma szerint, nem az utolsó felhasználási időpont szerint vannak rendszerezve.

6.5.7. Keresés „koordináta szerint“
Konkrét objektumkoordináták keresése. A koordinátákat kézzel
lehet megadni, vagy a jobb oldali „Beszúrás“ gombbal, miután
elmentette az objektum tulajdonságait a „Térkép“ oldalon.

Kép. 80

«Eredmény» — megjeleníti az adott koordinátákkal rendelkező
pontot a térképen (81. ábra);
«Tovább!» — útvonaltervezés a megadott pontig;
A további beállítások megtekintése érdekében kattintson a
képernyő jobb alsó részén megjelenő nyílra (83. ábra):
«Kiindulópont» - A kiválasztott pontot az útvonal kiindulópontjává teszi;
«Útba ejtés» — amennyiben van megadott útvonal, a program
újratervezi az utat úgy, hogy útba ejtse az adott koordinátákkal
rendelkező pontot;
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Kép. 81

«Célpont» — megjelöli a helyszínt az útvonal célpontjaként. Az
útvonal eddigi célpontja köztes ponttá válik.
«Vissza» — visszatérés a menübe;
«Térkép» - visszatérés a térképre;

6.5.8. Keresés „A térképen“
Ezt a menüpontot kiválasztva a jelenlegi pozíciója megjelenik a
térképen.

Kép. 82

A „Tovább!“ gomb kiválasztásával megtervezheti az ide vezető
útvonalat.

Kép. 83

Kép. 84

6.6. 3D Objektumok
A térképen háromdimenziós, az épületek eredeti formájához
nagyban hasonlító objektumok jelennek meg. A 3D modellek
feltöltéséhez válassza a „Letöltések“ menüpontot a http://navitel.ru/en/downloads/design/ weboldalon. Keresse meg a listán
az „Objektumok 3D modelljei“ pontot, és töltse le a Models.zip
fájlt.
Csomagolja szét a Models.rar tömörített fájlt. Másolja be a
Models mappát a memóriakártyán lévő \NavitelContent\Models\
mappába. Indítsa el a Navitel programot és keressen „Cím
szerint“ vagy a „Közeli helyek“ alapján.

Kép. 85

6.7. Navitel beszélgetések
A Navitel beszélgetések funkció lehetővé teszi a felhasználók
közötti koordinátacserét, hogy azok meg tudják határozni
egymás aktuális helyzetét, illetve különböző objektumok
koordinátáinak elküldése is lehetséges (85. ábra).
Kétféle SMS üzenet létezik: az Ön koordinátáinak küldése - „Itt
Kép. 86
vagyok“; rákérdezés egy másik felhasználó koordinátáira - „Hol
vagy?“ Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a képernyő alján lévő nyomógombot. Erre a menüpontra kattintva egy mezőket tartalmazó ablakot nyit meg (86. ábra). Ide olyan adatokat táplálhat be, mint a címzett
telefonszáma, neve, leírása és koordinátái. Az adatok betáplálásához használja a billentyűzetet.
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6.8. Navitel.Események
Figyelem! Ez a funkció kizárólag működő GPRS kapcsolat
esetén érhető el. További információért forduljon a készülék
gyártójához.
A Navitel.Események a Navitel.Közlekedési Dugók szolgáltatás
kiegészítése - ez utóbbival megtudhatja a forgalmi dugók
kialakulásának okát, illetve azt, hogyan lehet őket a
leghatékonyabban elkerülni.

Kép. 87

Az események apró jelzésekként, különböző formában jelennek meg a térképen. „Baleset“, „Kamera“,
„Útépítés“ és „Egyéb figyelmeztetések“.
Minden eseménynél láthatja annak leírását, valamint igazolhatja/cáfolhatja létezését. Ehhez a kurzor
segítségével válassza ki az eseményt, és nyomja meg az „Események“ gombot a képernyő jobb oldalán.
A megjelenő információ tartalmazza az adott esemény létrehozásának időpontját és leírását.
Az eseményt feltüntetheti a térképen, ha annak egy pontját
kiválasztva rákattint a felkiáltójellel jelzett nyomógombra.
Amennyiben nem választ ki pontot a térképen, az esemény a
jelenlegi pozíciójához közel, a térképen a lépték mellett jelenik
meg.
Válassza ki a megfelelő eseményt, és - pl. baleset esetén pontosan meghatározhatja, hogy az út mely szakaszán történt.
Ezen felül a beviteli mezőre kattintva az eseményt saját leírással is elláthatja.

Kép. 88

Megjegyzés: egy-egy felhasználó 10 perc alatt maximum 3 eseményt hozhat létre. Továbbá: két hasonló
esemény között legalább 100 méter távolságnak kell lennie. A korlátozás túllépése esetén a rendszer hibát
jelez.

6.9. Navitel.Ismerősök
Az új «Navitel.Ismerősök» interaktív szolgáltatás segítségével valós időben láthatja ismerősei helyzetét a
térképen, megoszthatja földrajzi helyzetét ismerőseivel, üzeneteket válthat velük vagy megtervezheti a
hozzájuk vezető útvonalat.

6.9.1. «Navitel.Ismerősök» felhasználói fiók.
A «Navitel.Ismerősök» funkcióinak használatához regisztrálnia kell a www.navitel.ru weboldalon. Továbbá
rendelkeznie kellene legalább egy olyan készülékkel, amelyen aktív licenckulccsal rendelkező Navitel
Navigator program fut. Ennek a készüléknek szerepelnie kellene a weboldal „Saját készülékek“ szekciójának „Személyes terület“ részében.
Amennyiben nem rendelkezik felhasználói fiókkal a www.navitel.ru weboldalon, illetve készüléke nem
szerepel a „Személyes terület“ szekcióban, a «Navitel.Ismerősök» szolgáltatás a készülék bekapcsolásakor felajánlja Önnek a gyors regisztráció lehetőségét (89. ábra).
Amennyiben a regisztráció mellett dönt, a következő két lehetőség közül választhat: új felhasználói fiók
létrehozása, illetve új készülék regisztrációja (már meglévő felhasználói fiók használata mellett).
6.9.1.1. Új felhasználói fiók létrehozása
1. A „Regisztrálás“ ablakban válassza az „Új felhasználói fiók létrehozása“ menüpontot (90. ábra).
2. Adja meg a felhasználónevet.
3. Adja meg jelszavát, majd ismételten a „Jelszó, újra“ mezőben tegye meg ugyanezt.
4. Adja meg a készülék nevét.
5.Miután minden mezőt kitöltött a „Regisztrálás“ oldalon, kattintson a jobb felső sarokban levő „OK“ gombra (vagy kattintson
a „Regisztrálás“ gombra az oldal alján).
6. Ha a regisztráció sikeresen végbement, a következő üzenet
jelenik meg: „GRATULÁLUNK! Gratulálunk! A regisztráció sikeres volt.“
A sikeres regisztráció után használhatja a „Navitel.Ismerősök“
szolgáltatást.
A készülék regisztrációjának törlése és a bejelentkezési jelszó
Kép. 89
módosítása (visszaállítása) érdekében jelentkezzen be a
weboldalra és a „Profil“ részben az „E-mail cím megváltoztatása“ szakaszban adja meg e-mail címét.
A rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre.
6.9.1.2. Új eszköz regisztrálása
Új eszköz regisztrálását egy meglévő felhasználói fiókhoz a
következő módon végezheti el: az „Új eszköz regisztrálása“
részben
adja meg a felhasználónevét és jelszavát a megfelelő helyen,
majd adja meg a regisztrálni kívánt eszköz nevét.
Ha a regisztráció sikeresen végbement, a következő üzenet
jelenik meg: „GRATULÁLUNK! A regisztráció sikeres volt.“
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Kép. 90

6.9.2. A „Navitel.Ismerősök“ szolgáltatás használata
6.9.2.1. Bejelentkezés a „Navitel.Ismerősök“ szolgáltatásba
Kétféleképpen lehet bejelentkezni:
1. Menü → Beállítások → Online szolgáltatások → A
Navitel.Ismerősök szolgáltatás engedélyezése (91. ábra).
Engedélyezze a szolgáltatást, majd adja meg felhasználónevét
és jelszavát. Mielőtt az OK gombra kattint, bejelölheti a „Jelszó
megjegyzése“ lehetőséget, hogy ne kelljen állandóan megadnia
a berendezés bekapcsolásakor.
2. Kattintson az ikonra a „Térkép“ oldalon, majd kattintson a
„Bekapcsolás“ gombra (92. ábra).
Ha az azonosítás nem sikerül, a program hibát jelez és újfent
megnyitja ugyanazt az ablakot. Az elmentett jelszó törlése
érdekében nyomja meg az „Elfelejtett jelszó“ gombot a szolgáltatás beállításaiban.

Kép. 91

6.9.2.2. „Navitel.Ismerősök“ menü
A „Navitel.Ismerősök“ szolgáltatást a „Térkép“ oldalon levő
eszközlécen levő gomb segítségével érheti el (93. ábra). Az
ikonra kattintva felnyílik egy menü, az alábbi gombokkal:
1. Be-/kikapcsolás.
2. Ismerősök.
3. Ismerősök keresése.
4. Ismerős-felkérés.
5. Beállítások.
6. Megszakítás.
Az „Ismerősök“, „Ismerősök keresése“ és az „Ismerős-felkérés“
gomb csak sikeres azonosítás esetén jelenik meg.

Kép. 92

6.9.2.3. Ismerős-felkérés
Az ismerősök keresése érdekében a felnyíló menüben válassza
az „Ismerősök keresése“ gombot, és adja meg ismerőse felhasználónevét (a program nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között), majd nyomja meg az OK gombot.
Megjelennek a kiválasztott nevű személy adatai.
Az ismerős hozzáadásához kattintson a „Felkérés küldése“ gombra (94. ábra).

Kép. 93

A kérelem elküldése után azt a „Felkérés törlése“ gombra kattintva vonhatja vissza. Ebben az esetben a
kérelem egyik félnél sem jelenik meg.

Az elküldött és fogadott felkéréseket az „Ismerős-felkérések“
menüben láthatja (94. ábra).
A felkérés elküldése után az ismerőse értesül erről, és elfogadhatja a felkérést.
Ha az ismerőse elfogadta a felkérést, az „Elfogadott felkérés“
üzenet jelenik meg az „Ismerős-felkérések“ menüben (94. ábra).
A felkérések létrehozására a következő kritériumok vonatkoznak: nem küldhet ismerős-felkérést 10 óra alatt 10-nél több felhasználónak, és a felkérését egyszer elutasító személynek nem
küldhet ismételt felkérést. Ha azonban ettől a személytől
felkérést kap, újból küldhet neki felkérést.

Kép. 94

A küldött felkérés addig él, amíg le nem zárják: az adott személy beleegyezhet vagy visszautasíthatja a
felkérést vagy Ön is visszavonhatja a felkérést. Amíg ezek egyike meg nem történik, a felkérés nyitott
marad.
6.9.2.4. Ismerősök listája
Ha az ismerőse elfogadta a felkérést, Ön az „Ismerősök“ menüben láthatja az ő adatait (95. ábra).
Ismerőseiről röviden a következő adatok jelennek meg a listában: felhasználónév, avatár, az utolsó frissítés helyszíne és időpontja, ismerőse státusza (az avatár színe, lásd az 5. bekezdést).
A név első néhány karaktere megadásával gyorsan kereshet a
listában.
6.9.2.5. Az ismerős profilja
Ha rákattint az ismerős felhasználónevére, megnyílik annak profilja - itt látható az ismerős minden adata és a vele kapcsolatban
elvégezhető műveletek:
1. Az ismerőssel kapcsolatos általános információk: avatár és
státusz (az avatár színe: zöld: aktív felhasználó; szürke: inaktív
felhasználó). Az általános adatok sorára kattintva megjelenik az
Kép. 95
ismerős felhasználói fiókjának minden jellemzőjét tartalmazó
lista, ideértve az elérhetőségeket is: telefonszám, cím, stb. Az ismerős nevét is megváltoztathatja (ez a
név csak az Ön listájában jelenik meg), ha megnyomja a „Szerkesztés“ gombot a név mellett.
2. Pozíció: idekattintva a térképen megjelenik a megadott pozíció. Ha engedélyezte ezt az üzemmódot, a
követés aktív, azaz ha az ismerős megváltoztatja pozícióját, a térkép követi őt. Bármilyen művelet
elvégzése esetén (ha a térképre kattint, nagyítja azt, vagy törli), a követés kikapcsol.
3. Üzenet: az ismerőssel folytatott beszélgetés utolsó üzenete. Ha rákattint egy üzenetre, azzal megnyitja az ismerősével folytatott beszélgetést.
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4. Eszközök (96. ábra): az ismerős eszközeinek listája. A menüpont megnyitásával megjelenő ablakban
látható az ismerős eszközeinek listája és azok pozíciója a térképen.
5. Az érvényes adatvédelmi beállítás. Az „Adatvédelmi beállítás“ menüpontra kattintva beállíthatja az új
adatvédelmi szintet.
6. Az ismerős törlése.
6.9.2.6. Adatvédelem
A Navitel.Ismerősök szolgáltatás keretében beállíthatja az adatvédelem szintjét. Ez szabályozza az Ön
helyzetének megosztását ismerőseivel.
Minden ismerőse esetén egységesen vagy akár külön-külön is megadhatja az adatvédelem szintjét. A minden ismerősre egységesen érvényes beállításhoz kattintson a „Navitel.Ismerősök” ikonra az eszközlécen,
majd nyissa a „Beállítások“ → „Adatvédelmi beállítások“ menüpontokat (97. ábra).
Az egyénileg szabályzott adatvédelmi beállítások esetén az „Adatvédelmi beállítások“ menüpontban kattintson az ismerős nevére és válassza ki a megfelelő lehetőséget vagy az „Ismerős profilja“ →
„Adatvédelem“ beállításban válassza ki a megfelelő beállítást.
Csak az aktuális készülékre vonatkozóan adhatja meg az adatvédelem szintjét.
Három adatvédelmi szint létezik:
1. Jelenlegi pontos pozíció megosztása. Az ismerősök látják a
készülék pontos helyzetét, valamint a státuszát is
(online/offline).
2. Jelenlegi hozzávetőleges pozíció megosztása. Az ismerősök
látják a várost, amelyben a készülék van, valamint az ismerős
státuszát. Ebben az esetben a készülék pontos pozíciója a
legközelebbi nagyvároshoz igazodik: pozíciója azonos lesz a
város központjának pozíciójával.
3. Nem osztom meg pozíciómat. Az ismerősök nem látják az Ön
készülékét a térképen és nem látják az állapotát.

Kép. 96

6.9.2.7. Beállítások
A „Navitel.Ismerősök“ szolgáltatás további beállításokkal is rendelkezik, amelyek a „Navitel.Ismerősök“ menüből és a
főmenüből érhetők el (Menü → Beállítások → Online szolgáltatások → Ismerősök beállításai).
1.
Navitel.Ismerősök
szolgáltatás
engedélyezése:
kikapcsolás/bekapcsolás
2. Profil (97. ábra): az Ön saját profilja, ahol a saját adatait
szerkesztheti. A keresés során minden adat látható a többi felKép. 97
használó számára, és azok ismerős-felkérést is küldhetnek
Önnek (a profiljában).
3. Jelszó elfelejtése: aktív, ha előzőleg elmentette jelszavát. E menüpont segítségével a program a
következő bejelentkezésnél kéri a jelszót.

4. Adatvédelmi beállítások: Lásd az „Adatvédelem“ c. részt.
5. Offline felhasználók elrejtése: ha ez a beállítás engedélyezett,
az offline felhasználók nem jelennek meg a térképen.
6. Pozíció-megosztás gyakoriság (98. ábra). Minél nagyobb a
gyakoriság, annál gyorsabban frissülnek az ismerősök pozíciói
és az Ön pozíciója. Ugyanakkor a növekvő gyakoriság növeli a
hálózati forgalmat is (a hálózati forgalom díja a szolgáltató tarifájához igazodik). Az alapértelmezett gyakoriság 10 másodperc.
7. Új ismerősökre vonatkozó adatvédelmi beállítások: az új
ismerősökre vonatkozó alapértelmezett adatvédelmi beállítások. Az itt megadott adatvédelmi beállítást (kivéve: „Külön-külön
megadandó“) a rendszer az új ismerősök esetén automatikusan
alkalmazza. Ha a „Külön-külön megadandó“ beállítást választja,
az Ismerősök gombon (valamint az ismerős-felkérések
ablakában) megjelenik az (1) szám, ami azt jelenti, hogy meg
kell határoznia az adatvédelem szintjét az új ismerős
vonatkozásában (az érték az ismerős-felkérések számát mutatja). A készülék helyzete rejtve marad az ismerős elől, amíg Ön
meg nem határozza az adatvédelmi szintet.

Kép. 98

Kép. 99
8. Az Ön pozíciója a „Navitel.Ismerősök“ szolgáltatásban:
meghatározza a pozíciók forrását a szolgáltatáson belül: ez lehet a GPS-szenzor, vagy egy kézzel
megadott pozíció (99. ábra).
6.9.2.8. „Navitel.Beszélgetés“
A „Navitel.Friends“ szolgáltatás segítségével üzeneteket válthat ismerőseivel. Ehhez meg kell nyitnia a
beszélgetést (a „Navitel.SMS“ ikon segítségével) és egy új beszélgetést létrehoznia az „Új beszélgetés
létrehozása“ gomb megnyomásával a képernyő alján; aztán nyomja meg a „Navitel.Ismerősök beszélgetés létrehozása“ gombot és válassza ki az ismerőst.
Az üzenetek az utolsó üzenet időpontjától kezdődően, csökkenő időrendben jelennek meg. Tehát a
legutóbbi üzenetváltások lesznek a lista elején. Az olvasatlan üzeneteket az avatár jobb felső sarkában
látható zöld jel jelzi.
6.9.2.9. Beszélgetések
Az ismerősével folytatott beszélgetésekben láthatóak a bejövő és kimenő üzenetek, csökkenő időrendi
sorrendben. Bal oldalon fehér háttéren láthatóak az ismerős üzenetei, a jobb oldalon szürke háttéren az
Ön üzenetei.
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Az egy oldalon látható üzenetek csoportosítva vannak, amennyiben az üzenetek között nem telt el több
mint 10 perc. Visszafelé görgetés esetén a program lekéri a szerverről a korábbi üzeneteket, amelyeket
automatikusan hozzáad a beszélgetések jegyzékéhez.
Új üzenet küldéséhez nyissa meg a billentyűzetet, írja be az üzenetet és nyomja meg a „Küldés“ gombot.
A küldés folyamatában levő üzenetek narancs színűek. A sikertelen üzenetek piros színűek. A sikertelen
üzenetekre kattintva a küldés megismétlődik.
Üzenetváltás során különféle földrajzi helyzetek küldése is lehetséges. A pozíció csatolása érdekében kattintson a „Csatolás“ gombra és válassza ki a megfelelő pozíciót. Ha pozíciót tartalmazó üzenetre kattint, a
térképen megjelenik az adott pozíció.
6.9.2.10. Újdonságok megjelenítése
A térképen látható gombok („Navitel.SMS“, „Navitel.Ismerősök“) támogatják az újdonságok megjelenítését. A „Navitel.SMS“ szolgáltatás keretében ez az új üzeneteket jelenti, a „Navitel.Ismerősök“ szolgáltatás keretében ez az ismerős-felkérések és az adatvédelmi beállítás nélküli új ismerősök száma.
A „Navitel.Ismerősök“ felnyíló menüben az újdonságok kategorizálva láthatóak.
6.9.2.11. Ismerősök a térképen
A térképen megjelenik minden ismerőse készüléke (kivéve az offline készülékeket, amennyiben a
megfelelő beállítás be van kapcsolva). Ha ismerőse az adott pillanatban online, ikonja a térképen zöld
színben jelenik meg, offline állapotban fehérben. Az ismerős ikonjára kattintva megjelenik a profilja.
Ha az ismerősök túl közel vannak egymáshoz (az egyik ikon középpontja fedi a másikét), ezek egyetlen
ikonná egyesülnek, a jobb felső sarokban pedig megjelenik az egyesített készülékek száma. Az ikonra kattintva megjelenik az adott ponton levő ismerősök listája.

7. Hibaelhárítás
7.1. Lehetséges hiba
Probléma

Megoldás
1.
Telepítse
újra
a
szoftvert.
Kérjük,
látogasson
el
a
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page oldalra, adja meg a licenckulcsot
és töltse le a frissítést. Kövesse a weboldalon található utasításokat a telepítés
során.
A program nem indul.
2. Ellenőrizze le az SD (micro SD) memóriakártyát (amennyiben a szoftver ezen
található). Mentse el a rajta található adatokat és formázza a kártyát.
3. Kérjük, ellenőrizze képernyője működőképességét.

1. Győződjön meg róla, hogy a GPS-vevő be van kapcsolva. A műhold ikonja zöld
kell, hogy legyen.
2.
Frissítse
térképeit
és
szoftverét.
Kérjük,
látogasson
el
a
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page oldalra, adja meg a licenckulcsot
és töltse le a megfelelő fájlcsomagot. Kövesse a weboldalon található utasításokat
a telepítés során.
3. Kövesse a „Menü“ → „Oldalak“ → „Műholdak“ útvonalat. Ha sárga ikon jelenik
meg, a GPS beállításai helyesek. A berendezést nyílt területen (ablakpárkányon,
Nincs műholdkapcsoerkélyen, műszerfalon) kell hagyni, aztán a berendezés elmozdítása nélkül várja
lat
meg, amíg a GPS kapcsolat megújul.
4. Győződjön meg róla, hogy más szoftver nem használ a GPS-vevővel azonos
COM portot.
5. Állítsa vissza a GPS alapértelmezett beállításait. Kérjük, lépjen kapcsolatba egy
hivatalos szervizzel.
6. Ha ezek a lépések nem segítenek, kérjük, lépjen kapcsolatba egy hivatalos
szervizzel a GPS-vevő működőképességének ellenőrzése érdekében.

Útvonaltervezés során:
1. Törölje a DataRoute.bin fájlt (a gyökérmappában vagy hordozható navigációs
eszköz alkalmazása esetén a Navi mappában).
Útvonal rögzítése során:
1.
Frissítse
szoftververzióját.
Kérjük,
látogasson
el
a
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page oldalra, adja meg a licenszkulcRendszerhiba miatt a sot és töltse le a megfelelő fájlcsomagot. Kövesse a weboldalon található utasításokat a telepítés során.
program bezárult.
Más esetben:
1.
Frissítse
szoftververzióját.
Kérjük,
látogasson
el
a
http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page oldalra, adja meg a licenszkulcsot és töltse le a megfelelő fájlcsomagot. Kövesse a weboldalon található utasításokat a telepítés során;
2. Ellenőrizze le az SD (micro SD) memóriakártyát (amennyiben a szoftver ezen
található). Mentse el a rajta található adatokat és formázza a kártyát.
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Probléma

Megoldás

A program a
készülék karbantartása, az operációs
rendszer cseréje
vagy firmware
letöltés után demó
üzemmódban fut.

1. Győződjön meg róla, hogy a Navitel Activation Key.txt fájl a gyökérmappában
van;
2. Küldjön egy kérelmet a support@navitel.su címre, az alábbi tartalommal:
Tárgy: Please reregister the software. [Szoftver újraregisztrációs kérelem].
Kötelező adatok:
1. A szoftver licenckulcsa (22-jegyű szám) vagy az aktivációs fájl;
2. Az Ön neve és telefonszáma.
A levélhez csatolja a szoftver licenckulcsának borítékjáról készült fényképet.

A program vagy a
térkép aktiválása
nem lehetséges.

1. Győződjön meg róla, hogy a Navitel Activation Key.txt fájl a gyökérmappában
van;
2. OEM szoftver esetén győződjön meg róla, hogy a szoftvert a készülékkel együtt
regisztrálták.

Különböző azonosítók
jelennek meg a pro- Győződjön meg róla, hogy a MultiDID szoftver alapértelmezett állapotban van. Ha
gram inicializációja nincs, törölje ki és küldjön egy újraregisztrálási kérelmet (lásd fentebb).
során.

Nincs hang

1. Győződjön meg róla, hogy a \NavitelContent\Voices\ tartalmaz hangcsomagokat;
2. Kövesse a „Menü“ → „Beállítások“ → „Eszköz“ → „Hang“ útvonalat, és győződjön meg róla, hogy a „Hangok kikapcsolása“ beállítás nem aktív.

1. Győződjön meg róla, hogy a térképek települtek, és hogy a szoftver legfrissebb
változata fut a készüléken („Menü“ → „Információ”);
2. Győződjön meg róla, hogy a térképek megfelelnek az adott szoftververziónak.
Az új térképeket a http://www.navitel.su/update/hidden-secure-page oldalról lehet
letölteni, licenckulcs megadása után.
Térképhiba a
3. Győződjön meg róla, hogy az „Atlas“ mappában nincs nem hivatalos térkép. Ha
szoftver futása során
van ilyen a készülékben, kérjük helyezze át másik mappába és indexálja őket a
későbbiekben, amennyiben ez szükséges;
4. Küldjön egy kérelmet a support@navitel.su címre vagy hívjon: +7 (495) 23-23137.
1. Kövesse a „Start“ → „Beállítások“ → „Today” útvonalat;
A Navitel Ma plug-in 2. Menjen az „Elemek“ oldalra és szüntesse meg a „Navitel Today“ elem jelölését.
képernyőjét nem
A plug-in nagyságának módosítása érdekében válassza a „Beállítások“ menüponlehet kikapcsolni
tot, majd állítsa be a megfelelő formátumot.

Figyelem! Soha ne törölje ki a szoftver és a térképek aktivációs fájljait.

7.2. A program futtatása annak összeomlása után
Amennyiben a program futtatása nem fejeződött be szabályszerűen (pl. a készülék tápegysége lemerült),
a következő futtatás alkalmával összeomlás utáni üzemmódban indul az alkalmazás.
Ekkor az alábbi lehetőségek közül választhat:
„Az alkalmazás indítása“ - amennyiben a szoftver az összeomlás utáni üzemmódban először indul újra,
válassza ezt a lehetőséget. Ekkor a Navitel Navigator program elmenti a beállításokat, azonban lehetséges, hogy a nem szabályszerű befejezés során hiba lépett fel, így a Navitel Navigator program nem
működik megfelelően. Amennyiben ezzel a beállítással a szoftver nem indul megfelelően, próbálja ki a lenti
lehetőségek egyikét.
„Az utolsó sikeres indítás során érvényes beállítások helyreállítása“ - a Navitel Navigator program
automatikusan elment minden felhasználói adatot és beállítást, ha hibátlanul működik. Ezeket visszaállíthatja a szoftver összeomlása utáni indítás során. Ne felejtse el, hogy az utoljára eszközölt változások,
az utolsóként meglátogatott helyek és kedvencek listája, amely az utolsó használat alkalmával módosultak, hiányozhatnak.
„Minden beállítás visszaállítása“ - amennyiben a fenti lehetőségekkel a Navitel Navigator nem indul helyesen, alkalmazza ezt a lehetőséget. Az Előzmények, Kedvencek listája, a beállítások eltűnnek, azonban az
útpontok és a Navitel.SMS üzenetek megmaradnak.
Ha a program nem indul el, kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki ügyfélszolgálatunkkal: support@navitel.su.
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