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1. Įvadas
Navitel Navigator yra daugiafunkcė navigacijos programinė įranga, skirta efektyviai trumpiausiam maršrutui žemėlapyje surasti. Nurodymai balsu leidžia važiuoti maršrutu nežiūrint į
ekraną ir neatitraukiant dėmesio nuo vairavimo. Funkcija „Navitel.Eismo spūstys“ padės
eismo spūstis aplenkti.
Tai navigacijos programos „Navitel Navigator“ naudojimo vadovas. Jame aprašyti naudotojo
sąsajos elementai, pagrindinės navigacijos programos funkcijos ir naudotojo veiksmų seka
atliekant standartines operacijas.

2. Bendroji informacija
GPS (visuotinė padėties nustatymo sistema) yra palydovinė sistema, leidžianti nustatyti
objekto buvimo vietą ir greitį. Norint sėkmingai naudotis GPS įrenginiais reikia išmanyti šios
technologijos pagrindus.
GPS sistema, dar žinoma kaip NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging),
pagrįsta palydovų, skriejančių aplink žemę orbitinėmis trajektorijomis, perduodama informacija. 24 palydovai užtikrina 100 % sistemos veikimą bet kuriame Žemės rutulio taške, tačiau
negali užtikrinti stabilaus signalo priėmimo ir gero padėties apskaičiavimo. Todėl, siekiant
padidinti padėties nustatymo tikslumą ir turėti rezervą gedimų atveju, bendras palydovų
skaičius orbitoje yra didesnis. Didžiausias vienu metu veikiančių NAVSTAR sistemos palydovų skaičius apribotas iki 32.
GPS yra pasyvi navigacijos sistema, leidžianti priimti palydovų signalus, tačiau neleidžianti
persiųsti signalo. GPS palydovų signalo dažnis yra 1,227 ir 1,575 GHz. Taigi tokio dažnio
elektromagnetinėms bangoms trukdo metaliniai ir mediniai paviršiai, taip pat kai kurių tipų
plastikai ir betonas. Dėl to priimti palydovų signalo gelžbetoniniuose pastatuose neįmanoma,
taigi, kad įrenginys geriau priimtų signalus, reikėtų pakeisti jo buvimo vietą.
Dėmesio! Tiksliausių rodmenų galima tikėtis, kai signalai atviroje vietovėje priimami iš ne
mažiau kaip 4 palydovų, tolygiai išsidėsčiusių danguje, ir įrenginiui žemės atžvilgiu esant fiksuotoje padėtyje.
Padėties nustatymo kokybė priklauso nuo palydovų, su kuriais veikia įrenginys, rinkinio. Jei
imtuvas turi galimybę pasirinkti geriausius iš didesnio priimamų signalų skaičiaus, tai teigiamai veikia koordinačių nustatymo kokybę. Jei nėra pasirinkimo, darbo tikslumą numatyti
sunku.
Įjungus GPS įrenginį navigacijos sistema įsijungia ne iš karto.
Navigacijos pranešimai, siunčiami iš palydovų, sudaryti iš dviejų tipų duomenų – palydovo
efemeridės ir almanacho.
Almanachas laikomas imtuvo atmintinėje ir yra nuolat atnaujinamas, nes kiekvienas paly-

dovas siunčia visos palydovų grupės almanacho duomenis. Almanacho gyvavimo trukmė yra
2–3 mėnesiai. Vėliau suminės paklaidos dydis skaičiavimuose bus nepriimtinas.
Efemeridės duomenis sudaro parinktys, leidžiančios tiksliau apskaičiuoti esamą palydovo
buvimo vietą. Skirtingai nei almanachą, kiekvienas palydovas siunčia tik savo efemeridę.
Efemeridės gyvavimo trukmė yra 4–6 valandos.
Efemeridės ir almanacho duomenys, perduodami iš palydovų, nuolat tikslinami. Tai vyksta
kartą per dieną (jei reikia, dažniau). Stočių tinklas priima duomenis iš palydovų, analizuoja
matavimus, lygina juos su etaloniniais duomenimis, apskaičiuoja korekcinius pakeitimus ir
siunčia tuos duomenis į pagrindinę stotį, iš kurios jie perduodami palydovams.
Pradinis procesas, kurio reikia įrenginiui, kad įjungtas jis galėtų nustatyti padėtį, priklauso nuo
pradinės informacijos, esančios atmintinėje. Yra tokie režimai:
• Šaltasis startas – laikas, padėtis, almanachas ir efemeridės nežinomi. Taip gali nutikti, jei
įrenginys ilgą laiką (ilgiau nei 70 valandų) buvo išjungtas arba išjungtas buvo gabenamas
didelį atstumą. Tokiu atveju įrenginys turi atsisiųsti naujus almanacho ir šuolių duomenis. Šis
procesas gali trukti ilgiau nei 20 minučių.
• Šiltasis startas – padėtis ir efemeridės nežinomos, laikas ir almanachas žinomi. Įrenginys
pradeda rinkti efemeridžių duomenis, tada naudoja juos padėčiai nustatyti. Paprastai tai trunka kelias minutes.
• Karštasis startas – almanachas ir efemeridės yra žinomi, laikas ir padėtis žinomi su tam tikra
paklaida. Tai sparčiausias sistemos įsijungimas, įmanomas, jei įrenginys buvo išjungtas
trumpiau nei 4 valandoms. Naujausi duomenys yra tinkami, išskyrus mažus netikslumus,
kuriuos sistema nustato greičiau nei per 1 minutę.
„Navitel Navigator“ – tai navigacijos programinė įranga, sukurta grupei įrenginių, turinčių
įtaisytuosius arba išorinius GPS imtuvus.
Programa leidžia atsisiųsti išsamius miestų ir regionų žemėlapius su namų numeriais, gatvių
pavadinimais, metro stotimis ir kita naudinga informacija. Be to, palydovinė navigacijos programa teikia navigacijos nurodymus balsu. Programa optimizuota veikti standartine ekrano
raiška, turi spartaus žemėlapio mastelio keitimo ir žemėlapio stumdymo bei automatinio
įvairaus mastelio žemėlapių perjungimo funkcijas.
„Navitel Navigator“ pranašumai, palyginti su kita panašia programine įranga:
1. Realizuotas spartus žemėlapio mastelio keitimas ir žemėlapio stumdymas.
2. Automatinis žemėlapių perjungimas.
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3.
4.
5.
6.
7.

Skirtinga žemėlapių orientacija.
Viso ekrano režimas.
Visiškai tinkami žemėlapio rodymo režimai, pvz., dvimatis ir pseudotrimatis.
Paaiškinimai.
Galimybė atsisiųsti informaciją apie eismo spūstis iš „Navitel“.

Pagrindinės programos atliekamos užduotys: nustatoma ir rodoma esama buvimo vieta
žemėlapyje, automatinis ir rankinis maršruto sudarymas, skirtingų rūšių objektų paieška,
kelionės informacijos apskaičiavimas ir rodymas, judėjimo trajektorijos įrašymas ir rodymas
pėdsako forma ir daugybė kitų.

3. Programos sąsaja
3.1. Programos sąsaja maršrutui parinkti
2

1 18

17

16

15

Iliustracijoje pavaizduoti pagrindiniai
sąsajos elementai ir programos valdymas.
Įrenginys, pavaizduotas iliustracijoje, nėra
14 standartinis, rekomenduojamas ar reklamuojamas. Jūsų įrenginio modelis ir ekra13 no padėtis gali skirtis nuo pavaizduoto
12 iliustracijoje, tačiau sąsajos elementai ir
funkcijos nesiskiria.

3
4
5
6

11

7

8

9 10

Pav. 1

№

Pavadinimas

Funkcija

Garsas

Paspaudus šį mygtuką, atidaromas garso meniu.

2

Kompasas

Paspaudus šį mygtuką, atidaromas kontekstinis meniu. Šiame meniu yra žemėlapio padėties jungikliai („Šiaurė viršuje“ – spynos piktograma šalia kompaso,
„Pasukti atsižvelgiant į judėjimą“ – kelias šalia kompaso), rodinio tipo jungiklis
(plokščias vaizdas „2D“ ir panoraminis vaizdas „3D“) ir apipavidalinimo jungiklis
(„Nakties“, „Dienos“, „Automatinis“).Kai važiuojate, kompasas visuomet rodo šiaurę.

3

Artėjančio manevro ženklas. Pilkame fone galimi įvairūs posūkio ženklai, atstuInformacijos skymas iki kito manevro metrais arba kilometrais ir t. t. Spustelėjus ženklą, sustabdodelis
mi maršruto nurodymai ir kitos maršruto parinktys.

4

Informacijos sky- Apskaičiuotas bendras kelionės laikas, visas maršruto ilgis, atvykimo į galutinį
delis
maršruto tašką laikas.

1

8

№

Pavadinimas

Funkcija

5

Maršrutas

Aktyvus maršrutas.

6

GPS žymeklis

Jūsų vietos indikatorius

7

Meniu

Paspaudus šį mygtuką, atidaromas pagrindinis meniu.

8

Eigos juosta

Juosta užsipildo, kai priartėjate prie manevro vietos.Juosta užsipildo, kai priartėjate prie manevro vietos.

9

Eismo juosta

Rodo eismo juostose leidžiamus manevrus ties kita sankryža.

10

Rodo gatvės, kuria šiuo metu važiuojate, pavadinimą.
Informacijos skyGalimas tik tada, jei yra GPS / GLONASS ryšys. Jei gatvės pavadinimo nėra,
delis
rodoma kryptis.

11

Mastelio
tukas

myg-

12

Mastelio
tukas

myg-

13 „Navitel.Įvykiai“ *

Atitolinimas.
Priartinimas.

Mygtukas „Navitel.Įvykiai“.

Viršijus leistiną greitį, rodomas toje kelio atkarpoje leistinas greitis.
Leistinas greitis ir
Jei nuostatose įjungta greičio matavimo kameros rodymo nuostata, artėjant prie
14 greičio matavimo
jos, rodomas likęs atstumas.
kamera

15 Baterija

Piktograma rodo baterijos įkrovos lygį. Spustelėję ją, pamatysite likusią atmintį.

16 GPS

GPS / GLONASS ryšio piktograma. Jei indikatorius yra pilkos spalvos, imtuvas yra
išjungtas, jei raudonos – įjungtas, tačiau ryšys neužmegztas, geltonos spalvos –
ryšys silpnas, žalios spalvos – ryšys užmegztas. Taškais pavaizduotas palydovų
skaičius.

17 „Navitel.Draugai“

Iššokantysis meniu yra skirtas dirbti su „Navitel.Draugų“ paslauga. Čia galite
įtraukti draugus, matyti juos žemėlapyje ir kalbėtis su jais.

18 Skydas "Trasa"

Suteikia jums tiesioginę galimybę susipažinti su puslapyje "Žemėlapis" pavaizduota visa trasa, jūsų esamą padėtį toje situacijoje bei transporto užsikimšimus*
esamoje trasoje.

3.2. Programos interfeisas žiūrint žemėlapį
24

23

22 25

21

19
20

Pav. 2
№

Pavadinimas

Funkcija

19 „Išsaugoti“

Išsaugo esamą išspaudas žemėlapyje kaip tarpinį tašką.

20 „Žymeklis“

Rodo taško meniu.

21 Žymė žemėlapyje

Žymę galite nurodyti bakstelėję žemėlapį. Šią žymę galite išsaugoti kaip maršruto tašką, įtraukti į maršrutą arba peržiūrėti objekto charakteristikas.

22 Maršruto įrašas*

Maršruto įrašas. Raudonas taškas rodo, kad maršrutas yra įrašomas, pilkas – kad
įrašymas sustabdytas.

23 Eismo spūstys *

Rodo esamas eismo spūstis 10 balų skalėje.

24 „Navitel.SMS“ *

Šis mygtukas yra skirtas SMS skaityti / siųsti. Šalia piktogramos rodomas neperskaitytų pranešimų skaičius.

25

10

Programinės įranRodo galimus atnaujinimus.
gos atnaujinimas *

30
27
26
29
28

Pav. 3
№

Pavadinimas

Funkcija

26 „Eiti!“

Pažymi esamą padėtį žemėlapyje kaip maršruto pabaigos tašką.

27 „Maršrutas per“

Žymė tampa maršruto vidurio tašku.

28 „Nustatyti pradžią“

Žymė tampa maršruto pradžios tašku. Turėtumėte išjungti GPS / GLONASS imtuvą.

29

„Nustatyti
pabaigą“

30 Žemėlapis

Žymė žemėlapyje tampa maršruto pabaigos tašku. O prieš tai buvęs maršruto
pabaigos taškas tampa maršruto vidurio tašku.
Grįžti į žemėlapį.

* Ši funkcija yra tik kai kuriuose prietaisuose, kurie turi GSM ar „Bluetooth“ su DUN funkcijas. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į tiekėją.

4. Puslapiai
4.1. Puslapis „Žemėlapis“
Puslapis „Žemėlapis“ (4 pav.) skirtas atsisiųstam el.
žemėlapiui ir esamai jūsų buvimo vietai rodyti. Jame pateikiama daug eismo informacijos. Čia galite dirbti su maršrutais,
maršrutų taškais, objektais ir kt.

4.1.1. Žemėlapio stumdymas
Spustelėkite bet kurį žemėlapio tašką ir vilkite žemėlapį bet
kuria kryptimi. Po šio veiksmo atveriama nauja žemėlapio sritis.

Pav. 4

4.1.2. Mastelio keitimas
Paspaudę mygtuką „+“ galite vaizdą žemėlapyje padidinti, o mygtuką „-“ – jį pamažinti. Stambiausias yra
5 metrų, o smulkiausias – 2000 km mastelis. Galima nustatyti 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, 80 km, 120 km, 200 km, 300 km, 500 km, 800 km, 1200 km ir
2000 km mastelį. Vieną kartą paspaudus mygtuką „+“ / „-“ mastelis pakeičiamas per vieną žingsnį
stambesniu arba smulkesniu masteliu. Šiuos mygtukus galite paspausti ir tada, kai reikia skubiai pakeisti
mastelį.

4.1.3. GPS žymeklis
GPS žymeklis rodo esamą įrenginio buvimo vietą žemėlapyje, taip pat rodo, ar yra užmegztas GPS ryšys.
Priklausomai nuo įrenginio būsenos, žymeklis gali būti dviejų tipų:
judantis;
stovintis.
Žalia rodyklė rodo esamą judėjimo kryptį. Jei greitis nesiekia 2,5 km/h, žymeklis virsta žaliu apskritimu.
Jeigu nėra GPS ryšio arba išjungtas imtuvas, GPS žymeklis nerodomas.
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4.1.4. Kompasas
Paspauskite mygtuką žemėlapio nuostatų meniu atverti (5
pav.).
4.1.4.1. Žemėlapio sukimas
•
•

Maršrutas viršuje;
Šiaurė viršuje (statinis režimas).

4.1.4.2. Dienos / nakties apipavidalinimas

Pav. 5

Ši parinktis leidžia perjungti dienos ir nakties apipavidalinimą. Kai tamsu, naudokite nakties apipavidalinimą. Tai apsaugos akis nuo nuovargio ir bus patogiau valdyti įrenginį. Galite nustatyti tris šios parinkties
būsenas
• Dienos režimas (6 pav.);
• Nakties apipavidalinimas (7 pav.);
• Automatinis (dienos ir nakties režimai perjungiami automatiškai).

Pav. 6

Pav. 7

4.1.5. Informaciniai skydeliai
Puslapyje „Žemėlapis“ yra keletas informacinių skydelių.
Apatiniame skydelyje rodomas gatvės, kurioje esamu metu
esate, pavadinimas arba važiavimo kryptis (8 pav.).
Viršutiniame skydelyje rodomas kitos gatvės pavadinimas (9
pav.).
Pastaba: ekrano apačioje gali būti rodomas informacinis skydelis arba valdymo skydelis. Jei norite paslėpti skydelį su
mygtukais, bakstelėkite bet kurioje žemėlapio vietoje.

Pav. 8

Važiuodami maršrutu kairėje ekrano pusėje matysite informacinį skydelį, kuriame bus rodoma kito manevro piktograma,
greitis, apskaičiuota kelionės trukmė, viso maršruto ilgis ir
atvykimo į kelionės tikslą laikas. Paspaudus kito manevro piktogramą bus atveriamas maršruto nuostatų meniu.
Pastaba: šio meniu mygtukų rinkinys priklauso nuo to, įjungtas demonstravimo režimas ar ne. Jei manevro piktogramą
paspausite, kai demonstravimo režimas išjungtas, pamatysite
10 pav. rodomą vaizdą. Kitu atveju pamatysite 11 pav. rodomą
vaizdą.

Pav. 9

Daugiau informacijos apie maršrutus rasite šio vadovo skyriuje „Funkcijos“.

4.2. Puslapis „Prietaisų skydelis“
Puslapis „Prietaisų skydelis“ (12 pav.) skirtas įvairiai navigacijos informacijai rodyti. Jei norite atverti puslapį „Prietaisų skydelis“, atverkite „Meniu“ – „Nuostatos“ – „Prietaisų skydelis“.

Pav. 10

Jutiklių vieta puslapyje priklauso nuo ekrano padėties ir tipo.
Jutikliai tvarkomi naudojant valdymo meniu arba aukštyn /
žemyn judinant vairasvirtę. Ankstesnio puslapio mygtukas yra
kairės ekrano pusės apačioje, o mygtukas „Žemėlapis“ yra
apatiniame dešiniajame kampe.

Pav. 11

14

Pasirinkite elementą ir bakstelėkite jį. Ekrane atsivers puslapio
„Prietaisų skydelis“ nuostatų meniu (13 pav.).
• Pasirinkti matuoklį – pasirinkite matuoklį iš sąrašo. Naujas
matuoklis pakeis tą, kurį pasirinkote atverdami nuostatų meniu.
Matuokliai suskirstyti į grupes pagal kiekvieną paiešką. Daugiau
informacijos apie kiekvieną matuoklį rasite lentelėje „Matuoklių
sąrašas“.
• Atstatyti matuoklį – atstatomas pasirinktas matuoklis. Sistema
paprašys patvirtinti.
• Atstatyti visus matuoklius – atstatomi visi matuokliai. Sistema
paprašys patvirtinti.
• Numatytieji matuokliai – nustatomas numatytasis matuoklių
rinkinys. Sistema paprašys patvirtinti.
• Didelis / mažas prietaisų skydelis – kiekvienas matuoklis
padidinamas / sumažinamas, todėl pasikeičia ir ekrane rodomų
matuoklių skaičius. Sistema automatiškai parenka dažniausiai
naudojamus matuoklius, tačiau galite sukurti ir savo rinkinį.

Pav. 12

Pav. 13

4.3. Puslapis „Palydovai“
Puslapis „Palydovai“ (14 pav.) skirtas rodyti GPS / GLONASS
signalo būsenai, palydovų skaičiui ir padėčiai. Viršutiniame
kairiajame ekrano kampe rodomas scheminis dangaus
žemėlapis su kryptimis.
Jei norite tverti puslapį „Palydovai“, spustelėkite palydovo piktogramą, esančią puslapio „Žemėlapis“ ekrano viršuje, ir
pasirinkite „Palydovai“.

Pav. 14

Pastaba: priimti GLONASS signalus galima tik tada, jei įrenginys atpažįsta šią sistemą.
Pusrutulio centras atitinka zenitą, o jo apskritimas rodo horizonto liniją. Jei įjungta palydovų funkcija, pusrutulyje rodomi sutartiniai palydovų ženklai, kurie gali būti geltonos arba žalios spalvos. Žalia spalva rodo
geros kokybės, geltona – prastesnės kokybė signalą. Po pusrutuliu rodomas esamas GPS / GLONASS
imtuvo duomenų perdavimo protokolas ir prievado jungtis.
Ekrano apačioje yra laukas, skirtas rodyti palydovų informacijai grafinės diagramos pavidalu. Signalų
stiprumas rodomas geltonos arba žalios spalvos stulpeliais, po kuriais nurodomas palydovų skaičius.
Stulpelio aukštis yra tiesiogiai proporcingas priimamo signalo kokybei – aukštesnis stulpelis reiškia geresnės kokybės signalą.
Viršutinėje dešinėje puslapio ekrano dalyje rodoma tokia informacija:
• Esama platuma ir ilguma
• Palydovų skaičius. Šį skaičių nustato GPS / GLONASS imtuvas. Didžiausias palydovų skaičius yra 12.
• Koordinačių nustatymas.
Pastaba: įrenginiuose su „iOS“ operacine sistema palydovai nerodomi.
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4.4. Puslapis „Orai“
Puslapyje „Orai“ (15 pav.) rodomos esamos oro sąlygos ir keleto dienų orų prognozė.
Jei norite atverti puslapį „Orai“, spustelėkite orų piktogramą, esančią viršutinėje puslapio „Žemėlapis“ dalyje.
Viršutinėje ekrano dalyje rodoma esama temperatūra, atmosferos slėgis, vėjo greitis ir kryptis. Dešinėje
ekrano dalyje rodoma keturių dienų orų prognozė; paspaudus mygtuką „Atgal“ paleidžiama numatytoji
interneto naršyklė ir įkeliamas pagrindinis „GISmeteo.ru“ puslapis.

Pav. 15

Rodomi miesto, kuris yra arčiausiai esamos GPS buvimo vietos, orai. Jei GPS imtuvas išjungtas, rodomi
to miesto orai, kuris yra arčiausiai žemėlapio centro.
Apatinėje ekrano dalyje yra mygtukas
- „Naujinti“ (naujinti orų informaciją).
Be rankinio informacijos atnaujinimo, galima prognozes atnaujinti ir automatiškai.

5. Pagrindinis meniu
Apatiniame kairiajame puslapio „Žemėlapis“ kampe yra mygtukas „Meniu“. Jį spustelėjus atveriamas pagrindinis programos
meniu (16 pav.). Šiame meniu galite rasti įvairios informacijos.

5.1. Paieška
Šis meniu leidžia atlikti įvairių objektų
paiešką žemėlapyje. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Paieška“.

Pav. 16

5.2. Maršrutas
Šis meniu elementas skirtas tvarkyti maršruto vidurio taškų
funkcijoms. Spustelėjus šį mygtuką atveriamas maršruto tvarkymo funkcijų langas, kuriame rodomas mygtukų rinkinys priklauso nuo aktyvaus maršruto galimybės.
Jei mygtuką „Maršrutas“ paspausite, kai žemėlapyje nėra
maršruto, pasirodys meniu, kuriame bus tik dvi funkcijos: „Kurti
maršrutą“ ir „Importuoti“ (17 pav.). Pasirinkus pirmąjį elementą
atveriamas paieškos langas. Daugiau informacijos apie meniu
naudojimą žr. skyriuje „Paieška“.

Pav. 17

5.2.1. STABDYTI
Jei nustatytas maršrutas, šis elementas leidžia užbaigti navigaciją juo (18 pav.). Spustelėjus šį mygtuką maršrutas
žemėlapyje neberodomas, o maršruto vidurio ir pabaigos taškai
pašalinami.
Jei aktyvinta maršruto imitavimo funkcija, šis mygtukas ją
pasyvins. Pradžios, pabaigos ir visi vidurio taškai bus įrašyti.

5.2.2. Maršruto keitimas

Pav. 18

Paspaudus šį mygtuką leidžiama keisti vidurio taškus arba pabaigos tašką. Kiekvienas pridėtas taškas bus
pirmasis, per kurį turėsite važiuoti. Šis elementas galimas tik
tada, kai yra aktyvus maršrutas.

5.2.3. Maršruto planas
Šis meniu pateikia informaciją apie visus esamo maršruto
manevrus. Viršutinėje ekrano dalyje rodoma išsami informacija
apie kitą manevrą, žemiau yra artėjančių manevrų sąrašas su
gatvių pavadinimais ir atstumais iki manevro vietos. Čia taip pat
rodomi 3 jutikliai: „Likęs laikas“, „Atstumas“ ir „Atvykimo laikas“
(19 pav.).
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Pav. 19

5.2.4. Rodyti maršrutą
Šis meniu elementas leidžia peržiūrėti maršrutą smulkaus
mastelio žemėlapyje, kuriame matomi visi tarpiniai taškai bei
pradžios ir pabaigos taškai (Pav. 20)

5.2.5. Apvažiavimas
Kai važiuojate maršrutu, šis meniu elementas nurodo programai, kad toliau važiuoti iš esamos buvimo vietos negalima.
Programa analizuoja situaciją ir ieško alternatyvaus maršruto.
Kai vedimo maršrutu funkcija yra išjungta, šio elemento meniu
nėra.

Pav. 20

5.2.6. Maršruto imitacija
Šis meniu elementas leidžia peržiūrėti apytikslį važiavimą maršrutu ir tam tikrą maršruto informaciją. Tokia
demonstracija gali padėti nustatyti pavojingas arba sudėtingas maršruto vietas, ir, jei reikia, pakeisti
maršrutą.

5.2.7. Eksportuoti
Jei ateityje norėsite dirbti su sukurtu maršrutu arba perkelti jį į
kitą įrenginį, rekomenduojame naudoti maršruto eksportavimo
funkciją (21 pav.).

5.2.8. Importuoti
Anksčiau eksportuotus maršrutus galima importuoti ir toliau su
jais dirbti (22 pav.).
Pastaba: daugiau informacijos apie maršruto importavimą ir
darbą su juo pateikiama skyriuje „Funkcijos“.

Pav. 21

Pav. 22

5.3. Mano „Navitel“
5.3.1. Visi gaminiai
Šis meniu elementas apima informaciją apie visus galimus
„Navitel“ žemėlapius ir programos aprašymą. Meniu elementas
„Navitel Navigator“ (23 pav.) skirtas peržiūrėti informacijai apie
programą (versija, licencijos raktas, serijos numeris, autorių
teisės ir kt.).

Pav. 23

Pav. 24

Pav. 25

Toliau sąraše nurodyti žemėlapiai, kuriuos galite įsigyti, arba
aktyvūs žemėlapiai. Jei norite įsigyti žemėlapį, spauskite mygtuką „Pirkti“ ir sumokėkite už pirkinį (ši parinktis galima tik
įrenginiuose su „Android“ arba „iOS“ operacinėmis sistemomis).
Jei jau turite licencijos raktą, pasirinkite meniu elementą
„Aktyvinti“ ir atitinkame lauke įveskite raktą.

Pav. 26

Pav. 27
Jei turite reikiamų šalių žemėlapių licenciją, galite juos atsisiųsti
ne tik asmeniniame svetainės „www.navitel.cz“ puslapyje, bet ir
pasirinkę šį meniu elementą. Tiesiog pasirinkite šalį iš sąrašo,
patvirtinkite savo pasirinkimą ir palaukite, kol žemėlapis bus 28
pav. Programa sukurs atlasą.
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Pav. 28

Jei reikia, nenaudojamus žemėlapius galima pašalinti (29 pav.).
Pasirinkite elementą iš sąrašo. Pašalintą žemėlapį visada
galėsite atsisiųsti iš naujo.

5.3.2. Mano gaminiai
Šis meniu elementas yra panašus į „Visi gaminiai“, tačiau jį
sudaro tik tie gaminiai, kuriuos esate įsigiję. Šis meniu elementas leidžia paprastai atsisiųsti arba pašalinti žemėlapį ir
peržiūrėti informaciją apie programą.

Pav. 29

5.3.3. Naujinti
Pasirinkus šį meniu elementą programa prisijungs prie naujinių serverio (reikalingas interneto ryšys) ir nustatys, ar jūsų įrenginyje įdiegti žemėlapiai yra atnaujinti. Jei kuris nors žemėlapis yra pasenęs, jums bus
pasiūlyta automatiškai jį atnaujinti. Naujinimas baigiamas panašiai, kaip ir naujo žemėlapio įdiegimas.
Pastaba: kai atnaujinate navigacijos programą, ja negalima naudotis tol, kol nebaigiamas įdiegimo procesas. Kai kuriuose įrenginiuose „Navitel Navigator“ turėsite paleisti rankiniu būdu.

5.3.4. Žinynas
Šis meniu elementas atveria „Navitel“ greitos pradžios vadovą.

Pav. 30

5.4. Nuostatos
Meniu „Nuostatos“ (31 pav.) apima keletą funkcijų ir pagrindines
programos nuostatas. Kai kurių piktogramų spalvos ir tipai gali
priklausyti nuo funkcijos būsenos ir nuo esamo apipavidalinimo
failo. Puslapio „Žemėlapis“ piktogramų spalvos taip pat priklauso nuo sąsajos nuostatų.

5.4.1. Žemėlapis
Šiame meniu (32 pav.) yra įvairios žemėlapio rodinio nuostatos.
Daugelis iš šių nuostatų valdo žemėlapyje vaizduojamų objektų
kokybę.

Pav. 31

5.4.1.1. Žemėlapio viršus
„Žemėlapio šiaurė viršuje“ – žemėlapio viršus visada bus
nukreiptas į šiaurę.
„Sukti žemėlapį pagal judėjimą“ – žemėlapio viršus bus nukreiptas judėjimo kryptimi.
5.4.1.2. Automatinis mastelis
Mastelio parametrai nustatomi pagal aplinką ir judėjimo greitį (33
pav.).

Pav. 32

„Naudojami masteliai“ – pasirenkamasis mastelių diapazonas. Jis naudojamas masteliui automatiškai
parinkti.
„Pageidautinas mastelis“ – parenkamas automatinio mastelio keitimo stambesniu arba smulkesniu režimas.
Funkciją „Automatinis mastelis“ galima išjungti, o kai ji išjungta,
mastelį galima keisti tik rankiniu būdu.
5.4.1.3. Vaizdo efektai
Vaizdo efektai (34 pav.) pagerina žemėlapio rodinį, tačiau gali
sulėtėti vaizdavimo sparta.
Galimi tokie vaizdo efektai:
• Objekto kontūrų glodinimas
• Glotnus judėjimas
• Glotnus mastelio keitimas
Šias nuostatas galite keisti perjungdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
„3D modeliai“ – nustato mastelį trimačiams modeliams.
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Pav. 33

5.4.1.4. Žemėlapio pavertimas
Šis meniu elementas naudojamas žemėlapio pavertimo laipsniui
nustatyti, kai įjungtas panoraminis (3D) režimas. Jei norite keisti
nuostatą, stumkite jungiklį į kairę (mažiausias pavertimas) arba į
dešinę (didžiausias pavertimas).
5.4.1.5. Atstatyti padėtį
Jei važiuojant maršrutu žemėlapis buvo pastumtas, ši funkcija,
praėjus nustatytam laiko tarpui, sugrąžina jį į esamą buvimo
vietą (34 pav.). Galimos šios reikšmės: 5 sekundės, 10
sekundžių, 15 sekundžių, 20 sekundžių ir „Niekada“ (Išjungta).

Pav. 34

5.4.2. Kiti žemėlapiai
Atlasas yra žemėlapių, kurie yra vieni iš pagrindinių sistemos
komponentų, rinkinys. Pasirinkus šį meniu elementą atveriamas
langas (35 pav.), kuriame galite sukurti arba tvarkyti jau esamą
atlasą. Jei turite sukurtą atlasą, šiame lange rodomas jo pavadinimas.

Pav. 35

Žemėlapį galite atverti spustelėjimu. Pastaba: tada visi kiti atlasai užveriami (36 pav.).
Jei norite atlasą pašalinti, paspauskite „Keisti“, tada pašalinkite
jį. Baigę paspauskite „Atlikta“.

5.4.3. Navigacija
Navigacijos sistemos ir maršruto nuostatos (37 pav.).

Pav. 36

5.4.3.1. Transporto priemonė
Ši funkcija leidžia optimizuoti sistemą atsižvelgiant į naudojamą
transporto priemonę. Parinkčiai pasirinkti paspauskite žalią
rodyklę, esančią dešinėje ekrano pusėje (37 pav.).
Pėstysis; dviratis; automobilis / motociklas; taksi; autobusas;
specialusis; pristatymo; sunkvežimis.
„Maršrutas“ – pasirinkite maršruto sudarymo būdą: „Maršrutas
keliais“ arba „Maršrutas tiesia linija“

Pav. 37

„Rinktis kelią“ – sistema teikia pirmenybę greičiausiam ar tiesiausiam maršrutui.
5.4.3.2. Vengti
Pasirinkite elementus, kurių norėtumėte išvengti maršrute:
„Mokami keliai“, „Neasfaltuoti keliai“, „Keltų perkėlos“.

Pav. 38

5.4.3.3. Nurodymų pranešimai
Nustatomas laikas, kada sistema informuos jus apie artėjantį manevrą (39 pav.). Mygtuką galima nustatyti
intervale nuo „Didesnis atstumas“ (daugiau laiko) iki „Mažesnis atstumas“ (mažiau laiko).
5.4.3.4. Ne maršrute
Galite nustatyti jautrumą, kiek bus toleruojamas nukrypimas nuo
maršruto.
5.4.3.5. Susieti su keliais
Ši funkcija leidžia rodyti jūsų buvimo vietą ant kelio, jei GPS signalo kokybė suprastėja arba jei nusprendžiate apvažiuoti kliūtį.
Galimi variantai: „Nesieti“; mažiau nei 20 m; mažiau nei 50 m;
mažiau nei 100 m; mažiau nei 200 m; mažiau nei 500 m;
„Automatinis“.

Pav. 39

5.4.5. Sąsaja
Sąsajos nuostatų meniu (40 pav.) leidžia efektyviai išnaudoti puslapį „Žemėlapis“ ir visus jo elementus.
5.4.5.1. Žemėlapio mygtukai
Galite nustatyti kiekvieno mygtuko rodymą (41 pav.).
Šalia kiekvienos piktogramos yra ženklas, kuris gali būti skirtingų spalvų, priklausančių nuo mygtuko
nuostatų. Žalia spalva reiškia, kad mygtukas rodomas visada.
Pilka spalva reiškia, kad mygtukas nebus rodomas. Pusiau
žalias ženklas reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis mygtukas
nebus rodomas žemėlapio puslapyje. Spustelėję ženklą galite
išjungti arba įjungti mygtukų rodymo funkciją žemėlapio puslapyje.
Kairėje kiekvieno lauko dalyje yra nustatymo mygtukas (ženklas
„+“). Jį spustelėjus atveriamas papildomų nuostatų meniu ir
rodomi elementai, priklausantys nuo esamos funkcijos būsenos
(60 pav.). Spustelėję piktogramą įjungsite / išjungsite mygtukų
rodymo funkciją.

Pav. 40

5.4.5.2. Apipavidalinimas
„Navitel Navigator“ leidžia keisti programos konfigūraciją
įdiegiant papildomas – dienos ir nakties – temas (apipavidalinimo failus).
5.4.5.3. Slėpti mygtukus
„Slėpti mygtukus“ (42 pav.) – nustatoma, po kiek laiko nuo
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Pav. 41

paskutinio naudotojo veiksmo bus paslėpti mygtukai „Žymeklis“ ir „Įrašyti“ bei mygtukai „Meniu“ ir
„Kompasas“, GPS ir kt.
5.4.5.4. Slėpti meniu
„Slėpti meniu“ – nustatoma, po kiek laiko nuo paskutinio naudotojo veiksmo „Navitel Navigator“ persijungs į puslapį
„Žemėlapis“.
5.4.5.5. Rodyti slinkties juostą
Šis meniu elementas leidžia įjungti / išjungti slinkties juostos,
esančios dešinėje ekrano pusėje, rodinį.

Pav. 42

5.4.6. DT filtrasI
Nustatomas infrastruktūros objektų rodymas žemėlapyje (43
pav.).
Infrastruktūros objektų piktogramos suskirstytos į grupes:
„Automatinis“,
„Maistas“,
„Apsipirkimas“,
„Pramogos“,
„Transportas“, „Bankai / finansai“ ir pan. Pasirinkę „+“, rodomą
grupės pavadinimo kairėje pusėje, atversite pogrupių sąrašą (43
pav.).

Pav. 43

Kiekvienos grupės ir pogrupio pavadinimo kairėje yra ženklas,
nurodantis, rodoma grupė ar ne. Jei ženklas yra
žalios spalvos, grupė yra rodoma, jei pusiau žalias – rodomi kai
kurie pogrupiai. Jei grupė visiškai nerodoma, ženklas yra pilkos
spalvos. Spustelėję šį ženklą, galite aktyvinti / pasyvinti visų
atitinkamų grupės piktogramų rodymo žemėlapyje funkciją.
Dešinėje kiekvienos grupės pavadinimo dalyje yra sąrankos
mygtukas. Jį spustelėjus atveriamas puslapis, kuriame pateikiamos papildomos nuostatos (44 pav.):
• „Išjungti viską“ – išjungiamas visų nurodytos grupės / pogrupio
komponentų rodymas.

Pav. 44

• „Rodoma masteliuose“ – apatinė ir viršutinė mastelių ribos.
Galite nustatyti grupės piktogramų rinkinį, rodomą žemėlapyje.
• „Žymos, rodomos masteliuose“ (45 pav.) – pažymėję elementą „Rodyti DT pavadinimą“ galite pasirinkti stambiausią mastelį,
kuriam esant bus rodomos ne tik grupės piktogramos, bet ir
kiekvienos piktogramos pavadinimas.
• „Atstatyti numatytąsias“ – atkuriamos standartinės (numatytosios) reikšmės.

Pav. 45

Naudodami pirmos grupės „Visi tipai“ nuostatas galite nustatyti
visas DT piktogramas. Šis filtras veikia kaip ribotuvas. Pvz., jį
naudodami galite išjungti piktogramų pavadinimų rodinius.
Tačiau, kad būtų rodomi visus pavadinimai, reikia pažymėti
atitinkamą kiekvienos grupės nuostatą.

Pav. 46
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5.4.7. Internetinės paslaugos
5.4.7.1. Eismo spūstys
„Naudoti spūsčių informaciją automatiškai sudarant maršrutą“ – jei ši funkcija aktyvi, maršruto sąrankos
metu bus atsižvelgiama į eismo situaciją.
„Rodyti spūstis žemėlapyje“ – jei ši funkcija aktyvi, eismo
spūstys žemėlapyje rodomos skirtingų
spalvų linijomis.
„Interneto ryšys“ – eismo informacijai atnaujinti reikalingas
veikiantis interneto ryšys. Ši funkcija valdo sistemos prieigą prie
interneto.
5.4.7.2. Orai
Šiame puslapyje (47 pav.) galite nustatyti paslaugą „Orai“.

Pav. 47

- Automatiškai (orų informaciją atnaujina sistema);
- Rankiniu būdu (rankinis orų informacijos atsisiuntimas).
„Rodyti orų informaciją žemėlapyje“ – pasirinkus šį meniu elementą, esant smulkiam žemėlapio masteliui,
rodoma orų informacija.
5.4.7.3. Ryšiai
„Leisti priimti Navitel.SMS“ – pažymėję šį elementą galėsite priimti SMS pranešimus iš kitų naudotojų.
„Automatiškai rodyti iškylantį SMS langą“ – jei aktyvi ši funkcija įjungta, rodomas langas, pranešantis apie
gautą SMS pranešimą. Norint pamatyti šį langą reikia spustelėti ženklą, esantį viršutinėje žemėlapio ekrano dalyje.
Aktyvinti įvykių rodymo funkciją
Šiame meniu galite įjungti įvykių keliuose rodinį. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Navitel.Įvykiai“.
Leisti atsisiųsti naujausią DT informaciją iš interneto
Kai kurie DT taškai yra dinamiškai įkeliama informacija: degalų kainos degalinėse, kino teatrų repertuaras
ir kt. Įjungę šią funkciją galėsite peržiūrėti naujausią informaciją
apie tokius objektus. Visą partnerių sąrašą galite rasti svetainės
www.navitel.cz skyriuje „Partneriai“

Pav. 48

5.4.8. Perspėjimai
Vaizdo ir balso įspėjimų nuostatos (49 pav.).
5.4.8.1. Leistinasis greitis
Leistinojo greičio nuostata perspėja, kai tam tikrame kelio ruože
viršijate leistiną greitą.
„Aktyvinti garso įspėjimą“ – ši funkcija išjungia garsą, kai esate
netoli radarų, geležinkelio bėgių ir dirbtinių kelio nelygumų.

Pav. 49

Taip pat galite pasirinkti perspėjimo tono tipą: „Balso perspėjimas“ arba „Perspėjimo signalas“.
Taip pat galima nustatyti garsinio ir vaizdinio įspėjimo tipą: „Neįspėti“, „Visada įspėti“, „Viršijus greitį 0 km/h,
10 km/h, 20 km/h,... 100 km/h“.
5.4.8.2. Radarai
Kamera įspės jus apie radarus, pavojingas sankryžas, greičio
kalnelius ir pėsčiųjų perėjas (50 pav.).
„Aktyvinti garso perspėjimus“ – ši funkcija išjungia garsą, kai
esate netoli automatinių radarų, radarų ar greičio kalnelių.
Taip pat galite pasirinkti perspėjimo tono tipą: „Pranešimas
balsu“ arba „Perspėjimo signalas“.

Pav. 50

Taip pat galima nustatyti garsinio ir vaizdinio įspėjimo tipą:
„Neperspėti“, „Visada perspėti“, „Viršijus greitį 0 km/h, 10 km/h,
20 km/h,..., 100 km/h“ (51 pav.).
5.4.8.3. Eismo juostos
„Rodyti eismo juostas“ – nustatoma, ar rodomos eismo juostos,
ir informacija apie manevrus, kuriuos galite atlikti kitoje
sankryžoje.

5.4.9. Regioninės nuostatos

Pav. 51

Puslapyje „Regioninės nuostatos“ naudotojas gali pasirinkti programos sąsajos kalbą, balsus (garsą), klaviatūros išdėstymą bei
matavimo vienetus (52 pav.).
5.4.9.1 Sąsajos kalba
Parenkama programos sąsajos kalba.
5.4.9.2. Žemėlapio kalba
Pav. 52
Parenkama žemėlapio kalba (53 pav.). Programos sąsajos
kalba nustatyta kaip numatytoji. Jei žemėlapis kurių nors kalbų neatpažįsta, programa naudos tos šalies
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kalbą, kurios žemėlapis yra aktyvus tuo metu.
5.4.9.3 Balsas
Nuostatos balsu, kurį programa naudoja pranešti apie įvairius įvykius. Balso paketus galite keisti spustelėję
žalią rodyklę, esančią dešinėje lauko pusėje, ir pasirinkę iš sąrašo kitą paketą.
Papildomų balso paketų galite atsisiųsti iš puslapio http://www.navitel.cz/downloads/voice_packets.
Archyvo turinį išskleiskite į aplanko, kuriame įdiegta programa, poaplankį \wav\ arba į atminties kortelės
aplanką \NavitelContent\Voices\. Aplanko pavadinimas turi prasidėti ženklais 0409 AC, jei tai anglų kalba,
ir ženklais 0419 AC, jei tai rusų kalba.
Be to, papildomų balso paketų galite iš „Navitel“ atsisiųsti, pasirinkę
5.4.9.4 Klaviatūra
Šis meniu skirtas nustatyti klaviatūros išdėstymui ir pasirinkti
atpažįstamoms teksto įvedimo kalboms.
„Klaviatūros išdėstymas“ – klaviatūros išdėstymo ekrane tipas,
rodomas spustelėjus teksto įvedimo langą.
Galimi klaviatūros išdėstymai:

Pav. 53

• „QWERTY v1“ – klasikinis klaviatūros išdėstymas, naudojamas
namų kompiuteryje (53 pav.). Pirmosios viršutinės eilutės raidės, jei skaitote iš kairės į dešinę, yra „qwerty“ (angliškos versijos), o papildomi mygtukai yra dešinėje ekrano dalyje.
• „QWERTY v2“ – raidės yra panašios, kaip ir pirmos parinkties,
kitoks tik vertikaliosios ekrano orientacijos išdėstymas (54 pav.).
• „QWERTY v3“ – raidės yra panašios, kaip ir pirmos parinkties,
tačiau papildomi mygtukai yra apatinėje ekrano dalyje.
• ABCD – raidės išdėstytos abėcėlės tvarka, iš
kairės į dešinę (55 pav.).

Pav. 54
• „Paieškai naudoti mobiliojo telefono klaviatūros išdėstymą“ –
panašus išdėstymas, kaip ir mobiliojo telefono klaviatūros, kai kiekvienas skaitmuo atitinka kelias raides.
5.4.9.5 Matavimo vienetai
Šiame puslapyje galite pasirinkti koordinačių, azimuto atstumo /
greičio, aukščio / gylio, dydžio matavimo vienetus ir adresų formatą. Spustelėkite rodyklę, esančią šalia lauko, kad atvertumėte
galimas parinktis.
„Klaviatūros kalbos“ – kalbų perjungimo mygtukas, kurį
spustelėję galėsite perjungti galimas klaviatūros kalbas.
Pažymėkite tų kalbų nuostatas, kurios bus šioje sekoje (56
pav.).

Pav. 55

5.4.10. Sistema
Bendrų programos funkcijų nustatymas (56 pav.).
5.4.10.1. Palydovai
„Automatiškai aptikti nuostatas“ – automatiškai aptinkamos programos nuostatos.
„Įjungti / Išjungti GPS“ – įjungiamas / išjungiamas GPS imtuvas.
„Foniniu režimu“ (įrenginiuose su „Android“ ir „iOS“ operacinėmis sistemomis)
Palikti GPS įjungtą – kai programa persijungia į foninį režimą,
GPS imtuvas paliekamas įjungtas: programa ir toliau ves jus
maršrutu, padės išvengti spūsčių, net ir nerodydama to ekrane.
Išjungti GPS – kai programa persijungia į foninį režimą, GPS
imtuvas išjungiamas, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Maršruto nurodymai tęsiami, kai vėl įjungiate programą.
Palikti GPS įjungtą, jei nustatytas maršrutas – kai programa persijungia į foninį režimą, GPS imtuvas paliekamas įjungtas.
Programa ir toliau ves jus maršrutu, net ir nerodydama žemėlapio ekrane, tačiau tik tuo atveju, jei yra aktyvus maršrutas.

Pav. 56

Duomenų šaltiniai
„Operacinė sistema (GPS PS)“ – pasirinkus šį meniu elementą
duomenys, reikalingi tinkamam GPS imtuvo veikimui užtikrinti,
gaunami iš operacinės sistemos.
„Demonstruoti pėdsaką“ – pasirinkus elementą „Demonstruoti
pėdsaką“ rodoma informacija apie jo parinktis: atkūrimo spartą,
atkūrimo pradžios momentą ir „Kartoti“, jei susijusi funkcija yra aktyvi.

Pav. 57

„Pėdsako failas“ – parenkamas demonstruojamas pėdsakas. Spustelėkite lauką, kad atvertumėte failo
parinkimo meniu. Viršutiniame kairiajame kampe yra aplanko parinkimo langas, viršutiniame dešiniajame
– failo formato parinkimo langas, kuriame galite nustatyti rodomų failų filtrą: „Visų dydžių“ (filtras išjungtas),
*.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps. Tada spustelėdami aplanką galite nurodyti kelią iki failo.
„Atkūrimo sparta“ – pėdsako demonstravimo sparta: 1x (nepaspartinus), 2x, 4x, 8x.
„Pradėti nuo“ – pėdsako pradžios momentas. Matuojamas procentais (100 % – visas pėdsako ilgis). Galite
pasirinkti vieną iš šių reikšmių: 0 %, 10 %, 20 %, ..., 100 %
„Kartoti“ – jei ši funkcija aktyvi, demonstravimas nuolat kartojamas.
Įrašyti siunčiamus arba iš GPS imtuvo gaunamus duomenis į \gps_log.txt – įjungti / išjungti įrašymo funkciją.
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5.4.10.2. Laikas
Meniu leidžia programoje „Navitel Navigator“ nustatyti laiką.
„Automatiškai naujinti laiko juostą“ – jei ši funkcija įjungta, laiko
juosta atnaujinama automatiškai (58 pav.).
5.4.10.3. Maitinimas
Šis meniu leidžia tvarkyti maitinimo nuostatas (58 pav.).

Pav. 58

„Laikyti įjungtą, kol programa yra aktyvi“ – nepriklausomai nuo sistemos nuostatų, kol aktyvi programa
„Navitel Navigator“, įrenginys nepersijungs į miego režimą.
„Laikyti ekrano apšvietimą įjungtą, kol programa aktyvi“ – panašiai, kaip ir ankstesnėje pastraipoje, tik šiuo
atveju neišjungiamas ekrano apšvietimas (įrenginiuose su „Android“, „Windows Mobile“ ir „Windows
Phone“ operacinėmis sistemomis).
„Išjungti GPS, kai įjungtas miego režimas“ – kai įrenginys persijungia į miego režimą, GPS išsijungia.
5.4.10.4. Garsas
Šis meniu leidžia programoje „Navitel Navigator“ nustatyti garsą (58 pav.).
„Išjungti garsą“ – ši funkcija skirta išjungti programos garsui.
„Išlaikyti garsumą“ – kai įjungta ši funkcija, programos garsumo lygis sutampa su sistemos nuostatomis.
Kitaip garsiakalbių garsumą galima nustatyti nepriklausomai.
„Garso srautas“ (įrenginiuose su „Android“ operacine sistema) – parenkamas garso srautas: muzikos
srautas, sistemos srautas, pavojaus signalų srautas, pranešimų srautas, skambučio srautas (79 pav.).
Garso režimas (tik įrenginiuose su „iOS“ operacine sistema):
„Pristabdyti garsą“ – jei įrenginyje leidžiamas garso įrašas ir yra aktyvus maršrutas, ši nuostata leidžia
pristabdyti garsą, kol teikiami „Navitel“ nurodymai balsu.
„Pritildyti garsą“ – panašiai, kaip ir ankstesnėje pastraipoje: kai teikiami nurodymai balsu, garsas pritildomas.
5.4.10.5. Išjungimo patvirtinimas (funkcija negalima įrenginiuose su „iOS“ operacine sistema)
Funkcijos „Išjungimo patvirtinimas“ nustatymas. Jei pasirinksite elementą „Neklausti“, tada, paspaudus
mygtuką „Baigti“, programa iš karto išsijungs. Arba, paspaudę mygtuką „Baigti“, matysite patvirtinimo paklausimą.
5.4.10.6. Aplanko nuostatos
„Atsisiuntimo aplankas“ – šį meniu elementą (59 pav.) naudokite nustatyti aplankui, kuriame bus laikinai

laikomi failai. Numatytasis yra \NavitelContent\Download\, esantis atminties kortelėje.
„Žemėlapių aplankas“ – šį meniu elementą (59 pav.) naudokite nustatyti aplankui, kuriame bus laikomi oficialūs žemėlapiai. Numatytasis yra \NavitelContent\Maps\, esantis atminties kortelėje.

5.4.11. Prietaisų skydelis
Žr. puslapį „Prietaisų skydelis“.”

5.4.12. Profiliai
Naudodami šį meniu elementą (59 pav.) galite sukurti programos konfigūracijos profilius ir greitai juos perjungti. Į profilį įrašomos visos programos nuostatos.
„Atstatyti“ – funkcija, skirta atstatyti visoms numatytosioms sistemos reikšmėms. Pasirinkus šį elementą programa automatiškai
paleidžiama iš naujo.
„Pridėti“ – įrašomos esamo profilio nuostatos.
„Keisti“ – atveriamas pašalinimo meniu ir leidžiama keisti elementų pavadinimus.

Pav. 59
Spustelėjus esantį profilį atveriamas iškylantis meniu su toliau
nurodytais elementais (60 pav.):
„Įkelti“ – pritaikomas pasirinktas profilis programai;
„Įrašyti“ – dabartinės programos nuostatos įrašomos į pasirinktą profilį.

5.4.13. Pėdsakai
Šis meniu elementas programos „Navitel Navigator“ naudotojui leidžia nustatyti maršruto įrašymo parinktis (61 pav.).
5.4.13.1. Pėdsako įrašymas
Jei reikia, aktyvinamas pėdsako įrašymas.
5.4.13.2. Pėdsako formatas
Jei norite pasirinkti pėdsakų įrašymo formatą, pasirinkite
atitinkamą meniu elementą.
5.4.13.3. Pėdsakų aplankas
Jei norite pasirinkti aplanką, į kurį bus įrašomi pėdsakai,
pasirinkite jį aplanko lauke ir paspauskite mygtuką „Gerai“ (62
pav.).
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Pav. 60

6. Funkcijų parinktys
6.1. Maršrutai
Maršrutą galima sukurti nuo esamos buvimo vietos iki bet kurio
kito taško, kurį galite nustatyti meniu „Paieška“, pasirinkti lange
„Istorija“, sąraše „Parankiniai“ arba nurodyti žemėlapyje.
„Eiti!“ – maršruto nurodymų režimu šis mygtukas įjungia nurodymus nuo pirmo esamo maršruto taško iki pasirinktą taško (visi
taškai, esantys tarp jų, pašalinami).

Pav. 61

„Savybės“ – pasirinkto taško savybės. Paspaudus šį mygtuką parodoma papildoma informacija.
„Nustatyti pradžią“ – taškas tampa esamo maršruto pradžios
tašku; jei reikia, galite išjungti GPS imtuvą.
„Maršrutas per“ – į esamą maršrutą pridedamas maršruto
taškas. Paskutinis pridėtas taškas (kai pridedate kelis) taps
antruoju (po pirmojo taško, kuris yra esama buvimo vieta) pagal
pirmenybę maršruto tašku.
„Nustatyti pabaigą“ – taškas pridedamas maršruto pabaigoje,
kaip jo tęsinys.

Pav. 62

„Kopijuoti“ – kopijuojamos pasirinkto taško koordinatės.
„SMS mygtukas“ – naudodami šį mygtuką galite išsiųsti taško
koordinates.

Pav. 63

6.1.1. Automatinis maršruto sudarymas
Jei norite automatiškai nustatyti maršrutą nuo esamos buvimo vietos, bakstelėkite žemėlapį ir atsivėrusiame meniu pasirinkite „Žymeklis“, o tada „Eiti!“ (64 pav.). Dėmesio: žemėlapiuose, kuriuose nėra informacijos apie kelius, maršrutas bus pavaizduotas kaip tiesi žalios
spalvos linija, jungianti jūsų buvimo vietą su kelionės tikslu,
neatsižvelgiant į pastatus, kelius ir kt. objektus.

6.1.2. Maršruto kūrimas naudojant paieškos rezultatus
Atverkite meniu „Paieška“, suraskite reikiamą objektą, į kurį
norite važiuoti, spustelėkite jį ir atsivėrusiame meniu pasirinkite
„Eiti“. Spustelėjus parinktį „Informacija apie objektą“ atsiras mygtukas „Maršrutas per“, leidžiantis įtraukti tašką tarp dviejų esamo
Pav. 64
maršruto taškų ir tampantis antruoju maršruto tašku, ir mygtukas
„Nustatyti pabaigą“ – taškas pridedamas maršruto pabaigoje, pratęsiant jį. Abu šie mygtukai yra galimi tik
tada, jei žemėlapyje sukurtas maršrutas.

6.1.3. Maršruto kūrimas rankiniu būdu
Maršrutui sukurti spustelėkite žemėlapį, kad sukurtumėte pirmą maršruto tašką. Ekrano apačioje
pasirinkite „Žymeklis“, „Savybės“ – „Nustatyti pradžią“. Tada suraskite maršruto pabaigos tašką ir paspauskite mygtuką „Žymeklis“ – „Eiti!“ Jei žemėlapyje yra informacija, reikalinga maršrutui automatiškai
sudaryti, maršrutas bus sukurtas remiantis šiais duomenimis ir bus trumpiausias arba greičiausias. Arba
maršrutas sujungs maršruto taškus tiesiomis linijomis.

6.1.4. Keisti maršrutą
Jei norite keisti maršrutą, spustelėkite manevro ženklą.
Atsivėrusiame kontekstiniame meniu bus pagrindinės komandos, skirtos maršrutui keisti (65 pav.).
„Nutraukti vedimą maršrutu“ – maršrutas pašalinamas iš
žemėlapio ir nutraukiamas vedimas maršrutu.
„Vengti“ – kai važiuojate aktyviu maršrutu, šis meniu elementas
nurodo programai, kad toliau važiuoti iš esamos buvimo vietos
negalima. Programa analizuoja situaciją ir ieško alternatyvaus
greitesnio maršruto. Kai sistema išjungta, šio elemento meniu
nėra.

Pav. 65

„Važiuoti prie kito taško“ – paspauskite šį mygtuką, jei, netyčia pravažiavę esamą maršruto tašką, norite
pasiekti kitą maršruto tašką.
„Demonstruoti maršrutą“ – šis meniu elementas galimas tik tada, kai išjungiate GPS. Šis meniu elementas leidžia peržiūrėti maršrutą ir tam tikrą maršruto informaciją. Visas demonstravimas gali padėti nustatyti
pavojingas arba sudėtingas maršruto vietas, ir, jei reikia, pakeisti maršrutą.
„Rodyti maršrutą“ – rodomas maršrutas, sumažintas iki įrenginio ekrano dydžio.

34

Taip pat naudojant tarpinius taškus galima maršrutą keisti. Kai
aktyvus maršrutas, bakstelėkite kur nors žemėlapyje, kad sukurtumėte tašką. Tada bakstelėkite „Žymeklis“ ir pasirinkite rodyklę,
esančią apatinėje dešinėje ekrano pusėje, – pamatysite mygtukus „Eiti“, „Stabdyti“, „Tęsti“, „Pradėti“, taip pat atsiras galimybė nukopijuoti objekto koordinates.

6.1.5. Maršruto savybės
Programa leidžia dirbti su maršrutu. Pereikite į „Maršrutas“ (66
pav.).

Pav. 66

Puslapio viršuje rodomas visas maršruto ilgis. Ekrano apačioje
yra mygtukai, leidžiantys importuoti arba eksportuoti maršrutą.
Nuostatos „Keisti maršrutą“, „Maršruto planas“, „Rodyti
maršrutą“, „Vengti“, „Demonstruoti maršrutą“ ir „Eksportuoti“ galimos tik tada, kai yra aktyvus maršrutas.
Meniu „Maršruto planas“ rodomi maršruto taškai.

Pav. 67

Pav. 68

6.2. Pėdsakai
Programoje „Navitel“ yra pėdsako įrašymo parinktis (69 pav.).
Šią funkciją, vadinamą „Įrašyti pėdsaką“, galima įjungti / išjungti
pasirinkus „Meniu“ -> „Nuostatos“ -> „Pėdsakai“ arba įrankių
juostoje paspaudus atitinkamą mygtuką. Ši funkcija galima tik
tada, kai įjungta palydovų signalo priėmimo funkcija.

6.3. Kelio taškai
Kelio taškai leidžia naudojant pasirinktas koordinates pažymėti
vietas. Jie padeda geriau orientuotis ir pažymėti dominančias
vietas. Tašką galima sukurti rankiniu būdu. Taškai numeruojami
iš eilės trimačiu formatu.

Pav. 69

Jei norite sukurti kelio tašką, bakstelėkite reikiamoje žemėlapio vietoje. Atsiras žalias žymeklis. Tada ekrano apačioje paspauskite „Įrašyti“.
Kelio taškų tipai suskirstyti į grupes (pvz., paslaugos, pastatai, transportas ir kt.), kad būtų lengviau ieškoti
reikiamo tipo taškų. Kad pasirinktumėte reikiamą tipą,
spustelėkite atitinkamo tipo piktogramą.
Visų kelio taškų sąrašą galite peržiūrėti meniu „Paieška“,
pasirinkę elementą „Kelio taškai“. Šiame puslapyje galite dirbti
su taškais: pridėti tašką, pašalinti visus taškus, mygtukais (kontekstinis meniu), esančiais ekrano apačioje, eksportuoti ir importuoti taškus.
Kad pašalintumėte kelio tašką, viršutiniame dešiniajame kampe
Pav. 70
pasirinkite „Keisti“.
Jei norite eksportuoti maršruto tašką, atverkite meniu „Kelio taškas“ ir pasirinkite elementą „Eksportuoti“.
Atsivers langas, kuriame bus pateiktas failų sąrašas. Visi kelio taškai eksportuojami į pasirinktą aplanką.
Jei norite kelio taškus importuoti, atlikite tokius pačius veiksmus. Importavus kelio taškus atveriamas langas, informuojantis apie importuotų taškų skaičių.
Spustelėjus kelio taško pavadinimą atveriamas langas „Mano
maršrutas“ ir galima pamatyti tą vietą žemėlapyje.
Jei pasirinksite „Eiti!“, programa sukurs maršrutą iki šio taško.
Taip pat dešinėje ekrano pusėje galite spustelėti pilką rodyklę,
kad atvertumėte langą „Savybės“, kuriame galite kelio tašką
nustatyti kaip maršruto pradžios, vidurio arba pabaigos tašką.

Pav. 71
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6.4. Eismo spūstys
Dėmesio! Ši funkcija galima tik tada, kai įjungtas GPRS.
Informacija apie tai galima jūsų įrenginyje; ją galite gauti iš gamintojo.
Naudodamas bendrovės „Navitel“ paslaugą „Navitel.Eismo
spūstys“, įrenginys leidžia atsisiųsti informaciją apie eismo
spūstis visoje Rusijos teritorijoje, Ukrainos keliuose ir kitose šalyse, kurių oficialius žemėlapius yra sukūrusi „Navitel“.

Pav. 72

„Navitel“ eismo spūsčių informaciją rasite meniu „Nuostatos“ -> „Internetinės paslaugos“ -> „Eismo
spūstys“, o papildomos informacijos, norint naudotis paslauga,
nereikia (72 pav.).
Eismo informacija pasiekiama 24 valandas per parą. Eismo
spūsčių informacija per GPRS teikiama nemokamai.
Paslaugą rodo atitinkamas ženklas, esantis viršutinėje ekrano
dalyje. Jis gali būti trijų spalvų: žalias (yra naujausia informacija
apie eismo spūstis), geltonas (yra informacija apie eismo
spūstis, tačiau ji neatnaujinta) ir raudonas (nėra ryšio). Jei
nepažymėti laukai „Naudoti maršrutui sudaryti“ ir „Rodyti
žemėlapyje“,
eismo spūsčių ženklas bus pilkos spalvos.

Pav. 73

Eismo spūstys įrenginio ekrane rodomos skirtingomis spalvomis, priklausančiomis nuo eismo intensyvumo. Pagrindiniame miesto greitkelyje, priklausomai nuo greičio, rodomos tokios spalvos:
•
•
•
•

Raudona – eismo spūstis
Oranžinė – eismas labai sudėtingas
Geltona – eismas sudėtingas
Žalia – įprastas eismas

Be to, būsena priklauso nuo bendros gretimų greitkelių apkrovos, šviesoforų veikimo, remonto darbų, avaringų vietų, eismo įvykių ir kitų veiksnių, turinčių įtakos judėjimo intensyvumui. Taip pat, kai įjungta funkcija
„Automatinis maršruto sudarymas“, informacija apie situaciją keliuose naudojama sudarant maršrutą.
Atsižvelgus į eismo spūstis maršrutas gali būti ilgesnis, tačiau važiuosite mažiau apkrautais keliais (pagal
„Navitel“ sistemos informaciją). Sudarant optimalų maršrutą atsižvelgiama į didžiausią galimą greitį
įvairiose kelio atkarpose ir jūsų pasirinktas maršruto nuostatas – greičiausias ar trumpiausias maršrutas.

6.5. Paieška
Programa atlieka visų tipų objektų paiešką žemėlapyje, atsižvelgdama į skirtingas aplinkybes (74 pav.). Surastą objektą galima
peržiūrėti ir kelias būdais įtraukti į maršrutą. Paieškos sąlygos
nurodomos naudojant nuostatų lange pasirinktą klaviatūrą.
Klaviatūrą galima įjungti arba išjungti paspaudus mygtuką, esantį viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Atliekant tam tikrų tipų paiešką, kai renkate ieškomo objekto
Pav. 74
pavadinimą, šalia surinkto teksto rodomas surastų objektų
skaičius. Klaviatūra automatiškai paslepiama, kai visi surasti objektai telpa ekrane. Spustelėkite reikiamą
objektą, kad pasirinktumėte jį iš sąrašo. Jei surinkdami padarėte
klaidą, spustelėkite mygtuką „Naikinti“, kad grįžtumėte atgal.

6.5.1. Paieška „Pagal adresą“
• Pasirinkti šalį
Paieškos puslapio viršuje yra keturi mygtukai (76 pav.):
„[Pasirinkti šalį]“, „[Pasirinkti miestą]“, „[Pasirinkti gatvę]“ ir
„[Pasirinkti pastatą]“. Pasirinkti miesto, gatvės ir pastato ar
sankryžos negalėsite, kol nepasirinksite atitinkamai šalies,
miesto arba gatvės.

Pav. 75

Naudodami klaviatūrą iš sąrašo pasirinkite šalį. Jei klaviatūra
jums nereikalinga, paspaudę mygtuką, esantį viršutiniame
dešiniajame ekrano kampe, ją galite paslėpti. Klaviatūra
automatiškai paslepiama, kai šalių sąrašas telpa ekrane. Kad
pasirinktumėte šalį iš sąrašo, spustelėkite jos pavadinimą.
Elementas „[Pasirinkti miestą]“ taps aktyvus.
• Pasirinkti miestą
Miestas pasirenkamas taip pat, kaip ir šalis. Pradėkite rašyti
miesto pavadinimą ir pasirinkite jį iš sąrašo (76 pav.).

Pav. 76

• Pasirinkti gatvę
Naudodami klaviatūrą surinkite gatvės, kurioje yra reikalingas
objektas, pavadinimą. Renkant raides sąraše lieka tik tie gatvių
pavadinimai, kurie atitinka įrašyto pavadinimo fragmentą. Taip
pat klaviatūroje lieka tik galimos kitos gatvių pavadinimų raidės.
Kai sąraše liks tiek gatvių pavadinimų, kad jie tilps viename
ekrane, klaviatūra bus automatiškai paslėpta, ir galėsite
pasirinkti gatvės pavadinimą iš sąrašo (77 pav.).

Pav. 77
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• Pasirinkti pastatą
Panašiai, kaip ir rašydami gatvės pavadinimą, surinkite pastato numerį. Kad sugrįžtumėte į pirmesnį
veiksmą, spustelėkite mygtuką, esantį apatiniame kairiajame kampe. Jei vietoj pastato norite surasti
sankryžą, galite šį veiksmą praleisti ir pereiti prie kito meniu elemento.
• Pasirinkti sankryžą
Pasirinkę gatvę, kurioje yra reikiama sankryža, galite pradėti sankryžos paiešką. Sankryžos paieškos
meniu (78 pav.) yra panašus į gatvės paieškos meniu, tik pradinių duomenų kiekis bus mažesnis. Todėl,
jei nežinote tikslaus kertamos gatvės pavadinimo, spustelėkite klaviatūros piktogramą, esančią viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, paslėpkite klaviatūrą ir slinkite sąrašu.
• Rezultatas
Suradę objektą, galite peržiūrėti jo vietą žemėlapyje ir sukurti maršrutą iki to objekto. Taip pat, jei paieškos
metu buvo aktyvinti maršruto nurodymai (jei žemėlapyje buvo sukurtas maršrutas), surastą objektą galite
įtraukti į maršrutą kaip vieną iš vidurio taškų. Tam spustelėkite
objekto pavadinimą ir pasirinkite vieną iš elementų: „Maršrutas
per“ (objektas bus įterptas tarp dviejų maršruto taškų ir taps
antruoju maršruto tašku) arba „Pabaiga“ (objektas bus pridėtas
maršruto pabaigoje).

6.5.2. Paieška „Artimiausios vietos“
Objektų, esančių arčiausiai nurodyto taško, paiešką galime atlikti keliais veiksmais. Be objektų tipų, pateikiama ir artimiausių
objektų paieškos istorija.

Pav. 78

• Pasirinkti atskaitos tašką
Kai ieškote artimiausių taškų, atskaitos taškas yra pats svarbiausias paieškos kriterijus. Atskaitos taškas –
tai taškas, šalia kurio bus ieškoma pasirinkto tipo objektų. Puslapyje (79 pav.) matysite tokius galimus
atskaitos taškus: „Esama buvimo vieta“ – bus ieškoma šalia esamos jūsų buvimo vietos (aktyvus, kai įjungta palydovų signalo priėmimo funkcija), „Žymeklis“ – esama buvimo vieta žemėlapyje, laikoma pradiniu atstumo tašku, „Pašto adresas“ – ieškoma arčiausiai nurodyto
adreso, „Šalia maršruto“ – taškų ieškoma šalia maršruto,
„Pabaiga“ – ieškoma objektų, esančių šalia maršruto pabaigos
taško, „Istorija“ – kaip atskaitos tašką galima pasirinkti vieną iš
objektų, esančių bendroje paieškos istorijoje.
• Ieškoti konkretaus objekto
Pasirinkus objekto kategoriją atveriamas puslapis, kuriame
pateikiami visi reikiami objektai, surikiuoti pagal atstumą iki
atskaitos taško.
• Rezultatas

Pav. 79

Suradę objektą galite peržiūrėti jo vietą žemėlapyje ir sukurti maršrutą iki to objekto. Be to, kaip ir kitų tipų
paieškos atveju, galite objektą įtraukti į maršrutą, jei aktyvinta vedimo maršrutu funkcija (80 pav.).

6.5.3. Ieškoti „Draugų“
Naudodami šį meniu elementą galite rasti savo draugų buvimo vietą ir sukurti maršrutą iki jų buvimo
vietos. Turite pasirinkti draugą iš sąrašo ir bakstelėti jo vardą. Atsivers puslapis, kuriame bus nurodyta
draugo buvimo vieta. Galite paspausti mygtuką „Eiti“ ir peržiūrėti maršrutą iki draugo buvimo vietos (80
pav.).

6.5.4. Paieška pasirinkus „Kelio taškai“
Ši paieška pateikia kelio taškus, kuriuos naudodami galite
ieškoti objektų. Kelio taškų paieška vykdoma pagal jų pavadinimą. Be kelio taško pavadinimo, rodomas ir atstumas iki jo.
Galite nustatyti maršrutą per tą kelio tašką arba surasti jį
žemėlapyje. Taip pat šis meniu leidžia keisti kelio taškus, pašalinti pasirinktą tašką arba visus taškus, siųsti jų koordinates per
„Navitel.SMS“, eksportuoti ir importuoti.

6.5.5. Istorija

Pav. 80

Visi objektai, kurie buvo surasti naudojantis paieška. Šio tipo paieškos rezultatų sąraše objektai rikiuojami
pagal paieškos datą, ir vėliausios paieškos surasti objektai rodomi sąrašo viršuje. Jei manote, kad tų objektų nebenaudosite,
galite juos iš šio sąrašo pašalinti.

6.5.6. Parankiniai
Leidžia surasti dažniausiai ieškomus objektus.
Kitaip nei paieškos „Istorija“ atveju, objektai rikiuojami
pagal paieškų skaičių, o ne pagal paskutinės paieškos datą.

6.5.7. Paieška „Pagal koordinates“

Pav. 81

Ieškoma konkretaus objekto koordinačių. Koordinates galima įvesti rankiniu būdu arba, paspaudus dešinėje esantį mygtuką „Įdėti“, įterpti jau paruoštas, prieš tai įrašius jas
objekto savybių lange, puslapyje „Žemėlapis“.
„Rezultatas“ – rodomas taškas, atitinkantis tokias koordinates
žemėlapyje.
„Eiti“ – automatinis maršruto sudarymas iki maršruto taško.
Jei norite peržiūrėti papildomas parinktis, spustelėkite rodyklę,
esančią apatinėje dešinėje ekrano dalyje:
„Nustatyti pradžią“ – pažymimas pasirinktas taškas kaip maršruto pradžios taškas.

Pav. 82
„Maršrutas per“ – jei yra maršrutas, jis sukuriamas iš naujo taip,
kad eitų per pasirinkto taško koordinates.
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„Nustatyti pabaigą“ – žymė žemėlapyje tampa maršruto pabaigos tašku. Prieš tai buvęs maršruto pabaigos taškas tampa
maršruto vidurio tašku.
„Atgal“ – grįžtama į meniu.
„Žemėlapis“ – grįžtama į žemėlapio puslapį.

6.5.8. Paieška „Žemėlapyje“

Pav. 83

Pasirinkus šį meniu elementą žemėlapyje rodoma esama buvimo vieta.
Paspaudę mygtuką „Eiti!“ galite iki tos vietos sukurti maršrutą.

Pav. 84

Pav. 85

Pav. 86

6.6. Trimači
ai objektai
Tikslūs trimačiai objektai atkartoja tikrus statinius ir yra rodomi žemėlapyje. Jei norite atsisiųsti 3D modelius, atverkite interneto svetainės http://navitel.cz/en/downloads/design/ skyrių „Downloads“. Suraskite
sąraše elementą „Three-dimensional models of objects“ ir atsisiųskite failą „Models.zip“.
Išskleiskite archyvą „Models.rar“. Nukopijuokite aplanką „Models“ į atminties kortelės aplanką
\NavitelContent\Models\. Paleiskite „Navitel“ ir atlikite paiešką „Pagal adresą“ arba naudokite parinktį
„Artimiausios vietos“.

6.7. „Navitel“ pokalbiai
Funkcija „Navitel“ pokalbiai“ leidžia naudotojams keistis koordinatėmis ir sužinoti kitų buvimo vietą, taip pat persiųsti bet kurio
objekto koordinates.
Galimi dviejų tipų SMS pranešimai: koordinačių siuntimas „Aš
esu čia“ ir kito naudotojo koordinačių užklausa „Kur jūs?“ Jei
norite išsiųsti pranešimą, paspauskite mygtuką, esantį ekrano
apačioje. Paspaudus šį meniu elementą atveriamas langas su
laukais. Čia galite įvesti informaciją, pvz., gavėjų skaičių, vardus, aprašymą ir koordinates. Numerio rinkimas naudojant klaviatūrą.

Pav. 87

Pav. 88
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6.8. Navitel.Įvykiai
Dėmesio! Ši funkcija galima tik tada, jei įrenginys turi GPRS ryšį.
Daugiau informacijos galite gauti iš įrenginio gamintojo.
Funkcija „Navitel.Įvykiai“ yra „Navitel.Eismo spūstys“ priedas,
kurį naudodami galėsite nustatyti eismo spūsčių priežastis ir
pasirinkti geriausią būdą spūstims apvažiuoti.
Įvykiai, rodomi žemėlapyje kaip maži ženkliukai, gali būti kelių
tipų: „Eismo įvykis“, „Radaras“, „Kelio darbai“ ir „Kiti įspėjimai“.

Pav. 89

Galite peržiūrėti bet kurio eismo įvykio savybes ir aprašymą, taip pat patvirtinti arba paneigti jo buvimą.
Tam žymekliu pasirinkite įvykį ir spustelėkite mygtuką „Įvykiai“, atsiradusį dešinėje ekrano pusėje.
Taško informacijoje nurodomas jo nustatymo laikas ir aprašas.
Jei norite pažymėti įvykį žemėlapyje, pasirinkite tašką jame ir spustelėkite mygtuką su šauktuku. Jei
nepasirinkote taško žemėlapyje, įvykis bus pažymėtas jūsų buvimo vietoje.
Pasirinkite reikiamą įvykio tipą ir, jei įvyko eismo įvykis, galite
nurodyti, kurioje kelio dalyje jis įvyko. Be to, spustelėję įvesties
lauką, galite įvesti savo aprašo tekstą apie įvykį.
Pastaba: kiekvienas naudotojas gali sukurti ne daugiau kaip 3
įvykius per 10 minučių. Taip pat negalite nustatyti įvykio mažesniu kaip 100 m atstumu nuo kito panašaus įvykio. Jei bandysite
padidinti apribojimą, gausite klaidos pranešimą.

Pav. 90

6.9. Navitel.Draugai
Nauja interaktyvi paslauga „Navitel.Draugai“ leidžia žemėlapyje rasti draugų buvimo vietą tikruoju laiku,
bendrinti savo buvimo vieta su draugais, keistis pranešimais arba skurti maršrutą iki draugų buvimo vietos.

6.9.1. Paslaugos „Navitel.Draugai“ paskyra
Jei norite naudoti funkciją „Navitel.Draugai“, turite užsiregistruoti
interneto svetainėje www.navitel.cz. Taip pat turite turėti bent
vieną įrenginį, kuriame įdiegta programa „Navitel Navigator“ su
aktyviu licencijos raktu. Šį įrenginį reikia įtraukti į interneto svetainės dalies „Private area“ skyrių „My devices“.
Jei neturite paskyros interneto svetainėje www.navitel.cz arba
jūsų įrenginys nėra įtrauktas į „Private area“, įjungus įrenginį
paslauga „Navitel.Draugai“ pasiūlys skubią registraciją (91 pav.).
Pasirinkę registracijos parinktį galėsite pasirinkti vieną iš dviejų
variantų: registruoti naują paskyrą arba registruoti naują įrenginį
(naudodami esamą paskyrą).

Pav. 91

6.9.1.1. Registruoti naują paskyrą1. Lange „Registruoti“ pasirinkite „Registruoti naują paskyrą“ (92 pav.).
2. Įveskite prisijungimo vardą.
3. Įveskite slaptažodį ir pakartokite jį lauke „Tikrinti“.
4. Įveskite savo įrenginio pavadinimą.
5. Puslapyje „Registruoti“ užpildę visus laukus, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Gerai“ (arba
puslapio apačioje spustelėkite „Registruoti“) (92 pav.).
6. Jei registracija sėkminga, pamatysite pranešimą „SVEIKINAME! Sveikiname! Registracija sėkminga“.
Sėkmingai užsiregistravę galite naudotis paslauga „Navitel.Draugai“.
Jei norite pašalinti įrenginį ir pakeisti (atkurti) prisijungimo slaptažodį, turite prisijungti prie interneto svetainės ir puslapyje „Profile“ – „E-mail change“ įvesti savo el. pašto adresą.
Nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo laišką.
6.9.1.2. Registruoti naują įrenginį
Jei norite esamoje paskyroje užregistruoti naują įrenginį, prisijungimo lange pasirinkite „Registruoti naują
įrenginį“.
Atitinkamuose laukuose įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį,
tada įveskite norimo užregistruoti įrenginio pavadinimą.
Jei registracija sėkminga, pamatysite pranešimą „SVEIKINAME!
Registracija sėkminga“.

Pav. 92
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6.9.2. Paslaugos „Navitel.Draugai“ naudojimas
6.10.2.1. Prisijungimas prie „Navitel.Draugai“
Prisijungti galima dviem būdais:
1. Meniu – Nuostatos – Internetinės paslaugos – Aktyvinti
paslaugą „Navitel.Draugai“.
Įjunkite paslaugą ir įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.
Prieš spustelėdami „Gerai“ galite aktyvinti parinktį „Įsiminti slaptažodį“, kad jo nereikėtų įvesti kitą kartą įjungus paslaugą.
2. Puslapyje „Žemėlapis“ spustelėkite piktogramą ir pasirinkite
elementą „Įjungti“.
Jei tapatybės nustatymas nesėkmingas, programa praneš apie
klaidą ir vėl atvers tą patį langą. Jei norite slaptažodį pamiršti,
galite naudoti mygtuką „Pamiršti slaptažodį“, esantį paslaugos
nuostatų lange.

Pav. 93

6.9.2.2. Meniu „Navitel.Draugai“
Naudoti „Navitel.Draugai“ galite spustelėję puslapio „Žemėlapis“
įrankių juostos mygtuką. Spustelėjus mygtuką atveriamas
meniu, kuriame yra tokie mygtukai:
1. Įjungti / išjungti.
2. Draugai.
3. Rasti draugus.
4. Draugystės užklausa.
5. Nuostatos.
6. Atšaukti.
Mygtukai „Draugai“, „Rasti draugus“ ir „Draugystės užklausa“
galimi tik tada, jei patvirtinta jūsų tapatybė.
6.9.2.3. Draugystės užklausa
Jei norite rasti draugą, iškylančiame meniu pasirinkite mygtuką
„Rasti draugus“, įveskite draugo prisijungimo vardą (didžiosios ir
mažosios klaviatūros raidės neskiriamos) ir spustelėkite „Gerai“.
Matysite naudotojo, turinčio tokį prisijungimo vardą, informaciją.
Kad pridėtumėte draugą, spustelėkite mygtuką „Siųsti užklausą“.

Pav. 94

Pav. 95

Išsiųstą užklausą galite atšaukti paspaudę mygtuką „Atšaukti užklausą“. Tokiu atveju užklausa panaikinama pas abu naudotojus.
Išsiųstas ir gautas užklausas galite peržiūrėti meniu „Draugystės užklausa“.
Kai išsiųsite užklausą, jūsų draugas gaus pranešimą ir galės priimti ją.
Kai draugas priims užklausą, meniu „Draugystės užklausa“ gausite pranešimą „Užklausa priimta“.

Užklausoms galioja tokie apribojimai: negalite siūlyti draugauti
daugiau nei 10 naudotojų per 10 valandų, negalite siūlyti draugauti asmeniui, kuris jau yra atmetęs jūsų užklausą. Tačiau, jei
šis asmuo pasiūlys jums draugauti, vėl galėsite siūlyti jam draugauti.
Išsiųsta užklausa galioja tol, kol ji užveriama: asmuo ją priims ar
atmes arba jūs atšauksite užklausą. Iki tol užklausa bus atverta.
6.9.2.4. Draugų sąrašas

Pav. 96

Kai draugas priims jūsų užklausą, meniu „Draugai“ pamatysite informaciją apie jį.
Sąraše pateikiama trumpa informacija apie jūsų draugą: naudotojo vardas, pseudoportretas, esama buvimo vieta ir jos atnaujinimo laikas, jūsų draugo būsena (pseudoportreto spalva, žr. 5 pastraipą).
Galima sparti paieška pagal pirmą vardo raidę.
6.9.2.5. Draugo profilis.
Spustelėjus draugo prisijungimo vardą atveriamas draugo profilis, kuriame yra visa informacija ir veiksmų,
susijusių su šiuo draugu, rinkinys.
1. Bendra informacija apie draugą: pseudoportretas ir būsena (pseudoportreto spalva: žalia – naudotojas
aktyvus, pilka – neaktyvus). Spustelėjus bendros informacijos eilutę atveriamas visų draugo paskyros
atributų sąrašas, įskaitant telefono numerį, adresą ir kt. Taip pat
galima keisti draugo vardą (šis vardas bus rodomas tik jūsų
draugų sąraše) – reikia paspausti parinktį „Keisti“, esančią šalia
vardo.
2. Buvimo vieta: kai spustelėsite šį elementą, žemėlapyje bus
rodoma nurodyta vieta. Kai įjungtas šis režimas, aktyvinamas
sekimo režimas, t. y., jei juda jūsų draugas, vaizdas ekrane
judės kartu su juo. Atlikus kurį nors veiksmą (spustelėjus
žemėlapį ekrane, įskaitant priartinimą / pašalinimą) šis režimas
atšaukiamas.
3. Pranešimas: paskutinis pranešimas iš pokalbio su draugu.
Pav. 97
Spustelėjus „Pranešimas“ atveriamas pokalbio su tuo draugu
langas.
4. Įrenginys (97 pav.): draugo įrenginių sąrašas. Atvėrę šį elementą pamatysite visų jo įrenginių buvimo
vietas žemėlapyje.
5. Esama jūsų privatumo nuostata. Spustelėję „Privatumas“ galite nustatyti naują privatumo režimą.
6. Galimybė nutraukti draugystę.
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6.9.2.6. Privatumas.
Paslaugos „Navitel.Draugai“ nuostatų lange galite nustatyti privatumą. Tai yra režimas, kuriuo galima buvimo vietą bendrinti draugui.
Galite nustatyti tokias pačias privatumo nuostatas visiems draugams arba kiekvienam atskirai. Jei norite
vienodas privatumo nuostatas nustatyti visiems draugams, spustelėkite piktogramą „Navitel.Draugai“
įrankių juostoje, pasirinkite „Nuostatos“ – „Privatumo nuostatos“.
Jei norite nustatyti atskiras privatumo nuostatas, meniu
„Privatumo nuostatos“ spustelėkite draugo vardą ir pasirinkite
parinktį arba draugo profilyje pasirinkite „Privatumas“ ir
pasirinkite reikiamas nuostatas.
Galite nustatyti tik esamu metu naudojamo įrenginio privatumo
nuostatas.
Yra trijų tipų privatumo nuostatos:

Pav. 98
1. Bendrinti buvimo vietą. Draugai gali matyti tikslią jūsų
įrenginio buvimo vietą bei būseną (prisijungęs / atsijungęs).
2. Bendrinti apytikslę buvimo vietą. Draugai mato miestą, kuriame yra įrenginys, taip pat jūsų draugų
būseną. Tokiu atveju įrenginio vieta pritraukiama prie arčiausio didelio miesto ir rodoma jo centre.
3. Nebendrinti buvimo vietos. Draugai nematys jūsų įrenginio žemėlapyje ir nematys jo būsenos.
6.9.2.7. Nuostatos.
„Navitel.Draugai“ turi papildomų nuostatų, kurias galite nustatyti
„Navitel.Draugai“ meniu arba pagrindiniame meniu (Meniu –
Nuostatos – Internetinės paslaugos – Draugų nuostatos).
1. Aktyvinti paslaugą „Navitel.Draugai“: įjungti / išjungti
2. Profilis: jūsų profilis, kuriame galite keisti informaciją apie
save. Visi duomenys bus matomi naudotojams atliekant
paiešką, taip pat įtraukus jus į draugus (profilyje).
3. Pamiršti slaptažodį: aktyvi, jei prieš tai įrašėte savo slaptažodį. Pasirinkus šį elementą programa parodys pranešimą,
kad kitą kartą prisijungdami turėsite įvesti slaptažodį.

Pav. 99

4. Privatumo nuostatos: žr. pastraipą „Privatumas“.
5. Nerodyti neprisijungusių naudotojų: kai ši nuostata aktyvi,
neprisijungę draugai nebus rodomi žemėlapyje.
6. Keitimosi vietos duomenimis dažnis. Kuo didesnis dažnis, tuo
greičiau atnaujinamos draugų ir naudotojo buvimo vietos. Tačiau
didesnis dažnis padidina ir naudojamą duomenų srautą
(apmokėjimas už duomenų srautą priklauso nuo paslaugų
tiekėjo). Numatytasis dažnis yra 10 sekundžių.
7. Privatumo režimas naujiems draugams: numatytasis privatuPav. 100
mas naujiems draugams. Jei naujiems draugams nustatomos
privatumo nuostatos (išskyrus „Nustatyti atskirai“), automatiškai parenkamas šis režimas. Jei meniu
pasirinkote mygtuką „Nustatyti atskirai“ (arba draugystės užklausų dialogo languose), bus rodomas skaitinis indikatorius (1),
kuris reiškia, kad turite nustatyti naujo draugo privatumo
nuostatas (informacija draugystės užklausos dialogo languose
bus dubliuojama). Kol naudotojas nenustatys privatumo režimo,
įrenginio buvimo vieta draugams nebus rodoma.
8. Jūsų buvimo vieta naudojantis paslauga „Navitel.Draugai“:
nustatomas buvimo vietos nustatymo šaltinis draugų paslaugai
– arba naudojamas GPS jutiklis, arba vieta pasirenkama rankiniu būdu.

Pav. 101

6.9.2.8. „Navitel.Pokalbis“
Naudodami paslaugą „Navitel.Draugai“ naudotojai gali keistis su draugais asmeniniais pranešimais. Tam
turite atverti pokalbių langą (paspaudę piktogramą „Navitel.SMS“) ir sukurti naują pokalbį: spustelėkite
mygtuką „Sukurti naują pokalbį“, esantį ekrano apačioje, tada „Sukurti Navitel.Draugų pokalbį“ ir pasirinkite
draugą.
Pranešimai rikiuojami senėjimo tvarka. Naujausi pokalbiai bus sąrašo pradžioje. Neperskaitytus
pranešimus nurodo žalias indikatorius, esantis viršutiniame dešiniajame pseudoportretų kampe.
6.9.2.9. Pokalbiai
Pokalbių su draugais lange rodomi gauti ir išsiųsti pranešimai, surikiuoti pagal datą, senėjimo tvarka.
Kairėje pusėje baltame fone rodomi jūsų draugų paranešimai, dešinėje pusėje pilkame fone – jūsų pranešimai.
Pranešimai, esantys vienoje pusėje, grupuojami, jei jų siuntimo laikas nesiskiria daugiau nei 10 minučių.
Kai slenkate per istoriją, programa siunčia serveriui senesnių pranešimų užklausą, ir jie automatiškai
įtraukiami į pokalbių sąrašą.
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Jei norite siųsti naują pranešimą, turite atverti klaviatūrą, įvesti pranešimą ir spustelėti mygtuką „Siųsti“.
Siunčiami pranešimai pažymėti oranžine spalva. Pranešimai, kurių išsiųsti nepavyko, rodomi raudonos
spalvos. Spustelėjęs neišsiųstą pranešimą, naudotojas gali bandyti išsiųsti jį dar kartą.
Pokalbių programa teikia galimybę siųsti skirtingų tipų buvimo vietas. Jei norite prie pranešimo pridėti buvimo vietą, spustelėkite mygtuką „Pridėti“ ir pasirinkite norimą vietą. Spustelėjus pranešimą su vieta,
žemėlapyje rodomas nurodytas taškas.
6.9.2.10. Naujienų rodymas
Mygtukai žemėlapyje („Navitel.SMS“, „Navitel.Draugai“) teikia galimybę rodyti tam tikrą naujienų skaičių.
Paslauga „Navitel.SMS“ rodo naujienų pranešimus, o „Navitel.Draugai“ – naujų draugų, kuriems nenustatytos privatumo nuostatos, užklausas. Iškylančiame meniu „Navitel.Draugai“ galite peržiūrėti visu naujus,
bet surikiuotus elementus (102 pav.).
6.9.2.11. Draugai žemėlapyje
Žemėlapyje rodomi visų jūsų draugų įrenginiai (išskyrus tuos,
kurie neprisijungę, jei įjungta atitinkama nuostata). Jei draugas
yra prisijungęs, jo piktograma žemėlapyje rodoma žalios, jei
neprisijungęs – baltos spalvos. Spustelėjus draugo piktogramą
atveriamas jo profilis.
Jei draugai yra per arti vienas kito (vienos piktogramos centras
dengia kitas), jie sujungiami į vieną piktogramą su atskirų
įrenginių skaičiaus indikatoriumi viršutiniame dešiniajame
kampe. Paspaudus piktogramą atveriamas draugų, kurie
pažymėti ta piktograma, sąrašas.
.

Pav. 102

7. Nesklandumų šalinimas
7.1. Galima klaida
Problema

Programa
nepasileidžia

Nėra ryšio
su palydovais

Programa buvo
uždarytas dėl
sistemos klaidos
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Sprendimas
1.
Iš naujo įdiekite programinę įrangą. Apsilankykite http://www.navitel.cz/
update/hidden-secure-page, įveskite savo licencijos raktą ir atsisiųskite naujinį.
Tada, vadovaudamiesi interneto svetainėje pateiktomis instruk-cijomis, įdiekite jį.
2.
Patikrinkite SD („micro SD“) kortelę (jei programinė įranga į ją įrašyta).
Pasidarykite atsarginę visų duomenų kopiją ir suformatuokite kortelę.
3.
Patikrinkite ekrano veikimą.

1. Patikrinkite, ar įjungtas GPS ryšys. Palydovo piktograma turi būti žalios spalvos.
2. Atnaujinkite žemėlapius ir programinę įrangą. Apsilankykite
http://www.navitel.cz/update/hidden-secure-page, įveskite savo licencijos raktą ir
atsisiųskite atitinkamą archyvo failą. Vadovaudamiesi interneto svetainėje pateiktomis instrukcijomis įdiekite jį.
3. Paspauskite „Meniu“ – „Puslapiai“ – „Palydovai“. Jei matote geltonos spalvos
piktogramą – GPS nuostatos yra tinkamos. Palikite įrenginį atviroje vietovėje (ant
palangės, balkone, ant prietaisų skydelio), tada jo nejudindami palaukite, kol bus
užmegztas GPS ryšys.
4. Patikrinkite, ar jokia kita programinė įranga nenaudoja to paties COM prievado,
kaip ir GPS imtuvas.
5. Atstatykite gamyklos numatytąsias GPS nuostatas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
6. Jei visi šie veiksmai nepadeda, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą,
kad ten patikrintų GPS imtuvo veikimą.

Važiuojant maršrutą:
1. Panaikinkite DataRoute.bin failą (pagrindiniame katalogą ar Navi aplanką jei
naudojate asmeninis navigavimo įrenginys).
Įrašant pėdsaką:
1. Atnaujinkite programinės įrangos versiją. Aplankykite http://www.navitel.cz/
update/hidden-secure-page, įveskite savo licencijos raktą ir atsisiųskite atitinkam
failo archyvo. Vadovaudamiesi interneto svetainėje je pateiktomis instrukcijomis
įdiegti jį.
Kiti atvejai:
1. Atnaujinkite programinės įrangos versiją. Apsilankykite http://www.navitel.cz/
update/hidden-secure-page, įveskite licencijos raktą ir atsisiųskite atitinkam failo
archyvo. Vadovaudamiesi interneto svetainėje instrukcijomis įdiegti jį.
2. Patikrinkite SD (Micro SD) - kortelė (jei programinė įranga yra saugomi ant jo).
Atsarginių vis duomen kopijų ir suformatuokite kortelę.

Problema
Programa veikia
demonstraciniu
režimu po prietaiso
techninė priežiūra,
OS pasikeitė ar
aparatinės
programinės įrangos
atsisiųsti.

Sprendimas
1. Patikrinkite, ar pagrindiniame aplanke yra failas „Navitel Activation Key.txt“;
2. Siųsti prašymą support@navitel.cz su tokiu turiniu:
Tema: Prašau perregistruoti programinę įrangą.
Reikalinga turinys:
1. Programinė įranga licenzijos raktas (22 skaitmenų numeris) arba aktyvavimo
failą;
2. Vardas ir kontaktinis numeris.
Nuotraukos programinės įrangos licencijos rakto voko turi būti pridedamas prie
laiško.

Nepavyksta aktyvinti 1. Patikrinkite, ar pagrindiniame aplanke yra failas „Navitel Activation Key.txt“;
2. Jei tai OEM versija, patikrinkite, ar tame įrenginyje programinė įranga buvo
programos arba
užregistruota.
žemėlapį.
Kiekvien kart
paleidus program
rodomi skirtingi ID.
Nėra garso

Patikrinkite ar MultiDID programinė įranga yra numatytoji. Jei ne - ištrinkite jį ir
nusiųskite pakartotinės registracijos prašymą (žr pirmiau).
1. Patikrinkite, ar aplanke \NavitelContent\Voices\ yra balso paketai;
2. Paspauskite "Meniu" - "Nuostatos" - "Įrenginys" - "Garsas" ir įsitikinkite "Išjungti
gars" parinktis išjungtas.

1. Prašome įsitikinkite, kad yra įdiegta žemėlapių rinkinys ir programinės įrangos
versija atnaujinta ("Meniu" - "Informacija");
2. Prašome įsitikinkite, kad žemėlapių rinkinys atitinka programinės įrangos
Problemos su
versija. Nauja rinkinys žemėlapiai gali būti atsisiunčiami iš "http://www.navitel.cz/
žemėlapiais veikiant update/hidden-secure-page" įvedę savo licenzijos raktą
programinei rangai 3. Prašome įsitikinkite, kad neoficialūs žemėlapiai trūksta "Atlas" aplanką. Jei
turite tokių žemėlapius savo prietaise, prašome perkelti juos į kitą aplanką ir IT
indeksą vėliau, jei reikia;
4. Nusiųskite laišką support@navitel.cz su savo problema arba skambinti: +420
225 852 852.

1. Paspauskite „Start“ – „Nuostatos“ – „Today“.
Navitel plug-in
2. Pasirinkite "elementai" puslapį ir atžymėkite "Navitel Šiandien" elementą.
šiandien ekrane
negali būti išjungtas Jei norite pakeisti plug-in dydžio, paspauskite "Nuostatos" ir pasirinkite reikiama
formatą.

Dėmesio! Niekada ištrinti programinę įrangą ir žemėlapiai aktyvacijos failo.

7.2. Programos paleidimas po gedimo
Jei programa buvo uždarytas neteisingai (pvz., jūsų prietaiso akumuliatorius turėjo mažą mokestį), per
kitą paleisti pamatysite po-avarijos informaciją.
Šiame režime, galite pasirinkti vieną iš šių variantų:
„Paleisti program“ – jei programinė įranga pradeda į po-avarijos režimu pirmą kartą, pasirinkite šią
parinktį. Šiuo atveju, "Navitel Navigator" bus išsaugoti visus savo nustatymus, bet yra tikimybė, kad per
neteisingą stotelės klaida atsirado, todėl Navitel Navigator" dirbs netinkamai. Jei programinė įranga nėra
tinkamai paleisti kai pasirenkate šią parinktį, pabandykite vieną iš toliau pateiktų parinkčių.
„Atkurti nustatymus iš paskutinio sėkmingo paleidimo“ – Navitel Navigator "automatiškai išsaugo visus
vartotojo duomenis ir nustatymus, kai ji veikia be nesklandumų. Jūs galite naudoti juos pradėti po avarijos
programinę įrangą. Pastaba, kad paskutiniai pakeitimai, pvz., nustatymus, paskutinių vietų ir mėgstamų
sąrašus, kurie buvo pakeisti paskutinę darbo sesijos metu gali būti praleisti.
„Atstatyti visas nuostatas“ – jei ne iš variantų aukščiau nepadarė "Navitel Navigator" pradėti tinkamai,
naudokite šį meniu elementą. Pastaba, kad istorija, mėgstamiausi sąrašai, visi nustatymai bus praleista,
bet Kelio ir Navitel.SMS bus išsaugotas.
Jei programa nepasileidžia juk, prašome susisiekti su mūsų techninę paramą: support@navitel.cz
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