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Введення
Програма Навітел Навігатор є багатофункціональним навігаційним інструментом, призначеним для
ефективного пошуку найбільш швидкого маршруту на карті, і не вимагає підключення до інтернету для
функціонування.
В даному документі описані елементи призначеного для користувача інтерфейсу, основні функції
навігаційної програми, а також порядок дій користувача при виконанні типових операцій.
Зверніть увагу, що в цьому документі також містяться інструкції по онлайн послуг і можливостей
програми. Якщо на використовуваному вами пристрої не передбачена можливість підключення до
інтернету, швидше за все, між видом програми на вашому пристрої і її зображенням на малюнках в цьому
документі можуть бути незначні невідповідності.
Рекомендується уважно вивчити дане керівництво перед використанням програми Навітел Навігатор.
Інструкція по установці програми на планшет/смартфон/телефон доступна за посиланням: http://navitel.
ua/ua/support/instructions/nn-install
Інструкцію по реєстрації програми ви можете знайти, перейшовши за посиланням: http://navitel.ua/ua/
support/instructions/nn-registration/
Переглянути інструкцію по покупці програми і карт можна за посиланням: http://navitel.ua/ua/support/
instructions/buy-a-map/

Правила безпеки
• Налаштування програми і прокладка маршруту повинні виконуватися до початку руху транспортного
засобу.
• Зміна налаштувань програми та/або редагування маршруту після початку руху повинні виконуватися
тільки після зупинки транспортного засобу в належному місці.
• Під час водіння рекомендується не відволікатися на екран вашого навігаційного пристрою, а слідувати
голосовим вказівкам, попередньо перевіривши налаштування звуку пристрою.
• Ви зобов’язані дотримуватися правил дорожнього руху, включаючи обмеження швидкості і регуляцію
смуг руху, і виконувати маневри тільки там, де це дозволено і безпечно.
Пам’ятайте! Безпека на дорозі - питання першорядної важливості!
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Інтерфейс програми
На зображеннях нижче відзначені основні елементи інтерфейсу. Їх опис наведено в таблиці нижче.
Пристрій, зображений на малюнку, використовується в якості прикладу. Пристрій користувача і орієнтація
екрану можуть відрізнятися від наведених у прикладі.
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Панель знаків
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Коли активне вікно карти, на екрані відображається панель значків. Значки на цій
панелі можуть використовуватися для швидкого переходу до певних налаштувань
програми або деяким програмним функціям, а також для отримання відомостей
про роботу програми. Ви можете змінити набір значків на панелі. Детальний опис
використання і регулювання панелі значків ви можете знайти в пункті Кнопки на
карті розділу Інтерфейс.
Примітка: зверніть увагу, що кількість відображуваних значків на панелі інструменту
може змінюватися в залежності від орієнтації екрану.

2

Точка на карті

Такий значок з’являється при натисканні на будь-яку область на карті. Крім того,
внизу вікна карти з’являються кнопки Курсор і Зберегти, за допомогою яких ви
можете виконувати деякі операції з вибраним пунктом. Більш детальну інформацію
про роботу з картою ви можете знайти в розділі Вікно карти.

3

POI

Відображення різних об’єктів інфраструктури (POI) на карті. Різним категоріям POI
присвоєні різні значки. Також в програмі є безліч унікальних значків для різних брендів,
торгових центрів, гіпермаркетів, АЗС і т.д. У програмі є можливість налаштовувати
відображення POI на карті: ви можете вмикати/вимикати відображення як цілих
категорій об’єктів, так і їх конкретних підкатегорій або окремих елементів. Щоб
дізнатися більше про POI, дивіться розділ Фільтрація POI

4

SPEEDCAM

Датчики SPEEDCAM є значки на карті, що попереджають про камери контролю
швидкості, радарах, засідках, небезпечних перехрестях, лежачих поліцейських
і пішохідних переходах. Щоб дізнатися більше про цю функціональності, дивіться
розділ Попередження.

5

Події

Приклад дорожнього події, нанесеного на карту іншими людьми Навител.Подiя.
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Кнопки на
карті

Ці кнопки призначені для контролю виду карти (2D/3D), масштабу, і для швидкого
доступу в вікно Навітел.Подія. Інструкцію щодо включення і виключення цих кнопок
ви можете знайти в розділі Кнопки на карті.

7

Головне меню

При натисканні на кнопку відкривається головне меню програми.

8

Курсор

Кнопка Курсор з’являється тільки при виборі точки на карті. При натисканні на
кнопку відкривається вікно Мій маршрут, в якому ви можете виконувати з вибраним
пунктом різні операції. Більш детальну інформацію по вікні Мій маршрут ви можете
знайти в розділі Вікно карти.

9

Кнопка
«Зберегти»

Ця кнопка з’являється тільки при виборі точки на карті. Кнопка Зберегти призначена
для збереження вибраної точки в якості шляхової точки. Більш детальну інформацію
про подорожні точки і роботі з ними ви можете знайти в розділі Шляхові точки.

10

Майбутній
маневр

Показує два наступних по ходу маршруту повороту, розвороту, а також відстань
до кожного з них. Натискання по знаку відкриває контекстне меню, в якому
можна зупинити ведення по маршруту і управляти іншими маршрутними опціями
(докладніше див.розділ Зміна маршруту).

11

Прогресбар руху по
маршруту

Відображає пройдений шлях маршруту

12

Маршрут

Активний маршрут. Якщо в програмі використовується інформація по заторах,
то лінія маршруту може бути забарвлена в різні кольори, що відповідають різним
ступеням завантаженості доріг (докладніше про затори див. Навiтел.Затори). Якщо
інформація про затори не використовується, то колір лінії маршруту синій

13

Вулиця після
маневра

Ця інформаційна панель відображає назву вулиці, що йде за майбутнім маневром.
Якщо виконані певні умови, то замість відображення вулиці, інформаційна панель
буде відображати смуги руху з допустимими маневрами. Це відбувається тільки
перед перехрестям і тільки якщо проїзд перехрестя в заданому напрямку можна
здійснити не за будь-якої смуги (при наявності інформації в карті).

14

Швидкість

Швидкість вашого руху.

15

Панель
датчиків

За замовчуванням відображає наступні індикатори: загальний передбачуваний час
у дорозі, загальна довжина маршруту, час прибуття в кінцеву точку маршруту. Набір
індикаторів може бути змінений користувачем. Більш детальну інформацію про
датчиках в Навітел Навігаторі дивіться в розділі Датчики.

16

GPS-курсор

Вказує дане місце розташування пристрою, коли GPS приймач включений.

17

Поточна
вулиця

Назва вулиці, по якій в даний момент часу відбувається рух. Інформаційна панель
активна тільки під час з’єднання з супутниками. Якщо на карті в даному місці
недоступна точна інформація про вулиці або дорогах, то відображається тільки
напрямок (Північ, Південь, Захід, Схід).
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Установка карт
Перед початком роботи з програмою вам необхідно придбати карти вашого регіону:

1
2
3
4
5

Виберіть

> Мій Навітел > Придбати карти.

У списку, виберіть відповідну карту і здійсніть покупку (докладніше див. інструкцію з купівлі карт).
Виберіть

> Мій Навітел > Завантажити карти.

У списку, виберіть придбану раніше карту і натисніть Завантажити.
Після закінчення завантаження натисніть кнопку Встановити.

Оновлення карт
Для оновлення придбаних раніше карт:

1
2

Виберіть

> Мій Навітел > Завантажити карти.

У списку, що відкрився, виберіть карту, яку ви хочете оновити, і натисніть Оновити.

6

Інструкція користувача - Навiтел Навiгатор

Ваш маршрут
У цьому розділі описуються способи створення і зміни маршрутів, а також інші можливості роботи
з маршрутами, представлені в програмі.

Створення маршруту
Перед створенням маршруту переконайтеся, що на пристрої увімкнено GPS приймач.

Щоб прокласти маршрут від вашого поточного місця розташування до будь-якої точки на карті:

1
2

Виберіть

> Маршрут > Створити маршрут.

У вікні, Знайти виберіть один з варіантів пошуку точки:
По адресу
Пошук точки по адресу
Найближчі
Пошук точки поблизу встановленого орієнтиру
Друзі
Пошук точки місцезнаходження друга
Шляхові точки
Пошук точки в списку шляхових точок
Історія
Пошук точки в історії
Улюблені
Пошук точки серед найбільш часто відвідуваних адрес
По координатах
Пошук точки по її координатах

На карті
Ручний пошук точки, пошук на карті

3

Виберіть точку, до якої ви хотіли б прокласти маршрут від вашого поточного місця розташування,
натиснувши на неї в списку.
Відкриється сторінка Мій маршрут.
У разі якщо обраний пошук за координатами або за адресою, в правому верхньому куті натисніть на
кнопку Результат, а в разі вибору Найближчі, вам буде запропоновано спочатку вибрати тип орієнтира,
поруч з яким буде здійснюватися пошук, а потім категорію шуканої точки..

4

У лівому нижньому кутку сторінки натисніть кнопку Поїхали!

Маршрут буде прокладений від вашого місця розташування до даної точки. Програма запропонує
3 альтернативних маршруту із зазначенням відстані і розрахункового часу до точки фінішу.
Або натисніть на поле адреси (поле назви об’єкта), щоб відкрити сторінку Властивості обраної точки,
де доступні інші опції по роботі з точкою:
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• Початок маршруту
Обрана точка стає початковою точкою маршруту (буде потрібно відключити GPS).
• Заїхати (при прокладеному маршруті)
Обрана точка стає наступною точкою маршруту після початкової (або поточної).
• Фініш (при прокладеному маршруті)
Прокладений маршрут триває до обраної точки.
Крім того, в сторінці Властивості міститься докладна інформація про точку, наприклад її адресу,
координати, відстань між точкою і ваше положення, а також будь-яка інша доступна інформація..

Змiна маршруту
Для зміни прокладеного маршруту ви можете використовувати будь-який з двох методів, описаних в
цьому розділі.

За допомогою знака майбутнього маневру (при прокладеному маршруті):

1

У лівому верхньому кутку карти натисніть на знак майбутнього маневру.
Відкриється діалогове вікно Маршрут.

2

У діалоговому вікні виберіть одну з наступних опцій:
Відключити ведення
Видалення маршруту. Якщо включений режим симуляції маршруту, то замість цієї
опції буде Зупинити симуляцію
Об’їзд
Програма прокладе інший маршрут
Симуляція маршруту
Включення режиму симуляції руху по заданому маршруту
Наступна точка
Видалення наступної проміжної точки маршруту
Показати маршрут
Відображення всього маршруту на карті
Налаштування
Відображення вікна Навігація
Відміна
Закриття діалогового вікна

За допомогою меню:

1
2
3

Виберіть

> Маршрут > Редагування маршруту.

У вікні, що відкрилося, Знайти виберіть один з варіантів пошуку точки.
Виберіть точку, до якої ви хотіли б прокласти маршрут від вашого поточного місця розташування,
натиснувши на неї в списку.
Відкриється сторінка Мій маршрут.
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У разі якщо обраний пошук за координатами або за адресою, в правому верхньому куті натисніть на
кнопку Результат, а в разі вибору Найближчі, вам буде запропоновано спочатку вибрати тип орієнтира,
поруч з яким буде здійснюватися пошук, а потім категорію шуканої точки.

4

У лівому нижньому кутку сторінки натисніть кнопку Поїхали!
Маршрут буде прокладений від вашого місця розташування до даної точки. Програма запропонує 3
альтернативних маршруту із зазначенням відстані і розрахункового часу до точки фінішу.
Або натисніть на поле адреси (поле назви об’єкта), щоб відкрити сторінку Властивості обраної точки,
де доступні інші опції по роботі з точкою:
• Початок маршруту
Обрана точка стає початковою точкою маршруту (буде потрібно відключити GPS).
• Заїхати (при прокладеному маршруті)
Обрана точка стає наступною точкою маршруту після початкової (або поточної).
• Фініш (при прокладеному маршруті)
Прокладений маршрут триває до обраної точки.
Крім того, в сторінці Властивості міститься докладна інформація про точку, наприклад її адресу,
координати, відстань між точкою і вашим місцеположення, а також будь-яка інша наявна інформація.

Швидкий пошук
Створювати і змінювати маршрут ви також можете за допомогою швидкого пошуку:

1
2
3

4

Виберіть

> Знайти.

У вікні,що відкрилося, Знайти виберіть один з варіантів пошуку точки.
Виберіть точку, до якої ви хотіли б прокласти маршрут від вашого поточного місця розташування,
натиснувши на неї в списку.
Відкриється сторінка Мій маршрут.
У разі якщо обраний пошук за координатами або за адресою, в правому верхньому куті натисніть
на кнопку Результат, а в разі вибору Найближчі, вам буде запропоновано спочатку вибрати тип
орієнтира, поруч з яким буде здійснюватися пошук, а потім категорію шуканої точки.
У лівому нижньому кутку сторінки натисніть кнопку Поїхали!
Маршрут буде прокладений від вашого місця розташування до даної точки. Програма запропонує 3
альтернативних маршруту із зазначенням відстані і розрахункового часу до точки фінішу.
Або натисніть на поле адреси (поле назви об’єкта), щоб відкрити сторінку Властивості обраної точки,
де доступні інші опції по роботі з точкою:
• Початок маршруту
Обрана точка стає початковою точкою маршруту (буде потрібно відключити GPS).
• Заїхати (при прокладеному маршруті)
Обрана точка стає наступною точкою маршруту після початкової (або поточної).

• Фініш (при прокладеному маршруті)

Прокладений маршрут триває до обраної точки.

Крім того, в сторінці Властивості міститься докладна інформація про точку, наприклад її адресу,
координати, відстань між точкою і ваше місцеположення, а також будь-яка інша наявна інформація.
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Вiкно карты
Щоб прокласти або змінити маршрут за допомогою карти, виконайте кроки:

1
2

У вікні карти виберіть місце або POI (об’єкт інтересу), яке необхідно внести в маршрут.

3

У лівому нижньому кутку сторінки натисніть кнопку Поїхали!

Внизу вікна натисніть на кнопку Курсор.
Відкриється сторінка Мій маршрут.

Маршрут буде прокладений від вашого місця розташування до даної точки. Програма запропонує 3
альтернативних маршруту із зазначенням відстані і розрахункового часу до точки фінішу.
Або натисніть на поле адреси (поле назви об’єкта), щоб відкрити сторінку Властивості обраної точки,
де доступні інші опції по роботі з точкою:
• Початок маршруту
Обрана точка стає початковою точкою маршруту (буде потрібно відключити GPS).
• Заїхати (при прокладеному маршруті)
Обрана точка стає наступною точкою маршруту після початкової (або поточної).
• Фініш (при прокладеному маршруті)
Прокладений маршрут триває до обраної точки.
Крім того, в сторінці Властивості міститься докладна інформація про точку, наприклад її адресу,
координати, відстань між точкою і ваше положення, а також будь-яка інша наявна інформація.

План маршруту
Щоб побачити інформацію про майбутні маневри по ходу маршруту, виберіть >
Маршрут> План
маршруту.
Відкриється вікно Маршрут, в якому буде показана інформація про всі маневри по ходу маршруту із зазначенням
відстані до них, а також назви вулиць.

Експорт маршруту
Щоб експортувати створений маршрут на інший пристрій, виконайте наступні дії:

1
2

Виберіть

3
4

Задайте назву файлу маршруту.

5

Скопіюйте файл маршруту на інший пристрій.

> Маршрут > Експорт.

Виберіть папку, в яку ви хочете завантажити маршрут, потім вкажіть тип файлу, в якому маршрут
повинен бути збережений.
Натисніть
.
У вказаній директорії буде створено файл маршруту.
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Iмпорт маршруту
Щоб імпортувати файл маршруту:

1
2
3

> Маршрут> Iмпорт.

Виберіть

Виберіть папку, в якій розташований файл маршруту, виберіть тип файл.
Натисніть

.

Незважаючи на те, що імпортований маршрут буде містити всі ті ж проміжні точки, схема руху може
відрізнятися через можливі відмінностей у версіях карти, а також обліку інформації про про затори.

Шляховi точки
Навітел Навігатор надає вам можливість зберігати в програмі координати або адреси місць в якості
шляхових точок. Згодом ви зможете використовувати збережені шляхові точки при роботі з маршрутами,
а також завжди бачити їх на карті. Скористатися шляховою точкою при створенні або зміні маршруту
можна за допомогою категорії пункту Шляхові Точки в меню Пошук..
Щоб створити точку маршруту:

1

Відзначте точку на карті одним з двох способів:
a. Натисканням на карту;
b. Скориставшись пошуком.

2
3

Встановивши точку на карті, натисніть Зберегти в правому нижньому кутку екрану.
У вікні Шляхові точки задайте назву точки, дайте опис, і визначте тип. Якщо назва не задана,
програма автоматично привласнює точці порядкову назву, що складається з трьох цифр.

Створити шляхову точку можна також за допомогою меню програми, для цього виберіть
> Знайти
> Шляхові точки. У вікні, що відкрилося, в нижньому лівому кутку екрана, натисніть Додати точку.
Зверніть увагу, що точці, створеної таким чином, привласнивши координати вашого поточного місця
розташування. Якщо координати з яких-небудь причин не можуть бути визначені, замість них будуть
використані координати позиції курсора.
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Налаштування
В цьому розділі інструкції перераховуються і описуються можливості програми по налаштуванню її
функціональності. Налаштування описуються в порядку їх розташування в інтерфейсі програми.

Карта
У Навітел Навігаторі ви можете змінити параметри відображення карти. Для переходу в меню налаштувань
карти виберіть
> Налаштування > Карта. У цьому меню доступний ряд налаштувань, що впливають
на поведінку карти при використанні програми.
Північ зверху — Верхня частина карти завжди орієнтована на
північ.
Обертати карту по руху — Верхня частина карти буде орієнтована
по напрямку руху.
Доступ до цих опцій можна також отримати через панель
інструментів (панель значків) у вікні карти.
Автоматичне масштабування — коли включено, програма
автоматично масштабує карту під час руху в залежності від
швидкості вашого переміщення. Ви можете налаштувати наступні
параметри автоматичного масштабування:
• Використовувані масштаби
Вибір інтервалу масштабів, в межах якого буде виконуватися
автоматичне масштабування.
• Переважний масштаб
Установка значення масштабу, до якого програма повинна прагнути
при автоматичному масштабуванні.
У цьому блоці параметрів ви можете налаштувати роботу
візуальних ефектів програми. Зверніть увагу, що використання
візуальних ефектів може зменшити продуктивність роботи
програми.
Малювати 3D моделі від — установка мінімального масштабу, на
якому буде видно 3D моделі об’єктів на карті.
Нахил карти — ви можете налаштувати ступінь нахилу карти
щодо вертикалі при перегляді її в 3D-режимі.
Автовповернення — якщо включений, то карта буде автоматично
повертатися до вашого поточного розташування через деякий
час після останнього досконалого вами дії. За допомогою
повзунка визначте інтервал часу, через який карта повинна
автоматично повернутися до вашої позиції. Мінімальний час - 5
секунд, максимальна - 40 секунд.
Вiдображати пройдений маршрут — пройдений в рамках діючого
маршруту шлях буде виділено на карті прозорим кольором.
Показувати два наступних маневра — замість одного маневру на
знак майбутнього маневру буде відображено два.
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Інші карти
Програма Навітел Навігатор дозволяє вам створювати власні атласи. Атлас - це набір карт, які
використовуються програмою для пошуку і прокладки маршрутів.

Створення атласу
Для створення нового атласу виконайте наступні кроки:

1
2
3

Переконайтеся в тому, що програма вимкнена.

4

Скопіюйте необхідні файли карт в створену папку, після чого
відключіть пристрій від ПК і запустіть Навітел Навігатор.

5
6

Виберіть

7

Дочекайтеся, поки програма створить новий атлас і проведе
його індексацію.

Підключіть ваш пристрій до ПК.
Створіть папку на вашому пристрої в зручній для вас
директорії. Зверніть увагу, що програма може не мати
доступу до деяких папок в відповідниками з вимогами
вашої ОС.

> Налаштування > Інші карти > Додати атлас.

Відкрийте директорію, в якій була створена папка, знайдіть
папку, потім натисніть на значок глобуса праворуч від
створеної папки.

Для перемикання з поточного атласу в інший, виберіть
>
Налаштування > Інші карти, потім натисніть на атлас і підтвердіть
ваш вибір. Всі інші атласи при цьому закриються.

Видалення атласу

1
2

Виберить

> Налаштування > Інші карти

Натисніть на значок карандаша , потім натисніть на
хрестик , розташований зліва від імені атласу, і натисніть
Видалити.
Коли атлас видалений, файли карт залишаються на пристрої.

Для видалення всіх створених атласів натисніть Видалити все
в правому нижньому кутку екрану Атласи. Видалення чинного
атласу неможливо.
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Навігація
У цьому пункті меню ви можете налаштувати механізм прокладки маршруту відповідно до ваших
уподобань. Для переходу в меню налаштувань навігації виберіть
> Налаштування > Навігація.
Вид транспорту — можна вибрати вид транспорту, на якому
ви пересуваєтеся. Це дозволить поліпшити якість прокладки
маршруту, так як при прокладанні буде також враховуватися тип
вашого засобу пересування.
Натисніть на меню, що випадає вікно списку Вид транспорту, щоб
відкрити список видів транспорту, потім виберіть відповідний
пункт.
При виборі деяких видів транспорту вам також пропонується
вказати габарити вашого засобу пересування. Після додавання
інформації про параметри вашого транспортного засобу програма
стане враховувати ці дані при побудові наступних маршрутів.
Зверніть увагу, що дане налаштування можна використовувати,
лише якщо карта містить відповідні дані.

Маршрут по дорогам — може прокладатися по дорогах.
Маршрут по прямій — може прокладатися по прямій.
Зверніть увагу, що побудова маршруту По прямій призначений
тільки для вимірювання відстані між об’єктами. Ні в якому разі не
можна використовувати даний тип побудови маршруту для навігації.
У цьому блоці налаштувань ви можете виключити деякі типи доріг
з побудови маршрутів. Програма буде уникати використання
зазначених типів доріг при плануванні маршруту.
При відсутності можливості побудови маршруту з вибраними
обмеженнями, маршрут може бути побудований з порушеннями
одного або декількох заданих обмежень.
Попереджувати про маневр — встановити час до майбутнього
маневру, за який система вперше повинна вас про нього
оповістити.
Притягання: Автоматично — активує механізм зменшення
похибки при визначенні координат і притягує курсор до
найближчої дороги, яка є на карті. Використовуйте цю функцію,
якщо помічаєте, що курсор поводиться нестабільно, часто
коливається.
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Перепрокладка маршруту — можливо налаштувати сценарії, при
яких програма повинна перебудовувати маршрут. Доступно два
сценарії:
• При віддаленні маршруту на
Установка дистанції відхилення від поточного маршруту, при якій
програма повинна перебудувати маршрут поточної позиції.
• Є маршрут швидше на
Установка часу, за який новий маршрут повинен бути швидший
чинного, щоб програма справила перебудову маршруту. Робота
даної настройки залежить від інформації, одержуваної при оновленні
сервісу Навітел.Затори.

Інтерфейс
У цьому меню розташовано набір налаштувань, які допоможуть вам персоналізувати інтерфейс програми.
Для переходу в меню налаштувань інтерфейсу виберіть
> Налаштування > Інтерфейс.
Кнопки на карті — Вибравши пункт ви потрапите в меню, в якому
ви можете налаштувати які значки повинні відображатися на
панелі інструментів у вікні карти. Щоб включити або виключити
відображення будь-якого значка, просто натисніть на нього. Колір
галочки на цьому значку зміниться.
• Якщо галочка на значку зеленого кольору – , це означає, що
значок буде відображатися на панелі інструментів, так само як
і всі супутні статуси, які будуть впливати на його вид.
• Якщо галочка сіра –

, значок не буде відображатися.

• Якщо галочка наполовину зелена – , це означає, що
включено відображення лише частини статусів значка.
Якщо ви хочете змінити властивості відображення статусів
певного значка, натисніть кнопку
зліва від цього значка, потім
виберіть статуси значка, які повинні відображатися.
Скiн — вибір колірної гами інтерфейсу:
• Денний скін
• Нічний скін
• Автоматичний
Чергує денний і нічний скін в залежності від поточного часу
в вашому часовому поясі, а також при в’їзді в тунелі (якщо
карта містить інформацію). З 6:00 до 18:00 - денний скін,
з 18:00 до 6:00 - нічний.
Приховати кнопки — дозволяє вам задати час з моменту
останнього торкання екрану, через яке зі сторінки Карта програма
ховає всі функціональні кнопки, залишаючи тільки датчик
поточної швидкості. При торканні екрану всі заховані кнопки
знову з’являються на дисплеї.
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Ховати меню — подібно до попереднього пункту, ви можете
встановити час з моменту останнього торкання екрану, через яке
програма повинна заховати контекстне меню роботи з функцією.
Показувати смугу прокрутки — Ця установка дозволяє включати
і вимикати відображення смуги прокрутки, розташованої в правій
частині екрана в меню програми.

Фiльтрацiя POI
За допомогою цього пункту меню ви можете налаштувати відображення на карті різних об’єктів
інфраструктури (POI). Для переходу в цей меню налаштувань виберіть
> Налаштування > Фільтрація
POI.
У вікні Фільтрація POI у вигляді списку представлені різні
категорії об’єктів інфраструктури. Щоб включити або виключити
відображення будь-якої категорії об’єктів інфраструктури, просто
натисніть на неї. Колір галочки на значку категорії зміниться.
• Якщо галочка на значку зеленого кольору – , це означає, що
значок буде відображатися на панелі інструментів, так само як
і всі супутні статуси, які будуть впливати на його вид.
• Якщо галочка сіра –

, значок не буде відображатися.

• Якщо галочка наполовину зелена – , це означає, що
включено відображення лише частини статусів значка.
Якщо ви хочете змінити властивості відображення статусів
певного значка, натисніть кнопку
зліва від цього значка, потім
виберіть статуси значка, які повинні відображатися.
Категорія Всі типи дозволяє налаштовувати всі категорії POI
одночасно. Згодом настройки окремих груп і підгруп можна
змінити.
Для більш детальної настройки параметрів відображення об’єктів
категорії натисніть на значок
, розташований праворуч від
категорії. Відкриється вікно налаштувань, в якому доступні такі
опції:
• Вимкнути всі
Вимкнення відображення всіх елементів даної групи / підгрупи.
• Редагувати все
Зміна налаштувань відображення елементів даної групи / підгрупи.
• Відновити початкові налаштування
Відновлення стандартних (заводських) значень параметрів поточної
групи.
Виберіть опцію Редагувати все, щоб перейти в меню додаткових
налаштувань відображення. У цьому меню доступні наступні
налаштування:
• Видны на масштабах
Налаштування нижнього і верхнього меж масштабу, всередині яких
на карті будуть відображатися значки даної групи.
• Напис видно
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Визначення масштабів карти, при якому назви об’єктів будуть
відображатися. Так само дозволяє повністю прибрати відображення
надписів.
Щоб застосувати настройки, натисніть

.

Для кожної групи об’єктів є свій безумовно інтервал видимості,
який не можна обійти налаштуваннями програми. Например,
світлофор не будуть видимі на масштабі 120 метрів і більш дрібних.

Онлайн сервіси
В меню Online сервіси ви можете налаштувати параметри онлайн сервісів програми Навітел Навігатор.
Онлайн сервіси доступні тільки для пристроїв, підключених до інтернету.
Для переходу в цей меню налаштувань виберіть
опис пунктів вікна Online сервіси.

> Налаштування > Онлайн сервіси. Нижче наведено

Погане з’єднання — можливо налаштувати доступ програми до
інтернету. Щоб онлайн сервіси працювали, програма повинна
мати доступ до інтернету.

Враховувати затори при прокладанні маршруту — ця функція
використовується для того, щоб під час прокладки маршруту
програма також враховувала щільність дорожнього руху. З
урахуванням даних про затори, які програма отримає з інтернету,
буде прокладений оптимальний маршрут.
Показувати затори на карті – включення і виключення
відображення затор на карті.
Оновлювати погоду вручну (див. пункт Погода) – вимкнути
автоматичне оновлення погоди.
Оновлювати погоду автоматично – увімкнути автоматичне
оновлення погоди.
Показувати погоду на карті – відображати інформацію про
погоду у вигляді значка на карті.
Дозволити прийом Навітел.SMS – прийом повідомлення від
інших користувачів програми.
Автоматично відображати спливаюче вікно – спливаюче вікном
відображає повідомлення про нові повідомлення.
Показувати сповіщення Навітел.Новини – Увімкніть цю функцію,
щоб автоматично отримувати повідомлення про оновлення або
зміни функцій програми і її сервісів через сервіс Навітел.Новини.
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Активувати відображення події – увімкніть щоб на картах
відображалися дорожні події, відмічені іншими користувачами
програми. Більш детальну інформацію про послугу Навітел.Подія
можна знайти на сайті NAVITEL®.
Дозволити завантаження з Интернету актуальної інформації
про об’єкт? – Якщо включено, програма завантажує швидко
змінюється інформацію про POI: для АЗС це ціни на бензин, для
кінотеатрів - розклад сеансів тощо Включивши цю функцію при
перегляді детальної інформації про точку, ви зможете бачити
ці дані. Більш детальну інформацію про цю функцію ви можете
знайти на нашому сайті, на сторінці Динамічні POI.
Включити отримання даних від Booking.com – ви будете бачити
на карті готелі, бронювання номерів, яких можливо здійснити
за допомогою сервісу Booking.com, а також зможете робити
бронювання прямо в програмі. Дізнатися більше про цю функцію
ви можете на нашому сайті, на сторінці Сервіс від Booking.com.

Дозволити автоматично оновлення – програма буде автоматично
перевіряти свою версію і карти на наявність доступних оновлень.
Включити Навітел.Друзi – включити/вимкнути сервіс Навітел.
Друзі.
Налаштування Навітел.Друзi – відкрити меню налаштувань
сервісу Навітел.Друзi. Більш детальну інформацію про цей сервіс
і його налаштуваннях можна знайти в спеціальній інструкції на
нашому сайті.
Включити Навітел.Хмара – включити / виключити сервіс Навітел.
Хмара.
Налаштування Навітел.Хмара – доступні додаткові налаштування
сервісу Навітел.Хмара.
Оновлення SPEEDCAM – увімкнути автоматичне оновлення
файлів SPEEDCAM.

Попередження
За допомогою меню налаштувань Попередження ви можете налаштувати параметри оповіщення
системи при русі. Для переходу в цей меню налаштувань виберіть
> Налаштуваня > Попередження.
Обмеження швидкості – у цьому блоці налаштувань ви можете
налаштувати тип оповіщення про чинне обмеження швидкості, а
також задати умову, за якої оповіщення має спрацьовувати.
Доступні звуковий та візуальний типи оповіщення. Можна
включити і вимкнути обидва оповіщення або вибрати тільки
одне. Якщо включено візуальне сповіщення, програма буде
попереджати вас про наявність знака обмеження швидкості на
даній ділянці дороги.
У разі якщо включено звукове сповіщення, вам пропонується
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вибрати тип звукового оповіщення: сповіщати сигналом або
сповіщати голосом.
Зверніть увагу, що голосове повідомлення в усіх випадках
спрацьовує тільки один раз: або при зміні ліміту швидкості на
поточному ділянці дороги (якщо вибрано Сповіщати завжди), або
у разі перевищення ліміту швидкості на домовлену величину. Якщо
рух триває з перевищенням швидкості - подальших повідомлень
не буде.
Ідентично попередньому, в блоці налаштувань SPEEDCAM ви
можете налаштувати тип попереджень про камери контролю
швидкості, радарах, засідках, небезпечних перехрестях, лежачих
поліцейських і пішохідних переходах.
Налаштування оповіщення в цьому блоці ідентичні налаштувань
оповіщення в блоці Обмеження швидкості, які описані в
попередньому пункті.
Вибір типів SPEEDCAM – можливо вибрати об’єкти, що
класифікуються програмою як SPEEDCAM, про яких програма
повинна вас попереджати.
Вiдображати смуги руху – ця функція призначена для
відображення інформації про смуги дорожнього руху і допустимих
маневрах на дорогах з двома і більше смугами руху в одну сторону.
Дана інформація відображається тільки при активному маршруті,
тільки перед перехрестям, і тільки якщо проїзд перехрестя в
заданому напрямку можна здійснити не за будь-якої смуги.

Регіональні налаштування
У цьому меню ви можете змінити мовні налаштування програми, а також налаштувати одиниці виміру,
використовувані в програмі.

Для переходу в цей меню налаштувань виберіть

> Налаштування > Регіональні налаштування.

Мова інтерфейсу – Вибір мови інтерфейсу програми.
Мова карти – можливо вибрати мову для використання при
відображенні назв вулиць і об’єктів на карті.
Голос – можливо вибрати голосовий пакет, який буде
використовуватися для голосових повідомлень. Деякі мови
можуть мати кілька голосових пакетів.
Щоб завантажити будь-який голосовий пакет, натисніть кнопку ,
щоб прослухати - , щоб вибрати голосовий пакет, виділіть його,
натиснувши на нього потім натисніть на значок
в правому
верхньому куті вікна.
Розкладка клавіатури – можливо вибрати розкладку для вашої
клавіатури. В наявності є такі розкладки.
Вібрація після натискання кнопки – включення або виключення
вібрації при використанні екранної клавіатури.
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ЙЦУКЕН v1 - Класична розкладка клавіатури, яка використовується
на більшості стаціонарних ПК.
ЙЦУКЕН v2 - Така ж розкладка клавіатури, як і та, що представлена
вище, але змінюється при вертикальній орієнтації екрану.
ЙЦУКЕН v3 - Букви розташовані аналогічно першому варіанту, але
додаткові клавіші знаходиться в нижній частині дисплея.
АБВГД - Букви розташовуються в алфавітному порядку, зліва
направо.
Мови клавіатури – Вибір мов, на які ви зможете перемикати
клавіатуру.

Одиниці виміру – у цьому блоці налаштувань ви можете
налаштувати одиниці виміру, які будуть використовуватися в
програмі. Одиниці виміру включають в себе: довжину, швидкість,
формат координат, адреса і азимут, а також висоту, глибину і
площу. Для зміни формату одиниці виміру, натисніть на список,
що розкривається і виберіть відповідний формат.

Система
У цьому меню ви можете змінити загальні налаштування програми, такі як фоновий режим, настройки
GPS, гучність та інші системні настройки.
Для переходу в цей меню налаштувань виберіть

> Налаштування > Система.

Автовизначення налаштувань – Для автоматичного визначення
налаштувань GPS, виберіть цей пункт меню. Якщо авто-визначення
налаштувань GPS пройде успішно, у вікні відобразиться
повідомлення про це. Щоб застосувати налаштування, натисніть
.
Вкл/викл GPS – включити або виключити GPS приймач.
Фоновий режим – налаштування роботи GPS приймача в
фоновому режимі (тільки для пристроїв на базі Android). Можна
налаштувати режими:
• Увімкнути GPS
При роботі в фоновому режимі GPS-приймач залишається
включеним, і програма продовжує обчислювати місцеположення і
завантажувати інформацію про затори.
• Вимкнути GPS
При роботі в фоновому режимі GPS-приймач буде вимкнений для
збереження енергії. Ведення по маршруту відновиться при відкритті
програми.
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• Не вимикати при наявності маршруту
При роботі в фоновому режимі GPS-приймач залишається
включеним і програма продовжує обчислювати місцеположення
тільки при наявності прокладеного маршруту.
Операційна система (GPS API) – включіть для вибору
звичайного режиму роботи програми. Джерелом інформації про
місцезнаходження пристрою буде GPS-сигнал. Коли активована,
опція дозволяє включати функцію “Записувати низькорівневі
дані, отримані від GPS-приймача, в \gps_log.txt”, яка призначена
для запису логу координат. Ця функція призначена тільки для
діагностичних цілей.
Демо-трек – замість традиційної роботи з програмою ви можете
в режимі симуляції маршруту переглянути шлях по маршруту
записаного раніше треку.
При перегляді демонстраційного треку доступні наступні опції:
• Файл треку
Вибір файлу демонстраційного треку.
• Швидкість
Налаштування швидкості відтворення.
• Почати
Вибір моменту початку відтворення треку.
• Повтор
Включення повторного відтворення треку після завершення циклу.

Корегувати часовий пояс – програма буде автоматично змінювати
особливу часову зону, який діє в цьому місцезнаходження
пристрою (функція недоступна для iOS і Windows Phone пристроїв).
Не виключати пристрій, доки програма активна – заборонити
пристрою переключатися в режим очікування незалежно від
його установок системи (функція недоступна для iOS пристроїв).
Не виключати підсвічування екрану, доки програма активна
– заборонити пристрою виключати підсвічування екрану
незалежно від налаштувань системи пристрою.
Відключити звук – вимкнення звуку в програмі.
Не змінювати гучність – налаштування звуку програми будуть
визначатися настройками звуку пристрою.
Зупинити відтворення (для пристроїв на базі iOS) – при
програванні голосових підказок програвання інших звукових
файлів на пристрої буде зупинятися.
Приглушує звук (для пристроїв на базі iOS) – при програванні
голосових підказок гучність програвання інших звукових файлів
на пристрої буде знижена.
Звуковий потік (для пристроїв на базі Android) – вибір аудіо потоку
на пристрої, звукові настройки якого будуть використовуватися
при відтворенні звукових сигналів програми.
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Не запитувати підтвердження виходу – Якщо функція включена,
то при натисканні на кнопку, вихід з програми відбудеться відразу,
без запиту і підтвердження (функція недоступна для пристроїв на
базі iOS і BlackBerry).
Папка для завантажень – ви можете вказати папку, в яку
будуть зберігатися всі тимчасові файли, що виникають під
час завантаження оновлень програми. За замовчуванням це
\NavitelContent\Download на карті пам’яті вашого пристрою.
Папка з картами – ви можете вказати папку, в яку будуть
зберігатися всі файли, одержувані під час завантаження оновлень
карт. За замовчуванням це \NavitelContent\Download на карті
пам’яті вашого пристрою.

Датчики
Програма включає в себе широкий набір різних датчиків і вимірників. Щоб відкрити вікно роботи з
датчиками, виберіть
> Налаштування > Датчики.
У вікні Датчики відображаються показання декількох датчиків.
Щоб відкрити меню налаштувань будь-якого датчика, натисніть
на нього. Відкриється діалогове вікно з наступними опціями:
• Вибрати датчик
Вибір датчика зі списку датчиків. Новий датчик замінить той, який
був обраний при відкритті меню.
• Скинути датчик
Скинути свідчення обраного датчика (показання датчика “одометр”
скинути не можна).
• Скинути всі датчики
Скидання показання
підтвердження.

всіх

датчиків.

Система

запросить

• Початковий вибір
Установка набору датчиків за замовчуванням. Система запросить
підтвердження.
• Маленькі датчики
Зміна кількості датчиків, які відображаються на дисплеї, шляхом
зменшення розміру їх блоків.
Кількість датчиків на екрані може залежати від орієнтації екрану
вашого пристрою.

Профілі
У Навітел Навігаторі є можливість створювати профілі налаштувань. Щоб перейти в меню роботи з
профілями, виберіть
> Налаштування > Профілі.
В меню Профілі ви можете перемикатися між існуючими профілями, створювати нові профілі, а також
видаляти старі.
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Створення профілю
Для запису параметрів поточної програми в профіль, в лівому
нижньому кутку вікна Профілі натисніть кнопку Додати, а потім
введіть назву профілю і виконайте підтвердження натисненням
на кнопку
.
Щоб скинути всі параметри обраного профілю, в правому
нижньому кутку натисніть кнопку Скинути і підтвердіть
натисканням на
. Програма перезавантажиться.
Всі поточні налаштування програми автоматично зберігаються в
активному профілі (активний профіль виділений зеленим кольором).
Новий профіль варто створювати, якщо потрібен новий набір
налаштувань. Створений профіль автоматично стає активним і в
ньому відразу зберігаються всі наступні зміни налаштувань.

Зміна профілю
Для зміни імені профілю, у правому верхньому кутку вікна профілів
натисніть на значок
, потім у вікні, що відкрилося натисніть
кнопку Правка і введіть нове ім’я в панелі назви відповідного
профілю, після чого натисніть
.

Видалення профілю
Щоб видалити профіль натисніть на значок олівця
в правому
верхньому куті вікна Профілі, потім натисніть хрестик
зліва від
імені профілю та натисніть кнопку, що з’явилася Видалити.
Видалення активного в даний момент профілю неможливо.

Треки
Запис треку – включення / виключення запису треку.
Натисніть кнопку Запис треку на головній панелі вікна Карта, щоб
почати запис (індикатор червоний
) або зупинити (індикатор
сірий ).
Щоб показати кнопку Запис треку на панелі інструментів,
перейдіть
> Налаштування > Інтерфейс > Кнопки на карті >
Запис треку (значок повинен бути зеленого кольору ).
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Формат MapSource – виберіть цю опцію якщо хочете, щоб файли
треку були збережені у форматі * .mps.
Формат GPX – виберіть цю опцію якщо хочете, щоб файли треку
були збережені у форматі * .gpx.
Показувати останні 10 000 точок треку – останні 10 000 точок
треку будуть відображатися на карті фіолетовою лінією.
Зберігати GPS позиції за останні 10 хвилин – При використанні
цієї функції в файл треку буде записуватися історія зміни
координат за вказаний час до початку запису треку. Ця функція
дозволяє зберігати історію про GPS позиції за останні 5-30 хвилин
до початку запису треку. Якщо історія зберігається, то дані про GPS
позиції за зазначений час будуть додаватися в трек при початку
його запису. Ця функція допомагає підстрахуватися, якщо запис
трека не була включена вчасно.
Каталог треків – натисніть, щоб вибрати папку для збереження
треків, підтвердіть, натиснувши
в правому верхньому куті
екрану. Назви файлів треків будуть складатися з дати і часу
початку їх запису з деталізацією до секунди.

24

Інструкція користувача - Навiтел Навiгатор

Мій Навітел
У цьому розділі описуються функції пунктів вікна Мій Навітел. Для переходу в вікно Мій Навітел, виберіть
> Мій Навітел.
На автонавігатори без виходу в інтернет при вході в розділ Мій Навітел відразу відкривається розділ
Завантажити карти.

Придбати карти
Вибравши пункт Купити карти ви відкриєте вікно, в якому здійснюється купівля карт. Детальну інформацію
дивіться в інструкції з купівлі програми і додаткових карт на нашому сайті.

Завантажити карти
Відкрийте цей пункт меню, щоб завантажити або оновити раніше придбані карти. Детальну інформацію
дивіться в розділі Установка карт. Також див. iнструкцію на сайте.
Для переходу в меню завантаження карт, виберіть

> Мій Навітел > Завантажити карти.

У вікні Завантажити карти також знаходиться поле Навітел Навігатор, при натисканні на яку
відображається інформація про встановлену програму: версія, ключ і серійний номер пристрою, до якого
програма на даний момент прив’язана.

Оновлення
При виборі цього пункту програма підключиться до сервера оновлень і визначить, чи є встановлені
на вашому пристрої програма і карти актуальними. У разі якщо встановлені карти або сама програма
застаріли, вам буде запропоновано оновити їх. Оновлення тільки карт без поновлення програми
неможливо. Якщо пропонується тільки оновлення програми - встановіть її, і знову перевірте наявність
оновлень. Для переходу в меню оновлень, виберіть
> Мій Навітел > Оновлення.
Більш детальну інформацію дивіться на нашому сайті, в інструкції по оновленню карт

Відновлення
Використовуйте цей пункт меню для відновлення покупок, раніше зроблених через вбудований магазин
операційної системи в поточному обліковому записі. Для переходу в меню відновлення, виберіть
>
Мій Навітел > Відновити.
Функція доступна тільки для пристроїв на базі iOS, Android і Windows Phone 8.x.

Новини
Цей пункт меню відкриває сервіс Навітел.Новини, в якому ви можете отримати інформацію про оновлення
програми або іншу корисну інформацію. Для переходу в меню Новини виберіть
> Мій Навітел >
Новини.

Допомога
При виборі даного пункту меню програма автоматично підключається до сайту NAVITEL® і відкриває
коротку інструкцію з використання програми. Для переходу в меню Допомога, виберіть
> Мій
Навітел > Допомога.
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Додаткова інформація
У цьому розділі ви можете знайти корисну інформацію про сторінку Карта, про вікно Супутники і про
сторінку Погода.

Карта
Сторінка Карта призначена для відображення завантаженої електронної карти і вашого поточного місця
розташування, а також містить велику кількість різної інформації про дорожній рух. На цій сторінці
здійснюється робота з маршрутами і точками, пошуком об’єктів, а також багато іншого.

Перегляд карти
Для перегляду карти натисніть будь-яку область на карті і перемістіть її в потрібну сторону. Після цих дій
карта зміститься і відкриється її нова область.

Зміна масштабу
Щоб змінити масштаб карти, скористайтеся кнопками / на екрані карти. Максимальне збільшення
відповідає масштабу 5м. Максимальна віддалення - масштабом 2000 км. Натискання на / змінює
масштаб карти на строго певну величину, в той час як утримування однієї з кнопок призведе до швидкої
зміни масштабу.

GPS-курсив
При наявності встановленої зв’язку з супутниками, GPS-курсор
відображає на карті своє поточне
місцезнаходження. Мітка курсора гострим кінцем вказує поточний напрямок руху.

Компас
Натискання на кнопку компаса на панелі значків відкриває меню настройки відображення сторінки карти,
де користувач може вибрати різні параметри:
• Орієнтація карти
• Північ зверху
Статичний режим: північ завжди вгорі карти.
• Обертати по руху
Динамічний режим: карти повертається відповідно до маневром, верх карти орієнтований у напрямку
руху.
• Вид карти
• Плоский (2D)
• Панорамный вид(3D)
• Режим карти
• Нічний режим
• Денний режим
• Режим Автоматично
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Супутники
Сторінка Супутники призначена для відображення інформації про сигнали, що отримуються з супутників
(GPS і/або ГЛОНАСС), про кількість супутників, з яких надходять дані, а також про їх місцезнаходження.
Прийом сигналу супутників ГЛОНАСС можливий тільки в тому випадку, якщо пристрій підтримує цю систему.
Для переходу на сторінку Супутники, натисніть на значок супутника на панелі інструментів сторінки Карта
і виберіть пункт Супутники. Щоб відобразити значок супутника на панелі інструментів, виберіть
>
Налаштування > Інтерфейс > Кнопки на карті > GPS (значок повинен бути зеленим , див. главу Кнопки
на карті).
Количество значков на панели инструментов может меняться в зависимости от ориентации экрана вашего
устройства. Если вы не можете найти необходимый значок на панели инструментов после того, как вы
активировали его в меню Кнопки на карте, вероятно, значок может быть скрыт из-за недостатка места при
текущей ориентации экрана для вмещения на панель инструментов всех активных значков. Попробуйте
изменить ориентацию экрана или выключить некоторые значки.
У лівій верхній частині вікна розташовано схематичне
зображення сфери небосхилу із зазначенням сторін світу.
Центр півсфери відповідає зеніту, її окружність позначає лінію
горизонту. При активній функції зв’язку з супутниками на півсфері
відображаються супутники умовними знаками жовтого кольору.
Зелений колір позначає вищу якість прийому сигналу, жовтий більш низьку і зеленого.
У нижній частині екрана розташоване поле з графіком для
відображення інформації про інтенсивність сигналів, що виходять із супутників. При цьому рівні сигналів
супутників показані у вигляді стовпців жовтого і зеленого кольорів, під кожним з яких розташований
індивідуальний номер супутника. Висота стовпчика прямо пропорційна якості сигналу - чим вище
стовпчик, тим краще якість.
У центральній частині екрану (правій верхній, якщо використовується книжкова орієнтація екрану)
показана наступна інформація:
• Кількість супутників, від яких приймається сигнал (максимум 12);
• Широта, довгота і висота пристрої, які визначаються на підставі даних, що приймаються з супутників;
• Координати.
Дані про використовувані супутники, рівні сигналу і кількості супутників недоступні для пристроїв на базі
iOS, Windows Phone і Blackberry, відображаються тільки координати.
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Погода
На даній сторінці відображається інформація про погоду на кілька днів, а також детальна інформація про
погоду на даний момент часу.
Для переходу на сторінку Погода, натисніть на значок погоди на панелі інструментів у верхній частині
екрану на сторінці Карта. Для відображення значка погоди на панелі інструментів, перейдіть
> Налаштування > Інтерфейс > Кнопки на карті і переконайтеся, що значок на іконці погоди зеленого
кольору
(див. главу Кнопки на карті).
Кількість значків на панелі інструментів може змінюватися в залежності від орієнтації екрану вашого
пристрою. Якщо ви не можете знайти необхідний значок на панелі інструментів після того, як ви активували
його в меню Кнопки на карті, ймовірно, значок може бути прихований через нестачу місця при поточній
орієнтації екрану для вміщення на панель інструментів всіх активних значків. Спробуйте змінити орієнтацію
екрана або вимкнути деякі значки.
Кількість значків на панелі інструментів може змінюватися в
залежності від орієнтації екрану вашого пристрою. Якщо ви не
можете знайти необхідний значок на панелі інструментів після
того, як ви активували його в меню Кнопки на карті, ймовірно,
значок може бути прихований через нестачу місця при поточній
орієнтації екрану для вміщення на панель інструментів всіх
активних значків. Спробуйте змінити орієнтацію екрана або
вимкнути деякі значки.
Прогноз погоди для довколишнього міста щодо поточної позиції
пристрою відображається за замовчуванням, поточна позиція визначається, грунтуючись на даних GPS.
У разі неможливості отримання сигналу GPS, буде відображена інформація про погоду міста, який на
даний момент знаходиться найближче до центральної точки карти.

Оновлення даних погоди
Натискання на кнопку Оновити в нижній частині екрана оновлює дані про погоду. Також можна
налаштувати автоматичне оновлення даних про погоду: перейдіть
> Налаштування > Online сервіси
і виберіть пункт Оновлювати погоду автоматично.
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