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Bevezető
A program segítségével a következő, tájékozódáshoz és navigációhoz kapcsolódó feladatokat tudja könnyen elvégezni: a
programot futtató eszköz aktuális pozíciójának azonosítása és megjelenítése a térképen, útpontok automatikus és kézi beállítása,
útvonaltervezés, cím/hely/objektum keresés, utazási információk számítása és megjelenítése, a mozgás megjelenítése és
rögzítése egy útvonal formájában, illetve még sok más egyebet.

1. Program felület.
A következő két ábra a kezelőfelület főbb elemeit mutatják be. Az elemek leírását az alábbi táblázatban találod. A képeken látható
eszköz csak példaként szolgál. A saját eszközöd, illetve annak kijelzőjének orientációja eltérhet a képeken láthatóktól.

№

Funkció

Leírás

1

Térképpont

A térkép rövid megérintésével az adott ponttal további műveleteket végezhet, ilyenek a “Kurzor”
és az “WP mentése”.

2

POI

Az ábrán látható a hasznos helyek / érdekes pontok (POI) megjelenítésének módja a programban.
A különböző POI kategóriákat különböző ikonok jelzik. Rengeteg különféle ikon jelenik meg a
rendszerben, pl. plázák, márkakereskedések, töltőállomások, stb. Nyomja meg az ikont az
információs panel megnyitásához az objektumról, ahol megtekintheti az objektum tulajdonságait,
például az elérhetőségi adatokat, a koordinátákat, és hozzáadhat egy pontot a számhoz.

3

TRAFFIPAX

Az ábrán a traffipax funkció megjelenítésének módja látható. A traffipaxok olyan speciális jelek a
térképen, amelyek sebességmérő kamerák, radarok, veszélyes kereszteződések, fekvőrendőrök
és egyéb potenciális útakadályok helyzetéről tájékoztatnak.

4

Térképgombok

Ezek a gombok a térkép beállításához (gombok a térkép típusának (2D / 3D) és a zoomoláshoz).

5

Főmenü

A gomb megérintésével megjelenik a program főmenüje.

6

Kurzor

Ez a gomb kizárólag egy adott térképpont megjelölése után válik láthatóvá. A gomb
megérintésével megjelenik az “Az én útvonalam” képernyő, ahol különféle műveleteket végezhet
el a pont kapcsán.

7

WP mentése

Ez a gomb kizárólag egy adott térképpont megjelölése után válik láthatóvá. A gomb megérintésével
a kiválasztott térképpontból útpont lesz. Az elmentett útvonal pontok listája elérhető a Menü >
Keresés > Útpontok között.

8

Következő manőver

A következő két manőverig fennmaradó távolság megjelenítése. Az ikon megérintésével
megjelenik egy dialógusablak, amely számos beállítási lehetőséget tartalmaz.

9

Folyamatjelző sáv

Ez a sáv mutatja az útvonal megtett és fennmaradó részét.

10

A manővert követő
utcanév

A közelgő manűvert követő utca neve. Kérjük, vedd figyelembe, hogy bizonyos feltételek
teljesülésekor nem a következő utcanév, hanem a forgalmi sávok kerülnek megjelenítésre. Erre
csak abban az esetben kerül sor, ha kereszteződéshez érve, nem lehet minden forgalmi sávot
használni a kereszteződésen való áthaladáshoz.

11

Útvonaló

A tervezett útvonal. Amennyiben elérhetőek közlekedési adatok, úgy a forgalom mértékétől
függően az útvonal különböző színekben kerül megjelenítésre. Minden más esetben az útvonal
kék színnel kerül ábrázolásra.

12

Sebesség

A sebességhatár jelenik meg az aktuális járműsebesség mellett. A program a gyorshajtásról
értesíti a vezetőt - narancssárga színblokk legfeljebb 10 km/h sebességet meghaladó
sebességgel, a piros pedig több mint 10 km/h sebességgel halad. Lehetőség van beállítani a
mértéke gyorshajtás narancssárga bejelentés legfeljebb 30 km/h, a riasztások részén beállítások.

13

Útvonal információs Ez a panel csak az útvonal építése után áll rendelkezésre, és a következő funkciókat jeleníti
panel
meg: alapértelmezetten a fennmaradó idő, a fennmaradó távolság és a becsült érkezési idő
megjelenítésére szolgáló képernyő. A program beállításaiban módosítani lehet a megjelenítés
paramétereit.

14

Aktuális utcanév

A pillanatnyi helyzet utcaneve (kizárólag műholdkapcsolat fennállása esetén aktív). Amennyiben
a térkép nem tartalmazza az aktuális utcanevet, itt a mozgás iránya jelenik meg (észak, dél,
nyugat, kelet).

15

Közúti sávok

Két vagy több sávos úton történő áthaladás esetén ez a jelző a legközelebbi kereszteződésen
vagy fordulóponton megjeleníti az engedélyezett manőverre vonatkozó információkat; az ikon
alatt látható előrehaladási sáv megjeleníti a leírt manőverhez való távolságot.

16

GPS kurzor

A zöld kurzor megjelenik az eszköz aktuális helyét; szürke kurzor megjeleníti az utolsó ismert
helyet, ha az aktuális nem definiált.

17

Sebesség korlátozás

Jelzi a legközelebbi események, korlátozások vagy POI távolságát a kijelző jobb oldalán. Amikor
közeledik, a program megjeleníti a legközelebbi kamera, útjelző, jel vagy POI visszaszámlálását.

№

Funkció

Leírás

18

Ezelőtt

Visszatérés az előző képernyőre.

19

Tovább!

A gombot megérintve ad utasítást a programnak az aktuális pozícióból vagy egy beállított
kezdőponttól a kiválasztott pontig az útvonal megtervezésére.

20

Indítás beállítása

A gomb megérintésével a kiválasztott pont kerül az útvonal kezdőpontjaként meghatározásra
(a GPS-vevőt ki kell hozzá kapcsolni).

21

Térkép

Vissza a térképnézethez.

22

Befejezés beállítása

A gomb csak akkor aktív, ha már van egy megtervezett útvonal. A gomb megérintésével a
kiválasztott pont kerül az útvonal célpontjaként.

23

Útvonal érintve

A gomb csak akkor aktív, ha már van egy megtervezett útvonal. A gomb megérintésével
a kiválasztott pont hozzáadásra kerül az útvonalhoz. Az utoljára hozzáadott pont lesz a
kezdőpontot követő első útpont.

24

Iránytű

A gombot megérintve megjelenik egy helyi menü, ahol beállíthatja a térkép tájolását («Észak
felfelé» - a térkép mindig észak felé irányul, vagy «Irány felfelé» - A térkép nézet mindig az aktuális
útiránynak megfelelően kerül elforgatása); a térképnézet típusát (Sima nézet «2D», Panoráma
«3D»); illetve a megjelenítés módját: («Éjszakai mód», «Napi mód», «Automatikus»).

25

Hang

A gombot megérintve megnyílik a hangbeállítások menü.

26

Navitel.Ismerősök*

A «Navitel.Ismerősök» szolgáltatás ikonja, amelyet megérintve, felugrik annak helyi menüje. A
szolgáltatás célja barátok összekapcsolása, tartózkodási helyük megtekintése és üzenetváltás.

27

GPS kapcsolat

A GPS kapcsolat visszajelzője: szürke ikon – a GPS / GLONASS vevő ki van kapcsolva; piros ikon –
vevőegység be van kapcsolva, de nincs kapcsolat a műholdakkal; sárga ikon – gyenge jelerősség; zöld
ikon – kitűnő jelerősség. Az ikonokon feltűntetett szám jelzi az aktív műholdak számát.

28

Navitel.Felhő*

Navitel.Felhő szolgáltatás lehetővé teszi a beállításaid, útpontjaid és keresési történetedmentését
a felhő adattárba.

29

Navitel.Forgalom*

Az ikon egy tízpontos skálán mutatja az általános forgalom szintjét. A gomb megnyomásával
megjelenik a «Navitel.Forgalom» szolgáltatás vezérlésének menüje.

30

Akkumulátor

Az ikon az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg.

31

Nyomonkövetés

Nyomonkövetés be-, illetve kikapcsolásának gombja: amennyiben az ikon az eszköztárban piros
színű, a program rögzíti az útvonalat, amennyiben az ikon szürke, az útvonal nem kerül mentésre.

32

Frissítések*

Hozzáférést biztosít a program és a térképfrissítés menükhöz.

33

Navitel.Hírek*

Navitel.Hírek szolgáltatásának segítségével számodra fontos hírekhez juthatsz hozzá
frissítésekről és programról valamint ezen keresztülhírdetjük meg speciális ajánlatainkat és
kedvezményeinket.

34

Navitel.Időjárás*

Navitel.Időjárás szolgáltatás mutatja a világ bármely pontján a 4 napos időjárás előrejelzést.

35

Eszköztár

Amennyiben a térkép nézet az aktív megjelenítési mód, az eszköztár a kijelző tetején jelenik
meg, benne számos ikonnal. Az eszköztár ikonjainak megjelenése az általuk képviselt funkció
aktuális állapotának megfelelően változhat. Lehetőség van arra, hogy megváltoztasd mely ikonok
jelennek meg eszköztárban.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy az eszköztárban megjeleníthető ikonok száma függ a navigációs
szoftvert futtató eszköz kijelzőjének méretétől és orientációjától.

36
37

Esemény*

A közúti közlekedésre vonatkozó információk, melyeket a Navitel.Események szolgáltatás
felhasználói jelöltek és osztottak meg.

Navitel.Események*

A Navitel.Events szolgáltatás vezérlésére szolgáló gomb

* - a funkció csak internetkapcsolattal rendelkező eszköz esetében érhető el

2. Útvonaltervezés.
2.1. Route to a point selected on the map.
Útvonaltervet készíthet egy, a térképen megtalálható és kijelölt pontot célként megadva úgy, hogy az eszköz GPS rendszer által
meghatározott aktuális pozíciója lesz a kiindulási pont. Az útvonal megtervezéshez jelöljön ki egy pontot a térképen, majd érintse
meg a „Kurzor” [1] és a „Tovább!” [2] gombokat. A program által felkínált három alternatív útvonal közül válassza ki az Ön számára
megfelelőt. A szoftver a lehetséges útvonalak mellett megjeleníti az azok megtételéhez szükséges becsült idő és távolság
értékeit. Nyomja meg a «Tovább!» gombot az útvonal beállításához [4].

Áb. 1

Áb. 2

Áb. 3

2.2 Útvonaltervezés címre.
Útvonaltervet készíthet egy ismert címet célként megadva. Ehhez érintse meg a “Menü” gombot a kijelző bal alsó sarkában [1] >
majd “Keresés” [2] > “Cím alapján” [3]. Az „Válassz országot” menüpont alatt kezdje el beírni az ország nevét [4]. A billentyűzet
elrejtéséhez érintse meg a kijelző jobb felső részén található ikont. Válassza ki a megfelelő országot [5]. A “Válassz várost”,
“Válassz utcát” és “Válassz épületet” mezők csak abban az esetben válnak aktívvá, ha az őket megelőző mezők már ki lettek
töltve [6]. Amint megadott minden információt, a keresett helyszín megjelenik a térképen [7]. Érintse meg a «Tovább!» gombot.
A program három alternatív útvonalat kínál fel a célállomásig [8]. Érintse meg ismét a «Tovább!» gombot az útvonal beállításához.
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Áb. 8

Áb. 3

Áb. 6

Áb. 9

2.3 Útpontok kézi beállítása.
Egy olyan útvonal megtervezéséhez, ahol a kiinduló-, és célállomás is manuálisan kerül meghatározásra, jelölje ki először
útvonalának kiindulópontját a térképen, majd érintse meg a «Kurzor» [1] gombot „Az én útvonalam” képernyőhöz. Érintse meg a
kijelző alján található információs panelt [2], majd az «Indítás beállítása» gombot a «Tulajdonságok» képernyőn [3]. Ahhoz, hogy
sikeresen történjen meg a kiindulópont beállítása, ki kell kapcsolja a GPS-vevőt. Válassza ki a célállomást a térképen: érintse meg
a térképet a pont megjelöléséhez, majd a «Kurzor» [4] gombot, végül pedig a «Tovább!» gombot «Az én útvonalam» képernyőn [5].
A program három alternatív útvonalat kínál fel a célállomásig. Érintse meg ismét a «Tovább!» gombot az útvonal beállításához [6].
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3. Néhány további funkció.
Az internetkapcsolattal rendelkező eszközök számára további online szolgáltatások is elérhetőek.
3.1. Navitel.Forgalom.
A szolgáltatás a forgalom sűrűségéről ad valós idejű információt és jeleníti meg ezt a térképen. A zöld színű utak jól, a sárgák
már nehezebben, míg a pirossal jelölt utak szinte csak lépésben járhatók [1]. A szolgáltatást a “Menü“ > “Beállítások” > “Online
szolgáltatások” pontban tudja beállítani.
3.2. Navitel.Ismerősök.
A “Navitel.Ismerősök” interaktív szolgáltatás lehetővé teszi barátai helyzetének valós idejű megjelenítését a térképen,
útvonaltervezést az aktuális koordinátáikat használva, egyéb helyek koordinátáinak megosztását és üzenetek váltását.
A szolgáltatás bekapcsolásához menjen a “Menü“ > “Beállítások” > “Online szolgáltatások” ponthoz, majd a Navitel.Ismerősök
szolgáltatás bekapcsolása menüpont melletti csúszkát állítsa ”On” helyzetbe.
3.3. Navitel.Események.
Navitel.Események - új, ingyenes interaktív szolgáltatás, mely lehetővé teszi a felhasználók által jelentett, különböző úti események
térképen történő megjelenítését.
3.4. Navitel.Időjárás.
Navitel.Időjárás szolgáltatás mutatja a világ bármely pontján a 4 napos időjárás előrejelzést.
3.5. Navitel.Felhő.
Navitel.Felhő szolgáltatás lehetővé teszi a beállításaid, útpontjaid és keresési történetedmentését a felhő adattárba. A felhőben
elmentett adatokvisszaállíthatóakha esetleg újratelepítetted a programot. Amennyiben több eszközön is Navitel Navigációt
használsz,úgy az útpontok és történetiadatok összeszinkronizálhatóakegymás között, ami kézen fekvő lehet, megspórolva Neked
az időt a szükséges fájlok átvitelére.
A szolgáltatáshoz internet kapcsolat szükséges.
A többi készülékkel való szinkronizációhoz:
1. A térkép kijelzőn, az eszköztáron belül érintsd meg az
ikont. Hogyha nem látod az ikont, akkor próbáld meg elfordítani
a kijelzőt, hogy megváltoztasd a kijelző tájolását. Ha ez sem segít és az ikon nem jelenik meg, akkor válaszd ki Menü >
Beállítások > Interfész > Térkép gombot, majd kapcsold be a Navitel.Felhő ikon kijelzését.
2. Az újonnan megnyílt párbeszédablakban, válaszd a Bekapcsolás opciót.
3. Írd be a felhasználónevedet és jelszavad (ugyan az mint a Navitel weblapon vagy Navitel.Ismerősök szolgáltatásban).
Alternatívaként bejelentkezhetsz Facebook vagy Google azonosítóddal, ehhez viszont aNavitel fiókod össze kell hogy legyen
hangolva velük.
4. A Navitel.Felhő párbeszédablakban, válaszd ki a Beállításokat, majdaz adatokat amelyeket szinkronizálni szeretnél.
5. Menj vissza a Navitel.Felhő párbeszédablakhoz és érintsd meg a Szinkronizálás most gombot.
6. Ismételd meg ezeket a lépéseket másik készülékeken, amelyeket szinkronizálni szeretnéd.
3.6. Navitel.Hírek.
A szolgáltatás oldalának megnyitásához válaszd a Menü > Navitelem > Hírek menüpontot.
Az opcióbe-vagy kikapcsolásához válaszd a Menü > Beállítások > Online szolgáltatások, majd a «Mutasd meg Navitel.Hírek
értesítéseket» menüpontot. Itt állítsd a kapcsolót a megfelelő irányba.
Szintén, kihelyezheted a Navitel.Hírek ikont az eszköztárba. Ehhez menj a Menü > Beállítások > Interfész > Térkép gombra, majd
kapcsold be a Navitel.Hírek ikon kijelzését.
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