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Giới thiệu
Chức năng chính của phần mềm là xác định và hiển thị vị trí hiện tại của người dùng trên
bản đồ, tự động và hỗ trợ việc tính toán lộ trình đường đi, tìm kiếm đối tượng, hiển thị các
thông tin liên quan đến lộ trình cũng như ghi lại lộ trình đã đi, và các tính năng nâng cao.

1. Giao diện phần mềm

№

Tên

Chức năng

1

Âm thanh

Nhấn vào nút này để mở menu âm thanh.

2

La bàn

Nhấn vào nút la bàn để mở menu thiết lập với các tùy chọn về hướng của bản đồ trong quá trình
dẫn đường («Hướng Bắ» - bản đồ sẽ luôn luôn hướng theo hướng bắc, «Hướng di chuyển» - bản đồ
sẽ luôn luôn hướng theo hướng di chuyển), chọn loại bản đồ («2D» hoặc «3D») và giao diện phần
mềm («Giao diện Đêm», «Giao diện Ngày» và «Tự động»).

3

Làn đường

Hiển thị thông tin làn đường theo lộ trình phía trước.

4

Bảng thông tin

Hiển thị các thông tin về lộ trình phía trước (ví dụ các điểm rẽ trái hoặc rẽ phải) và khoảng cách
đến các vị trí đó. Nhấn vào bảng thông tin sẽ mở ra menu gồm các túy chọn, ví dụ tùy chọn cho
phép mô phỏng lộ trình.

5

Lộ trình

Hiển thị lộ trình hiện tại.

6

Bảng thông tin

Hiển thị các thông tin về tốc độ hiện tại, thời gian và khoảng cách còn lại cần di chuyển
và ước lượng thời điểm tới điểm cần đến.

7

Con trỏ GPS

Chỉ ra vị trí hiện tại của người dùng trên bản đồ khi dịch vụ định vị vệ tinh GPS được bật

8

Menu

Nhấn vào nút này để mở menu chính của phần mềm.

9

Bảng thông tin

Bảng thông tin hiển thị tên đường của vị trí hiện tại. Thông tin này chỉ hiển thị khi kết nối
GPS/GLONASS được thiết lập và các thông tin bản đồ liên quan để xác định tên đường.
Nếu không có tên đường thì phương hướng di chuyển (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc,
Tây Nam...) sẽ được hiển thị.

10

Nút thu phóng

Nút thu nhỏ.

11

Nút thu phóng

Nút phóng to.

12

«Navitel.Events»*

Nút kiểm soát dịch vụ “Navitel.Events”.

13

Thanh tiến trình của
lộ trình

Thanh tiến trình sẽ hiển thị lộ trình còn lại, các điểm trung gian trên lộ trình (nếu có) và
tình trạng giao thông được đánh dầu theo màu sắc.

14

Pin

Hiển thị dung lượng pin còn lại của thiết bị. Nhấn vào biểu tượng để xem dung lượng bộ
nhớ còn trống.

15

GPS

Chỉ dấu kết nối GPS. Chỉ dấu màu xám – GPS/GLONASS tắt; đỏ – đã bật GPS, nhưng
không có kết nối với vệ tinh; vàng – kết nối yếu; xanh – kết nối đầy đủ. Con số trên biểu
tượng chỉ ra số lượng vệ tinh đang được kết nối.

16

Navitel.Friends*

Biểu tượng dịch vụ “Navitel.Friends”, nhấn vào biểu tượng để mở menu. Dịch vụ cho
phép kết nối bạn bè, xem vị trí hiện tại của họ và trao đổi qua tin nhắn.

17

Nút «Vị trí con trỏ»

Nhấn vào nút này để hiển thị menu gồm các thao tác với các điểm được đánh dấu trên
bản đồ (tạo điểm đến bằng cách nhấn vào nút «Đi!» hoặc xử lý với các tùy chọn khác).

18

Nút «Lưu điểm»

Lưu điểm được đánh dấu trên bản đồ vào danh sách điểm đã lưu.

19

2D/3D

Chuyển đổi hiển thị bản đồ dạng 2D và 3D.

№

Tên

Chức năng

20

Vị trí con trỏ

Nhấn lên bản đồ để đánh dấu điểm và cho phép thực hiện thêm các thao tác bao gồm:
lưu làm điểm trung gian, thêm vào lộ trình đã có, truy vấn thông tin.

21

Cập nhật*

Cung cấp truy nhập nhanh đến mành hình cập nhật phần mềm và dữ liệu bản đồ.

22

Ghi Track

Thay đổi trạng thái ghi track: chấm đỏ – đang ghi track, chấm xám – đã dừng ghi track.

23

Navitel.Traffic*

Biểu tượng hiển thị thông tin tình trạng giao thông. Nhấn lên biểu tượng để hiển thị menu
tùy chọn cho dịch vụ “Navitel.Traffic”.

24

Navitel.SMS*

Biểu tượng cho phép người dùng đọc/gửi tin nhắn cũng như tọa độ hiện tại cho bạn bè.
Con số hiển thị trên biểu tượng là số lượng tin nhắn chưa đọc.

25

«Đi!»

Nhấn lên nút này để bắt đầu tính toán lộ trình từ vị trí hiện tại hoặc từ điểm khởi hành
đến điểm đã chọn.

26

«Đặt điểm khởi
hành»

Nhấn lên nút này để đặt điểm đã chọn làm điểm khởi hành của lộ trình (chỉ trong trường
hợp đã tắt định vị GPS).

27

«Đặt điểm đến»

Nút này chỉ xuất hiện khi đã có sẵn một lộ trình. Nhấn vào nút này để đặt điểm đã chọn
làm điểm đến sau cùng, điểm đến trước của lộ trình sẵn có sẽ trở thành điểm trung gian.

28

«Điểm trung gian»

Nút này chỉ xuất hiện khi đã tồn tại một lộ trình. Nhấn vào nút này để đặt điểm đã chọn
làm điểm trung gian cho lộ trình sẵn có.

29

Bản đồ

Quay trở lại bản đồ.

* - chức năng chỉ chạy được khi thiết bị có kết nối Internet.

2. Tính toán lộ trình
2.1 Tính toán lộ trình tới điểm được lựa chọn trên bản đồ

Bạn có thể tính toán lộ trình bằng cách đánh dấu một điểm trên bản đồ và sau đó đặt điểm đó là điểm cần
đến, trong khi vị trí hiện tại của thiết bị được xác định thông qua dịch vụ GPS sẽ là điểm khởi hành của lộ trình.
Để tạo lộ trình, nhấn lên bản đồ để đánh dấu điểm, chọn “Vị trí con trỏ“ [1] sau đó nhấn “Đi!” [2]. Chương trình
sẽ cung cấp 3 tuyến thay thế [3]. Bấm “Go!” để theo các tuyến đường [4].

Hinh. 1

Hinh. 2

Hinh. 4

Hinh. 3

Để tính toán lộ trình tới một điểm có địa chỉ cho trước, nhấn nút «Menu» ở góc trái bên dưới màn hình [1] →
«Tìm kiếm» [2] → «Theo địa chỉ» [3], sau đó nhấn «Việt Nam» và bắt đầu nhập tên quốc gia [4]. Nhấn biểu tượng
màu xanh phía trên bên phải màn hình để ẩn bàn phím. Chọn quốc gia [5]. «Chọn vùng hành chính», «Chọn
đường phố» và «Chọn số nhà» sẽ hiển thị nếu các thông tin phía trước được điền đầy đủ [6]. Khi tất cả các
thông tin đã được nhập đầy đủ thì đối tượng cần tìm kiếm sẽ hiển thị trên màn hình như Hình [7]. Nhấn «Đi!».
Chương trình sẽ cung cấp 3 tuyến thay thế. Chọn tuyến đường và nhấn «Đi!» [8]. Bây giờ bạn có thể đi theo lộ
trình [9].

Hinh. 1

Hinh. 4

Hinh. 7

Hinh. 2

Hinh. 5

Hinh. 8

Hinh. 3

Hinh. 6

Hinh. 9

2.3 Cài đặt thủ công điểm khởi hành và điểm cần đến
Tính toán lộ trình với điểm khởi hành và điểm cần đến được xác định một cách thủ công, đầu tiên đánh dấu
một điểm trên bản đồ, sau đó nhấn vào nút «Vị trí con trỏ» [1] để xử lý tiếp với màn hình «Lộ trình của tôi».
Nhấn vào thông tin ở góc dưới bên trái Hình [2]. Nhấn «Đặt điểm khởi hành» trong màn hình «Thuộc tính» [3].
Đảm bảo là đã tắt dịch vụ định vị GPS. Như vậy, điểm được đánh dấu đã được chọn làm điểm khởi hành của lộ
trình. Lựa chọn điểm cần đến trên bản đồ: nhấn lên bản đồ để đánh dấu điểm, nhấn «Vị trí con trỏ» [4] và sau
đó nhấn «Đi!» trong màn hình «Lộ trình của tôi» [5]. Chương trình sẽ cung cấp 3 tuyến thay thế. Chọn tuyến
đường và nhấn «Đi!» [6].

Hinh. 1

Hinh. 2

Hinh. 3

Hinh. 4

Hinh. 5

Hinh. 6

3. Tính năng gia tăng

Các thiết bị hỗ trợ kết nối Internet có thể sử dụng các dịnh vụ trực tuyến phong phú mà NAVITEL® đang cung
cấp, bao gồm “Navitel.Traffic” và “Navitel.Friends”.

3.1 Navitel.Traffic
Dịch vụ cung cấp và hiển thị thông tin cũng như mật độ giao thông theo
thời gian thực trên bản đồ. Nếu một phần của tuyến đường được vẽ
màu xanh lá cây thì có nghĩa là tuyền đường đó lưu thông bình thường,
nếu đánh dấu màu vàng – tuyến đường lưu thông chậm, da cam –
tuyến đường ùn ứ, đỏ – tuyến đường tắc [1]. Để cài đặt dịch vụ, chọn
“Menu” → “Cài đặt“ → “Dịch vụ trực tuyến“.
Hinh. 1

3.2 Navitel.Friends
Dịch vụ tương tác “Navitel.Friends” cho phép xem vị trí bạn bè trên bản
đồ theo thời gian thực để xác định lộ trình, sử dụng vị trí tọa độ của họ,
chia sẻ vị trí của họ và trao đổi tin nhắn. Để bật dịch vụ, chọn “Menu” →
“Cài đặt“ → “Dịch vụ trực tuyến“ và đặt tùy chọn “Bật Navitel.Friends”
sang vị trí “Bật“.
Hinh. 2
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