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Введення

Основними завданнями, які виконуються програмою являються: визначення та відображення поточного місця на карті,
автоматичне та ручне прокладання маршрутів, різноманітні види пошуку об’єктів, розрахунок та відображення великої
кількості дорожньої інформації, відображення та запис траєкторії руху у вигляді треку та багато іншого.

1. 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.

№

Позначення

Функції

1

Точка на карті

Такий значок з’являється при натисканні на будь-яку область на карті. Внизу вікна карти
з’являються кнопки «Курсор» і «Зберегти WP».

2

POI

Приклад того, як об’єкти інфраструктури (POI) відображаються на карті. Різним категоріям
POI присвоєно різні значки. Також у програмі є безліч унікальних значків для різних
брендів, шопінг центрів, гіпермаркетів, АЗС і т.д. При натисканні на значок відкривається
панель інформації про об’єкт, в якій можна перейти у властивості об’єкта з контактною
інформацією, координатами і можливістю додати точку до маршруту.

3

SPEEDCAM

Приклад відображення на карті SPEEDCAM’ів. SPEEDCAM’и являють собою інформацію
на карті про камери контролю швидкості, радари, засідки, небезпечні перехрестя, лежачі
поліцейські та пішохідні переходи. Стрілка дивиться назустріч потоку, щодо якої діє даний
об’єкт speedcam.

4

Кнопки на карті

Ці кнопки призначені для роботи з картою (Кнопки перемикання типу карти (2D/3D, зміни
масштабу).

5

Головне меню

При натисканні на кнопку відкривається головне меню програми.

6

Курсор

Кнопка «Курсор» з’являється тільки у разі вибору точки на карті. При натисканні на кнопку
відкривається вікно «Мій маршрут», в якому ви можете виконувати з обраною точкою
різні операції.

7

Зберегти WP

Ця кнопка з’являється тільки у разі вибору точки на карті. Кнопка «Зберегти» призначена
для збереження вибраного пункту як шляхової точки. Список збережених шляхових точок
доступний у розділі Меню > Знайти > Шляхові точки.

8

Знак
подальшого Показує два наступні за напрямом маршруту повороти, розвороти, а також відстань до
маневру
кожного з них. Натискання по знаку відкриває контекстне меню, в якому можна зупинити
ведення за маршрутом і управляти іншими маршрутними опціями.

9

Прогрес-бар руху за Відображає частину маршруту, проміжні точки (якщо такі є) на ній і завантаженість доріг
маршрутом
по маршруту (позначається кольором).

10

Вулиця після
маневру

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).

11

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. Якщо інформація про затори не використовується, то колір лінії
маршруту синій

12

Швидкість

Допустима швидкість руху на ділянці дороги відображається з поточною швидкістю
автомобіля. Під час перевищенні встановленого значення програма надсилає візуальні
попередження: жовтий колір – перевищення швидкості до 10 км/год (за замовчуванням);
червоний – високий рівень небезпеки, перевищення швидкості на 11 км/год та більше.
Змінити граничне значення можна в налаштуваннях Навітел Навігатор (Меню >
Налаштування > Попередження > Штраф на швидкість)

13

Панель маршрутних Дана панель доступна тільки після побудови маршруту і відображає такі індикатори:
датчиків
загальний приблизний час у дорозі, загальна довжина маршруту, час прибуття до кінцевої
точки маршруту. Набір індикаторів може бути змінений користувачем.

14

Поточна вулиця

Назва вулиці, по якій в даний момент часу відбувається рух. Інформаційна панель активна
тільки при встановленому з’єднанні з супутниками. Якщо на карті в даному місці немає ні
вулиці, ні дороги, то відображається напрямок (Північ, Південь, Захід, Схід).

15

Смуги руху

На дорогах з двома і більше смугами у попутному напрямку відображається інформація
про дозволений маневр на найближчому перехресті або місці для розвороту; прогрес-бар
під датчиком відображає частину шляху до місця описуваного маневру.

16

GPS-курсор

Зелений курсор відображає поточне місце розташування пристрою; круглий курсор сірого
кольору відображає останнє відоме місце розташування, якщо поточне не визначене.

17

Обмеження
швидкості

Під час руху по маршруту в правій частині екрану відображається перелік найближчих
навігаційно значущих об’єктів і POI із зазначенням відстані до них. По мірі наближення
програма виводить на екран сповіщення зі зворотним відліком відстані до камери,
дорожнього знака, спеціальної розмітки або POI.

№

Позначення

Функції

18

Назад

Повернення до попереднього екрана.

19

Поїхали!

Після натискання на цю кнопку до обраної точки буде прокладений маршрут з поточного
місця розташування або заданої початкової точки.

20

Початок маршруту

Натискання на цю кнопку визначає обрану точку як початкову точку маршруту (GPSприймач при цьому повинен бути відімкнений).

21

Карта

Перехід до перегляду карти.

22

Фініш

Кнопка відображається лише при прокладеному маршруті. При натисканні на кнопку
прокладений маршрут на карті триває до даної точки.

23

Заїхати

Кнопка відображається лише при прокладеному маршруті. Позначає поточну точку на
карті як проміжну точку маршруту. Кожна наступна додана точка стає першою проміжною
точкою маршруту.

24

Компас

Натискання на кнопку «Компас» відкриває контекстне меню, в якому представлені
опції орієнтації карти («Північ зверху» – північ карти завжди розташований вгорі екрану,
«Обертати по руху» – поворот карти відповідно з напрямком руху), виду карти (Плаский
вигляд «2D» і Панорамний вид« 3D») і режиму карти («Нічний», «Денний», «Автоматично»).

25

Звук

Натиснення на цю кнопку відкриває меню роботи зі звуком.

26

Навітел.Друзi*

Кнопка для переходу в меню сервісу« Навітел.Друзі», який надає можливість додавати
друзів, бачити місце розташування друзів на карті, а також спілкуватися з ними.

27

З’єднання із

Індикатор з’єднання з супутниками. Якщо індикатор сірого кольору - GPS/ГЛОНАСС приймач відімкнений; червоного кольору - приймач – ввімкнений, але з’єднання з
супутниками не встановлено; слабкий сигнал; зелений – з’єднання встановлено.
На індикаторі відображається кількість знайдених супутників.

супутниками
28

Навітел.Хмара*

За допомогою сервісу Навітел.Хмара ви можете зберегти на хмарному сервері ваші
шляхові точки, історію пошуку і профілі налаштувань.

29

Навітел.Затори*

За допомогою даного сервісу користувачам надається інформація про щільність руху на
дорогах, яка в режимі реального часу відображається на карті кольором.

30

Батарея

Кнопка, яка відображає ступінь зарядженості акумулятора пристрою.

31

Запис треку

Кнопка запису треку. червоний колір точки всередині значка - запис треку здійснюється,
сірий - не здійснюється.

32

Оновлення*

Відкриває доступ до меню оновлення програми і карт.

33

Навітел.Новини*

Через сервіс Навітел.Новини ми доносимо до вас найсвіжіші новини, повідомляємо про
оновлення та зміни програми, а також інформуємо про виникнення акційта знижок.

34

Навітел.Погода*

Сервіс Навітел.Погода дозволяє переглядати прогноз погоди в будь-якомумістіу світі,
інформація про погоду доступна на чотири дні вперед.

35

Панель знаків

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.
Примітка: зверніть увагу, що кількість відображуваних значків на панелі інструменту
може змінюватися в залежності від орієнтації екрану.

36

Події*

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

37

Навітел. Події*

Кнопка управління сервісом дорожніх подій.

* - даний функціонал доступний лише на деяких навігаторах, що мають вихід в Інтернет

2. Побудова маршруту.
2.1. Маршрут до обраної точки на карті.
Маршрут можна прокласти до обраної на екрані точки. Ця точка являється кінцем маршруту, початком буде Ваше
поточне місце положення, яке визначається системою GPS/ГЛОНАСС. Для цього поставте точку на екрані, натиснувши
на будь-яке місце карти [1]. Натисніть кнопку «Курсор», а потім «Поїхали»[2]. Програма запропонує 3 альтернативних
маршруту з приблизне відстань і час до кінцевої точки [3]. Натисніть “Поїхали!” для проходження по маршруту.

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

2.2. Пошук адреси та побудова маршруту.
Для того щоб побудувати маршрут до точки, яку можна знайти за адресою, виберіть «Меню» [1] > «Знайти» [2] >
«За адресою» [3]. Далі натисніть «Обрати країну» і почніть вводити назву країни [4]. Щоб заховати клавіатуру, натисніть
на іконку в правій верхній частині екрану. Оберіть країну [5]. Поля «Обрати місто», «Обрати вулицю» і «Обрати будівлю»
стають активними після заповнення попереднього поля [6]. Після внесення відповідної інформації, об’єкт буде
показаний на карті. Натисніть «Поїхали!» [7]. Програма запропонує 3 альтернативних маршруту [8]. Виберіть маршрут і
натисніть «Поїхали!».

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7

Мал. 8

Мал. 9

2.3. Ручний вибір всіх точок маршруту.
Для побудови маршруту, початкова та кінцева точка, які визначаються вручну, відзначте на карті точку, звідки ви хочете
почати рух і натисніть «Курсор» [1] для переходу до екрану «Мій маршрут». Далі натисніть на інформаційну панель внизу
екрану [2]. На екрані «Властивості» виберіть «Початок маршруту» [3]. GPS-приймач повинен бути відімкнений. Точка буде
відзначена на карті як початкова точка маршруту. Далі виберіть на карті кінцеву точку маршруту. Для цього натисніть
на відповідну область карти, натисніть на кнопку «Курсор» [4] і потім «Поїхали!» в екрані «Мій маршрут» [5]. Програма
запропонує 3 альтернативних маршруту. Виберіть маршрут і натисніть «Поїхали!» [6].

Мал. 1

Мал. 4

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 5

Мал. 6

3. Деякі додаткові функції.
Власники пристроїв, що мають вихід в мережу Інтернет, можуть скористатися різними онлайн-сервісами.
3.1. Навітел.Затори.
За допомогою даного сервісу користувачам надається інформація про щільність руху на дорогах, яка в режимі реального
часу відображається на карті кольором. Якщо ділянка дороги на карті забарвлена в зелений колір, це означає, що рух
вільний, якщо в жовтий - рух щільне, в помаранчевий - рух утруднений, червоний - затор на дорозі. Для налаштування
сервісу виберіть «Меню» > «Параметри» > «Online сервіси».
3.2. Навітел.Друзі.
Інтерактивний сервіс «Навітел.Друзі» дозволяє в режимі реального часу бачити на карті місце розташування друзів,
будувати маршрути з використанням координат їх розташування, обмінюватися координатами інших об’єктів і
повідомленнями. Для включення сервісу виберіть «Меню»> «Параметри»> «Online сервіси» і переведіть перемикач
«Включити Навітел.Друзі» в положення «On» ( «Увімкнути»).
3.3. Навітел.Події.
Цей безкоштовний інтерактивний сервіс дозволяє користувачам відзначати і бачити на карті навігаційного пристрою
позначки інших користувачів про різні події.
3.4. Навітел.Погода.
Сервіс Навітел.Погода дозволяє переглядати прогноз погоди в будь-якомумістіу світі, інформація про погоду доступна
на чотири дні вперед.
3.5. Навітел.Хмара.
За допомогою сервісу Навітел.Хмара ви можете зберегти на хмарному сервері ваші шляхові точки, історію пошуку і профілі
налаштувань. Збережені в хмарі дані ви можете відновити на пристрої в разі переустановлення програми, а якщо ви використовуєте
для навігації кілька пристроїв з програмою Навітел, то шляхові точки і історія синхронізуються між усіма пристроями.
Для роботи сервісу необхідно підключення до мережі Інтернет.
Щоб синхронізуватися з іншими пристроями:
1. У вікні карти, на панелі інструментів, натисніть значок
. Якщо такого значка на панелі інструментів немає,
то, можливо, він не поміщається через діючою орієнтацію екрану. Спробуйте змінити орієнтацію екрана. Якщо
ярлик не з’явився, виберіть Меню> Установки> Інтерфейс> Кнопки на карті, потім включите відображення значка
Навітел.Хмара.
2. У діалоговому вікні Навітел.Хмара натисніть Увімкнути.
3. Введіть логін і пароль від вашого особистого кабінету на сайті Навітел. Ви також можете увійти в Навітел.Хмара
через акаунт VK, FB і Google Plus. Однак вони повинні бути попередньо синхронізовані з вашим профілем Навітел.
4. Натисніть Налаштування, потім виберіть дані, які потрібно синхронізувати.
5. У діалоговому вікні Навітел.Хмара натисніть Синхронізувати зараз.
6. Використовуючи такі ж логін і пароль, повторіть виконані дії на пристрої, з яким ви хочете встановити синхронізацію
налаштувань і даних.
3.6. Навітел.Новини.
Через сервіс Навітел.Новини ми доносимо до вас найсвіжіші новини, повідомляємо про оновлення та зміни програми,
а також інформуємо про виникнення акційта знижок.
Щоб відкрити сторінку сервісу, виберіть Меню > Мій Навітел > Новини.
Для включення або виключення отримання повідомлень Навітел.Новини, виберіть Меню> Установки> Online сервіси,
знайдіть опцію «Показувати повідомлення Навітел.Новини» і встановите перемикач у відповідне положення.
Ви можете поставити іконку сервісу на робочу панель. Для цього виберіть Меню > Установки > Інтерфейс > Кнопки на
карті, потім включите відображення значка Навітел.Новини.
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