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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

№

Funkció

Leírás

1

Hang

A gombot megérintve megnyílik a hangbeállítások menü.

2

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»).

3

Közúti sávok

A jelölés mutatja a pillanati helyzetnek megfelelő forgalmi sávokat, valamint az azokból
lehetségesen megkezdhető manőverek típusait.

4

Infó panel

Mindig a következő manővert mutatja (pl.: kanyarodás) és az addig hátralevő távolságot.
Megérintve megnyílik az útvonal beállításait tartalmazó menü, ahol megtalálható például az
aktuális útvonalra vonatkozó navigáció leállítása opció.

5

Útvonal

A jelenlegi útvonal vizuális jelölése.

6

Infó panel

Megjeleníti az aktuális sebességet, az úticélig hátralevő időt és távolságot, valamint a
becsült érkezés idejét.

7

GPS kurzor

Amennyiben a navigációs eszköz GPS vevőegysége aktív, ez jeleníti meg az eszköz
pillanatnyi helyét a térképen.

8

Menü

Megérintve megjelenik az alkalmazás főmenüje.

9

Infó panel

Annak az utcának a nevét mutatja, amelyen jelenleg épp halad. A funkció csak abban az
esetben érhető el, ha a GPS / GLONASS kapcsolat létrejött, és az aktuális térképrészlet
tartalmaz utcanevekre vonatkozó információkat. Amennyiben ilyen információ nem áll
rendelkezésre, az irány kerül kijelzésre.

10

Méretezés gomb

Nagyítás gombja.

11

Méretezés gomb

Kicsinyítés gombja.

12

«Navitel.Események»*

A «Navitel.Events» szolgáltatás vezérlésére szolgáló gomb.

13

Útvonal folyamatsáv

A folyamatjelző sáv a célig hátralevő útvonalat, útvonalpontokat (ha vannak) és a
forgalom sűrűségét jeleníti meg (a forgalom sűrűségének megfelelően, külön színekkel).

14

Akkumulátor

Az ikon az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg. Megérintve az eszköz szabad
memóriamennyisége kerül megjelenítésre.

15

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.

16

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

17

«Kurzor» gomb

A gombot megérintve Az Én útvonalam képernyő jelenik meg, ahol a kijelölt ponttal
kapcsolatos, arra vonatkozó műveleteket tud végezni (vagy be tudja állítani a «Tovább!»
gomb megnyomásával új célállomásként).

18

«Útpont mentése»
gomb

A gombot megérintve a kijelölt pont útpontként kerül elmentésre.

19

2D/3D gomb

Megérintve az egyszerű megjelenítés (2D) illetve a Panoráma megjelenítés (3D) térkép
nézetek között tud váltogatni.

№

Name

Function

20

Pont a térképen

A térkép egy pontját röviden megérintve megjelöli a pontot további műveletekhez: útpontként
mentés, hozzáadás az útvonalhoz, a cím / épület / POI adatainak megjelenítése és egyebek.

21

Frissítések*

Hozzáférést biztosít a program és a térképfrissítés menükhöz.

22

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.

23

Navitel.Forgalom*

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

24

Navitel.SMS*

A szolgáltatás lehetővé teszi üzenetek küldését és fogadását, valamint ezekben koordináták
használatát. Az ikon az olvasatlan üzenetek számát mutatja.

25

«Tovább!»

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

26

«Indítás
beállítása»

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

27

«Befejezés beállítása»

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

28

«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.

29

Térkép

Vissza a térképnézethez.

* - a funkció csak internetkapcsolattal rendelkező eszköz esetében érhető el

2. Útvonaltervezés
2.1 Útvonaltervezés a térképen megjelölt pontig

Útvonaltervet készíthet egy, a térképen megtalálható és kijelölt pontot célként megadva úgy, hogy az esz
köz 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

Áb. 4

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 min
den 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 [9].
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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, mint például
a Navitel.Forgalom és a Navitel.Ismerősök.

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 nehezeb
ben, míg a pirossal jelölt utak szinte csak lépésben járhatók [1]. A szol
gáltatást a “Menü“ → “Beállítások” → “Online szolgáltatások” pontban
tudja beállítani.
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3.2 Navitel.Ismerősök
A “Navitel.Ismerősök” interaktív szolgáltatás lehetővé teszi barátai he
lyzetének valós idejű megjelenítését a térképen, útvonaltervezést az
aktuális koordinátáikat használva, egyéb helyek koordinátáinak mego
sztását és üzenetek váltását. A szolgáltatás bekapcsolásához menjen
a “Menü“ → “Beállítások” → “Online szolgáltatások” ponthoz, majd a
Navitel.Ismerősök szolgáltatás bekapcsolása menüpont melletti csúsz
kát állítsa ”On” helyzetbe.
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