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Kezdeti lépések
A Navitel Navigator egy többfunkciós offline (folyamatos internetkapcsolatot nem igénylő) navigációs alkalmazás,
melynek segítségével helyek keresése és útvonalak tervezése valósítható meg gyorsan és hatékonyan.
A használati útmutató célja, hogy minden kezdő felhasználót megtanítson a program elsődleges funkcióinak
kezelésére, valamint megismertesse a felhasználókat a programban található egyedi funkciók és szolgáltatások
lehetőségeivel.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a használati útmutató a program online szolgáltatásaival kapcsolatos információkat
is tartalmaz. Amennyiben az eszköz, amin a navigációs szoftvert futtatod nem rendelkezik internetkapcsolattal, a
program megjelenése, valamint az elérhető funkciók eltérhetnek az útmutatóban bemutatottaktól.
Az útmutató használatának megkönnyítése érdekében a dokumentum tartalmát a program jól elkülönülő funkciói
szerint bontottuk szét.Az útmutatóban előre haladvaa program minden részletét megismered, ugyanakkor a
témák szerint rendezett tartalom lehetőséget biztosít az útmutató egyfajta gyorskalauzkénti használatára,
amikor is minden keresett funkciónak megtalálod a részletes és precíz leírását, vagy az egyszerű és érthető
módját annak, hogyan kell a programban egy bizonyos műveletet elvégezned.
Köszönjük szépen, hogy a mi alkalmazásunkat választottad és őszintén reméljük, hogy örömödet leled majd
használatában!
Minden jót,
A NAVITEL csapata

Javaslatok
Amennyiben a Navitel Navigator szoftvert egy beépített vagy mobil eszközön használod, úgy javasoljuk, hogy a
szoftver indítását megelőzően, magának az eszköznek a használati útmutatóját tanulmányozd át.
A program táblagépre / okostelefonra / telefonra telepítéséhez szükséges útmutatót itt találod
http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-install.
A program regisztrációjával kapcsolatos információkat itt találod
http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-registration/.
A program, valamint újabb térképek megvásárlásával kapcsolatos információkat itt találod
http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map/.

Biztonsági követelmények
• A program beállítását és az útvonal megtervezését még az indulás előtt végezd el.
• A program beállításainak, illetve az útvonal szerkesztését csak a jármű teljes, megfelelő helyen történő
megállásátkövetően végezd.
• Javasoljuk, hogy a készülék hangutasításai alapján tájékozódj, nehogy az eszköz kijelzője elvonja figyelmed a
vezetéstől. Ne feledkezz meg a hangutasítások beállításáról még az utazás megkezdése előtt!
• A szabályokat, így a megengedett sebességre és sávokra vonatkozó előírásokat mindig be kell tartani.
Ne feledd! A közlekedésbiztonságaa legfontosabb!
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Kezelőfelület
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.
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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. Erről további információt az
útmutató Térkép gombokról szóló fejezetében találsz.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy az eszköztárban megjeleníthető ikonok száma függ a
navigációs szoftvert futtató eszköz kijelzőjének méretétől és orientációjától.

2

Pont a térképen

A térkép egy pontját röviden megérintve megjelöli a pontot további műveletekhez:
megjelenik a Kurzor illetve az Útpont elmentése gomb. További információkért kérjük
lapozz a Térképnézet fejezethez.

3

POI

A POI-k (Points Of Interest) hasznos vagy érdekes helyeket jelölnek a térképen.A
különböző POI kategóriákat különböző ikonok ábrázolják, így külön ikonjai vannak
a bevásárlóközpontoknak, márkaboltoknak, benzinkutaknak, stb. A térképen
megadhatod, hogy melyik POI kategóriák jelenjenek meg és melyek maradjanak
rejtve. További POI-val kapcsolatos információkért, illetve hogy ezeket hogyan tudod
használni, kérjük lapozz előre az útmutató POI szűrő fejezetéhez.

4

Traffipax

A program kiterjedt adatbázissal rendelkezik a telepített traffipaxokról,radarokról,
veszélyes kereszteződésekről, fekvőrendőrökről illetve minden egyéb, potenciális
akadályról az úton. Az ezekre vonatkozó információkkal kapcsolatban, kérjük, lapozz
az útmutató Figyelmeztetések fejezetéhez.

5

Esemény

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

A gombokkal a térkép megjelenítési módozatai között (2D / 3D) tudsz váltani, valamint
a térkép nagyítását tudod állítani. A gombokat kívánság szerint el tudod tűntetni a
térképről. Erről további információkat az útmutató Interfész fejezetében találsz.

7

Főmenü

Ezt megérintve a program fő menüje jelenik meg.
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Kurzor

Csak abban az esetben elérhető, ha a térképen egy pont megjelölésre került. A gombot
megérintve Az Én útvonalam képernyő jelenik meg, ahol a kijelölt ponttal kapcsolatos,
arra vonatkozó műveleteket tudsz végezni. Az Én útvonalam képernyővel kapcsolatos
további információkért, kérjük, lapozz az útmutató Térkép fejezetéhez.

9

Útpont mentése

Csak abban az esetben elérhető, ha a térképen egy pont megjelölésre került. A gombot
megérintve a kijelölt pont útpontként kerül elmentésre. Az útpontokkal kapcsolatos
további információkért, kérjük, lapozz az útmutató Útpontok fejezetéhez.
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Közelgő manőver

Megjeleníti a két közelgő manőverig (sávváltás, kanyarodás, stb.) hátralevő távolságot.
A kijelzést megérintve egy párbeszédablak nyílik meg számos beállítási lehetőséggel
(lásd Útvonal szerkesztése).
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Folyamat mutató

Ez a mutató jeleníti meg az út eddig megtett és még fennmaradó részének hányadát.

12

Útvonal

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 (a közlekedési adatok
szolgáltatással kapcsolatos információkért, kérjük, látogass el weboldalunk Navitel.
Forgalom aloldalára)
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Manővert követő
utca

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.

14

Sebesség

Aktuális sebességed.

15

Info panel

Alapértelmezés szerint egy sor kijelzőt tartalmaz információkkal az utazás hátralevő
idejéről, a végcéltól való távolságról és az érkezés várható idejéről. A megjelenítésre
kerülő kijelzők megváltoztathatók. A kijelzőkkel kapcsolatos további információkért,
kérjük, lapozz az útmutató Műszerek fejezetéhez.

16

GPS kurzor

Amennyiben a GPS vevő be van kapcsolva és aktív, az eszköz helyzetét jeleníti meg
a térképen.

17

Jelenlegi utca

A jelenlegi utca neve (mely abban az esetben jelenik meg ha a GPS be van kapcsolva és
aktív, azaz jelet is kap a műholdaktól). Amennyiben a térkép nem tartalmaz az aktuális
utcáról adatokat, a mozgás iránya (Észak, Dél, Nyugat, Kelet) kerül megjelenítésre.

Térkép telepítése
Mielőtt megkezdhetnéd a program használatát, be kell szerezned a régió térképét:

1
2
3
4
5

Érintsd meg

> Én Navitelem > Térképvásárlás.

A megnyíló ablakban válaszd ki, majd vásárold meg a térképet (kapcsolódó részletek).
Érintsd meg

> Én Navitelem > Térképletöltés.

A megnyíló ablakban válaszd ki a megvásárolt térképet, majd nyomd meg a Letöltés gombot.
A letöltés befejeztével, nyomd meg a Telepítés gombot.

Térkép frissítése
Térképek frissítéséhez a következő lépéseketkövesd:

1
2

Érintsd meg

> Én Navitelem > Térképletöltés.

A megjelenített kategóriák közül, válaszd ki a térképet, amelyet frissíteni szeretnél, majd nyomd meg a
Frissítés gombot.
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A Te útvonalad
Az útmutató ezen része az útvonalak létrehozásának és szerkesztésének mikéntjét, valamint az ezekkel
kapcsolatos további lehetőségeidet mutatja be.

Útvonal létrehozása
Ellenőrizd, hogy a GPS be van e kapcsolva, mielőtt követed az alábbi lépéseket.
A jelenlegi pozíciódból kiinduló, konkrét célpontig vezető útvonalterv létrehozásához kövesd az alábbi lépéseket:

1
2

Érintsd meg

> Útvonal > Útvonal létrehozása.

A Keresésablakban válassz egyet a keresési lehetőségek közül:
Cím alapján
Cél keresése annak címe alapján
Közeli helyek
Egy meghatározott ponthoz közel eső hely keresése
Ismerősök
Cél keresése egy ismerős helyzete alapján
Útpontok
Útpontok közötti keresés
Előzmények
Cél keresése az előzmények lista alapján
Kedvencek
Cél keresése a legtöbbet látogatott helyek és POI-k alapján
Koodrinátával
Cél keresése annak koordinátái alapján

A térképen
Cél keresése a térképen, manuálisan

3

Válaszd ki útvonalad célját annak megérintésével.
Megjelenik Az Én Útvonalam oldal.
Amennyiben Koordináták vagy Cím alapján keresel, a megfelelő adatok beadását követően érintsd meg a
kijelző jobb felső sarkában az Eredmények gombot. Amennyiben a keresést a Közeli helyek opcióval indítottad,
először egy referencia pontot, majd pedig a keresett hely kategóriáját kell megadnod. A keresés eredményeként
a referencia ponthoz legközelebb eső, a megadott POI kategóriájába tartozó helyek kerülnek listázásra.

4

Érintsd meg a kijelző bal alsó sarkában az Tovább! gombot!
Az útvonal a jelenlegi helyzetedet kiindulópontként beállítvakerül megtervezésre. A program 3 alternatív útvonalat
kínál, jelezve a távolságot és a becsült időt a célpontig.
A célállomás címét megérintve a navigációs szoftver további lehetőségeket kínál fel a keresett hellyel
kapcsolatban a Tulajdonságok oldalon, mint:
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• Indítás beállítása
A kijelölt pont kerül az útvonal kiindulópontjaként beállításra. Kérjük vedd figyelembe, hogy a kiindulópont
manuális beállításához nincs szükség GPS kapcsolatra, így a program kérni is fogja a GPS vevő kikapcsolását.
• Útvonal érintve (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
Add a kijelölt pontot hozzá az útvonalhoz.
• Befejezés beállítása (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
A kijelölt pont beállítása célállomásnak.
A Tulajdonságok képernyő részletes információkkal szolgál a kijelölt ponttal kapcsolatban: pl a hely
pontos koordinátái, pontos cím adatok, a pont és jelenlegi helyzeted közötti távolság, illetve további adatok,
amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Útvonal szerkesztése
Amennyiben szerkeszteni szeretnéd megtervezett útvonalad, az alábbi fejezetben részletezett, két lehetőség áll
rendelkezésedre.

A következő manőver segítségével (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad):

1

A térkép bal felső sarkában érintsd meg a következő manőver szimbólumát.
Megjelenik az Útvonal párbeszédablak.

2

Az újonnan megnyílt párbeszédablakban a következők közül választhatsz:
Navigáció leállítása
Az útvonal törlésre kerül. Amennyiben Bemutató Útvonal módban fut a szoftver, a Navigáció
leállítása helyett a Bemutató megállítása kerül megjelenítésre
Elkerülés
Új útvonal kerül megtervezésre a korábban beadott helyek és útpontok megtartásával
Bemutató útvonal
Bemutató módban, szimuláltan indul el a navigáció a célállomás fele
Menj a következő ponthoz
Az aktuális útpont törlése
Mutasd az útvonalat
A térképen megjelenítésre kerül a teljes útvonal
Beállítások
Megnyílik a Navigáció képernyő
Megszakítás
A párbeszédablak bezárása

A program menü segítségével:

1
2
3

Válaszd a

> Útvonal > Útvonal szerkesztése pontot.

A Keresés oldalon, válaszd ki a megfelelő keresési opciót.
Válaszd ki útvonalad célját annak megérintésével.
Megjelenik Az Én Útvonalam oldal.
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Amennyiben Koordináták vagy Cím alapján keresel, a megfelelő adatok beadását követően érintsd meg a
kijelző jobb felső sarkában az Eredmények gombot. Amennyiben a keresést a Közeli helyek opcióval indítottad,
először egy referencia pontot, majd pedig a keresett hely kategóriáját kell megadnod. A keresés eredményeként
a referencia ponthoz legközelebb eső, a megadott POI kategóriába tartozó helyek kerülnek listázásra.

4

Érintsd meg a kijelző bal alsó sarkában az Tovább! gombot!
Az útvonal a jelenlegi helyzetedet kiindulópontként beállítva kerül megtervezésre. A program 3 alternatív útvonalat
kínál, jelezve a távolságot és a becsült időt a célpontig.
A célállomás címét megérintve a navigációs szoftver további lehetőségeket kínál fel a keresett hellyel
kapcsolatban a Tulajdonságok oldalon, mint:
• Indítás beállítása
A kijelölt pont kerül az útvonal kiindulópontjaként beállításra. Kérjük vedd figyelembe, hogy a kiindulópont
manuális beállításához nincs szükség GPS kapcsolatra, így a program kérni is fogja a GPS vevő kikapcsolását.
• Útvonal érintve (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
Add a kijelölt pontot hozzá az útvonaladhoz.
• Befejezés beállítása (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
A kijelölt pont beállítása célállomásnak.
A Tulajdonságok képernyő részletes információkkal szolgál a kijelölt ponttal kapcsolatban: pl. a hely
pontos koordinátái, pontos cím adatok, a pont és jelenlegi helyzeted közötti távolság, illetve további adatok,
amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Gyorskeresés
A gyorskeresés segítségével az alábbi lépéseket követve tudod útvonaladat megtervezni, vagy már meglévő
útvonaladat szerkeszteni:

1
2
3

Válaszd ki a

> Keresés pontot.

A Keresés oldalon, válaszd ki a megfelelő keresési opciót.
Válaszd ki útvonalad célját annak megérintésével.
Megjelenik Az Én Útvonalam oldal.
Amennyiben Koordináták vagy Cím alapján keresel, a megfelelő adatok beadását követően érintsd meg a
kijelző jobb felső sarkában az Eredmények gombot. Amennyiben a keresést a Közeli helyek opcióval indítottad,
először egy referencia pontot, majd pedig a keresett hely kategóriáját kell megadnod. A keresés eredményeként
a referencia ponthoz legközelebb eső, a megadott POI kategóriába tartozó helyek kerülnek listázásra.

4

Érintsd meg a kijelző bal alsó sarkában az Tovább! gombot.
Az útvonal a jelenlegi helyzetedet kiindulópontként beállítva kerül megtervezésre. A program 3 alternatív útvonalat
kínál, jelezve a távolságot és a becsült időt a célpontig.
A célállomás címét megérintve a navigációs szoftver további lehetőségeket kínál fel a keresett hellyel
kapcsolatban a Tulajdonságok oldalon, mint:
• Indítás beállítása
A kijelölt pont kerül az útvonal kiindulópontjaként beállításra. Kérjük vedd figyelembe, hogy a kiindulópont
manuális beállításához nincs szükség GPS kapcsolatra, így a program kérni is fogja a GPS vevőt kikapcsolását.
• Útvonal érintve (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
Add a kijelölt pontot hozzá az útvonaladhoz.
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• Befejezés beállítása (amennyiben már van egy megtervezett útvonal)
A kijelölt pont beállítása célállomásnak.
A Tulajdonságok képernyő részletes információkkal szolgál a kijelölt ponttal kapcsolatban: pl a hely pontos
koordinátái, pontos cím adatok, a pont és jelenlegi helyzeted közötti távolság, illetve további adatokkal,
amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Térkép
A térképet használva, az alábbi lépéseket követve tudod útvonaladat megtervezni, vagy már meglévő útvonaladat
szerkeszteni:

1
2

A Térképen válassz ki egy helyet vagy egy POI-t, amit szeretnél útvonaladhoz hozzáadni.

3

Érintsd meg a kijelző bal alsó sarkában a Tovább! gombot.

A kijelző alsó részén található infó panelen érintsd meg a Kurzor gombot.
Megjelenik Az Én Útvonalam oldal.

Az útvonal a jelenlegi helyzetedet kiindulópontként beállítva kerül megtervezésre. A program 3 alternatív útvonalat
kínál, jelezve a távolságot és a becsült időt a célpontig.
A célállomás címét megérintve a navigációs szoftver további lehetőségeket kínál fel a keresett hellyel
kapcsolatban a Tulajdonságok oldalon, mint:
• Indítás beállítása
A kijelölt pont kerül az útvonal kiindulópontjaként beállításra. Kérjük vedd figyelembe, hogy a kiindulópont
manuális beállításához nincs szükség GPS kapcsolatra, így a program kérni is fogja a GPS vevőt kikapcsolását.
• Útvonal érintve (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
Add a kijelölt pontot hozzá az útvonaladhoz.
• Befejezés beállítása (amennyiben már van egy megtervezett útvonalad)
A kijelölt pont beállítása célállomásnak.
A Tulajdonságok képernyő részletes információkkal szolgál a kijelölt ponttal kapcsolatban: pl a hely pontos
koordinátái, pontos cím adatok, a pont és jelenlegi helyzeted közötti távolság, illetve további adatokkal,
amennyiben azok rendelkezésre állnak.
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Tervezett útvonal
Amennyiben látni szeretnéd a tervezett útvonal milyen irányokon keresztül vezet, válaszd a
> Útvonal >
Tervezett útvonal pontot.
Megnyílik az Útvonal képernyő, mely részletes információkkal szolgál a tervezett útvonallal kapcsolatban.

Útvonal Exportálása
Létrehozott útvonal kiexportálása egy másik eszközre:

1
2
3
4

Válaszd a

5

Másold át az útvonalfájlt a másik eszközre.

> Útvonal > Mentés pontot.

Válaszd ki a könyvtárat, ahova el akarod menteni az útvonal fájlt és válassz a lehetséges fájltípusok közül.
Adj nevet az útvonalnak.
Érintsd meg a
. ikont
Az útvonalat tartalmazó fájl létrehozásra kerül a megadott könyvtárban.

Útvonal importálása
Létrehozott útvonal importálása:

1
2
3

Válaszd a

> Útvonal > Beolvasás pontot.

Válaszd ki azt a könyvtárat, ahol a fájl mentésre került, valamint a fájl típusát.
Érintsd meg a
ikont.
Annak ellenére, hogy az útvonalfájl az összes korábban megadott útpontot tartalmazza, a különböző térkép
kiadások (változatok) valamint forgalmi információk miatt mégis előfordulhat, hogy a két eszköz közötteltérő
úton fut majd az útvonalad.

Útpontok
A Navitel Navigator szoftverben lehetőséged van egy hely koordinátáit vagy egy bizonyos helyet, mint útpontot
megadni. Az útpontokat a térkép speciális ikonnal jelöli, segítségükkel gyorsan tudsz akár “többmegállós”
útvonalakat tervezni. Útponttal történő útvonaltervezéshez válaszd ki a megfelelő pontot a kereső Útpontok
oldalán.
Útpont létrehozása:

1
2
3

Jelölj ki egy pontot a térképen akár azt a térképen kiválasztva, vagy a keresési lehetőségeket használva.
Érintsd meg a WP mentése gombot a kijelző bal alsó sarkában.
Az Útpont ablakban elnevezheted a pontot, hozzárendelhetsz egy rövid leírását is, valamint a típusát
is beállíthatod. Amennyiben a pontot nem nevezed el, úgy a program ezt maga végzi el, arra három
számjegyet használva.

Az is lehetséges, hogy hozzon létre egy útpont felhasználásával program menü. Ehhez kövesse az alábbi
lépéseket:
Útpont létrehozása:

1
2
3

Válaszd a

> Keresés > Útpontok opciót.

Az újonnan megnyílt ablakban, a kijelző bal alsó sarkában érintsd meg az Útpont hozzáadása gombot.
Töltsd ki a szövegmezőket.
Hasznos infó: az így létrehozott útpontokhoz hozzárendelésre kerülnek az aktuális pozíciód koordinátái.
Amennyiben a koordinátákat nem lehet meghatározni, úgy a kurzor koordinátái kerülnek mentésre.
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Beállítások
Az útmutató ezen része a program beállításainak és konfigurációjának különböző lehetőségeit veszi sorra.
Minden funkció megjelenésük sorrendjében kerül bemutatásra.

Térkép
A Navitel Navigator szoftverben könnyen testreszabhatod a térkép nézetet. Ennek beállításához válaszd a
> Beállítások > Térkép pontot. Az itt található opciók segítségével saját igényeidhez tudod alakítani a térkép
nézet felületét. A térkép tájolásának megváltoztatásához válassz a lehetőségek közül a kapcsolót használva:
Észak a térkép tetején található — A térkép nézet fixen, mindig észak
fele tájoltan jelenik meg.
Térkép elforgatása mozgás közben — A térkép nézet mindig az
aktuális útiránynak megfelelően kerül elforgatása.
Ugyan ezek az opciók elérhetőek az eszköztár Iránytű ikonját
megérintve is.
Automatikus nagyítás — lehetővé teszi útvonalkövetés közben
a térkép automatikus méretezését. Az automatikus méretezés
beállítás paraméterei a következők:
• Használt skálák
Annak a távolság tartománynak a megadása, amelyen belül a
térképmegjelenítés automatikusan méretezésre kerül.
• Kedvenc nagyítás
A kedvenc nagyítási értékmegadásával a program mindig arra törekszik,
hogy automatikus méretezés esetén a nagyítás mértékét ezen érték
közelében tartsa.
A Navitel Navigator alkalmazás lehetőséget ad a megjelenítés számos
beállításának megváltoztatására. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a
vizuális effektek használata megnövelheti a térkép ábrázolásához
szükséges időt.
Modellek kirajzolása — lehetővé teszi a minimális térkép skála
beállítását, ahol még megjelenítésre kerülnek a 3D modellek.
Térkép megdöntése — a paraméterrel finomhangolható a térkép
háromdimenziós ábrázolásához szükséges megdöntés mértéke.
Minimális megdöntés mellett a térkép inkább kétdimenziós képként
jelenik meg, míg a nagyobb döntés jobban kirajzolt 3D elemeket
eredményez.
Pozíció visszaállítása — lehetővé teszi, hogy a térkép nézet aktuális
pozíciódra ugorjon vissza akkor, ha erről korábban elmozgatták.
Megadhatod azt az időtartományt amit követően a térkép pozíciója
visszaállításra kerül. A minimális időtartam 5 másodperc vagy Soha,
a maximum idő pedig 20 másodperc.
Abban az esetben, ha a térképet elmozdították a jelenlegi helyzet
kijelzéséről, egy speciális ikon
jelenik meg a térképen, melyet
megérintve a térképnézet visszaáll a korábbi pozícióra.
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A megtett útvonal kirajzolása — egy átlátszó vonal formájában kerül
a térképen az eddig megtett út megjelenítésre.
A két következő manőver megjelenítése — az elkövetkező 2 manőver
irányát és távolságát jeleníti meg a térképnézet közelgő manőver
kijelzőjén 1 helyett.

Felhasználói térkép
A térkép, amit a Navitel Navigator szoftverben használsz az általad megvásárolt és aktivált térképek összességét
jelenti, melyekre egyetlen fájlként, Atlaszként tekintünk. Különböző térképekből álló Atlaszokat saját magad is
létre tudsz hozni, azonban csak egy Atlasz lehet egy időben aktív.

Atlasz hozzáadása
Új atlasz létrehozásához kövesd az alábbi lépéseket:

1

Bizonyosodj meg róla, hogy az program éppen nem fut az
eszközödön.

2
3

Csatlakoztasd az eszközt a számítógépedhez.

4

Másold át a szükséges térkép fájlokat az újonnan létrehozott
mappába, majd válaszd le számítógépedről navigációs
készüléket, végül pedig indítsd el a Navitel Navigator programot.

5

Válaszd a
> Beállítások > Felhasználói térkép > Atlasz
hozzáadása pontot.

6

Navigálj el a mappáig, ahova a térkép fájlokat másoltad, majd
érintsd meg a földgömb ikont a mappa jobb oldalán.

7

Várd meg, míg a program befejezi az atlasz telepítését és
indexelését.

Hozz létre egy mappát az eszközödön.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy bizonyos operációs rendszerek
korlátozhatják a program számára a teljes könyvtárstruktúra elérését
– például rendszerkönyvtárakét. A hozzáférés megszerzésének
folyamata operációs rendszerenként eltérő lehet.

Atlaszok közötti váltáshoz válaszd a
> Beállítások > Felhasználói
térkép pontot, majd azt az atlaszt, amit használni szeretnél. Végül
erősítsed meg döntésed.

Atlasz törlése

1
2

Válaszd a

> Beállítások > Felhasználói térkép pontot

Érintsd meg a ceruza , majd a
ikont. Válaszd a Törlést.
A törölt atlasz térképei az eszközön maradnak.

Az összes atlasz egyidejű törléséhez az Atlaszok ablakban érintsd
meg az Összes atlasz törlése gombot. Aktív atlaszt nem lehet törölni.
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Navigáció
Ezen pont alatt tudod eszközöd útvonaltervezésének sajátosságait beállítani. A Navigációs beállítások
megváltoztatásához válaszd ki a
> Beállítások > Navigáció pontot.
Jármű — Ha megadod járműved fajtáját azt a program az útvonalak
tervezésekor figyelembe veszi, mindig a járműved típusának
megfelelő, legkényelmesebb utat felkínálva.
Nyomj rá a Jármű legördülő listára a típusok megtekintéséhez, majd
válaszd ki közülük a megfelelőt.
Néhány járműtípus esetén lehetőség van azok tömegének és
méreteinek beállítására, mely paramétereket a program ugyancsak
figyelembe vesz az útvonalak tervezése során.
Kérjük vedd figyelembe, ahhoz, hogy ez a funkció működjön a térképnek
tartalmaznia kell a megfelelő adatokat.

Útvonal közúton — az útvonalat 2 pont között közúton tervezi meg.
Útvonal légvonalban — az útvonalat 2 pont között légvonalban tervezi
meg.
Kérjük, hogy az Útvonal légvonalban opciót csakis a két pont közötti
távolság mérésére használd, navigációs útvonal megtervezésére ez
nem alkalmas.
Útvonaltervezés során a Navitel Navigator szoftverben megadhatsz
úgynevezett “elkerülni” feltételeket. Amennyiben meg lettek adva
ilyen feltételek, a program megpróbálja a meghatározott úttípusokat
elkerülni az útvonalak tervezése során.
Amennyiben az útvonaltervezés más módon nem oldható meg, csak az
elkerülni kívánt útszakaszok használatával, a program néhányat ezek
közül figyelmen kívül fog hagyni.
Manőver jelzés — megadhatod azt az időt amikor szeretnéd, hogy a
program az elkövetkező manőverre felhívja a figyelmedet.
Úton tartás — az aktuális helyzet jelzésére szolgáló kurzort az úthoz
tapasztva segíti megakadályozni annak állandó újraszámításából
eredő támolygását vagy remegését.
Újra tervezés — meghatározza azokat a helyzeteket, amikor a program
automatikusan megpróbálja újra tervezni a létrehozott útvonalat. A
Navitel Navigatorban két lehetséges felétele van az újratervezésnek:
• Amikor letérsz a megadottútról
Itt tudod megadni azt a távolságot, amelyet követően a program meg
kell kezdje az aktuális pozíciódtól az útvonal újraszámítását.
• Gyorsabb útvonal eseténr
Itt tudod megadni azt az időt, amivel az alternatív útvonalnak gyorsabban
kell a célhoz érnie ahhoz, hogy a program automatikusan megkezdje az
útvonal újratervezését. A funkció működését nagyban befolyásolja, hogy
mikor kerül a Navitel.Forgalom szolgáltatása által közzétett forgalmi
sinformáció begyűjtésre.
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Interfész
Az Interfész menüben található funkciókon és jellemzőkön keresztül tudod a program felületét személyreszabni.
A beállításokhoz egyszerűen menj a
> Beállítások > Interfész pontjába.
Térkép gombok — érintsd meg majd válaszd ki, hogy mely ikonok
jelenjenek meg az eszköztárban és a térképen. Érintsd meg az elemet
és annak megjelenítési beállítása meg fog változni. Figyeld meg az
elemen látható pipaszínjelölését.
• Amennyiben a pipa teljesen zöld – , az elem, valamint annak
összes lehetséges állapota megjelenítésre kerül.
• Amennyiben a pipa teljesen szürke –
megjelenítésre.

, az elem nem kerül

• Végül a félig zöld
pipa jelenti azt, hogy az elem csupán néhány
lehetséges állapota, de nem az összes kerül megjelenítésre.
Amennyiben változtatni szeretnél egy elem állapotkijelzésének
tulajdonságain, érintsd meg a ikont az elem bal oldalán és pipáld be
vagy ki az állapotokat jelölő négyzeteket.
Smink — válassz egy megfelelő színsémát a program által felkínált
számos lehetőség közül:
• Nappali
• Éjszakai
• Automatikus
A színséma a nappali és az éjszakai változat között fog váltani. Reggel
6-tól este 6-ig a nappali, míg este 6-tól reggel 6-ig az éjszakai színséma
lesz aktív. Az éjszakai színséma akkor is aktiválódik, ha egy, a térképen
jelzett alagútba hajtasz be.
Gombok elrejtése — Megadhatod azt az utolsó művelettől számított
időtartamot, amelyet követően a térképen látható gombok elrejtésre
kerülnek. A sebességmérő óra elrejtése nem lehetséges.
A képernyő megérintésével az összes kijelző újra láthatóvá válik.

Menü elrejtése — az előző ponthoz hasonlóan azt az utolsó művelettől
számított időtartamot adhatod meg, amikor is a helyi menükrejtésre
kerülnek.
Mutasd a görgetősávot — a képernyő jobb oldalán található
görgetősáv bekapcsolása vagy rejtése.
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POI szűrő
Ebben a menüben a POI-k megjelenítésének tulajdonságait tudod személyre szabni.
A POI szűrő beállításainak módosításához válaszd ki a

> Beállítások > POI szűrő pontját.

A POI szűrő ablak tartalmazza a kategóriákra bontott POI listákat.
Amennyiben egy egész POI kategória megjelenítési beállításán
szeretnél változtatni, szimplán érintsd meg a kategóriát, melyet
követően a kategória megjelenítésének tulajdonságai megváltoznak.
Figyeld az elemen található pipa színjelölését.
• Amennyiben a pipa teljesen zöld –
megjelenítésre kerül.
• Amennyiben a pipa teljesen szürke –
eleme sem kerül megjelenítésre.

, az egész kategória
, a kategória egyetlen POI

• Végül a félig zöld
pipa jelenti azt, hogy a POI csupán néhány
eleme, de nem az összes kerül megjelenítésre.
Érintsd meg a ikont annak a POI kategóriának a bal oldalán, melynek
kijelzési tulajdonságait szeretnéd megváltoztatni, majd pipáld be vagy
ki a POI alkategória vagy egy adott POI ikonját.
A dolgok megkönnyítése végett a lista tetején találod a Minden típus
kategóriát, amelynek segítségével minden POI kategóriára egységesen
tudod a megjelenítés partamétereit változtatni. Ezek mellett még
szintén lehetséges minden POI kategória / alkategória / POI típus
értékének egyedi meghatározása.
A további részletes megjelenítési beállításokért érintsd meg a
gombot a szerkeszteni kívánt POI kategória vagy típus jobb oldalán.
Egy új ablak jelenik meg a következő lehetőségekkel:
• Mindent kikapcsol
A kategória összes POI elemének kijelzését be vagy kikapcsolja.
• Minden típus szerkesztése
A kiválasztott elem további megjelenítési beállításai.
• Alapértelmezés visszaállítása
Az adott elem alapértelmezett megjelenítési beállításának visszaállítása.
A Minden kikapcsol ‘Automatikus’ választva egy új ablak jelenik
meg további beállításokkal, ahol a következő paramétereket tudod
megadni:
• Skála
Minimum és maximum értékek megadásával lehet beállítani, hogy a
kategória / POI milyen határok között jelenjen meg a térképen.
• Mutasd a POI neveket
Meghatározza a térkép azon léptékét, ahol a kategória / POI típus
elemeinek nevei megjelenítésre kerülnek.
A változtatások elmentéséhez érintsd meg a

ikont.

Minden objektum kategória rendelkezik egy saját láthatósági
körrel, melyet a program beállításai sem tudnak felülírni. A
közlekedési lámpák például nem láthatóak abban az esetben, ha a
skála 120m-re vagy kevesebbre van állítva.
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Online szolgáltatások
A menü ezen részében tudod a Navitel online szolgáltatásait be-, vagy kikapcsolni, valamint ezek paramétereit
beállítani. A szolgáltatások csak internetkapcsolattal rendelkező eszközökön érhetőek el.
Az Online szolgáltatások menühözérintsd meg a
> Beállítások> Online szolgáltatások pontot. Az Online
szolgáltatások beállításainak lehetőségeit az alábbiak részletezik.
Internetkapcsolat — itt határozhatod meg az alkalmazás
internetkapcsolat jogosultságát. Az Online szolgáltatások
működésükhöz folyamatos internetkapcsolatot igényelnek.

Közlekedési információk használata automatikus útvonal
tervezésnél — a program figyelembe veszi a forgalmat az útvonal
megtervezésekor. Az útvonal a Navitel.Forgalom szolgáltatás adatai
alapján kerül megtervezésre.
Mutasd a közlekedési információkat a térképen – be-, és kikapcsolja
a térképen a forgalom kijelzését.
Időjárás manuális frissítése (lásd Időjárás) — kikapcsolja az
automatikus frissítést.
Időjárás automatikus frissítése — engedélyezi az automatikus
frissítést.
Mutasd az időjárást a térképen — kijelzi az időjárási adatokat a
térképen, a megjelenített város központjának irányában.
Navitel.SMS fogadási visszajelzés engedélyezése — engedélyezi a
program más felhasználóitól üzenetek fogadását.
Felugró Navitel.SMS ablak automatikus mutatása — bejövő üzenetek
számára engedélyezi egy felugró, értesítő ablak megjelenítését.
Navitel.Hírek értesítéseinek megjelenítése - kapcsold be ezt a funkciót,
ha szeretnél a Navitel.Hírek szolgáltatáson keresztül értesítéseket
kapni a programra vonatkozó frissítésekről és újdonságokról.
Események megjelenítésének engedélyezése — közúti események
jelzése a térképen. Az eseményeket a Navitel.Események szolgáltatás
többi felhasználója jelenti be.
Engedélyezi a friss POI objektuminformációk letöltését az
internetről? — engedélyezi a legújabb POI információk automatikus
letöltését. További részleteket a Dynamikus POI-król a weboldalunkon
találsz.
A Booking.com portálról érkező adatok fogadásának engedélyezése —
bekapcsolva a Booking.com szolgáltatásán keresztül a szobafoglalást
engedélyező hotelek megjelenítésre kerülnek a térképen. További
Booking.com szolgáltatással kapcsolatos részletekért, kérjük, látogass
el weboldalunkra.
Automatikus frissítések engedélyezése — lehetővé teszi az
alkalmazás, valamint a térképfrissítések automatikus ellenőrzését.
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Navitel.Ismerősök szolgáltatás bekapcsolása — be-, és kikapcsolja a
Navitel.Ismerősök szolgáltatást.
A menüpontot bekapcsolva megjelennek a Navitel.Ismerősök/Cloud
szolgáltatásbeállításai. További Navitel.Ismerősök szolgáltatással
kapcsolatos részletekért és beállításokért, kérjük, látogass el
weboldalunk Navitel.Ismerősök aloldalára.
A Navitel Cloud szolgáltatás bekapcsolása — be-, és kikapcsolja a
Navitel.Cloud szolgáltatást.
Navitel.Cloud beállítások — a menüpont alatt a Navitel.Cloud
szolgáltatásra vonatkozó részleteket tudod beállítani.
TRAFFIPAX frissítés — meghatározza, hogy a TRAFFIPAX információk
automatikusan frissítésre kerüljenek e.

Figyelmeztetések
A Figyelmeztetések menü alatt tudod a rendszer mozgásra vonatkozó riasztásait testre szabni.
A menü megnyitásához, menj a

> Beállítások > Figyelmeztetések .
Sebességkorlátozás — ebben a részben tudod a sebességeddel
kapcsolatos riasztások típusaitbeállítani, illetve, hogy ezek milyen
feltételek teljesülése esetén jelenjenek meg.
A program egyaránt kínál hangos és vizuális figyelmeztetéseket. A Te
döntésed, hogy csak az egyik típust választod, vagy akár mindkettő
figyelmeztetéseit egyszerre engedélyezed.
Amennyiben a vizuális figyelmeztetés be van kapcsolva, a program
előre jelzi az útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozás értékét. A
térképen egy fix kijelző mutatja mindig az adott útszakaszra vonatkozó
megengedett sebességet.
A hangos figyelmeztetéseket bekapcsolva kiválaszthatod a hangjelzés
típusát, mely lehet egy egyedi jelzés vagy hang is.
Felhívjuk figyelmed, hogy az adott útszakaszra vonatkozó hangjelzés
csak egyszer hangzik el: abban az esetben, ha az adott útszakasz
megengedett sebessége eltér a megelőző útszakaszétól és Te
a sebességkorlátozást átlépted. Amennyiben folyamatosan a
megengedett sebességet meghaladó tempóban vezetsz, a hangjelzés
nem kerül többször lejátszásra.
Az előző beállításhoz hasonlóan a TRAFFIPAX részben a sebességmérő
kamerákra, radarokra, kereszteződésekre, fekvőrendőrökre és
gyalogátkelőkre vonatkozó figyelmeztetéseket tudod személyre
szabni.
A figyelmeztetések lehetséges módozatai és azok beállításai teljesen
megegyeznek a Sebességkorlátozás részben taglaltakkal.
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TRAFFIPAX típusok kiválasztása — itt tudod megadni azon TRAFFIPAX
típusokat, amikre szeretnéd, hogy a program felhívja figyelmedet.
Közlekedési sávok mutatása — amennyiben az út két vagy több
forgalmi sávból áll oldalanként, a funkciót aktiválva a program
megjeleníti a térképen a forgalmi sávokat, valamint az útszakaszra
vonatkozó,lehetséges manővereket. Az információ csak aktív
útvonal esetén, útkereszteződések előtt, valamint olyan esetekben
áll rendelkezésre, amikor nem minden forgalmi sáv használható a
kereszteződésben.

Nemzeti beállítások
A menü segítségével megváltoztathatod a program nyelvi beállításait, továbbá megadhatod a program által
használt mértékegységeket.
> Beállítások> Nemzeti beállítások pontba.

A beállítások megváltoztatásához menj a

Interfész nyelve — a kezelőfelület nyelvének beállítása.
Térkép nyelve — a térképen megjelenítésre kerülő utcák és más
objektumok nyelvi beállítása.
Hang — a Navitel Navigator programban számos hangcsomag közül
választhatsz, melyek révén megvalósítható a pusztán hangutasítás
alapú navigáció. A Hang listában mindegyik hangot meg tudod
hallgatni, majd kiválaszthatod a számodra legszimpatikusabbat.
A hangcsomag letöltéséhez érintsd meg a gombot a csomag jobb
oldalán, vagy bökj a
ikonra és hallgass megegy rövid részletet a
csomagból. A hangcsomag használatához érintsd meg a kiválasztott
csomagot, majd a jobb felső sarokban a
ikont.
Billentyűzet elrendezés — billentyűzetkiosztás megadása.
Rezgés billentyű lenyomásakor — be-, vagy kikapcsolja a program
billentyűzetének használatára adott rezgés visszajelzést.
Qwerty v1 - A legtöbb PC billentyűzetének alapértelmezett
kiosztása. További billentyűk a kijelző jobb oldalán találhatóak.
Qwerty v2 - A billentyűkiosztás az előzőhöz hasonló, kivéve, hogy
a kijelző tájolása függőleges.
Qwerty v3 - Az elsővel megegyező kiosztás, ám a további billentyűk
itt a kijelző alján kerültek elhelyezésre.
Abcd - Az ABC betűinek megjelenítése balról jobbra sorrendben.
Billentyűzet nyelve — megadhatod mely nyelvi kiosztások legyenek a
billentyűzetben elérhetőek. Több nyelvet is kiválaszthatsz egyszerre.
.
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Mértékegységek — megadhatod, hogy a program milyen
mértékegységeket használjon, beleértve: hossz / sebesség (metrikus,
tengeri, angolszász), koordináták, címek, azimut, magasság / mélység
és terület.

Rendszer
Ebben a menüben lehet a rendszer általános beállítását elvégezni, beleértve az alkalmazás háttérben történő
futására, GPS beállításokra, hangokra, stb. vonatkozó részleteket.
A rendszerbeállításokhoz menj a

> Beállítások > Rendszer pontra.
Beállítások automatikus felismerése — érintsd meg ezt az opciót,
ha szeretnéd, hogy a GPS beállításokat a rendszer automatikusan
végezze el. A sikeres beállítást követően egy értesítés jelenik meg. A
beállítások elfogadásához érintsd meg a
ikont.
GPS Be/Ki — be-, illetve kikapcsolja a GPS vevőt.
Háttér üzemmódban — a GPS vevő beállítása háttérüzemmódban
történő futtatáshoz (Csak Android eszközökön). A következő
lehetőségek közül választhatsz:
• GPS folytatás
A GPS vevő annak ellenére aktív marad, hogy a program a háttérben fut
tovább. A program a beérkezett adatok alapján folyamatosan számolja
az aktuális pozíció helyzetét, illetve veszi a forgalmi információkat.
• GPS kikapcsolása
Ha a program a háttérbe kerül, a GPS vevő kikapcsol, hogy energiát
takarítson meg. A navigáció folytatódik amint a program ismételten
aktív státuszba kerül.
• GPS folytatás az útvonallal
A GPS vevő annak ellenére aktív marad, hogy a program a háttérben fut
tovább. A program a beérkezett adatok alapján folyamatosan számolja
az aktuális pozíció helyzetét, illetve veszi a forgalmi információkat
amennyiben létrehozásra került egy útvonal.
Operációs rendszer (GPS API) — átkapcsol normál üzemmódba.
Bekapcsolását követően megjelenik a “GPS vevőtől beérkező adatok
mentése a \gps_log.txt fájlba” opció, amelynek célja a logok rögzítése.
Csak diagnosztikai célokra kapcsold be, mert nagyon gyorsan lemeríti
az eszköz akkumulátorát, valamint megtölti annak memóriáját.
A Demóútvonal — átkapcsol szimulációs üzemmódba, amikor is egy
korábban felvett útvonal navigációját tudod végignézni.
Bekapcsolt Demó útvonal melletta következő paramétereket tudod
megváltoztatni:
• Útvonal fájl
Kiválaszthatod a demó útvonalat.
• Lejátszás sebessége

19

Használati útmutató - Navitel Navigator

Lejátszási sebesség megadása.
• Kezdd itt
Megadhatod a lejátszás kezdőpontját százalékos értékben, amikor is a
100% az útvonal teljes hosszát jelenti.
• Ismétlés
Bekapcsolva az eszköz végtelen ciklusban játssza vissza a kiválasztott
útvonalat.

Időzóna automatikus frissítése — engedélyezi az időzóna automatikus
frissítését (a funkció iOS és Windows Phone eszközökön nem érhető
el).
Tartsd bekapcsolva a készüléket amíg az alkalmazás fut — nem
engedi a készüléket készenléti állapotba lépni független annak rendszer
beállításaiban megadott értékektől (a funkció iOS eszközökön nem
érhető el).
Tartsd bekapcsolva a háttér világítás, amíg az alkalmazás fut —
megtartja a kijelző háttér világításának intenzitását független a
készülék rendszer beállításaiban megadott értékektől.
Hangok kikapcsolása — Hangok be-, és kikapcsolása a programban.
Tartsd meg a hangerőt — a program átveszi a készülék
hangerőbeállításait.
Hang megállítása (csak
iOS eszközök esetén) — a
hangutasításokidejére szünetelteti minden más hang visszajátszását.
Hang tompítása (csak iOS eszközök esetén) — a hangutasításokkal
egy időben lejátszott hangok hangszínét letompítja.
Hang folyam (csak Android eszközök esetén) — Kiválaszthatsz
a készüléken egy audio folyamot (streamet), melynek hangerő
beállításait szeretnéd a program hangbeállításaira alkalmazni.
Kilépés megerősítése: Ne kérdezd — A kilépést megerősítő gomb
nem kerül megjelenítésre, így a kilépés gombot megnyomva azonnal
kilépsz a programból, anélkülhogy meg kellene erősítened azt (a
funkció BlackBerry és iOS eszközökön nem érhető el).
Mappa letöltése — add meg az ideiglenes program fájlok tárolására
kijelölt mappát.Alapértelmezés szerint ez a \NavitelContent\Download
mappa.
Térképek mappa — itt tudod megadni azt a mappát, ahol a
Navitel térképeket tárolni szeretnéd.Alapértelmezés szerint ez a \
NavitelContent\Maps mappa.
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Műszerek
A Navitel Navigator számos mérőeszköz és mutató megjelenítésére képes. Ezek a műszerfal képernyőn érhetőek
el, ahova a
> Beállítások > Műszerek pontját megérintve jutsz el.
A Műszerek képernyőn számos érzékelő értékét követheted nyomon.
Érintsd meg az érzékelőket azok beállításainak megváltoztatásához.
A párbeszédablak a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Műszer kiválasztás
Műszer kiválasztása a listából. Az új műszer a korábban kiválasztott
helyét veszi át.
• Műszerfal nullázása
Műszer mért értékének nullázása (a távolságmérőt nem lehet nullázni).
• Minden műszer nullázása
Minden műszer mért értékének nullázása. A nullázáshoz megerősítés
szükséges.
• Következő
Az eredeti műszerfal visszaállítása. A visszaállítás megerősítése
szükséges.
• Megszakítás
A műszerfalon egyidejűleg megjeleníthető mérőműszerek mennyiségét
állítja azok méreteit változtatva.
A kijelzőn megjeleníthető műszerek mennyisége függhet a kijelző
orientációjától.

Profilok
Profilok segítségével tudod a Navitel Navigator-ban elmenteni beállításaidat. A Profilok menühöz menj a
Beállítások > Profilok pontba.

>

A Profilok menüben válthatsz a profiljaid között, létrehozhatsz újakat vagy törölheted a régieket.

Profil létrehozása
A program jelenlegi beállításainak profilként történő elmentéséhez
érintsd meg a Hozzáad gombot a Profilok oldal bal alsó sarkában,
majd a
ikont.
Egy kiválasztott profil beállításainak visszaállításához érintsd meg a
Visszaállítás gombot a Profilok oldal bal alsó sarkában, majd a
ikont. Ezt követően a program újraindul.
Minden programbeállítást érintő változtatás automatikusan mentésre
kerül az éppen aktív profilban. Csak abban az esetben szükséges új profilt
létrehoznod, ha a programot teljesen új beállítások mellett szeretnéd
használni. Az újonnan létrehozott profil automatikusan az aktív profillá
válik (az aktív profilt mindig zöld kiemelés jelöli.).
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Profil szerkesztése
Profilok szerkesztéséhez a Profilok oldal jobb felső sarkában érintsd
meg a , ikont, majd a módosítani kívánt profil mellett a Szerkeszt
gombot. Változtasd meg a profil nevét, majd bökj a
ikonra.

Profil törlése
Profilok törléséhez a Profilok oldal jobb felső sarkában érintsd meg
a , ikont, majd a törölni kívánt profil neve mellett látható
gombot.
Erősítsd meg a műveletet a Törlésre nyomva.
Felhívjuk figyelmed, hogy aktív profilt nem lehet törölni.

Sínek
Track rögzítés — megkezdi vagy leállítja az útvonal rögzítését.
A Trackrögzítése funkció az eszköztárról is elérhető.Amennyiben az
ikon az eszköztárban piros színű
a program rögzíti az útvonalat,
amennyiben az ikon szürke
az útvonal nem kerül mentésre.
Ahhoz, hogy a Track rögzítéseikon megjelenjen az eszköztárban, menj
a
> Beállítások > Interfész > Térkép gombok > Trackrögzítés
pontba (az ikonnak zöldnek
kell lennie). A Térkép gombokkal
kapcsolatos információkért, kérjük nézd meg az útmutató vonatkozó
részét.
Map source formátum — válaszd ezt az opciót, ha azt szeretnéd, hogy
útvonalaid *.mps formátumban kerüljenek elmentésre.
GPX formátum — válaszd ezt az opciót, ha azt szeretnéd, hogy
útvonalaid *.gpx formátumban kerüljenek elmentésre.
Utolsó 10 000 track pont mutatása — a nyomonkövetés utolsó 10 000
másodpercében rögzített útvonalat mutatja lila színnel a térképen.
Az utolsó 10 perc GPS koordinátáinak megörzése — amennyiben
bekapcsolod ezt a funkciót, a nyomonkövetés egy meghatározott
időtartam koordinátáit is rögzíti (ami bármi lehet 5 perctől egészen 30ig)még mielőtt megkezdődik az útvonal rögzítése. A tárolt adatok az
útvonal fájl elejéhez kerülnek hozzáadásra, mikor az útvonal rögzítése
megkezdődik. Ezen opció garantálja, hogy ne vesszenek el fontos
információk, ha esetleg az útvonal rögzítését a kívántnál valamivel
később indítottad volna el.
Track mappa — válaszdki azt a mappát, ahova az útvonal fájlok
mentésre kerülnek, majd ennek megerősítéséhez érintsd meg a
ikont. Az útvonal fájlok elnevezésükben a rögzítés kezdetének idejét
fogják hordozni..
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Az Én Navitelem
Ebben a fejezetben Az Én Navitelem menüpontjai kerülnek részIetes bemutatásra. Az Én Navitelem menü
megnyitásához válaszd a
> Az Én Navitelem pontot.
Az internet kapcsolattal nem rendelkező PND-kenAz Én Navitelem menüpontot megérintve a Térképek letöltése rész
nyílik meg.

Térképvásárlás
Ebben a menüpontban tudsz új térképeket vásárolni. A térképvásárlás menetével kapcsolatos részletekért, kérjük,
keresd fel weboldalunk Program és térképvásárlás aloldalát.

Térkép letöltés
Ebben a menüpontban tudod térképeidet letölteni vagy frissíteni. A térképek letöltésével és frissítésével
kapcsolatos részletekért, kérjük, keresd fel weboldalunk Program és térképvásárlás aloldalát vagy az útmutató
vonatkozó fejezetét. A térképletöltés menü megnyitásához menj a
> Az Én Navitelem > Térképletöltés
pontra.
A Térképletöltés oldalon található az a Navitel Navigator mező is, amelyet megérintve a szoftver aktuális
verziószámára, licenckulcsára és a készülék sorozatszámára vonatkozó információk jelennek meg.

Frissítések
Az opciót választva a program felcsatlakozik a Navitel frissítés központjába és ellenőrzi, hogy a telepített
program, valamint annak térképei az aktuális változattal megegyeznek e. Amennyiben a programhoz és /
vagy a térképekhez elérhetőek frissítések, a program felkínálja ezek telepítését. Térképek frissítése a program
frissítése nélkül nem lehetséges. Amennyiben csak a program frissítését kínálja fel a szoftver, úgy javasoljuk
annak telepítését, majd a frissítések menüpont újbóli indítását. A Frissítések menüponthoz válaszd a
>
Az Én Navitelem > Frissítések pontot.
A térképek frissítésének menetével kapcsolatos részletekért, kérjük, keresd fel weboldalunk Térkép telepítése
aloldalát.

Visszaállít
A menüpont segítségével vissza tudod állítani korábbi beszerzéseidet (térképeket és magát a programot is). A
Visszaállít képernyőhöz válaszd a
> Az Én Navitelem > Visszaállít pontot.
A funkció csak iOS, Android és Windows Phone 8.x rendszerű készülékeken érhető el.

Hírek
A menüpontot kiválasztva megnyílik a Navitel.Hírek szolgáltatás, melyen keresztül a programmal kapcsolatos
frissítésekről és egyéb hasznos dolgokról – pl. akciókról, rendezvényekről - értesülhetsz. A Hírek oldal
megnyitásához válaszd a
> Az Én Navitelem > Hírek pontot.

Súgó
Ezt a menüpontot választva megjelenik a program súgója. A megnyitáshoz válaszd a
> Súgó pontot.

> Az Én Navitelem
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Extrák
Ebben a fejezetben az útvonalak tervezésével és szerkesztésével kapcsolatos részleteket mutatjuk be, valamint
az útvonalakkal kapcsolatban elvégezhető további műveleteket.

Térkép
A Térkép nézet jeleníti meg a kijelzőn az aktuális elektronikus térképmetszetet valamint a jelenlegi pozíciódat.
A helyzeted kijelzésén kívül számos közúti információt is tartalmaz. A térkép használható útvonalakkal és
útpontokkal kapcsolatos műveletvégzésre valamint objektumok, illetve helyek megkeresésére.

Térkép nézet
A térkép tanulmányozásához érintsd meg, majd mozgasd az ujjad a kijelzőn a megfelelő irányba.

Nagyítás
A / gombok használatával tudsz egy régióra ránagyítani vagy azt épp lekicsinyíteni. A nagyítás legnagyobb
mértéke 5ma legkisebb pedig 2km. A gombokra röviden rányomva a nagyítás a következő beállított mértékre
ugrik, míg folyamatosan nyomva tartva őket a nagyítás vagy kicsinyítés folytonossá válik.

GPS-kurzor
Amennyiben a GPS vevő aktív, a GPS-kurzor
vége mindig a mozgás irányába mutat.

jelöli a térképen a készülék aktuális pozícióját. A kurzor hegyesebbik

Iránytű
Az eszköztár iránytű ikonját megérintve (lásd Térkép gombok) a térkép megjelenítési beállításai nyílnak meg, ahol
a következőket tudod beállítani:
• Térkép orientációja
I Észak fel
Statikus nézet: a térképen mindig észak van felül.
II Irány fel
Dinamikus nézet: a térképen mindig a mozgás aktuális iránya van felül.
• Térkép nézet
I Térkép nézet (2D)
II Panoráma megjelenítés (3D)
• Megjelenés
I Éjszakai színséma
II Nappali színséma
III Automatikus választás
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Műholdak
A Műholdak képernyő jeleníti meg a műholdjelekkel (GPS és / vagy GLONASS) kapcsolatos információkat, az
aktív műholdak számát, valamint ezek aktuális helyzetét.
A GLONASS műholdjelek vétele csak abban az esetben lehetséges, ha
a navigációs eszköz rendelkezik az ezek vételéhez szükséges speciális
modullal.
A Műholdak képernyő megnyitásához érintsd meg a térkép nézet
eszköztárában a GPS ikont, majd válaszd a Műholdak menü pontot
a felugró listából. A GPS ikon megjelenítéséhez az eszköztárban
válaszd a
> Beállítások > Interfész > Térkép gombok > GPS
(pontot (az ikon zöld kell legyen
). További részletekért lapozz a
Térkép gombok fejezethez.
Az eszköztárban megjeleníthető ikonok száma a kijelző orientációjától
függően eltérhet. Amennyiben a keresett ikon nem található meg az
eszköztárban a Térkép gombok menüben történt bekapcsolást követően,
valószínűleg a kijelző mérete vagy annak orientációja szab megjelenítésének
gátat. Kérjük, próbálj meg más ikonok kijelzését kikapcsolni, vagy
megváltoztatni a kijelző orientációját
A Műholdak képernyő bal felső részén láthatod a földgömb sematikus ábráját rajta az égtájakkal, valamint
középen a horizonttal. Amennyiben a GPS / GLONASS vevő aktív a műholdakat különböző színek jelölik. Zöld
jelenti azt a műholdat, amelynek jelerőssége megfelelő, míg a sárga azt, amelyiknek jelerőssége elégtelen.
A kijelző alsó részén látod a műholdak jelerősségének, több oszlopból álló grafikus ábrázolását. Minden oszlop
egy adott műhold jelszintjének minőségét képviseli. Az oszlopok tetején találhatóak a műholdak azonosító
jelei. Minél magasabb egy oszlop, annál erősebb az adott műholdról érkező jel.
A képernyő jobb felső része a következő információkat tartalmazza:
• A jeleket közvetítő műholdak mennyiségét (maximum 12);
• Az eszköz aktuális helyzetének hosszúsági, szélességi és magasság adatai, melyeket a szoftver a
műholdakról érkező jelek alapján állapít meg.
A műholdakkal, valamint azok jelszintjeivel kapcsolatos részletes információk iOS, Windows Phone és BlackBerry
alapú eszközökön nem érhetőek el, ezek csak a készülék aktuális koordinátáit mutatják.
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Időjárás
A képernyő az aktuális időjárásról, valamint az elkövetkező napok időjárás előjelzéséről tartalmaz adatokat. Az
Időjárással kapcsolatosinformációk az eszköztár időjárás ikonját megérintve jelennek meg. Ahhoz, hogy az
időjárás ikon megjelenjen az eszköztárban, menj a
> Beállítások > Interfész > Térkép gombok > Időjárás
ponthoz (az ikon zöld kell legyen ). További részletekért lapozz az útmutató Térkép gombok fejezetéhez.
Az eszköztárban megjeleníthető ikonok száma a kijelző orientációjától
függően eltérhet. Amennyiben a keresett ikon nem található meg
az eszköztárban a Térkép gombok menüben történt bekapcsolást
követően, valószínűleg a kijelző mérete vagy annak orientációja szab
megjelenítésének gátat. Kérjük, próbálj meg más ikonok kijelzését
kikapcsolni, vagy megváltoztatni a kijelző orientációját.
Az Időjárás képernyő felső része tartalmazza a hőmérséklettel,
légnyomással, valamint a szélerősséggel kapcsolatos adatokat. Az
elkövetkező 4 nap időjáráselőrejelzése a képernyő alsó részén jelenik
meg. A Tovább gombra nyomva az eszköz böngészője megnyitja a www.gismeteo.ru weboldalt.
Alapértelmezésben az aktuális pozícióhoz legközelebb eső város időjárás előrejelzése jelenik meg. Amennyiben
az aktuális pozíciót nem lehet meghatározni, a szoftver a térkép közepéhez legközelebb eső település időjáráselőrejelzési adatait jeleníti meg.

Időjárás adatok frissítése
A kijelző alsó részén található Frissítés gombot megnyomva frissülnek az időjárás adatok. Kényelmi szempontokból
be lehet az adatok automatikus frissítését is kapcsolni, a
> Beállítások > Online szolgáltatások menüpont
Időjárás automatikus frissítése bekapcsolásával.
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