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Початок роботи 

  
Під час першого сеансу роботи з навігаційною програмою автоматично запускається 
початкове налаштування. Виконайте наступні дії.  

  Оберіть мову програми та натисніть  

 Прочитайте ліцензійну угоду з кінцевим користувачем щодо використання 

програмного забезпечення та баз даних і натисніть , якщо згодні з її 
умовами. 

 На екрані відобразиться запит дозволу на збір додатком робочої інформації та даних 
журналів GPS, котрі допоможуть покращити роботу додатку, а також підвищити якість і 

розширити покриття карт. Натисніть ,  щоб дозволити анонімний збір 

статистики або  для вимкнення цієї функції. 

 Запуститься майстер конфігурації обраною мовою. Для продовження натисніть 

. 

 Оберіть мовний профіль голосових підказок. Якщо бажана мова не відображається 
на екрані, прокрутіть перелік, щоб знайти інші наявні профілі. Торкніться будь-якого 

елементу переліку, щоб почути короткий зразок підказки. Натисніть , 
щоб підтвердити свій вибір, і перейдіть до наступної сторінки. 

  Оберіть бажаний формат часу і одиниці виміру. Натисніть , щоб 
підтвердити вподобання. 

 Визначте параметри планування маршруту. Натисніть , щоб 
підтвердити вподобання. 

 За наявності Інтернет-з’єднання програма перевірить ліцензії користувача на 
під’єднані служби. У даному випадку вони вже активовані, тому немає потреби у 

подальших діях користувача. Натисніть  для наступного кроку. 

 Початкове налаштування завершене. Натисніть . 
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Початковий екран: навігаційне меню 

  
Навігаційне меню відображається після початкового налаштування і при кожному 
запуску програми. Користувачеві доступні зазначені нижче опції: 

· Натисніть , щоб обрати кінцевий пункт, вказавши адресу або 
обравши пам’ятку, місце на карті або один із обраних кінцевих пунктів. Також 
можна шукати у останніх кінцевих пунктах, які пропонуються за допомогою 
функції інтелектуальної історії, або задати координати. 

· Натисніть , щоб переглянути параметри маршруту. Повністю 
маршрут можна проглянути на карті. Можна також виконувати різноманітні 
операції, пов’язані із маршрутом. Наприклад, змінювати або відміняти маршрут, 
визначати початковий пункт, обирати варіанти маршруту, оминати певні ділянки 
маршруту, моделювати навігацію і додавати кінцевий пункт до обраного.  

· Натисніть , щоб налаштувати навігаційну програму, 
змоделювати демонстраційні маршрути або запустити різноманітні додаткові 
програми.  

· Натисніть , щоб перейти до навігації по карті. 

· Натисніть , щоб зупинити навігацію і вийти з програми.  

· Натисніть  для показу огляду становища руху (заторів).  

 
· Якщо у правому верхньому кутку іконки немає , то пристрій не під’єднаний до 

Інтернету. Якщо іконка задимлена , то інформація щодо заторів ще не 
завантажена.  
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Меню «Пошук»  

  

У навігаційному меню натисніть . У меню «Пошук» наявні зазначені 
нижче опції. 

· Натисніть , щоб визначити адресу кінцевого пункту. 

· Натисніть , щоб обрати в якості кінцевого пункту пам’ятку. 

· Натисніть , щоб знайти об’єкт за допомогою локального пошуку (Google). 
Для цього прилад має бути під’єднаний до мережі Інтернет. 

·  Натисніть , щоб обрати кінцевий пункт із переліку обраних кінцевих пунктів. 

· Натисніть  або , щоб перейти до останнього кінцевого пункту, 
вказаного на кнопці. 

· Натисніть  , щоб обрати кінцевий пункт із переліку всіх останніх кінцевих 
пунктів. 

· Натисніть , щоб переглянути інші способи пошуку (пошук по 
карті та за координатами). 
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Навігація за адресою 

  

У навігаційному меню натисніть , а потім натисніть . За 
замовчуванням на екрані з’явиться підказка міста, в якому знаходиться користувач. 

  За необхідності змініть країну. Натисніть на кнопку з назвою країни. 

1. Введіть назву країни з клавіатури. 

2. Після введення кількох символів відобразиться перелік країн, які відповідають 
введеному рядку. Оберіть потрібну країну.  

 За необхідності змініть місто. Натисніть кнопку з назвою міста або введіть частину 
його назви з клавіатури. При введенні букв у поле введення завжди відображається 
підказка найбільш вірогідної назви міста. Користувачеві доступні наведені нижче опції. 

· Натисніть , щоб обрати місто, яке пропонується у полі введення. 

· Натисніть , щоб скорегувати введені дані. 

· Натисніть  , щоб переглянути перелік назв міст, які відповідають 
введеним даним. Оберіть місто у переліку. 
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Навігація за адресою 

  

 Введіть  назву вулиці. 

1. Натисніть . 

2. Введіть частину назви вулиці з клавіатури. 

3. Натисніть , щоб обрати вулицю, яка запропонована у полі введення, або 
натисніть , щоб проглянути перелік усіх вулиць, які відповідають 
введеним даним. Оберіть вулицю з переліку. 

 Введіть номер дому. 

1. Натисніть  або . 

2. Введіть номер дому з клавіатури. 

3. Для завершення вводу адреси натисніть . 

 Відобразиться карта з обраним кінцевим пунктом у центрі. За необхідності 

доторкніться до іншого місця на карті, а потім натисніть , щоб 
підтвердити вибір кінцевого пункту.  

 Після короткого огляду параметрів маршруту відобразиться карта з повним 

маршрутом. Зачекайте кілька секунд або натисніть , щоб почати 
навігацію. 
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Пошук маршруту до пам’ятки 

  

На екрані натисніть , щоб повернутись до навігаційного меню. У навігаційному 

меню натисніть , а потім натисніть . Будуть запропоновані 
наступні попередньо встановлені категорії пошуку. 

· Натисніть , щоб проглянути перелік заправних 
станцій вздовж маршруту або поблизу поточного або останнього відомого 
місцезнаходження, якщо маршрут недоступний. 

· Натисніть , щоб проглянути перелік автостоянок 
біля кінцевого пункту або поблизу поточного чи останнього відомого 
місцезнаходження, якщо кінцевий пункт недоступний. 

· Натисніть , щоб отримати перелік ресторанів 
вздовж маршруту, поблизу поточного або останнього відомого місцезнаходження.  

· Натисніть , щоб отримати перелік готелів поблизу 
кінцевого пункту, а також поблизу поточного або останнього відомого 
місцезнаходження.  

Можна також натиснути  і пошукати місце шляхом вводу його назви.  

Якщо жоден із вищезазначених варіантів не підходить, натисніть , щоб знайти 
пам’ятку у наступних місцях. 

· Натисніть  для пошуку поблизу поточного місцезнаходження або, 
якщо його координати невідомі, поблизу останнього відомого місцезнаходження. 

· Натисніть , щоб шукати об’єкт у межах обраного міста.  

· Натисніть , щоб шукати поблизу кінцевого пункту активного 
маршруту.  
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· Натисніть , щоб шукати вздовж активного маршруту, проте не 
поблизу даного пункту. Ця функція корисна при пошуку подальшої зупинки, на 
шляху до якої доведеться зробити лише мінімальний об’їзд (наприклад, при 
пошуку найближчих автозаправних станцій або ресторанів). 
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Приклад маршруту до пам’ятки 

  
Приклад. Щоб знайти парк біля кінцевого пункту, виконайте наступні дії, відкривши 
навігаційне меню. 

 Натисніть . 

 Натисніть . 

 Натисніть . 

 Натисніть . 

 Відобразиться перелік категорій об’єктів. Натисніть  або проведіть пальцем по 

переліку, щоб переглянути його, і натисніть . 

 Натисніть , щоб переглянути всю категорію, або натисніть 

, щоб звузити область пошуку. 

 Торкніться будь-якого пункту в переліку. 

 Перегляньте відомості про об’єкт та його місцеположення, а потім натисніть 

. 

 Після короткого огляду параметрів маршруту відобразиться карта з повним 

маршрутом. Зачекайте кілька секунд або натисніть , щоб почати 
навігацію. 
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Екран карти 

  
Екран карти є найбільш важливим і часто використовуваним екраном програми. 
Поточне положення користувача позначається за допомогою піктограми автомобіля (за 
замовчуванням ), а блакитна лінія вказує на рекомендований маршрут. На екрані 
відображається кілька екранних кнопок і полів даних, які полегшують навігацію. Під час 
навігації на екрані відображається інформація про маршрут.  

· Якщо кінцевий пункт маршруту не обраний, у верхній частині екрана вказані 
напрямки руху і номери будинків справа та зліва. При навігації по маршруту 
користувач бачить наступний маневр і найближчу вулицю або дорогу на шляху. 
Натисніть на будь-який з цих елементів, щоб відкрити схему маршруту.  

· Натисніть , щоб відкрити оперативне меню з набором функцій, які можуть 
бути корисними під час навігації.  

· Натисніть , щоб відкрити огляд дорожньої ситуації (затори). Якщо дані про 
затори не завантажені, іконка буде задимлена і при натисненні на неї огляд не 
буде відображатись. Цифра під значком відображає розрахований час затримки 
по маршруту через затори.  

· Доторкніться до карти у будь-якому місці, щоб дослідити місцевість навколо свого 
поточного місця розташування. При цьому відобразяться додаткові кнопки для 
управління картою.  

· Натисніть , щоб відкрити три поля даних на карті. Доторкніться до будь-
якого з них, щоб вимкнути інші поля. Значення за замовчуванням для навігації 
(змінюються у налаштуваннях карти): 

· Відстань, що залишилась до кінцевого пункту; 

· Очікуваний час прибуття до кінцевого пункту; 

· Час подорожі, який залишився. 

· Натисніть , щоб відкрити навігаційне меню. 
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Меню «Додатково» 

  
Меню «Додатково» відкриває користувачеві доступ до різноманітних опцій та 

додаткових програм. У навігаційному меню натисніть . 

· : тонке налаштування параметрів планування маршруту, зміна зовнішнього 
вигляду екрана карти, увімкнення або вимкнення попереджень, 
перезавантаження майстра конфігурації і т.д.  

· : відвідайте веб-сайт www.naviextras.com, щоб отримати додаткові 
матеріали (нові карти, 3D-зображення пам’яток і корисні додатки). 

· : доступ до додатка «Зображення». 

· : доступ до додатка «Калькулятор». 

· : доступ до інших корисних додатків (калькулятора, монітора споживання 
палива і технічного обслуговування, функцій показу часу сходу та заходу сонця 
або монітора подорожнього та дорожнього журналів). 

· : зображення денних та нічних зон Землі. 

· : доступ до конвертера одиниць. 

· : увімкнення та вимкнення автоматичного збереження подорожнього та 
дорожнього журналів, перевірка поточного розміру бази даних подорожі.  

· : доступ до подорожніх додатків (конвертерів одиниць, розмірів одягу або 
інформації про країну). 

· : активація онлайн послуг. 

· : інформація про країну перебування (максимальні дозволені швидкості, 
обов’язкові приналежності і т.п.) 

http://www.naviextras.com/
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· : Можливість запуску демонстраційного відео для перегляду зразків 
змодельованих маршрутів, щоб скласти уявлення про роботу додатку. 
Ознайомлення з ліцензійною угодою з кінцевим споживачем, перевірка карт та 
іншого вмісту програми.  
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Меню «Налаштування»  

  

У навігаційному меню натисніть , після чого натисніть . В 
меню «Налаштування» доступні вказані нижче опції (прокрутіть перелік, щоб 
переглянути всі опції) 

· : регулювання різноманітних рівнів гучності, 
зміна профілю голосових підказок, а також увімкнення та налаштування 
попереджень. 

· : зміна функціональних кнопок у оперативному 
меню на екрані карти. 

· : налаштування часу проміжків подорожей. 

· : дозволяє коректувати параметри, які мають 
відношення до дорожнього руху (використання попередньо завантажених 
статистичних даних).  

· : вибір типу транспортного засобу, яким керує 
користувач, а також типів доріг, які використовуються при плануванні маршруту, і 
метода планування маршруту.  

· : визначення профілей користувача. 

· : коректування параметрів карти (зміна денної 
та нічної кольорових схем, стандартного масштабу, перемикання між режимами 
2D- і 3D-карти, вимкнення показу будівель та зміна піктограми автомобіля). 

· : налаштування параметрів відображення 
різноманітної інформації щодо маршруту на екрані карти.  

· : увімкнення та вимкнення анімації меню, вибір 
оформлення додатку, регулювання підсвічування екрану. 

· : зміна мови програми, формату часу, одиниць 
виміру і часового поясу.  

· : увімкнення і вимкнення автоматичного 
збереження подорожнього і дорожнього журналу, перевірка поточного розміру 
бази даних подорожі.  
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· : при’єднання до www.naviextras.com задля 
оновлення змісту в разі, якщо є Інтернет-зв’язок.  

· : регулювання кількості даних, що надаються, 
у випадку з’єднання з мережею Інтернет.  

· : додаток збирає робочу інформацію та 
журнали GPS, котрі допоможуть покращити роботу додатку, а також підвищити 
якість та розширити покриття карт. На цьому екрані можна ввімкнути та вимкнути 
функцію збору даних цих журналів.  

· : зміна базових параметрів програми, заданих 
під час початкового налаштування. 

· : видалення усіх збережених даних та 
відновлення налаштування виробника за замовчуванням.  

http://www.naviextras.com/

