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Paldies, ka izvēlējāties [A7xx/A8xx] par savu automašīnas navigācijas programmu 
pārbraucieniem "no durvīm līdz durvīm". Vispirms izlasiet Pamācību ātrai lietošanas 
uzsākšanai un sāciet izmantot [A7xx/A8xx] uzreiz. Šajā dokumentā ir sniegts sīks 
programmatūras apraksts. Jūs varat iepazīt [A7xx/A8xx], to lietojot. Taču mēs joprojām jums 
iesakām izlasīt šo pamācību, lai izprastu ekrānu funkcijas un [A7xx/A8xx] iespējas. 
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1 Brīdinājumi un drošības informācija 
[A7xx/A8xx] ir navigācijas sistēma, kura palīdz jums atrast ceļu uz jūsu izvēlēto galapunktu ar 
pievienotā GPS uztvērēja palīdzību. [A7xx/A8xx] nepārraida jūsu GPS pozīciju; citi nevar 
noteikt jūsu atrašanās vietu. 
Ir arī būtiski, lai jūs skatītos uz displeju tikai tad, kad to darīt ir droši. Ja esat automašīnas 
vadītājs, mēs iesakām darboties ar [A7xx/A8xx] pirms brauciena uzsākšanas. Ieplānojiet jūsu 
maršrutu, pirms dodaties ceļā, un apstājieties, ja rodas nepieciešamība mainīt maršrutu. 
[A7xx/A8xx] ir Drošais režīms: ja jūs ieslēdzat drošo režīmu, jūs nevarēsiet neko mainīt 
[A7xx/A8xx], kamēr transportlīdzekļa ātrums ir 10 km/h (6 mph) vai lielāks. Izņemot 
gadījumus, kad pasažieri darbojas ar [A7xx/A8xx], mēs ļoti iesakām, lai tiktu darbināts drošais 
režīms. 
Jums jāievēro ceļa zīmes un satiksme. Ja novirzīsieties no [A7xx/A8xx] ieteiktā maršruta, 
[A7xx/A8xx] attiecīgi mainīs instrukcijas. 
Nekad nenovietojiet mobile devices, kur tas aizsedz ceļa skatu, kur tas atrodas drošības 
spilvena darbības zonā vai kur, iekļūstot negadījumā, tas varētu izraisīt traumas. 
Sīkākai informācijai skatiet Lietotāja licences līgumu (pāžs 83). 
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2 Sākot darbu ar [A7xx/A8xx] 
[A7xx/A8xx] ir optimizēts lietošanai automašīnā. Jūs to varat viegli lietot, pieskaroties ekrāna 
pogām un tādā veidā arī kartējot. 
[A7xx/A8xx] var plānot maršrutus visā uzstādītajā karšu komplektā. Jums nav nepieciešams 
mainīt kartes vai pārslēgties uz zemas pārskatāmības kopējo karti, lai skatītu citus kartes 
segmentus vai valstis. 

Uzdevumi Instrukcijas 
Izvelkamā irbuļa 
lietošana 

Lai lietotu [A7xx/A8xx], jums nav nepieciešams irbulis. Pieskarieties 
pogām un kartējiet ar pirkstiem. 

Ekrāna vadība ar 
dubultklikšķi 

Lai veiktu kādu darbību, jums nav nepieciešams pieskarties ekrānam 
divreiz. Lai darbinātu pogas un regulatorus, pietiek ar vienu 
pieskārienu. 

Pieskaroties un turot 
pirkstu pie ekrāna Jums tas nav nepieciešams, lai piekļūtu pamata navigācijas funkcijām. 

Lai piekļūtu papildu funkcijām, pieskarieties un turiet pirkstu pie šīm 
pogām: 

• Pieskarieties un turiet kartes ekrānā : jūs varat iestatīt 
minimālo un maksimālo smalkās mērogošanas līmeni. 

• Pieskarieties un turiet kartes ekrānā jebkuru no 

 pogām: jūs varat iestatīt vai 
atiestatīt pogas mērogošanas vērtību (2D karte). 

• Pieskarieties un turiet kartes ekrānā jebkuru no 

 pogām: jūs varat iestatīt vai 
atiestatīt pogas slīpināšanas un mērogošanas vērtību (3D 
karte). 

• Saraksta un izvēlnes ekrānos pieskarieties un turiet : 
parādīsies navigācijas izvēlne. 

• Pieskarieties un turiet kādu no      

taustiņiem kartes ekrānā: jūs varat pastāvīgi rotēt, slīpināt 
vai mērogot karti. 

• Pieskarieties un turiet  tastatūras ekrānos: jūs varat 
ātri izdzēst vairākas zīmes uzreiz. 

• Pieskarieties un turiet  vai  garajos sarakstos: jūs 
varat pastāvīgi pārritināt lapas.  

• Pieskarieties un turiet pogas ātrajā izvēlnē, lai atvērtu ekrānus, 
kas saistīti ar pogas funkciju vadības izvēlnē vai iestatījumu 
izvēlnē. 

Žesti (vilkt un nomest)  Jums tas nav nepieciešami žesti, lai piekļūtu pamata navigācijas 
funkcijām. Jums ir jāvelk un jānomet ekrāns tikai šādos gadījumos: 
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Uzdevumi Instrukcijas 
• pārvietojot bīdņa rokturi. 

• Lai bīdītu karti: satveriet karti un bīdiet to vēlamajā virzienā. 

• Īsceļš, lai atvērtu kartes ekrānu: jebkurā ekrānā bīdiet pirkstu no 
apakšējā labā stūra uz apakšējo kreiso stūri. 

• Īsceļš, lai atvērtu navigācijas izvēlni: jebkurā ekrānā bīdiet 
pirkstu no augšējā kreisā stūra uz apakšējo kreiso stūri. 

Lai sāktu lietot [A7xx/A8xx] 

Palaižot [A7xx/A8xx] pirmo reizi, jums ir jādara sekojošais: 

1. izvēlieties lietotnes saskarnes rakstu valodu. Vēlāk jūs to varēsiet mainīt iestatījumos 
(pāžs 74). 

2. Izvēlieties valodu un runātāju, ko veiks balss vadības paziņojumos. Vēlāk jūs tos 
varēsiet mainīt iestatījumos (pāžs 74). 

3. Izvēlieties, vai palaist programmu vienkāršajā režīmā vai uzlabotajā režīmā. Vēlāk jūs 
varēsiet iestatījumos pārslēgties starp abiem režīmiem. 

Pēc tam parādīsies navigācijas izvēlne, un jūs varēsiet sākt lietot [A7xx/A8xx]. 
Navigācijas režīms vienkāršajā režīmā: 

 
Navigācijas režīms uzlabotajā režīmā: 

 
Parastais veids, kā sākt lietot [A7xx/A8xx], ir izvēlēties galapunktu un sākt navigāciju. Jūsu 
varat izvēlēties jūsu galapunktu šādos veidos (ne visi ir pieejami vienkāršajā režīmā): 

• Izmantojiet izvēlēto vietu kartē (kursors) (pāžs 29). 

• Ievadiet pilnu adresi vai adreses daļu, piemēram, ielas nosaukumu bez mājas numura 
vai divu krustojošos ielu nosaukumus (pāžs 30). 

• Ievadiet adresi ar pasta indeksu (pāžs 37). Tādā veidā jums nav nepieciešams 
izvēlēties apdzīvotās vietas nosaukumu, kā arī ielu nosaukumu meklēšana varētu būt 
ātrāka. 

• Lietojiet koordinātes (pāžs 41) 

• Lietojiet saglabātu vietu: 
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• kā izlases vienumu (pāžs 38) 

• kā POI (pāžs 39) 

• kā iepriekš iestatītu galapunktu un pieturu vēsturi (pāžs 40) 

2.1 Vienkāršais un uzlabotais režīms 
Abi darbības režīmi [A7xx/A8xx] galvenokārt atšķiras ar izvēlnes struktūru un pieejamo 
iespēju skaitu. Regulatori un ekrāna izkārtojums vienāds. 

• Vienkāršais režīms: jums ir vienkārša piekļuve tikai svarīgākajām navigācijas funkcijām 
un pamata iestatījumiem. Pārējie iestatījumi ir iestatīti optimālam izmantojumam. 

• Uzlabotais režīms: jums ir pilna piekļuve visām [A7xx/A8xx] funkcijām. 

Lai pārslēgtos no vienkāršā režīma uz uzlaboto režīmu: ātrās palaišanas ekrānā (Navigācijas 

izvēlne), pieskarieties , . 
Lai pārslēgtos no uzlabotā režīma uz vienkāršo režīmu: ātrās palaišanas ekrānā (Navigācijas 

izvēlne), pieskarieties , . 
Katrā režīmā ir pieejamas šādas iespējas un iestatījumi: 

Darbības veids Pieejams 
vienkāršajā režīmā 

Pieejams 
uzlabotajā 

režīmā  

Paskaidrojums

Navigācija uz izvēlēto kartes punktu Jā Jā Skatiet, pāžs 
29 

Navigācija uz ielas adresi Jā Jā Skatiet, pāžs 
30 

Navigācija uz nepilnīgu adresi Jā Jā Skatiet, pāžs 
30 

Navigācija uz krustojumu Jā Jā Skatiet, pāžs 
35 

Navigācija uz nesen lietotiem 
galapunktiem (Vēsture) 

Jā Jā Skatiet, pāžs 
40 

Navigācija uz izlases punktiem Jā Jā Skatiet, pāžs 
38 

Navigācija pēc POI Jā Jā Skatiet, pāžs 
39 

Navigācija pēc koordinātēm Nē Jā Skatiet, pāžs 
41 

Vairāku punktu maršruta izveidošana Nē Jā Skatiet, pāžs 
41 

Kartes punkta saglabāšana kā izlases 
galapunktu 

Jā Jā Skatiet, pāžs 
56 

Kartes punkta saglabāšana kā POI Nē Jā Skatiet, pāžs 
56 

Kartes punkta saglabāšana kā ceļu 
drošības kameras atrašanās vietu 

Nē Jā Skatiet, pāžs 
56 

Kartes punkta saglabāšana par atzīmi Nē Jā Skatiet, pāžs 
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Darbības veids Pieejams 
vienkāršajā režīmā 

Pieejams 
uzlabotajā 

režīmā  

Paskaidrojums

56 
Aktīvā maršruta saglabāšana Nē Jā Skatiet, pāžs 

46 
Maršruta žurnālu saglabāšana Nē Jā Skatiet, pāžs 

25 
Kartes ekrāna iestatījumi  Nē Jā Skatiet, pāžs 

71 
Izvēlnes iestatījumi  Tikai fona attēls Jā Skatiet, pāžs 

79 
Skaņas iestatījumi  Tikai galvenais 

skaļuma regulators 
Jā Skatiet, pāžs 

72 
Maršruta plānošanas opcijas  Jā Jā Skatiet, pāžs 

72 
Reģionālie iestatījumi  Tikai valodas izvēle Jā Skatiet, pāžs 

74 
Brīdinājumi  Nē Jā Skatiet, pāžs 

76 

2.2 Ierīces spiedpogas 

Jūs varat lietot [A7xx/A8xx], galvenokārt tikai pieskaroties ekrāna pogām. Ierīcei ir tikai dažas 
spiedpogas. 
Jūs varat jebkurā brīdi ieslēgt vai izslēgt mobile devices. Kad mobile devices ir izslēgta, 
[A7xx/A8xx] neaprēķina jūsu GPS pozīciju un tā neatjaunina maršrutu vai braukšanas 
instrukcijas. 
Ieslēdzot jo PNA atkal, [A7xx/A8xx] turpina navigāciju, tiklīdz GPS uztvērējs ir noteicis jūsu 
pozīciju. 
Ierīces taustiņu funkcijas ir šādas: (faktiskais taustiņu izkārtojums jūsu PDA var atšķirties): 

2.3 Ekrāna pogas un citi regulatori 
Lietojot [A7xx/A8xx], parasti jums ir jāpieskaras pogām skārienekrānā. 
Jums ir nepieciešams apstiprināt izvēles vai izmaiņas [A7xx/A8xx] tikai, ja lietotnei ir 
nepieciešams restarts, ja tai ir nepieciešams veikt svarīgu rekonfigurāciju vai ja jums draud 
iespēja zaudēt datus vai iestatījumus. Citos gadījumos [A7xx/A8xx] saglabās jūsu izvēles un 
piemēros jaunus iestatījumus bet apstiprinājuma, tiklīdz sāksiet izmantot regulatorus. 

Veids Piemērs Apraksts Kā to lieto 

Poga 

 

Pieskarieties tai, lai 
iniciētu funkciju, atvērtu 
jaunu ekrānu vai iestatītu 
parametru. 

Pieskarieties tam 
vienreiz. 
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Veids Piemērs Apraksts Kā to lieto 

Ikona 

 
Parāda statusa 
informāciju. 

Dažas ikonas darbojas 
arī kā pogas. 
Pieskarieties tām vienu 
reizi. 

Saraksts Ja rodas nepieciešamība 
izvēlēties no vairākām 
opcijām, tās parādīsies 
sarakstā. 

Šķiriet lapas ar  un 

 pogām un 
pieskarieties vēlamajai 
vērtībai. 

Šļūce 

 

Ja iespējamas ir vairākas 
dažādas nenosauktas 
vērtības, [A7xx/A8xx] 
mērinstrumentā parādīs 
indikatoru, kurā būs 
uzrādīta un iestatīta 
vērtība no piedāvātā 
klāsta. 

• Velciet rokturi, lai 
pārvietotu bīdni 
tās jaunajā 
stāvoklī. 

• Pieskarieties 
bīdnim tur, kur 
vēlaties, lai 
parādītos rokturis 
(bīdņa atzīme 
pārlēks šajā 
pozīcijā). 

Slēdzis 

  

Vietās, kur ir tikai divas 
izvēles iespējas, tiks 
atzīmēts, vai funkcija ir 
iespējota. 

Pieskarieties tai, lai 
ieslēgtu vai izslēgtu 
slēdzi. 

Virtuālā 
tastatūra 

Burtu un ciparu tastatūras 
teksta un ciparu 
ievadīšanai. 

Katrs taustiņš atbilst 
skārienekrāna pogai. 

2.3.1 Tastatūru lietošana 
Jums ir jāievada burti un cipari [A7xx/A8xx] tikai, kad tas nepieciešams. Jūs varat rakstīt 
pilnekrāna tastatūrās, lietojot pirkstus, kā arī jūs varat pārslēgties dažādos tastatūru 
izkārtojumos, piemēram, ABS, QWERT vai ciparu izkārtojumā. 

Uzdevums Informācija 

Pieskarieties  un izvēlēties no pieejamo 
tastatūru veidu klāsta. 

Lai pārslēgtos no viena tastatūras 
izkārtojuma uz citu, piemēram, no 
angļu QWERTY tastatūras uz 
grieķu tastatūru 

[A7xx/A8xx] atcerēsies jūsu pēdējo tastatūras izvēli un 
piedāvās to nākamajā reizē, kad jums būs nepieciešams 
ievadīt datus. 
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Uzdevums Informācija 
Ievadītās informācijas labošana ar 
tastatūru 

Izņemiet nevajadzīgo zīmi(-es): pieskarieties .
Pieskarieties un turiet pogu, lai dzēstu visu zīmju rindu. 

Atstarpes ievadīšana, piemēram, 
starp vārdu un uzvārdu vai starp 
vairāku vārdu ielu nosaukumiem Pieskarieties . 

Mazo vai lielo burtu ievadīšana 

Pieskarieties , lai pārvietotos starp mazajiem 
burtiem, iniciāļiem vai visiem lielajiem burtiem. 

Simbolu ievadīšana 

Pieskarieties , lai pārslēgtos uz simbolu tastatūru. 

Tastatūras ievadīšanas 
pabeigšana 

Pieskarieties . 

2.4 Kartes lietošana 
Kartes ekrāns ir visbiežāk izmantotais [A7xx/A8xx] ekrāns. Tam var piekļūt no navigācijas 

izvēlnes, pieskaroties . 

 
Lai iegūtu vairāk informācijas par kartes ekrānu, skatiet pāžs 48. 

2.4.1 Detalizētas informācijas iegūšana par atrašanās vietu kartē 
• Ja navigācijas laikā vēlaties iegūt sīkāku informāciju par jūsu pašreizējo pozīciju: 

1. Skatiet kartes apakšējo joslu. Tā parāda pašreizējās ielas nosaukumu un mājas 
numuru. 

2. Lai iegūtu sīkāku informāciju, pieskarieties , lai atvēru pozīcijas izvēlni. 

3. Pieskarieties . Parādīsies adrese, koordinātes un informācija par 
tuvumā esošajiem POI. 
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• Jūs varat skatīt informāciju par jebkuru citu atrašanās vietu, izvēloties to kartē: 

1. Pieskarieties kartei jebkurā vietā, lai atvērtu kartes vadības pogas. 

2. Pieskarieties vēlamajai vietai kartē. Tajā vietā parādīsies kursors ( ). Vietas 
adrese parādīsies kartes apakšā. 

3. Lai iegūtu sīkāku informāciju, pieskarieties , lai atvērtu kursora izvēlni. 

4. Pieskarieties . Parādīsies adrese, koordinātes un informācija par 
tuvumā esošajiem POI. 

• To pat ir vienkāršāk panākt, ja izvēlēsieties vēlamo punktu izvēlnē Atrast. Pēc tam 

automātiski atvērsies kursora izvēlne. Jums ir jāpieskaras tikai pogai . 

2.4.2 Darbības ar karti 
Pozīcijas atzīme kartē: 

• Pašreizējā GPS pozīcija:  (pāžs 21) 

• Izvēlētā atrašanās vieta (Kursors):  (pāžs 22) 

Šādi regulatori palīdzēs jums pielāgot kartes skatījumu tieši jūsu vajadzībām. Lielākā daļa no 
šiem regulatoriem parādīsies tikai, ja pieskarsieties kartei vienu reizi, un pazudīs pēc dažu 
sekunžu bezdarbības. 

Darbība Poga(s) Apraksts 
Kartes 
bīdīšana ar 
funkciju vilkt 
un nomest 

Nav pogu Jūs varat bīdīt karti jebkurā virzienā: pieskarieties un turiet 
karti, un bīdiet pirkstu virzienā, kurā vēlaties pārvietot karti.
Ja GPS pozīcija ir pieejama un esat pārvietojis karti, 

parādīsies poga. Pieskarieties šai pogai, lai 
atgrieztos pie GPS pozīcijas. 

Kartes 
vadības 
pogu 
atvēršana/ai
zvēršana 

Pieskarieties šai pogai, lai parādītu vai slēptu sekojošas 
kartes vadības pogas: 

• Tuvināšana/ tālināšana 

• Pagriezt pa kreisi/pa labi (tikai 3D kartē) 

• Slīpināt augšup/lejup (tikai 3D kartē) 

• Mērogošanas sākumiestatījumu pogas (tikai 2D 
kartē) 

• Slīpināšanas un mērogošanas sākumiestatījumu 
pogas (tikai 3D kartē) 

• Poga Atgriezties GPS pozīcijā 

• Smalkās mērogošanas poga 
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Darbība Poga(s) Apraksts 
Tuvināšana 
un 
tālināšana  

 

maina kartes parādīšanos veidu ekrānā. 
[A7xx/A8xx] izmanto augstas kvalitātes vektoru kartes, 
kuras iespējams apskatīt dažādos mērogojumos un kuru 
saturs vienmēr ir optimizēts. Tas vienmēr parāda ielu 
nosaukumus un citu tekstu vienā burtu lielumā, nekad 
nerādot to otrādi, un jūs vienmēr redzat tikai jums 
nepieciešamās ielas un objektus. 
Kartes mērogam ir atšķirīgas robežas 2D un 3D kartes 
skatījuma režīmos. 

Slīpināšana 
augšup un 
lejup   

Maina kartes 3D režīma vertikālā skatījuma leņķi. 

Pagriešana 
pa kreisi un 
pa labi  

 

Maina kartes 3D režīma horizontālā skatījuma leņķi. 
Ja GPS pozīcija ir pieejama, [A7xx/A8xx] vienmēr pagriež 
karti tā, lai tās augša būtu vērsta braukšanas virzienā 
(Orientācija Augšup). Jūs varat izslēgt orientāciju augšup 
ar šīm pogām. 
Ja GPS pozīcija ir pieejama un esat pagriezis karti, 

parādīsies poga. Pieskarieties šai pogai, lai atkal 
iespējotu automātisko kartes pagriešanu. 

Skatījuma 
režīmi 

 

 

Nodrošina jūs ar šādam kartes perspektīvām [A7xx/A8xx]:

• klasiskais skats no augšas (2D) 

• perspektīvas skats (3D) 

Vērtība vienmēr rāda pogas pārslēdzamo režīmu: Ja esat 

2D režīmā, jūs redzēsiet pogu; pieskarieties tai, lai 
pārslēgtos uz 3D režīmu. 

Smalkā 
mērogošana   

[A7xx/A8xx] var automātiski rotēt, mērogot vai slīpināt 
karti, lai panāktu jums optimālu skatu: 

• Tuvojoties pagriezienam, [A7xx/A8xx] tuvinās karti 
un paaugstinās skata leņķi, tādējādi ļaujot viegli 
izšķirt manevru nākamajā krustojumā. 

• Ja līdz nākamajam pagriezienam ir lielāks attālums, 
[A7xx/A8xx] tālinās karti un pazeminās skata leņķi, 
lai parādītu turpmāko ceļu. 

Pieskarieties šai pogai vienreiz, lai iespējotu smalko 
mērogošanu. 
Pieskarieties un turiet pogu, lai iestatītu smalkās 
mērogošanas robežas. 

Atgriešanās 
pie normālās 
navigācijas 
(atpakaļ pie 
GPS 
pozīcijas ar 
automātisko 

 
Pieskarieties šai pogai, lai pārvietotu karti atpakaļ 
pašreizējā GPS pozīcijā. Ja 3D režīmā karte tika pagriezta, 
atkal tiek iespējota automātiskā kartes pagriešana. 
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Darbība Poga(s) Apraksts 
kartes 
pagriešanu) 
Mērogošana
s 
sākumiestatī
jumu pogas 
(pieejama 
tikai 
uzlabotajā 
režīmā) 

Pieskarieties vienai no sākotnēji iestatītajām pogām, lai 
iestatītu mērogošanas līmeni uz iepriekš noteiktu vērtību. 
Smalkā mērogošana ir atspējota. Šīs pogas ir pieejamas 
2D režīmā. 
Pieskarieties un turiet jebkuru no pogām, lai iestatītu tās 
vērtību pašreizējā mēroga līmenī vai lai atiestatītu 
sākotnējā vērtībā. 

Slīpināšanas 
un 
mērogošana
s 
sākumiestatī
jumu pogas 
(pieejama 
tikai 
uzlabotajā 
režīmā) 

Pieskarieties vienai no sākotnēji iestatītajām pogām, lai 
iestatītu slīpināšanas un mērogošanas līmeņus, iepriekš 
noteiktās vērtībās. Smalkā mērogošana ir atspējota. Šīs 
pogas ir pieejamas 3D režīmā. 
Pieskarieties un turiet jebkuru no pogām, lai iestatītu tās 
vērtību pašreizējā slīpuma un mēroga līmenī vai lai 
atiestatītu sākotnējā vērtībā. 

Kartes 
mērogs  [A7xx/A8xx] parāda kartes mērogu 2D režīmā. 

Ekrāna 
lielumā   

Šī poga neparādās kartes ekrānā. Tā ir pieejama šādos 
ekrānos: 

• Ekrāna funkcija plāns kartē: Kad jums ir aktīvs 
maršruts, jūs to varat skatīt kartē pilnā garumā. 

• Maršruta informācijas ekrāns: Ekrānā var skatīt 
maršruta žurnālu tā pilnā apjomā. 

2.4.3 Statusa informācija un kartes slēptie regulatori 
Šī informācija parādās apaļajā laukumā augšējā kreisajā stūrī - pagrieziena priekšskata 
laukumā. Pieskaroties šim laukumam, rezultāts ir atkarīgs no tajā brīdī rādītās informācijas. 

Ikona Informācija Informācija Darbība 

 

Vienkāršajā režīmā 
nav aktīvā maršruta 
funkcijas. 

Ja vienkāršajā režīmā 
nav maršruta, pēc kura 
notiek navigācija, šī 
ikona parādīsies 
pagrieziena priekšskata 
laukumā. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu funkciju atrast adresi. 

 

Uzlabotajā režīmā 
nav aktīvā maršruta 
funkcijas. 

Ja uzlabotajā režīmā 
nav maršruta, pēc kura 
notiek navigācija, šī 
ikona parādīsies 
pagrieziena priekšskata 
laukumā. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu funkciju atrast. 

, 
Nav derīgas GPS 
pozīcijas. 

Ja aktīvais maršruts 
pastāv, taču nav derīgas 
GPS pozīcijas, debesu 
skats tiek rādīts ar 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu maršruta informācijas ekrānu.
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Ikona Informācija Informācija Darbība 

 

krāsainiem punktiem, 
kas atbilst katram 
satelītam. Dažiem 
punktiem ir jākļūst 
zaļiem, lai varētu notikt 
navigācija. 

 

Ja ikona ir statisks 
attēls, ir 
nepieciešams 
maršruta aprēķins 

GPS pozīcija un aktīvais 
maršruts ir pieejami, bet 
automātiskais ārpus 
maršruta pārrēķins ir 
izslēgts, un jūs esat 
novirzījušies no 
maršruta. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
[A7xx/A8xx] pārrēķinātu ieteikto 
maršrutu. 

 

Ja ikona ir kustīgs 
attēls, notiek 
maršruta aprēķins. 

[A7xx/A8xx] aprēķina vai 
pārrēķina maršrutu. 

Nekas nenotiek, ja pieskaraties šim 
ekrāna laukumam. 

, 

 

Nākamais maršruta 
notikums (nākamais 
manevrs) 

GPS pozīcija un aktīvais 
maršruts ir pieejami, un 
jūs sekojat ieteicamajam 
maršrutam. Šis laukums 
sniedz jums informāciju 
par nākamā maršruta 
notikuma veidu un 
attālumu līdz tam. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu maršruta informācijas ekrānu.

Šīs laukums parādīsies blakus iepriekš minētajam apaļajam laukumam. Pieskaroties šim 
laukumam, rezultāts ir atkarīgs no tajā brīdī rādītās informācijas. 

Ikona Informācija Informācija Darbība 

 

Nav derīgas 
GPS pozīcijas Ja nav derīgas GPS 

pozīcijas, šis simbols 
parādīsies šeit. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu GPS datu ekrānu, lai 
pārbaudītu signāla statusu vai 
savienojuma iestatījumus. 

 

Satiksmes 
ierobežojumi 

Ja GPS pozīcija ir pieejama, 
taču nav maršruta, kam 
sekot, satiksmes 
ierobežojumi vai nākamais 
krustojums, ja tāds ir, 
parādīsies šeit. 

Nekas nenotiek, ja pieskaraties šim 
ekrāna laukumam. 

, 

 

Otrais maršruta 
notikums 
(manevrs pēc 
nākamā 
manevra) 

Ja GPS pozīcija un aktīvais 
maršruts ir pieejami, šis 
laukums parāda maršruta 
notikumu, kas sekos 
nākamajam maršruta 
notikumam. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu maršruta plāna ekrānu ar 
norādēm par katru nākamo 
pagriezienu. 

 

Tuvojoties ceļu 
drošības 
kamerai 

Šī ikona parādīsies, kad 
tuvosieties ceļu drošības 
kamerai un iestatījumos ir 
iespējots brīdinājums par 
kamerām. 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
atspējotu skaņas brīdinājumu par 
kameru. 

 

Pārtrauc 
simulāciju Šī ikona parādās maršruta 

pārvadā, maršruta simulācijas 
un maršruta žurnāla 

Pieskarieties šim laukumam, lai 
pārtrauktu simulāciju. 
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Ikona Informācija Informācija Darbība 
rādīšanas laikā. 

 

Notiek 
maršruta 
pārrēķināšana 

Maršruta pārrēķina laikā, šīs 
laukums parāda pārrēķina 
progresu no 0% līdz 100%. 

Nekas nenotiek, ja pieskaraties šim 
ekrāna laukumam. 

 

Indikatora josla  - skaņas 
atslēgtas/iespējotas 

 - maršruta žurnāls 
ierakstīšana 

 - TMC statuss 

 - Bluetooth statuss 

Nekas nenotiek, ja pieskaraties šim 
ekrāna laukumam. 

Šie simboli parādās indikatora joslā:  

Ikon
a 

Apraksts 

 

[A7xx/A8xx] skaņa ir atslēgta. 

 

[A7xx/A8xx] skaņa ir iespējota. 

 

[A7xx/A8xx] veic maršruta žurnāla ierakstu, kad GPS pozīcija ir pieejama. 

 

Maršruta žurnāla ieraksts ir atspējots. 

 

Nav pieslēgts neviens TMC uztvērējs vai TMC ir izslēgts. 

 

TMC uztvērējs ir pieslēgts un tiek uztverta radio stacija ar TMC pārraidi. 

 

Šeit ir jauni, neizlasīti TMC notikumi. 

 

Daļa no maršruta ir apbraukta, balstoties uz TMC notikumiem. 

 

Daļa no maršruta ir minēta TMC notikumos, taču nav apbraucama (piemēram, 
galapunkts atrodas pārslogotā ielā). 

 

Bluetooth radio ir izslēgts. 

 

Bluetooth radio ir ieslēgts, taču nav pieslēgts neviens telefons. 

 

Ir notikusi kļūda Bluetooth savienojumā. 

 

[A7xx/A8xx] ir pieslēgts telefonam kā brīvroku sistēma ar Bluetooth. 

 

Tālruņa zvans notiek pa Bluetooth savienojumu. 

Šo informāciju var skatīt trijos datu laukumos, kas parādīti kartes ekrānā. Pieskarieties šim 
laukumam, lai atvērtu ceļojuma informācijas ekrānu, kur jūs varēsiet izvēlēties vērtības, kas 
tiks rādītas šajos trijos laukumos. 
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Kad nav aktīvā maršruta, šie lauki rādīs sekojošu informāciju: pašreizējo ātrumu, kompasu un 
pašreizējo laiku. 
 
 

Ikona Veids Vairāk informācijas 
Kompass  Parāda jūsu kustības virzienu gan tad, kad karte tiek 

automātiski pagriezta (3D), gan kad karte vienmēr ir vērsta 
uz ziemeļiem (2D). 

 

Ātruma 
informācija Šeit ir ātruma vērtības, kuras var parādīt: 

• Pašreizējais ātrums 

• Ātruma ierobežojums konkrētajā ceļa posmā 

 

Laika 
informācija Šeit ir laika vērtības, kuras var parādīt: 

• Pašreizējo GPS laiku 

• Atlikušais laiks, lai sasniegtu galapunktu 

• Atlikušais laiks, lai sasniegtu nākamo pieturu 

• Paredzamais nokļūšanas laiks galapunktā 

• Paredzamais nokļūšanas laiks nākamajā pieturā 

 

Attāluma 
informācija Šeit ir attāluma veida vērtības, kuras var parādīt: 

• Atlikušais attālums līdz galapunktam 

• Atlikušais attālums līdz nākamajai pieturai 

• Pašreizējais augstums 

Nākamais laukums ir apvienotais statusa indikatora lauks. Pieskarieties šim laukumam, lai 
atvērtu ātro izvēlni (pāžs 62). 

Ikona Statuss Vairāk informācijas 

 

GPS 
pozīcijas 
kvalitāte 

Vairākas iedegtas joslas norāda uz augstāku GPS pozīcijas 
precizitāti. 

 
Baterijas 
statuss 

Ierīce darbojas no baterijas strāvas. Iedegto joslu skaits norāda uz 
atlikušo jaudu. 

 
Notiek 
baterijas 
uzlāde 

Ierīce darbojas no ārēja strāvas avota. Notiek baterijas uzlāde. 

 

Transportlīd
zekļa veids Simbols norāda uz transportlīdzekļa veidu, ko izmanto maršruta 

aprēķinam. 

2.4.4 Kursora lietošana (izvēlētā kartes vieta) 
Vispirms novietojiet kursoru vēlamajā kartes vietā ar vienu no šīm opcijām: 

• Lietojiet izvēlni atrast, lai izvēlētos vietu. Karte parādīsies ar izvēlēto punktu (kursors) 
pa vidu un kursora izvēlni ar pieejamajām opcijām. 
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• Pieskarieties ekrānam un tad novietojiet kursoru vēlamajā vietā. Tad pieskarieties 

, lai atvērtu kursora izvēlni. 

Jūs varat veikt šādas darbības: 

Poga Darbība 
Aktīvā maršrutā lieto kursoru kā sākumpunktu, aizvietojot pašreizējo 
GPS pozīciju (pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

Aktīvajā maršrutā lieto kursoru kā galapunktu, aizvietojot iepriekšējo 
galapunktu 

Aktīvajā maršrutā lieto kursoru kā pieturu (starposma galapunktu) pirms 
galapunkta (pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

Aktīvajā maršrutā lieto kursoru kā galapunktu, saglabājot iepriekšējo 
galapunktu kā pieturu (pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

Parāda dažādus maršrutus, kas aprēķināti ar pieejamajām 
maršrutēšanas metodēm. Izvēlieties sev piemērotāko.(pieejama tikai 
uzlabotajā režīmā) 

Saglabā kursoru kā POI(pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

Saglabā kursoru kā izlases vietu 

Saglabā kursoru kā ceļu drošības kameras vietu (pieejama tikai 
uzlabotajā režīmā) 

Marķē karti ar atzīmi kursora vietā (pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

 

Atver ekrānu ar kursora nosaukumu, adresi un koordināšu informāciju un 
blakus esošo POI sarakstu 

2.5 [A7xx/A8xx] koncepti 

2.5.1 Smalkā mērogošana  
Smalkā mērogošana ietver daudz vairāk nekā vienkārši automātiskās mērogošanas iespēju: 

• Sekojot maršrutam, ko aprēķinājis [A7xx/A8xx]: ja tuvojaties pagriezienam, tas 
tuvinās karti un paaugstinās redzes leņķi, tā ļaujot viegli izšķirt jūsu manevru nākamajā 
krustojumā. Ja nākamais pagrieziens ir tālu, tā tālinās karti un pazeminās skata leņķi, 
ļaujot jums pārskatīt ceļu jūsu priekšā. 

• Braucot bez aktīva maršruta [A7xx/A8xx]:  Smalkā mērogošana pietuvinās attēlu, ja 
brauksiet lēnām un tālinās to līdz šeit iestatītajai robežai, ja brauksiet ātri. 

Smalkās mērogošanas iespējošana 
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Pieskarieties kartei, lai parādītos kartes vadības pogas, un tad pieskarieties , lai 
iespējotu smalko mērogošanu. 

 

Smalkās mērogošanas pielāgošana 

Pieskarieties kartei, lai parādītos kartes vadības pogas, un tad pieskarieties un turiet , 
lai atvērtu smalkās mērogošanas iestatījumu logu. Ja nepieciešams, mainiet smalkās 
mērogošanas robežas. 

2.5.2 Pozīcijas atzīmes 

2.5.2.1 Pašreizējā GPS pozīcija un Piesaiste ceļam 

Ja jūsu GPS pozīcija ir pieejama, [A7xx/A8xx] atzīmēs jūsu pašreizējo pozīciju kartē ar  
ikonu. Precīza pozīcijas atzīmes vieta ir atkarīga no transportlīdzekļa veida, ko izmanto 
maršruta aprēķinam. 
Transportlīdzekļa veidu var izvēlēties maršruta iestatījumos (pāžs 72) vai ātrajā izvēlnē (pāžs 
62). 

• Ja izvēlaties gājēju režīmu:  ikona atrodas tieši jūsu GPS pozīcijā. Ikonas 
virziens rāda jūsu kustības virzienu. 

• Ja izvēlaties kādu no transportlīdzekļiem:  ikona ir pielāgota tuvākajam ceļam, lai 
samazinātu GPS pozīcijas kļūdas. Ikonas virziens ir viens no maršruta virzieniem. 

Lai lietotu pašreizējo GPS pozīciju, pieskarieties . Parādīsies pozīcijas izvēlne, un jūs 
varēsiet saglabāt GPS pozīciju vienā no šādiem veidiem:  

• kā izlases ierakstu 

• kā ceļu drošības kameru 

• kā POI 

• kā kartes atzīmi 

2.5.2.2 Atgriešanās pie normālās navigācijas 

Ja ir pieejama GPS pozīcija, un jūs esat pārvietojis karti (ikona  pārvietojas vai nav pat 

redzama) vai 3D režīmā jūs esat pagriezis karti, parādās  poga. Pieskarieties tai, lai 
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pārvietotu karti atpakaļ GPS pozīcijā un atkal iespējotu kartes orientāciju maršruts augšup 
(automātiskā kartes pagriešana). 

Piezīme: Pat ja jūs pārvietojat karti braukšanas laikā, [A7xx/A8xx] turpinās navigāciju, ja 
pastāv aktīvs maršruts: tā atskaņos balss instrukcijas un parādīs pagrieziena 
priekšskata ikonas atbilstoši jūsu pašreizējai GPS pozīcijai. 

2.5.2.3 Izvēlētā atrašanās vieta (Kursors) 
Ja izvēlēsities atrašanās vietu "Atrast" izvēlnē vai, ja pieskarsieties kartei, kad ir redzamas 
kartes vadības pogas, kursors parādīsies izvēlētajā kartes vietā. [A7xx/A8xx] parāda kursoru 

kā mirgojošu sarkanu punktu ( ), lai tas būtu redzams visos mērogošanas līmeņos, pat 
tad, ja tas ir 3D kartes skata fonā. 

Kad kursors ir iestatīts, pieskarieties . Parādīsies kursora izvēlne, un jūs varēsiet lietot 
kursoru kā vienu no šīm iespējām: 

• kā maršruta sākumpunktu 

• kā maršruta pieturu 

• kā maršruta galapunktu 

Jūs varat arī meklēt POI kursora apkārtnē. 
Vai arī jūs varat saglabāt kursora vietu kā: 

• kā izlases ierakstu 

• kā ceļu drošības kameru 

• kā POI 

• kā kartes atzīmi 

2.5.2.4 Sākotnējā pozīcija kursora izvēlnē 

Ja kursora izvēlne ir atvērta, īpaša ikona ( ) parādīs kursora pozīciju, ar kuru izvēlne tika 
atvēta. 
Jūs varat ne tikai pārvietot un mērogot karti, bet arī iestatīt kursoru citā vietā. Parādīsies 

ierastais kursora simbols ( ) un kursora izvēlnes pogas iniciēs jaunās vietas darbības. 

Lai atgrieztos pie sākotnējās kursora pozīcijas, pieskarieties . Karte atgriezīsies atpakaļ 

pozīcijā, ar kuru kursora izvēlne tika atvērta, un  ikona parādīsies vēlreiz. 

2.5.3 Dienas un nakts krāsu shēmas 
[A7xx/A8xx] lieto atšķirīgas krāsu shēmas dienas un nakts laikā. 

• Dienas krāsas ir līdzīgas papīra ceļu kartēm. 
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• Nakts krāsu shēmas lieto tumšas krāsas lieliem objektiem, lai samazinātu kopējo 
ekrāna spilgtumu. 

[A7xx/A8xx] piedāvā dažādas dienas un nakts krāsu shēmas. Tā var arī automātiski 
pārslēgties starp dienas un nakts krāsu shēmām, ņemot vērā pašreizējo laiku un GPS 
pozīciju dažas minūtes pirms saullēkta, kad debesis jau ir kļuvušas gaišas, un dažas minūtes 
pēc saulrieta, kad tās kļuvušas tumšas. 

2.5.4 Krāsu shēmas tuneļos 
Iebraucot tunelī, mainīsies kartes krāsu shēmas. Pazudīs visas celtnes, bet lielie objekti (kā 
ūdenstilpnes vai meži) un tukšās teritorijas starp ceļiem kļūs melnas. 
Taču ceļi un ielas saglabās to sākotnējās krāsas no pašreiz izmantotās dienas vai nakts 
shēmas. 
Pēc izbraukšanas no tuneļa, sākotnējās krāsas atgriezīsies. 

2.5.5 Maršruta aprēķins un pārrēķins 
[A7xx/A8xx] aprēķina maršrutu, ņemot vērā jūsu iestatītās izvēles: 

• Maršruta aprēķina metode: 

• Ātri  

• Īss  

• Ekonomisks  

• Vienkāršs  

• Transportlīdzekļa veidi: 

• Automašīna 

• Taksometrs 

• Autobuss 

• Operatīvie transportlīdzekļi 

• Velosipēds 

• Gājējs 

• Ceļu veidi: 

• Ceļi bez klājuma  

• Nepieciešama atļauja  

• Autoceļi  

• Maksas ceļi  

• Maksas ceļi  

• Prāmji  

• Robežšķērsošanas plānošana  

• Speciālās joslas (tikai atrodoties ASV) 

[A7xx/A8xx] automātiski pārrēķina maršrutu, ja jūs novirzīsieties no izvēlētā maršruta plāna. 
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Ņemot vērā TMC notikuma veidu, [A7xx/A8xx] pārrēķina arī maršrutu, ja TMC notikums 
attiecas uz daļu no ieteiktā maršruta. 
Lai iegūtu vairāk informācijas par maršruta plānošanas opcijām, skatiet pāžs 72. 

2.5.6 Maršruta plāns  
Maršruta plāns ir maršruta notikumu saraksts, tas ir, braukšanas instrukcijas. 

 
Kad ir atvērts kartes ekrāns, jūs varat skatīt maršruta plānu vienā no šiem veidiem: 

• Pieskarieties laukumam starp pagrieziena priekšskata un ceļojuma datu laukumiem, 

kur parādās otrā manevra simbols (piemēram, ). 

• Uzlabotajā režīmā pieskarieties šīm pogām: , , . 

Jums ir pieejamas šādas opcijas maršruta plāna ekrānā: 

Poga Apraksts 
Jebkurš no saraksta 
vienumiem 

Atver karti ar izvēlēto manevru tās centrā. 

 
Maina maršruta plāna detalizētības līmeni. Pieejami šādi līmeņi:

• Detalizētas instrukcijas: tiek uzrādīti visi krustojumi 

• Maršruta plāns: tiek uzskaitīti tikai svarīgākie krustojumi 
(tie, kurus paziņo balss vadība) 

• Ceļu saraksts: ceļu saraksts, ko izmanto maršruta 
navigācijā 

,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta vienumiem. 

Kad karte ir atvērta, uzrādot manevru centrā: 

Poga Apraksts 

 

Tuvina karti. 

 

Tālina karti. 

,  
Pārbīda karti, lai parādītu iepriekšējo vai nākamo manevru. 

 
Atver ekrānu, kurā jūs varat izvairīties no maršruta daļas, kas 
sākās izvēlētajā manevrā. 
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2.5.7 Maršruta žurnāls  
[A7xx/A8xx] var reģistrēt žurnālā pašreizējo ceļu (pāžs 45). 
Maršruta žurnāls reģistrē to, kā ir mainījusies jūsu GPS pozīcija, un tas ir neatkarīgs no 
aprēķinātā maršruta [A7xx/A8xx]. 
Maršruta žurnālus var ierakstīt, pārsaukt, skatīt vēlreiz, parādīt kartē, eksportēt atmiņas kartē 
GPX formātā, kā arī dzēst. Skatiet, pāžs 67. 
Neatkarīgi no normālā maršruta žurnāla, jūs varat likt [A7xx/A8xx] ierakstīt vietējos GPS 
datus, kas saņemti no GPS ierīces. Šie žurnāli kā atsevišķi teksta faili ir saglabāti atmiņas 
kartē un tos nevar demonstrēt vai rādīt atkārtoti[A7xx/A8xx]. 

Lai ieslēgtu saglabāšanu NMEA/SIRF žurnālā, pieskarieties šīm pogām: , , 

, . 

2.5.8 Maršruta demonstrēšana 
Simulācija parādīs jums visu maršrutu, sekojot braukšanas instrukcijām (pāžs 43). Jūs varat 
izvēlēties simulāciju ar lielu vai normālu braukšanas ātrumu. 
Piemēram, jūs varat to lietot, lai apskatītu, kurš tilts [A7xx/A8xx] ir ieplānots maršrutā, ja 
nevēlēsieties to šķērsot, jūs varēsiet no tā izvairīties. 
Maršruta demonstrēšana var tikt uzsākta, atverot maršruta izvēlni pieskaroties pogām 

 (ātrai simulācijai) vai  (normālai simulācijai). 

2.5.9 POI (ievērojami objekti) 
Ievērojams objekts (POI) ir vieta, kas var būt noderīga vai interesanta. [A7xx/A8xx] tiek 
piegādāts ar tūkstošiem POI, kā arī jums ir pašiem iespēja veidot lietotnē jaunus POI. 
POI atrašanās vietas kartē tiek norādītas ar īpašām ikonām. POI ikonas ir visai lielas, lai tās 
varētu viegli atpazīt kā simbolus. Kā arī ikonas ir daļēji caurspīdīgas: tās neaizsedz ielas vai 
krustojumus, kas atrodas aiz tām. 
POI tiek grupēti vairākos kategoriju un apakškategoriju līmeņos. POI ikonas, kas nāk līdzi 
kartei, parāda POI kategorijas simbolu. Ja jūs saglabājat savu POI, jums ir iespēja izvēlēties 
tai ikonu neatkarīgi no POI kategorijas, kurā to esat ielicis. 

POI saglabāšana 

Lai saglabātu POI, novietojiet kursoru ( ) vēlamajā vietā, tad pieskatieties šīm pogām: 

, , . 

POI vadība 
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Jūs varat izvēlēties, kuras POI grupas kartē parādīt un kuras slēpt, kā arī, kurā mērogošanas 
līmenī POI ikonas ir redzamas. Šeit pat jūs varat vadīt savus saglabātos POI. Saglabāto POI 
var pārsaukt, pārvietot uz citu POI grupu, var nomainīt tā ikonu vai telefona numuru, kā arī 

tam var pievienot papildu informāciju. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

2.5.10 Ceļu drošības kameras  
Ceļu drošības kameras atrašanās vieta ir īpašs POI. Tos nevar meklēt kā citus POI, un, 
tuvojoties tiem, jūs tiksiet īpaši brīdināts. 

Vai jo PNA tiek piegādāts ar iebūvētu ceļu drošības kameru datubāzi? Nē 

Vai ir iespējams augšupielādēt ceļu drošības kameru atrašanās vietas no 
POI Warner? Jā 

Vai ceļu drošības kameru atrašanās vietas var augšupielādēt kā teksta 
datni? Jā 

Vai ir iespējams saglabāt kursoru kā ceļu drošības kameras atrašanās 
vietu? 

Jā 

Jūs varat izmantot POI brīdinātāja atjaunināšanas rīku, kas atrodams pievienotajā DVD. 
Pirmais fiksēto ceļu drošības kameru atjauninājums ir bez maksas. 

Ceļu drošības kameru saglabāšana 

Lai saglabātu ceļu drošības kameru vietu, novietojiet kursoru ( ) vēlamajā vietā, tad 

pieskatieties šīm pogām: , , . 

Kameras brīdinājums 

Brīdinājumu pa ceļu drošības kamerām var ieslēgt brīdinājumu iestatījumos. Pieskarieties šīm 

pogām: , , , . 
Tuvojoties ceļu drošības kamerai ar iespējotu brīdinājuma funkciju, notiks sekojošais: 

• Redzamais brīdinājums: Kameras veids tiks parādīts sekundārajā pagrieziena 

priekšskata laukumā (piemēram, ). 

• Brīdinājuma signāls: Ja kamerai nav noteikts ātruma ierobežojums vai jūsu ātrums 
atbilst noteiktajam ātruma ierobežojumam, par kameru jūs tiksiet brīdināti ar vienu 
pīkstienu. 

• Ja pārsniedzat kameras ātruma ierobežojumu, notiks arī sekojošais: 

• Redzamais brīdinājums: Kartes stūrī parādīsies simbols ar ātruma ierobežojumu 

(piemēram, ), 

• Brīdinājuma signāls: Tiks atskaņots īpašs brīdinājuma signāls. 
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2.5.10.1 Kameru veidi 
Pastāv vairāki ceļu drošības kameru veidi. 

Simbols Veids Apraksts 

 

Fiksēta Dažas ātruma kameras ir izvietotas ceļu malās, vērstas vienā 
virzienā, un mēra satiksmes ātrumu vienā vai abos virzienos. Tās 
nosaka jūsu attiecīgā brīža ātrumu. Jūs varat norādīt šo ātruma 
kameru kontrolēto satiksmes virzienu un ātruma ierobežojumu. 
[A7xx/A8xx] jūs brīdinās, kad tuvosieties šīm ātruma kamerām to 
kontrolētajā virzienā. Ja pārsniegsiet atļauto ātrumu kameras 
tuvumā, [A7xx/A8xx] atskaņos īpašu brīdinājuma signālu. 

 

Pārvietojama Dažas ātruma kameras tiek darbinātas transportlīdzekļos. Tās ne 
vienmēr darbojas, kā arī tās nav iestatītas, lai noteiktu ātruma 
ierobežojumu. Brīdinājums ir līdzīgs kā fiksēto ātruma kameru 
gadījumā, taču, tā kā nav norādīts ātruma ierobežojums, tiek 
paziņots tikai par tuvošanos kamerām. 

 

Iebūvētas Dažas ātruma kameras ir iebūvētas luksoforos. Tās darbojas 
līdzīgi fiksētajām ātruma kamerām, taču ir grūti pamanāmas. 
Brīdinājums par tuvošanos un ātruma ierobežojumu ir tāds pats kā 
fiksēto ātruma kameru gadījumā. 

 

Sektora 
kontroles 
kameras 

Šīs ātruma kameras darbojas pāros un nosaka nevis jūsu attiecīgā 
brīža ātrumu, bet gan jūsu vidējo ātrumu posmā starp abām 
ātruma kamerām. Abas atpazīs jūsu automašīnu un ierakstīs 
precīzu laiku, kad braucat tām garām. Tās izmanto atšķirību laikā, 
kurā braucat tām garām, lai aprēķinātu jūsu vidējo ātrumu. 
[A7xx/A8xx] jūs brīdinās, kad tuvosieties pirmajai no šīm ātruma 
kamerām; braucot tālāk, brīdinājums paliks redzams un tiks 
noteikts jūsu vidējais ātrums, līdz kamēr sasniegsiet otru šī veida 
kameru. Ja jūsu vidējais ātrums pārsniegs ātruma ierobežojumu 
posmā starp abām ātruma kamerām, jūs saņemsiet tādu pašu 
brīdinājuma signālu kā citu kameru veidu gadījumā. 
Retos gadījumos, kad [A7xx/A8xx] nevarēs reģistrēt brīdi, kad 
pabraucat garām otrajai ātruma kamerai (piemēram, ja tā ir 
novietota pie tuneļa izejas, kur GPS pozīcija vēl nav pieejama), 
brīdinājums turpinās darboties. Lai apturētu brīdinājumu, vienkārši 
pieskarieties ekrānā redzamajam ātruma kameras simbolam. 

 

Sarkanais 
signāls Šīs kameras pārbauda, vai ievērojat luksofora signālus. 

Brīdinājums ir līdzīgs pārvietojamo ātruma kameru brīdinājumam: 
tā kā netiek sniegts ātruma ierobežojums, tiks paziņots tikai par 
tuvošanos. 

2.5.10.2 Kameras virzieni 
Ātruma kamera var noteikt ātrumu vienā vai abos satiksmes virzienos vai pat vairākos 
satiksmes virzienos krustojumā, ja kamera ir novietota uz pagriežamas pamatnes. Tādi paši 
virzieni attiecas uz sarkanā signāla kamerām. [A7xx/A8xx] brīdinās jūs tikai tad, ja braucat 
kameru novērotā vai iespējami novērotā virzienā. Kameru novērotais virziens tiek attēlots ar 
šādiem simboliem: 

Simbols Apraksts 

 

Kamera pārbauda ātrumu, jūsu braukšanas virzienā. 
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Simbols Apraksts 

 

Kamera pārbauda ātrumu pretēji braukšanas virzienam.

 

Kamera pārbauda ātrumu uz ceļa abos virzienos. 

 

Kamera var pārbaudīt ātrumu jebkurā virzienā. 

2.5.11 Brīdinājums par ātruma ierobežojumu 
Kartēs var būt iekļauta informācija par ceļa posmu ātruma ierobežojumiem. Šī informācija 
jūsu reģionā var nebūt pieejama (jautājiet vietējam dīlerim) vai var nebūt pilnīgi precīza visiem 
kartē iekļautajiem ceļiem. 
Jūs varat iestatīt [A7xx/A8xx], lai saņemtu brīdinājumu par attiecīgā ātruma ierobežojuma 

pārsniegšanu. Pieskarieties šīm pogām: , , , 

. 
Pārsniedzot ātruma ierobežojumu, notiks sekojošais: 

• Redzamais brīdinājums: Kartes stūrī parādīsies simbols ar ātruma ierobežojumu 

(piemēram, ). 

• Brīdinājuma signāls: Tiek atskaņots balss ziņojums, lietojot izvēlēto balss vadības 
profilu. 

2.5.12 TMC (Satiksmes ziņojumu kanāls) 
[A7xx/A8xx] var piedāvāt jums pat vēl labākus maršrutus, ja ir pieejama satiksmes ziņu 
kanāla (TMC) informācija. TMC ir īpaša FM radio datu sistēmas (RDS) lietojumprogramma, 
kura tiek lietota, lai pārraidītu reālā laika satiksmes un laika apstākļu informāciju. 
TMC ir iespējota [A7xx/A8xx] noklusētā režīmā. 

Piezīme: TMC nav globāls pakalpojums. Tas var nebūt pieejams jūsu valstī vai reģionā. 
Informāciju par pārklājumu meklējiet pie vietējā dīlera. 

Lai saņemtu TMC datus, jums nepieciešams ierīcei pievienots TMC uztvērējs. 
Ja jūsu atrašanās vietā tiek pārraidīti brīvi pieejami TMC dati, [A7xx/A8xx] automātiski ņems 
vērā šo uztverto TMC informāciju. Jums programmā nekas nav jāiestata. Uztvērējs 
automātiski meklēs FM radio stacijas, lai iegūtu TMC datus, un dekodētā informācija tūlīt tiks 
izmantota maršruta plānošanā. Brīdī, kad [A7xx/A8xx] saņem satiksmes informāciju, kura 
varētu ietekmēt jūsu maršrutu, programma jūs brīdinās, ka maršruts tiek pārrēķināts, un 
navigācija turpināsies jau pa jauno maršrutu, kurš ir optimizēts, ņemot vērā jaunākos 
satiksmes apstākļus. 
Ja nepieciešams, jūs varat mainīt TMC iestatījumus vai izvēlēties konkrētu radio staciju, lai to 

uztvertu. Pieskarieties šīm pogām: , , . 
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3 Navigācija ar [A7xx/A8xx] 
Jūs varat iestatīt maršrutu [A7xx/A8xx] vairākos veidos: 

• Ja jums nepieciešams vienkāršs maršruts (maršruts ar tikai vienu galapunktu, bez 
pieturām), jūs varat izvēlēties galapunktu un uzreiz uzsākt navigāciju 

• Jūs varat ieplānot vairāku punktu maršrutu (pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

• Jūs varat arī ieplānot maršrutu neatkarīgi no jūsu pašreizējās GPS pozīcijas vai pat 
bez GPS uztveres (pieejama tikai uzlabotajā režīmā) 

3.1 Maršruta galapunkta izvēle 
[A7xx/A8xx] piedāvā jums vairākus veidus, kā izvēlēties jūsu galapunktu un pieturas 
(starposmu galapunktus): 

• Izmantojiet izvēlēto vietu kartē (kursors) (pāžs 29). 

• Ievadiet pilnu adresi vai adreses daļu, piemēram, ielas nosaukumu bez mājas numura 
vai divu krustojošos ielu nosaukumus (pāžs 30). 

• Ievadiet adresi ar pasta indeksu (pāžs 37). Tādā veidā jums nav nepieciešams 
izvēlēties apdzīvotās vietas nosaukumu, kā arī ielu nosaukumu meklēšana varētu būt 
ātrāka. 

• Lietojiet koordinātes (pāžs 41) 

• Lietojiet saglabātu vietu: 

• kā izlases vienumu (pāžs 38) 

• kā POI (pāžs 39) 

• kā iepriekš iestatītu galapunktu un pieturu vēsturi (pāžs 40) 

Padoms! Ja plānojat maršrutu izmantot vēlāk, saglabājiet to pirms navigācijas.

Pieskarieties šīm pogām: , , . 

3.1.1 Kursora saglabāšana par galapunktu 
1. Kartē atrodiet jūsu galapunktu: ja nepieciešams, pārvietojiet un mērogojiet karti (pāžs 

14). 

2. Pieskarieties vietai, kuru vēlaties atlasīt kā jūsu galapunktu. Tajā vietā parādīsies 

kursors ( ). 

3. Pieskarieties , lai atvērtu kursora izvēlni. 

4. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 
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Padoms! Ja zināt, ka vēlāk izmantosiet galapunktu, tad, parādoties kursora izvēlnei, 
saglabājiet to kā POI vai vispirms ievietojiet to savā izlases sarakstā. Kursora
izvēlne automātiski parādīsies ar to pašu punktu. Tagad jūs to varat izmantot
kā maršruta punktu. 

3.1.2 Adreses vai adreses daļas ievadīšana 
Ja zināt vismaz daļu adreses, tas ir ātrākais veids, kā izvēlēties maršruta galapunktu. 
Lietojot to pašu ekrānu, jūs varat atrast adresi, ievadot: 

• precīzu adresi ar mājas numuru 

• apdzīvotās vietas centru 

• krustojumu 

• ielas viduspunktu 

• jebkuru no minētā, sākot meklēšanu ar pasta indeksu (pāžs 37) 

3.1.2.1 Adreses ievadīšana (Eiropa) 
Atsevišķās valstīs adresē netiek lietoti štati. Pēc valsts atlases, nākošais solis ir definēt 
apdzīvoto vietu. Ekrānā ir pieejamas četras joslas: 

 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts nosaukumu un izvēlēties 
sarakstā citu. 

3. Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu: 

• Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties  
pogai. 

• Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu: 

1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis 

valsti/štatu, pieskarieties . 

2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam: 
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• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, 
kas atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms 
tas parādās automātiski. 

4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

4. Ievadiet ielas nosaukumu: 

1. Pieskarieties . 

2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas 
atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 

4. Izvēlieties ielu no saraksta. 

5. Ievadiet mājas numuru: 

1. Pieskarieties . 

2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru. 

3. Pieskarieties , lai beigtu adreses ievadīšanu. 

6. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.2 Adreses ievadīšana (Ziemeļamerika, Austrālija) 
Atsevišķās valstīs, adresē tiek lietoti arī štati. Ja jūs atrodaties vienā no šīm valstīm vai 
izvēlaties vienu no tām no valstu saraksta, ekrānā parādās piecas joslas: 

 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 
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2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti, štatu un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts nosaukumu un izvēlēties 
sarakstā citu. Ja jūs izvēlieties jaunu valsti, jums jāizvēlas arī štats vai jāpieskaras 

, lai meklētu apdzīvoto vietu, atbilstoši štatam, kurā tā atrodas. 

3. Ja jūs neesat mainījis valsti, jums tik un tā ir iespēja pamainīt štatu. Pieskarieties pogai 
ar štata nosaukumu un atlasiet no saraksta. 

4. Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu: 

• Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties  
pogai. 

• Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu: 

1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis 

valsti/štatu, pieskarieties . 

2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, 
kas atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms 
tas parādās automātiski. 

4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

5. Ievadiet ielas nosaukumu: 

1. Pieskarieties . 

2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas 
atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 

4. Izvēlieties ielu no saraksta. 

6. Ievadiet mājas numuru: 

1. Pieskarieties . 

2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru. 

3. Pieskarieties , lai beigtu adreses ievadīšanu. 
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7. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.3 Adreses ievadīšana, ja māju numerācija atsākas no jauna 
Pastāv gari ceļi, uz kuriem māju numerācija noteiktā punktā atsākas no jauna. Šādā veidā uz 
viena un tā paša ceļa viens un tas pats mājas numurs var atkārtoties divas vai pat vairākas 
reizes Šādā gadījumā pēc mājas numura ievadīšanas, jums nepieciešams atlasīt atbilstošu 
adresi pēc rajona/piepilsētas informācijas. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti/štatu un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un 
izvēlēties sarakstā citu. 

3. Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu: 

• Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties  
pogai. 

• Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu: 

1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis 

valsti/štatu, pieskarieties . 

2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, 
kas atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms 
tas parādās automātiski. 

4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

4. Ievadiet ielas nosaukumu: 

1. Pieskarieties . 

2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas 
atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 
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4. Izvēlieties ielu no saraksta. 

5. Ievadiet mājas numuru: 

1. Pieskarieties . 

2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru. 

3. Pieskarieties , lai beigtu adreses ievadīšanu. 

6. Parādīsies saraksts ar atbilstošām adresēm. Pieskarieties vēlamajai adresei. 

7. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.4 Adreses ievadīšana, nezinot rajonu/piepilsētu 
Gari ceļi var šķērsot vairākus rajonus un piepilsētas. Jūs varat nezināt, kurš no numuriem ir 
atsevišķās mājas numurs. Šādā gadījumā, ievērojiet šīs instrukcijas: 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti/štatu un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un 
izvēlēties sarakstā citu. 

3. Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu: 

• Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties  
pogai. 

• Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu: 

1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis 

valsti/štatu, pieskarieties . 

2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, 
kas atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms 
tas parādās automātiski. 

4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

4. Ievadiet ielas nosaukumu: 

1. Pieskarieties . 
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2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas 
atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 

4. Tā vietā, lai izvēlētos vienu no ielām, pieskarieties . 

5. Ievadiet mājas numuru: 

1. Pieskarieties . 

2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru. 

3. Pieskarieties , lai beigtu adreses ievadīšanu. 

6. Parādīsies saraksts ar atbilstošām adresēm. Pieskarieties vēlamajai adresei. 

7. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.5 Krustojuma izvēle par galapunktu 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti/štatu un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un 
izvēlēties sarakstā citu. 

3. Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu: 

• Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties  
pogai. 

• Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu: 

1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis 

valsti/štatu, pieskarieties . 

2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, 
kas atbilst šīm zīmēm. 
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• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms 
tas parādās automātiski. 

4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

4. Ievadiet ielas nosaukumu: 

1. Pieskarieties . 

2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas 
atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 

4. Izvēlieties ielu no saraksta. 

5. Pieskarieties  pogai. 

• Ja pastāv tikai dažas ielas, kas krustojas, parādīsies uzreiz to saraksts. 

• Garākas ielas gadījumā parādīsies tastatūras ekrāns. Sāciet ievadīt krustojuma 
ielas nosaukumu tastatūrā. Ja pēc ievades paralēlās ielas var parādīt ekrānā, 
automātiski parādīsies to saraksts.  

6. Pieskarieties sarakstā vēlamajai krustojuma ielai. 

7. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.6 Pilsētas centra izvēle par galapunktu 
Pilsētas centrs nav ģeometrisks apdzīvotās vietas centrs, bet gan pieņemts kartes punkts, ko 
izvēlējušies tās veidotāji. Mazpilsētās un ciematos tas parasti ir svarīgākais krustojums; lielās 
pilsētās tas ir nozīmīgs krustojums. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti/štatu un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un 
izvēlēties sarakstā citu. 

3. Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu: 

• Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties  
pogai. 

• Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu: 
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1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis 

valsti/štatu, pieskarieties . 

2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam: 

• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, 
kas atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms 
tas parādās automātiski. 

4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

4. Pieskarieties  pogai. 

5. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.7 Adreses ievadīšana ar pasta indeksu 
Tā vietā, lai ievadītu atrašanās vietas nosaukumu, visas iepriekšminētās adreses meklēšanas 
iespējas var veikt ievadot pasta kodu. Skatiet zemāk piemēru ar pilnu adresi: 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. [A7xx/A8xx] automātiski noklusējumā iestata valsti/štatu un apdzīvoto vietu, kur jūs 
atrodaties. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un 
izvēlēties sarakstā citu. 

3. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu un ievadiet pasta indeksu: 

1. Ievadiet pasta indeksu tastatūrā. 

2. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 

• Ievadot dažus numurus, sarakstā parādās atbilstošie rezultāti. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 

3. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta. 

4. Ievadiet ielas nosaukumu: 

1. Pieskarieties . 

2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā. 

3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam: 
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• pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas 
atbilst šīm zīmēm. 

• Pieskarieties , lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas 
parādās automātiski. 

4. Izvēlieties ielu no saraksta. 

5. Ievadiet mājas numuru: 

1. Pieskarieties . 

2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru. 

3. Pieskarieties , lai beigtu adreses ievadīšanu. 

6. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.2.8 Padomi ātrai adreses ievadīšanai 

• Ievadot apdzīvotas vietas vai ielas nosaukumu, [A7xx/A8xx] parādīs tikai tās zīmes, 
kas uzrādās iespējamajos meklēšanas rezultātos. Pārējās zīmes paliks pelēkā krāsā. 

• Ievadot apdzīvotas vietas vai ielas nosaukumu, pieskarieties  pogai pēc 
dažiem burtiem; [A7xx/A8xx] uzskaitīs vienumus, kas satur attiecīgos burtus.. 

• Jūs varat paātrināt krustojumu atrašanu: 

• Sākumā meklēt ielu ar mazāk izplatītu vai ierastu nosaukumu; lai to atrastu, 
pietiek ar dažiem burtiem. 

• Ja kāda no ielām ir īsāka, sākumā meklējiet to. Otro ielu varēsiet atrast ātrāk. 

• jūs varat meklēt gan ceļa veidu, gan nosaukumu. Ja viens un tas pats vārds parādās 
vairākos nosaukumos, piemēram, ielu, ceļu vai avēniju nosaukumos, jūs varat atrast 
rezultātu ātrāk, ja ievadīsiet pirmo ielas veida burtu. Piemēram, ievadiet Pi A, lai iegūtu 
Pine Avenue un izvairītos no Pine Street un Pickwick Road. 

• Jūs varat arī meklēt starp pasta indeksiem. Tas ir ērtāk, ja ielas nosaukums ir populārs 
un tas ir lietots vairākos pilsētas rajonos. 

3.1.3 Galapunkta izvēle jūsu izlasei 
Jūs varat par galapunktu izvēlēties vietu, kas jau ir saglabāta jūsu izlasē. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai , 

 (Uzlabotais režīms ). 
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2. Pieskarieties izlases vienumam, kuru vēlaties atlasīt kā jūsu galapunktu. 

3. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.4 Galapunkta izvēle no POI saraksta 
Jūs varat izvēlēties jūsu galapunktu no POI punktiem, kas iekļauti [A7xx/A8xx], vai no tiem, ko 
esat iepriekš izveidojuši. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. Izvēlieties apkārtni, kuras tuvumā meklējams POI: 

• : POI tiks meklēts dotās adreses apkārtnē. 

• : Parādīsies karte ar kursoru tās centrā. Ja nepieciešams, mainiet kursora 

atrašanās vietu, tad pieskarieties . POI tiks meklēts dotās atrašanās 
vietas apkārtnē. 

• : POI tiks meklēts pašreizējās GPS pozīcijas apkārtnē. 

• : POI tiks meklēts aktīvā maršruta galapunkta apkārtnē. 

• : POI tiks meklēts nevis dotā punkta apkārtnē, bet gan pēc veiktā 
apvedceļa aktīvajā maršrutā. Tas var noderēt brīžos, ja meklējat vēlāku 
apstāšanās vietu, izraisot tikai nelielu novirzi no maršruta, piemēram, nākamās 
uzpildes stacijas vai restorānus. 

3. Šādi jūs varat sašaurināt meklēšanu: 

• Izvēlieties POI grupu (piemēram, Apmešanās vietas), un pēc tam, ja 
nepieciešams, izvēlieties POI apakšgrupu (piemēram, Viesnīca vai motelis). 

• Lai atrastu POI pēc nosaukuma, spiediet  un lietojiet tastatūru, lai 
ievadītu nosaukuma daļu. 

• Lai uzskaitītu visus POI no dotās POI grupas, pieskarieties 

. 

4. [pēc izvēles] Kad beidzot parādās rezultātu saraksts, jūs to varat sašķirot: 

• : alfabētiskā kārtībā (ja meklējat kādas konkrētas vietas apkārtnē) 
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• : pēc tiešā attāluma no jūsu pašreizējās atrašanās vietas (ja 
meklējat kādas konkrētas vietas apkārtnē) 

• : pēc veicamā maršruta attāluma no jūsu pašreizējās atrašanās 
vietas (ja meklējat pēc aktīvā maršruta) 

• : pēc nepieciešamās novirzes no maršruta (ja meklējat pēc aktīvā 
maršruta) 

5. Pieskarieties sarakstā vēlamajam POI punktam. 

6. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.5 Galapunkta izvēle ar saglabātu POI meklēšanas kritēriju 
POI meklēšanas kritēriju var saglabāt vadības izvēlnes POI sadaļā, taču [A7xx/A8xx] jau tiek 
piegādāts ar dažiem kritērijiem, ko jūs varat uzreiz lietot, meklējot POI. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai ,  
(Uzlabotais režīms ). 

2. Pieskarieties . 

3. Izvēlieties vienu no saglabātajiem kritērijiem un ekrānā parādīsies saraksts ar 
atbilstošajiem POI. 

4. Pieskarieties sarakstā vēlamajam POI punktam. 

5. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.6 Galapunkta izvēle no vēstures 
Vēsturē parādās galapunkti, ko esat iestatījis agrāk. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām:  (Vienkāršais režīms) vai , 

 (Uzlabotais režīms ). 
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2. Ja nepieciešams, pāršķiriet lapas ar , lai apskatītu iepriekšējos galapunktus. 

3. Pieskarieties vēlamajam vienumam. 

4. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.1.7 Galapunkta izvēle, ievadot tā koordinātes 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar navigācijas izvēlni. 

1. Pieskarieties šīm pogām: , . 

2. [pēc izvēles] Pieskarieties , lai mainītu koordināšu uzskates 
formātu. 

3. Pieskarieties platuma vai garuma vērtībai, lai mainītu koordinātes. 

4. Ievadiet no tastatūras koordināšu vērtības WGS84 formātā: platumu (Z vai D) un 
garumu (A vai R). 

5. Pieskarieties . 

6. Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  

(vienkāršajā režīmā) vai  (uzlabotajā režīmā) no kursora izvēlnes. 
Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 

3.2 Vairāku punktu maršruta izveidošana (pieturas ievadīšana) 
Vairāku punktu maršruti tiek izveidoti, izmantojot vienkāršus maršrutus, līdz ar to maršrutam 
sākumā ir jābūt aktīvam. Viens no veidiem, kā paplašināt maršrutu ir saglabāt galapunktu un 
pievienot pieturas (starpposma galapunktus). 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 

1. Izvēlieties jaunu atrašanās vietu, kā darījāt iepriekšējās sadaļās. Tā kļūs par maršruta 
papildu galapunktu. 

2. Karte parādīsies ar izvēlēto punktu centrā, un automātiski atvērsies kursora izvēlne. 

3. Pieskarieties , lai pievienotu starpposma galapunktu pirms 
maršruta galapunkta. 
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4. [pēc izvēles] Lai pievienotu maršrutam vairākus punktus, atkārtojiet iepriekšminētos 
soļus tik, cik nepieciešams. 

Ja ievadīsiet pieturu maršrutā, kas jau ir vairāku punktu maršruts, automātiski atvērsies 
maršruta rediģēšanas ekrāns, kur varēsiet noteikt maršruta punkta pozīciju. Atveroties 
ekrānam, jaunā pietura tiks novietota kā pēdējā pietura pirms beidzamā galapunkta. Jaunais 
punkts ir sarakstā atlasītais punkts. 
Jums ir šādas iespējas: 

Poga Darbība 

 

Izvēlētais punkts pavirzās sarakstā uz augšu (kļūst par pieturu, kas sasniedzama 
ātrāk). Pieskarieties šai pogai atkārtoti un punkts kļūs par maršruta sākumpunktu.

 

Izvēlētais punkts pavirzās sarakstā uz leju (kļūst par pieturu, kas sasniedzama 
vēlāk). Pieskarieties šai pogai atkārtoti un punkts kļūs par maršruta galapunktu. 

 

Maršruts ir apvērsts. Sākumpunkts kļūs par galapunktu, galapunkts kļūs par 
sākumpunktu un visas pieturas būs sasniedzamas pretējā secībā nekā iepriekš. 

Maršruts ir optimizēts. Sākumpunkts un galapunkts paliek to pozīcijā, bet pieturas 
tiek pārkārtotas, lai izveidotu īsāko iespējamo maršrutu. 

Izvēlētais punkts no maršruta ir dzēsts. Maršruts saglabājas tāds, kāds tas bija 
pirms jaunā punkta pievienošanas. 

Katru reizi, kad tiek pievienots jauns punkts, maršruts tiek automātiski pārrēķināts un jūs varat 
uzreiz uzsākt navigāciju. 

3.3 Vairāku punktu maršruta izveidošana (jauna galapunkta pievienošana) 
Vairāku punktu maršruti tiek izveidoti, izmantojot vienkāršus maršrutus, līdz ar to maršrutam 
sākumā ir jābūt aktīvam. Viens no veidiem, kā paplašināt maršrutu ir pievienot jaunu 
galapunktu. Pēdējais galapunkts kļūst par pēdējo maršruta pieturu. 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 

1. Izvēlieties jaunu atrašanās vietu, kā darījāt iepriekšējās sadaļās. Tā kļūs par maršruta 
papildu galapunktu. 

2. Karte parādīsies ar izvēlēto punktu centrā, un automātiski atvērsies kursora izvēlne. 

3. Pieskarieties , lai atvērtu pilnu kursora izvēlni ar papildu funkcijām. 

4. Pieskarieties , lai pievienotu jauno punktu kā galapunktu, pārbīdot 
iepriekšējo par pēdējo starposma galapunktu. 

5. [pēc izvēles] Lai pievienotu maršrutam vairākus punktus, atkārtojiet iepriekšminētos 
soļus tik, cik nepieciešams. 

Katru reizi, kad tiek pievienots jauns punkts, maršruts tiek automātiski pārrēķināts un jūs varat 
uzreiz uzsākt navigāciju. 

3.4 Maršruta mainīšana 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
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Pieskarieties šīm pogām: , , . 
Maršruta punktu saraksts parādās ar sākumpunktu saraksta augšdaļā un beigu galapunktu 
lejas daļā. Ja eksistē vairākas pieturas, jums iespējams būs nepieciešams pārritināt lapas. 
Pieskarieties vienam no maršruta punktiem sarakstā. Jums ir šādas iespējas: 

Poga Darbība 

 

Izvēlētais punkts pavirzās sarakstā uz augšu (kļūst par pieturu, kas sasniedzama 
ātrāk). Pieskarieties šai pogai atkārtoti un punkts kļūs par maršruta sākumpunktu.

 

Izvēlētais punkts pavirzās sarakstā uz leju (kļūst par pieturu, kas sasniedzama 
vēlāk). Pieskarieties šai pogai atkārtoti un punkts kļūs par maršruta beigu 
galapunktu. 

 

Maršruts ir apvērsts. Sākumpunkts kļūs par galapunktu, galapunkts kļūs par 
sākumpunktu un visas pieturas būs sasniedzamas pretējā secībā nekā iepriekš. 

Maršruts ir optimizēts. Sākumpunkts un galapunkts paliek to pozīcijā, bet pieturas 
tiek pārkārtotas, lai izveidotu īsāko iespējamo maršrutu. 

Izvēlētais punkts no maršruta ir dzēsts. 

Tiklīdz jūs aizverat šo ekrānu, maršruts automātiski tiek pārrēķināts un jūs uzreiz varēsiet 
uzsāk navigāciju. 

3.5 Visa maršruta skatījums kartē (Ekrāna lielumā) 
Karti var pārvietot un mērogot, lai parādītu visu maršruta līniju. Jums nav nepieciešamības 
veikt darbības ar karti manuāli. Plāns kartē funkcija to paveiks jūsu vietā. 
Uzlabotajā režīmā, lai ievadītu plānu kartē jums ir šādas iespējas: 

• Caur izvēlni "Atrast": pieskarieties , , . 

• Caur maršruta informācijas ekrānu: pieskarieties , , , 

. 

• Caur maršruta informācijas ekrānu, lietojot īsinājumikonu: pieskarieties , 

. 

Vienkāršajā režīmā pieejama tikai pēdējā opcija. 

3.6 Maršruta simulācijas noskatīšanās 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar kartes ekrānu. 
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1. Pieskarieties šīm pogām: , . 

2. Parādīsies maršruta izvēlne. Pastāv divi veidi, kā noskatīties maršruta simulāciju: 

• Pieskarieties , lai noskatītos ātro simulāciju un iegūtu maršruta 
pārskatu. 

• Pieskarieties , lai noskatītos simulāciju normālā ātrumā un balss 
vadības instrukciju pavadībā. Šī opcija ir paredzēta demonstrēšanas nolūkiem, 
kā arī lai laikus iepazītos ar maršruta sarežģītākajiem posmiem. 

3. Simulāciju var atcelt jebkurā mirklī pieskaroties . 

3.7 Drošā režīma iespējošana 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
Drošais režīms atspējo skārienjūtīgo ekrānu, ja ātrums pārsniedz 10 km/h (6 jūdzes stundā), 
lai nenovērstu jūsu uzmanību no ceļa. Braucot jūs nevarēsiet iestatīt jaunu galapunktu vai 
mainīt iestatījumus. Vienīgais ekrāna regulators, kas paliek iespējots, ir žestu režīms, kas 
atgriež jūs kartes ekrānā. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar kartes ekrānu. 

Pieskarieties šīm pogām: , , , . 

3.8 Aktīvā maršruta apturēšana 
Jums nav nepieciešams apturēt aktīvo maršrutu: ja atsākat braukšanu, [A7xx/A8xx] restartē 
balss instrukcijas no jūsu pozīcijas. 

3.9 Nākošās pieturas dzēšana no maršruta 
Vienkāršākais veids kā dzēst nākošo maršruta punktu (nākošo pieturu) gan vienkāršajā 
režīmā, gan uzlabotajā režīmā, ir atvērt maršruta informācijas ekrānu, kartes ekrānā 

pieskarties pagrieziena priekšskata laukumam ( ), tad pieskarties . 

Uzlabotajā režīmā jums ir cita iespēja. Pieskarieties šīm pogām: , , 

, . 
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3.10 Aktīvā maršruta dzēšana 
Vienkāršākais veids, kā dzēst aktīvo maršrutu gan vienkāršajā režīmā, gan uzlabotajā režīmā, 

ir atvērt maršruta informācijas ekrānu, pieskaroties pagrieziena priekšskata laukumam ( ) 

kartes ekrānā, un tad pieskaroties . 

Uzlabotajā režīmā jums ir cita iespēja. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Piezīme: Ja aktīvajā maršrutā ir pieturas, jūs nevarēsiet dzēst maršrutu uzreiz maršruta 

informācijas ekrānā. Atkārtoti pieskarieties , kamēr visas 

pieturas pazūd un parādās poga. Pieskarieties, lai atceltu visu 
maršrutu. 

3.11 Maršruta žurnālu lietošana 
[A7xx/A8xx] var ierakstīt jūsu maršrutu (to, kā mainījusies jūsu GPS pozīcija). 

Padoms! Jums nav nepieciešams izvēlēties galapunktu un izveidot tam maršrutu jūs
varat arī ierakstīt jūsu braukšanas ceļu tieši braukšanas laikā. 

Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar kartes ekrānu. 

Nobrauktā ceļa ierakstīšana (maršruta žurnāla izveidošana) 

1. Uzsāciet braucienu. 

2. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

3. Uzsāciet ierakstu: Pieskarieties  pogai. 

Karte parādīsies atkal, un jūs varat turpināt ceļu. 

4. Lai apturētu ierakstu, atkārtojiet iepriekšminētos soļus, un tad pieskarieties 

. [A7xx/A8xx] marķē maršruta žurnālu ar laika zīmogu. 

(Citā gadījumā jūs varat pieskarties  pogai ātrajā izvēlnē, lai sāktu un vēlāk apturētu 
maršruta žurnāla ierakstu.) 
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Maršruta žurnāla simulācija kartē 

1. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

2. Atrodiet vēlamo maršruta žurnālu un tad pieskarieties  pogai blakus. 

3. Parādīsies karte, un uzsāksies maršruta žurnāla simulācija (pēc reāla parauga). 

4. Jūs varat jebkurā laikā apturēt simulāciju, pieskaroties  pogai. 

 Maršruta žurnāla krāsas maiņa 

1. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

2. Pieskarieties vēlamajam maršruta žurnālam un tad vienai no krāsu pogām. 

3.12 Maršruta saglabāšana 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar kartes ekrānu. 

1. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

2. Ievadiet saglabātā maršruta nosaukumu un tad pieskarieties . 

Saglabājot maršrutu, [A7xx/A8xx] ne tikai saglabās maršruta punktus, bet arī visu maršruta 
plānu: 

• Saglabāto maršrutu var iespaidot TMC informācija. Kad vēlāk izmantosiet šo maršrutu, 
tas parādīsies kā saglabāts maršruts, taču ja būs nepieciešams to pārrēķināt, jaunajā 
maršrutā tiks izmantota jaunākā TMC informācija. 

• Ja esat atjauninājis karti, kopš brīža, kad pirmoreiz saglabājāt maršrutu, [A7xx/A8xx] 
atpazīs izmaiņas un pārrēķinās braukšanas instrukcijas atbilstoši jaunākajai 
pieejamajai kartes informācijai.  

• [A7xx/A8xx] dzēsīs no maršruta visas pieturas, ko esat izbraucis, un ceļa posmus to 
sasniegšanai. Lai no tā izvairītos un ja vēlaties saglabāt maršrutu, saglabājiet to pirms 
navigācijas uzsākšanas. 

3.13 Saglabātā maršruta ielāde 
Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajā režīmā. 
Procedūra tiek paskaidrota sākot ar kartes ekrānu. 
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1. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

2. Pieskarieties maršrutam, kuru vēlaties veikt. 

3. Gadījumā, ja saglabātā maršruta sākumpunkts atšķiras no pašreizējās GPS pozīcijas, 
jums ir jāapstiprina, vai vēlaties pārtraukt navigāciju no pašreizējās GPS pozīcijas, lai 
izmantotu ielādētā maršruta sākumpunktu. 

• Ja izvēlēsieties šo opciju, automātiskais ārpus maršruta pārrēķins tiks atspējots. 

• Izvēloties saglabāt pašreizējo GPS pozīciju par sākumpunktu, maršruts tiks 
automātiski pārrēķināts, sākot no jūsu pašreizējās pozīcijas. 

4. Parādīsies karte, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 
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4 Uzziņu informācija (Uzlabotais režīms) 
Nākamajās lapās ir atrodams dažādu [A7xx/A8xx] izvēlņu apraksts uzlabotajā režīmā. 
Vienkāršajā režīmā šīs funkcijas darbojas tādā pašā veidā, taču ir pieejamas tikai dažas no 
tām. 

Navigācijas izvēlne 

[A7xx/A8xx] sākas ar navigācijas izvēlni. No šejienes jūs varat piekļūt sekojošiem ekrāniem: 

Ekrāns Poga Apraksts 
Karte 

 

Kartes ekrāns. 

Atrast 

 
Izvēloties galapunktu (piemēram, adresi vai POI) vai lietojot 
[A7xx/A8xx] meklēšanas funkciju jebkurai citai vajadzībai 
(piemēram, lai meklētu POI tālruņa numuru). 

Maršruts 

 

Aktīvā maršruta vadība (informācijas iegūšana, tā visa vai 
daļas izmaiņas vai dzēšana) vai maršruta plānošana bez GPS 
uztveres. 

Vadība  

 

Lietotāja datu vadība, kā saglabātās vietas (POI, izlase, 
atzīmes un vēstures vienumi), saglabātie maršruti un maršruta 
žurnāli. 

Iestatījumi 

 

[A7xx/A8xx] darbības vadīšana, piemēram, kartes izkārtojums 
navigācijas laikā, lietotās valodas vai brīdinājumi. 

4.1 Kartes ekrāns  
[A7xx/A8xx] ir paredzēts galvenokārt sauszemes navigācijai. Tādēļ [A7xx/A8xx] kartes 
izskatās līdzīgas papīra ceļu kartēm. Tomēr [A7xx/A8xx] sniedz daudz lielākas iespējas nekā 
parastās papīra kartes, jūs varat pielāgot kartes izskatu un saturu savām vajadzībām. 
Svarīgākais un visbiežāk lietotais [A7xx/A8xx] ekrāns ir kartes ekrāns. 

-  
Navigācijas laikā ekrāns parāda maršruta informāciju un ceļojuma informāciju (kreisais 
ekrānattēls), taču, pieskaroties kartei, uz vairākām sekundēm parādīsies papildu pogas un 
regulatori (labais ekrānattēls). Lielākā ekrāna daļa darbojas kā pogas. 

Simbols Nosaukums Darbība 

 

Pagrieziena priekšskats, tas ir, 
nākamais maršruta notikums 

Atver Maršruta informācijas ekrānu.
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Simbols Nosaukums Darbība 

 

Otrais nākamais maršruta 
notikums 

Atver maršruta plānu 

 

Ceļojuma dati  Atver ceļojuma informācijas ekrānu.

 

Baterijas statuss  Atver ātro izvēlni. 

 

GPS pozīcijas kvalitāte  Atver ātro izvēlni. 

 

Transportlīdzeklis, ko izmanto 
maršruta aprēķinam  

Atver ātro izvēlni. 

Augšējā rinda Nākamā iela  n/d 

Apakšējā rinda Pašreizējās ielas un mājas 
numuri kreisajā un labajā pusē 

n/d 

,  

Kartes skatījuma režīmi  Pārslēdz starp 2D un 3D kartes 
režīmiem 

 

Izvēlne  Atver navigācijas izvēlni 

 

Novirze  Atver novirzes ekrānu, piedāvājot 
divus maršruta mainīšanas veidus:

• saglabāto meklēšanas 
kritēriju sarakstu 

• pogu, lai izvairītos no 
maršruta posmiem 

 

Pozīcijas izvēlne (parādās 
maršruta navigācijas laikā) 

Atver pozīcijas izvēlni 

 
Kursora izvēlne (parādās, kad 
nav GPS pozīcijas vai kad 
kursors neatrodas pašreizējā 
GPS pozīcijā) 

Atver Kursora izvēlni. 

 

Kartes vadības pogu 
atvēršana/aizvēršana Pieskarieties šai pogai, lai parādītu 

vai slēptu sekojošas kartes vadības 
pogas: 

• Tuvināšana/ tālināšana 

• Pagriezt pa kreisi/pa labi 
(tikai 3D kartē) 

• Slīpināt augšup/lejup (tikai 
3D kartē) 

• Mērogošanas 
sākumiestatījumu pogas 
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Simbols Nosaukums Darbība 
(tikai 2D kartē) 

• Slīpināšanas un 
mērogošanas 
sākumiestatījumu pogas 
(tikai 3D kartē) 

• Poga Atgriezties GPS 
pozīcijā 

• Smalkās mērogošanas poga

,  

Pagriezt pa kreisi, pagriezt pa 
labi 

Pagriež 3D karti pa kreisi vai pa labi

,  

Slīpināt augšup, slīpināt lejup Pagriež 3D karti 

,  

Tuvināšana, tālināšana Mērogo karti 

 

Atgriezties GPS pozīcijā 
(parādās, ja GPS pozīcija ir 
pieejama un esat pārvietojis 
karti) 

Pieskarieties šai pogai, lai 
pārvietotu karti atpakaļ pašreizējā 
GPS pozīcijā. Ja 3D režīmā karte 
tika pagriezta, atkal tiek iespējota 
automātiskā kartes pagriešana. 

 

Iespējot smalko mērogošanu 
(aizvieto iepriekšējo pogu, ja 
nav GPS pozīcijas vai karte nav 
pārvietota) 

Pieskarieties šai pogai vienreiz, lai 
iespējotu smalko mērogošanu. 
Pieskarieties un turiet pogu, lai 
iestatītu smalkās mērogošanas 
robežas. 

 
Mērogošanas sākumiestatījumu 
pogas (pieejama tikai uzlabotajā 
režīmā) 

Pieskarieties vienai no sākotnēji 
iestatītajām pogām, lai iestatītu 
mērogošanas līmeni uz iepriekš 
noteiktu vērtību. Smalkā 
mērogošana ir atspējota. Šīs pogas 
ir pieejamas 2D režīmā. 
Pieskarieties un turiet jebkuru no 
pogām, lai iestatītu tās vērtību 
pašreizējā mēroga līmenī vai lai 
atiestatītu sākotnējā vērtībā. 

 
Mērogošanas sākumiestatījumu 
pogas (pieejama tikai uzlabotajā 
režīmā) 

Pieskarieties vienai no sākotnēji 
iestatītajām pogām, lai iestatītu 
slīpināšanas un mērogošanas 
līmeņus, iepriekš noteiktās vērtībās. 
Smalkā mērogošana ir atspējota. 
Šīs pogas ir pieejamas 3D režīmā.
Pieskarieties un turiet jebkuru no 
pogām, lai iestatītu tās vērtību 
pašreizējā slīpuma un mēroga 
līmenī vai lai atiestatītu sākotnējā 
vērtībā. 
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Simbols Nosaukums Darbība 

 

Pašreizējā GPS pozīcija 
(tuvākajā ceļā) 

n/d 

 

Kursors (atsevišķās atrašanās 
vietās kartē) 

n/d 

 

Braukšanas joslas informācija  n/d 

Oranža līnija Aktīvais maršruts  n/d 

 
Kartes mērogs (tikai 2D kartē) n/d 

4.1.1 Ikonas kartē 
Kartē ir vairākas statusa ikonas. Lielākā to daļa darbojas arī kā pogas. Tās norāda uz 
sekojošu informāciju: 

• GPS pozīcijas kvalitāte 

• Baterijas statuss 

• Transportlīdzekļa veids, kas izmantots maršruta aprēķinam 

• Skaņas statuss (atslēgts vai iespējots) 

• Maršruta žurnāla ieraksta statuss 

• TMC uztveres un apstrādes statuss 

• Bluetooth savienojuma un komunikācijas statuss 

4.1.1.1 Baterijas, GPS pozīcijas kvalitātes un transportlīdzekļa veida indikators 
Šis laukums ir vairāku statusu indikators, kā arī tas darbojas kā poga, kas atver ātro izvēlni. 
Baterijas daļa parāda informāciju par ierīces atkārtoti uzlādējamo bateriju. 

Ikona Apraksts 

 

Notiek baterija uzlāde. Ierīce darbojas no ārēja strāvas avota. 

 

Baterija netiek uzlādēta, taču tā ir pilna. 

 

Baterija nav pilna, taču tās jauda ir pietiekama. 

 
Nepieciešams uzlādēt bateriju. 

GPS uztveres kvalitāte parāda pašreizējo pozīcijas informācijas precizitāti. 

Ikona Apraksts 

 
[A7xx/A8xx] nav savienojuma ar GPS uzvērēju: GPS navigācija nav 
iespējama. 
Ierīces ar iebūvētu GPS uztvērēju ir pieslēgtas visu laiku. Šādās ierīcēs 

  
http://www.gps-gsm.net



52     

Ikona Apraksts 
ikona parasti neparādās. 

 
[A7xx/A8xx] ir pieslēgts GPS uztvērējam, taču signāls ir pārāk vājš un 
uztvērējs nevar noteikt GPS pozīciju. 
GPS navigācija nav iespējama. 

 
Tiek uztverti tikai daži satelīti. Pozīcijas informācija ir pieejama, taču nav 
iespējams aprēķināt augstumu. 
GPS navigācija iespējama, taču var rasties ievērojama pozīcijas kļūda. 

 
Augstuma informācija ir pieejama, pozīcija ir 3D pozīcija. 
GPS navigācija ir iespējama. 

Pārējā laukuma daļa parāda transportlīdzekļa veidu, kas izmantots maršruta aprēķinam. 

Ikona Transportlīdzekļa veids 

 
Automašīna  

 
Taksometrs  

 
Autobuss  

 
Operatīvie transportlīdzekļi 

 
Velosipēds  

 
Gājējs  

4.1.1.2 Statusa indikatora josla 
Šis ir vairāku statusu indikators. Tas uzrāda šādu statusa informāciju vienā joslā: 

Ikona Apraksts 

 

[A7xx/A8xx] skaņa ir atslēgta. 

 

[A7xx/A8xx] skaņa ir iespējota. 

 

[A7xx/A8xx] veic maršruta žurnāla ierakstu, kad GPS pozīcija ir pieejama. 

 

Maršruta žurnāla ieraksts ir atspējots. 

 

Nav pieslēgts neviens TMC uztvērējs vai TMC ir izslēgts. 

 

TMC uztvērējs ir pieslēgts un tiek uztverta radio stacija ar TMC pārraidi. 

 

Šeit ir jauni, neizlasīti TMC notikumi. 

  
http://www.gps-gsm.net



 
 

    53

Ikona Apraksts 

 

Daļa no maršruta ir apbraukta, balstoties uz TMC notikumiem. 

 

Daļa no maršruta ir minēta TMC notikumos, taču nav apbraucama (piemēram, 
galapunkts atrodas pārslogotā ielā). 

 

Bluetooth radio ir izslēgts. 

 

Bluetooth radio ir ieslēgts, taču nav pieslēgts neviens telefons. 

 

Ir notikusi kļūda Bluetooth savienojumā. 

 

[A7xx/A8xx] ir pieslēgts telefonam kā brīvroku sistēma ar Bluetooth. 

 

Tālruņa zvans notiek pa Bluetooth savienojumu. 

4.1.1.3 Nākamie divi maršruta notikumi (Pagrieziena priekšskata laukumi) 
Kartes ekrānā ir paredzēti divi laukumi nākamo manevru rādīšanai (maršruta notikumi, kas 
uzskaitīti maršruta plānā). Tie rādīts gan notikuma veids (pagrieziens, apkārtceļš, esošie 
autoceļi u.t.t.), gan tā attālums no pašreizējās GPS pozīcijas. 
Lielākā daļa šo ikonu ir atpazīstamas, kā arī zināmas kā ceļu zīmes. Sekojošā tabula uzskaita 
dažus no biežāk rādītajiem maršruta notikumiem. Abos laukumos izmantotie simboli ir vienādi: 

Ikona Apraksts 

,  

Pagriezieties pa kreisi. 

,  

Pagriezieties pa labi. 

,  

Griezieties atpakaļ. 

,  

Pa labi. 

,  

Asajā līkumā pa kreisi. 

,  

Turieties kreisajā pusē. 

,  

Krustojumā taisni. 

,  

Brauciet apkārtceļā. Aplī tiek parādīts izejas numurs, taču tikai nākamajam 
pagriezienam. 

,  

Izbrauciet uz autoceļa. 

,  

Izbrauciet no autoceļa. 

,  

Uzbrauciet uz prāmja. 
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Ikona Apraksts 

,  

Nobrauciet no prāmja. 

,  

Tuvojas nākamā pietura. 

,  

Tuvojas galapunkts. 

Dažās situācijās, kad maršruta notikumi nav nozīmīgi, šie laukumi rāda citu svarīgu 
informāciju. Tie ir aprakstīti šeit: pāžs 16. 

4.1.2 Objekti kartē 

4.1.2.1 Ielas un ceļi 
[A7xx/A8xx] parāda ielas līdzīgā veidā, kā to dara papīra ceļu kartes. Platums un krāsas 
atbilst to svarīgumam: jūs viegli varat atšķirt autoceļu no mazas ielas. 

Padoms! Ja nevēlaties redzēt ielu nosaukumus navigācijas laikā, atslēdziet tos (pāžs
71). 

4.1.2.2 3D objektu veidi 

Lai iespējotu vai atspējotu 3D objektu vizualizācijas kartē, pieskarieties šīm pogām: , 

, , . 
[A7xx/A8xx] atbalsta sekojošus 3D objektu veidus: 

Veids Apraksts 
3D orientieri  Orientieri ir 3D ievērojamu vai labi pazīstamu objektu mākslinieciskas vai 

bloka reprezentācijas. 3D orientieri ir pieejami tikai atsevišķās pilsētās vai 
valstīs. 

Paaugstinājuma 
modelis  

Pauguri un kalni tiek rādīti 3D kartes skata fonā, savukārt tiek ir ilustrēti ar 
krāsām 2D kartē. 

Virszemes ceļi  Sarežģīti krustojumi un vertikāli izolēti ceļi tiek rādīti 3D (kā pārvadi vai 
pazemes tuneļi). 

3D ēkas  Pilns 3D pilsētas apbūves datu apjoms, kas atbilst esošajam ēkas izmēram 
un atrašanās vietai kartē. Apbūves dati ir pieejami tikai lielāko ASV un 
Eiropas pilsētu pilsētas centriem. 

3D topogrāfija  3D topogrāfijas karte uzrāda izmaiņas topogrāfijā, reljefa paaugstinājumus 
vai pazeminājumus un izmanto to, lai navigācijas laikā izveidotu maršruta 
3D karti. 

  
http://www.gps-gsm.net



 
 

    55

4.1.2.3 Aktīvā maršruta elementi 
[A7xx/A8xx] parāda maršrutu sekojošā veidā: 

Simbols Nosaukums Apraksts 

 

Pašreizējā GPS pozīcija  Jūsu pašreizējā pozīcija parādās kartē. 

• Gājēja režīmā tā ir precīza GPS pozīcija. 

• Ja transportlīdzeklis tiek izvēlēts maršruta 
aprēķinam, bultiņa tiek novietota uz tuvākā 
ceļa. 

 

Kursors (atsevišķās 
atrašanās vietās kartē) 

Atrašanās vieta, kas izvēlēta izvēlnē atrast, vai 
kartes punkts, kas izvēlēts pieskaroties kartei. 

 
Sākumpunkts  Pirmais maršruta punkts. 

Parasti, ja GPS pozīcija ir pieejama, tas ir 
maršruta sākumpunkts. Ja nav derīgas GPS 
pozīcijas, [A7xx/A8xx] lietos pēdējo zināmo GPS 
pozīciju kā sākumpunktu. 
Lietojot saglabāto maršrutu, [A7xx/A8xx] jautās, 
vai vēlaties lietot jūsu GPS pozīciju vai pirmo 
saglabātā maršruta punktu kā sākumpunktu. 
Jūs varat arī mainīt sākumpunktu kursora izvēlnē. 
Ja vēlaties tā darīt, ir nepieciešams izslēgt 
automātisko ārpus maršruta pārrēķinu, lai 
saglabātu izvēlēto punktu par sākumpunktu. 
Ja automātiskais ārpus maršruta pārrēķins kādai 
no augstāk minētajām funkcijām ir atspējots, 

pieskaroties  ikonai pagrieziena priekšskata 
laukumā, jūs ne tikai iniciēsiet maršruta pārrēķinu 
no pašreizējās GPS pozīcijas, bet arī no jauna 
iespējosiet automātisko ārpus maršruta pārrēķinu.

 
Pietura  Pietura ir starpposma galapunkts. Jūs varat 

ievietot neierobežotu pieturu skaitu. 

 
Galapunkts (beigu pietura) Pēdējais maršruta punkts, gala mērķis. 

 Maršruta krāsa  Maršruts vienmēr izceļas kartē ar savu krāsu, gan 
dienas, gan nakts krāsas režīmā. Aktīvais posms 
maršrutā vienmēr tiek parādīts spilgtākā tonī, 
nekā neaktīvie (nākamie) posmi. 

 Maršruta aktīvais posms Maršruta daļa, kuru pašlaik veicat. 
Ja jūs neesat pievienojuši nevienu pieturu (tikai 
galapunktu), viss maršruts ir aktīvais posms. Ja 
esat pievienojuši pieturas, aktīvais posms ir 
maršruta daļa no jūsu pašreizējās atrašanās 
vietas līdz nākamajam maršruta punktam 
(nākamajai pieturai vai galapunktam, ja vairs nav 
atlikusi neviena no pieturām). 

 Maršruta neaktīvais posms Nākamās maršruta daļas; katra no tām kļūst 
aktīva, kad sasniedzat pieturu tās sākumā. 

 Ielas un ceļi, kas izslēgti no Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties izmantot, vai 
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Simbols Nosaukums Apraksts 
navigācijas. izvairīties no konkrētiem ceļu veidiem (pāžs 72). 

Tomēr gadījumos, kad [A7xx/A8xx] nevar 
izvairīties no šādiem ceļiem, tie tiks iekļauti 
maršrutā un parādīti krāsā, nekā maršruta krāsas.

4.1.3 Izvēlne Novirze  
Šis ekrāns navigācijas laikā satur novirzes ātrās iespējas. To var atvērt tieši kartes ekrānā, 

pieskaroties . 
Jums ir šādas iespējas: 

• Ekrāna galvenajā daļā jūs varat redzēt saglabātā meklēšanas kritērija pirmo lapu. 
Izvēlieties kādu no kritērijiem, lai ātri iegūtu sarakstu ar tuvākajiem atbilstošajiem POI 
un uzreiz plānojiet jaunu maršrutu vēlamajā virzienā vai ievietojiet to kā pieturu jūsu 
aktīvajā maršrutā. 

• Uzlabotajā režīmā lejasdaļā parādās vairāk pogu: 

• : Ja jūs vēlaties apbraukt daļu no maršruta, sākot no nākošā 
krustojuma, pieskarieties šai pogai un izvēlieties apbraucamo attālumu. 

• : Ja jūs esat šo funkciju lietojis iepriekš, pieskarieties šai pogai, 
lai no kartes noņemtu ierobežojumus. 

4.1.4 Kursora izvēlne  
Tiklīdz "Atrast" izvēlnē izvēlēsieties vienu punktu, kartē parādīsies kursora izvēlne, izvēlne ar 
šī punkta iespējamām darbībām. 
Citos gadījumos, pieskaroties kartei, parādīsies vadības pogas. Pieskarieties vēlreiz, lai 

novietotu kursoru, sarkanu mirgojošu punktu. Tad pieskarieties , un kursora izvēlne 
atvērsies ar opciju sarakstu. 
Lai parādītu kartes daļu ar kursora izvēlni, tā sākumā satur tikai dažas pogas. Pieskarieties 

, lai redzētu visas opcijas. 

Poga Apraksts 

 

Aizver kursora izvēlni un atgriežas pie iepriekšējā ekrāna. 

 

Tālina karti. 

 

Tuvina karti. 

 

Kursora izvēlnei esot atvērtai, jūs joprojām varat pārvietot vai 
mērogot karti un pieskarties kartei jebkurā vietā, lai novietotu jaunā 
vietā, taču, lietojot šo pogu, kursors pārlēks atpakaļ vietā, kur tas 
bija, kad atvērāt kursora izvēlni. 
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Poga Apraksts 

 

Parādīsies pie kursora, ja tā ir tā pati vieta, ar kuru tika atvērta 
kursora izvēlne. 

 

Parādīsies pie kursora, ja tā tika pārvietota, kopš brīža, kad tika 
atvērta kursora izvēlne. 

 

Atver jaunu ekrānu ar adresi un kursora koordināti un sarakstu ar 
blakus esošajiem POI. 

 

Atver pilnekrāna kursora izvēlni ar visām iespējamajām opcijām. 

 

Jauns maršruts tiek aprēķināts ar kursoru kā galapunktu. 
Iepriekšējais maršruts tiek dzēsts. 

 

Ja kursors ir līdzās vai tuvu galapunktam, šī poga aizstāj iepriekšējo 
pogu un dzēš pašreizējo galapunktu no maršruta. Pēdējā pietura 
kļūst par galapunktu vai, ja pieturu vairs nav, maršruts tiek dzēsts. 

 

Kursors tiek pievienots aktīvajam maršrutam kā maršruta 
starppunkts, tas ir, punkts, kas sasniedzams pirms galapunkta. Ja 
maršrutā pietura jau pastāv, atvērsies maršruta rediģēšanas ekrāns, 
lai jūs varētu izlemt, kur maršrutā parādīsies jaunā pietura. 

 

Ja kursors ir līdzās vai tuvu pieturām, šī poga aizstāj iepriekšējo 
pogu un dzēš izvēlēto pieturu no maršruta. Maršruts tiek pārrēķināts 
bez izdzēstā punkta. 

 

Kursors tiek pievienots maršruta beigās kā jauns galapunkts. 
Iepriekšējais galapunkts kļūst par pēdējo pieturu. 

 Šī poga ir līdzīga pogai , taču tā atver jaunu 
ekrānu, kurā tiek aprēķināts maršruts ar visām iespējamajām 
maršruta aprēķina metodēm (ātro, īso, ekonomisko un vienkāršo). 
Apskatiet rezultātus un izvēlieties navigācijai vienu no maršrutiem. 

 

Kursors kļūst par maršruta sākumpunktu. Tas nozīmē, ka maršruts 
nesāksies no pašreizējās GPS pozīcijas, un automātiskajam ārpus 
maršruta pārrēķinam ir jābūt izslēgtam, lai saglabātu izvēlēto 
sākumpunktu. 

 

Ja kursors ir līdzās vai tuvu izvēlētajam sākumpunktam, šī poga 
aizstāj iepriekšējo pogu un dzēš sākumpunktu no maršruta. 
Pašreizējā GPS pozīcija tiks izmantota atkārtoti kā sākumpunkts, un 
automātiskais ārpus maršruta pārrēķins tiks atkārtoti iespējots. 

 

Kursors tiek saglabāts kā lietotāja POI. Izvēlieties POI grupu un 
nosauciet POI, tad izvēlēties atbilstošu ikonu un, ja vēlaties, ievadiet 
tālruņa numuru un papildu informāciju. 

 

Vietas kartē var marķēt ar atzīmēm. Atšķirībā no POI punktiem, 
atzīmei nav nosaukuma un citas informācijas, tikai krāsa, lai jūs 
varētu to atšķirt no citām kartes atzīmēm. 

 

Ja kursors ir pie vai tuvu atzīmei, šī poga aizstās iepriekšējo un 
dzēsīs to atzīmi, kas atrodas blakus kursoram. 

 

Kursors tiek saglabāts kā ceļu drošības kameras (ātruma kameras 
vai sarkanā signāla kameras). Parādīsies jauns ekrāns, kurā jūs 
varēsiet iestatīt kameras veidu, satiksmes novērošanas virzienu un 
pārbaudāmo ātruma ierobežojumu (ja tas attiecas uz konkrēto 
gadījumu). 

 

Ja kursors atrodas pie vai tuvu ceļu drošības kamerai, šī poga 
aizstās iepriekšējo un atvērs jaunu ekrānu, kurā jūs varēsiet rediģēt 
kameras datus. 

  
http://www.gps-gsm.net



58     

Poga Apraksts 

 
Kursora atrašanās vietā tiks pievienota bieži apmeklētu galapunktu 
sarakstam, tā saucamajai izlasei. Jūs izlasei varat dot nosaukumu. 

4.1.5 Pozīcijas izvēlne  
Sekojot ieteiktajam maršrutam kartē (kursors ir pašreizējā GPS pozīcijā), pozīcijas izvēlne 
aizvietos kursora izvēlni. Tā nesatur pogas, ar kurām var mainīt konkrēto maršrutu, jo GPS 
pozīcija netiek izmantota par maršruta punktu. 

Lati atvērtu pozīcijas izvēlni, pieskarieties . 

4.1.6 Maršruta informācijas ekrāns 
Maršruta informācijas ekrānā ir visi dati un dažas funkcijas, kas jums nepieciešamas 
navigācijas laikā. Pastāv divi veidi, kā atvērt šo ekrānu: 

• To var atvērt tieši no kartes ekrāna, pieskaroties pagrieziena priekšskata laukumam 

( ). 

• Uzlabotajā režīmā no navigācijas izvēlnes pieskarieties šīm pogām: , 

. 

 
Ekrāna augšējā daļā jūs redzēsiet informāciju par pašreizējo maršrutu. Laukumi šajā ekrānā 
pastāvīgi tiek atjaunināti, tik ilgi, kamēr ekrāns ir atvērts.  
Kad jūs atverat ekrānu, visi lauki satur informāciju par jūsu maršruta beigu galapunkta 
sasniegšanu. Pieskarieties kādam no laukumiem, lai skatītu datus par pieturām, sākot no 
pirmās līdz pat galapunktam. 
Jums ekrānā ir šādi dati un funkcijas: 

Nosaukums Apraksts Funkcija 
Maršruta līnija Šī ekrāna augšējā daļa rāda jūsu ieplānoto 

maršrutu kā horizontālu līniju. Tās vistālākais 
kreisais punkts ir maršruta sākums, tālākais 
labais punkts ir galapunkts, kā arī gar līniju jūs 
varat redzēt jūsu pieturu karodziņus, izvietotus 
proporcionāli to attālumam. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai mainītu saturu visiem 
datu laukiem uz pieturas 
informāciju. 

Paredzamā 
ierašanās 

Rāda paredzamo ierašanās laiku maršruta 
beigu galapunktā, balstoties uz informāciju, kas 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai mainītu saturu visiem 
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Nosaukums Apraksts Funkcija 
pieejama atlikušajiem maršruta posmiem. 
Aprēķinā netiek ņemti vērā satiksmes 
sastrēgumi un citas iespējamās aizkavēšanās. 

datu laukiem uz pieturas 
informāciju. 

Atlikušais 
attālums 

Rāda attālumu, kuru jums nepieciešams paveikt 
maršrutā, pirms jūs sasniedzat galapunktu. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai mainītu saturu visiem 
datu laukiem uz pieturas 
informāciju. 

Laika atlikums Rāda nepieciešamo laiku, kas vajadzīgs, lai 
sasniegtu maršruta galapunktu, balstoties uz 
informāciju, kas pieejama atlikušajiem maršruta 
posmiem. Aprēķinā netiek ņemti vērā satiksmes 
sastrēgumi un citas iespējamās aizkavēšanās. 

Pieskarieties šim laukumam,
lai mainītu saturu visiem 
datu laukiem uz pieturas 
informāciju. 

Metode Laukums rāda, kā tiek aprēķināts maršruts. Tas 
parāda maršruta aprēķina metodi vai 
transportlīdzekļa laukumu no maršruta 
plānošanas opcijām. Ja jūs esat izvēlējušies 
automašīnu, taksometru vai autobusu, maršruta 
veidu (ātrais, īsais, vienkāršais vai 
ekonomiskais), tas tiks parādīts šeit; tāpat, ja 
jūs esat izvēlējušies operatīvais dienests, 
velosipēds vai kājāmgājējs, šī informācija tiks 
parādīta šeit. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai mainītu saturu visiem 
datu laukiem uz pieturas 
informāciju. 

Brīdinājuma 
ikonas Šajos kvadrātveida laukumos grafiskie simboli 

tiek parādīti tādā gadījumā, ja brīdinājumi tiek 
pievienoti plānotajam maršrutam. Tie ir 
brīdinājumi, līdz ar to ikonas vienmēr rāda 
informāciju visam maršrutam, pat tad, ja datu 
lauki rāda vērtības no jūsu pašreizējās pozīcijas 
tikai līdz pieturai. 

Pieskarieties kādai no 
ikonām, lai iegūtu 
paskaidrojumu. 

 

 Atver maršruta plānošanas 
opciju ekrānu no iestatījumu 
izvēlnes. 

 

 Atver kartes ekrānu, kas 
izveidots maršruta 
plānošanai. 

 

Parādīsies tikai tad, ja eksistē vismaz viena 
pietura. 

Nākošās pieturas dzēšana 
no maršruta. 

 

Parādīsies tikai tad, ja maršrutam nav nevienas 
pieturas. 

Dzēš aktīvo maršrutu. 

4.1.7 Ceļojuma informācijas ekrāns 
Ceļojuma informācijas ekrānam ir gan maršruta, gan ceļojuma dati, kas varētu jums būt 
nepieciešami jūsu brauciena laikā. To var atvērt tieši no kartes ekrāna, pieskaroties ceļojuma 

datu laukumam ( ). 
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Laukumi šajā ekrānā pastāvīgi tiek atjaunināti, tik ilgi, kamēr ekrāns ir atvērts.  
Kad jūs atverat ekrānu, visi maršruta datu lauki satur informāciju par jūsu maršruta 

galapunkta sasniegšanu. Pieskarieties  un laukumiem, kas attiecas uz jūsu 
maršruta rādīšanas datiem nākošajai pieturai. Pieskarieties pogai atkārtoti, lai pārslēgtos 
starp divām opcijām. 
Jums ekrānā ir šādi dati un funkcijas: 

Nosaukums Apraksts Funkcija 

 vai  

Rāda, vai maršruta datu lauki rāda informāciju 
par galapunktu (rūtains karodziņš) vai par 
nākošo pieturu (dzeltens karodziņš) . 

 

Nākošais 
laukums aiz 
karodziņa 

Rāda pašreizējās ielas vai ceļa nosaukumu 
vai numuru. 

 

Pagrieziena 
priekšskats 

Rāda nākošā maršruta notikuma veidu un 
attālumu. 

 

Kompass Rāda pašreizējo virzienu. Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

Spidometrs Rāda pašreizējo ātrumu gan grafiski, gan kā 
skaitli. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

Attāluma atlikums Rāda attālumu, kuru jums nepieciešams 
paveikt maršrutā, pirms jūs sasniedzat 
galapunktu. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

Laika atlikums Rāda nepieciešamo laiku, kas vajadzīgs, lai 
sasniegtu maršruta galapunktu, balstoties uz 
informāciju, kas pieejama atlikušajiem 
maršruta posmiem. Aprēķinā netiek ņemti 
vērā satiksmes sastrēgumi un citas 
iespējamās aizkavēšanās. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

Ierašanās laiks Rāda paredzamo ierašanās laiku maršruta 
galapunktā, balstoties uz informāciju, kas 
pieejama atlikušajiem maršruta posmiem. 
Aprēķinā netiek ņemti vērā satiksmes 
sastrēgumi un citas iespējamās 
aizkavēšanās. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

GPS laiks Rāda pašreizējo laiku ar laika zonas nobīdes 
korekcijām. Precīzs laiks tiek saņemts no 
GPS satelītiem, savukārt laika zonas 
informācija no kartes vai to var iestatīt 
manuāli reģionālajos iestatījumos. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

Augstums Rāda augstumu, ja to nodrošina GPS 
uztvērējs. 

Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 
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Nosaukums Apraksts Funkcija 
Ātruma 
ierobežojums Rāda pašreizējā ceļa ātruma ierobežojumu, ja 

tas ir dots kartē. 
Pieskarieties šim laukumam, 
lai parādītu to kartē vienā no 
ceļojuma datu laukumiem. 

 

 Atver jaunu ekrānu ar trīs 
atiestatāmiem ceļojuma 
datoriem. 

 

 Pieskarieties šai pogai, lai 
mainītu maršruta datu lauku 
saturu, lai rādītu informāciju 
par nākošo pieturu. 

 

Ja jūs pieskarsieties iepriekšējai pogai, šī 
poga to aizstās. 

Pieskarieties šai pogai un 
maršruta datu lauki atkal 
rāda informāciju par 
galapunktu. 

Lielākajai daļai lauku šajā ekrānā līdzās tiem ir simbols . Šis simbols parāda, vai lauks pie 
kura tas ir pievienots, tiek parādīts kartē kā ceļojuma dati. Tas parāda arī datu pozīciju šādā 
veidā: 

Simbols Apraksts 

 

Šī vērtība netiek rādīta kartes ekrānā. 

 

Šī vērtība parādās kartes ekrānā ceļojuma datu apgabalā. Šī vērtība 
atrodas augšpusē. 

 

Šī vērtība parādās kartes ekrānā ceļojuma datu apgabalā. Šī vērtība 
atrodas centrā. 

 

Šī vērtība parādās kartes ekrānā ceļojuma datu apgabalā. Šī vērtība 
atrodas apakšpusē. 

4.1.7.1 Ceļojuma datora ekrāns 
Ceļojuma datora ekrāns nodrošina savāktos ceļojuma datus. To var atvērt no ceļojuma 

informācijas ekrāna, pieskaroties . 
Laukumi šajā ekrānā pastāvīgi tiek atjaunināti, tik ilgi, kamēr ekrāns ir atvērts.  
Jūs varat pārslēgties starp ceļojumiem, apturēt un pēc tam tos noslēgt vai atiestatīt to datus. 
Jums ekrānā ir šādas funkcijas: 

Nosaukums Apraksts 

 

Aptur šobrīd ekrānā rādīto ceļojumu. Ekrānā vērtības pārstāj mainīties. 

 

Ja šī poga tika aktivizēta, tā aizvieto iepriekšējo pogu. Pieskarieties tai, lai 
atsāktu vākt ceļojuma datus. 

 

Atiestata visus šobrīd rādāmā ceļojuma skaitītājus. Ceļojuma datu vākšana 
tiek restartēta tikai tad, ja [A7xx/A8xx] saņem pozīciju no GPS. 
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Nosaukums Apraksts 

 ,  

Pārvietojas pa visiem ceļojumiem. 

4.1.8 Ātrā izvēlne  
Ātrā izvēlne ir to regulatoru izlase, kas visbiežāk nepieciešami navigācijas laikā. To var atvērt 

tieši kartes ekrānā, pieskaroties . 

 
Pieskaroties jebkuriem slēdžiem ātrajā izvēlnē, izņemot transportlīdzekļa veidu, kartes ekrāns 
uzreiz parādīsies atkāroti. Slēdzis ir ieslēgts, ja ir iedegta lampiņa. Transportlīdzekļa veida 
poga atšķiras no pārējām. Tā ir vairāku vērtību poga. Tā atver pieejamo izvēļu sarakstu un 
parāda izvēlētā transportlīdzekļa simbolu. 

Nosaukums Galvenā funkcija (viens pieskāriens) Funkcija 
(pieskarieties un 

turiet) 
Galvenā 
skaļuma bīdnis 

Pielāgo ierīces skaļuma līmeni. Tā regulē visas 
lietotnes skaņas. 

Nav darbības. 

 

Ja izmantosiet to tikai, lai pielāgotu skaļumu, 
jums ir jālieto šī poga, lai atgrieztos kartes 
ekrānā. 

Atver Navigācijas izvēlni. 

 

Atslēdz visas [A7xx/A8xx] skaņas. Atver skaņas iestatījumus. 

 

Manuāli pārslēdzas starp dienas un nakts krāsu 
shēmām. Tas neatspējos automātisko 
pārslēgšanos starp divām shēmām: cita krāsu 
shēma parādīsies nākamajā plānotajā laikā. 

Atver krāsu profilu 
iestatījumus. 

 

Kartē var redzēt 3D ēkas. Lietojiet šo slēdzi, lai 
uz laiku tās atspējotu. 

Atver 3D iestatījumus. 

 
Pieskarieties šai pogai un izvēlieties 
transportlīdzekļa veidu, ko lietot maršruta 
aprēķinam. Citā gadījumā to var izvēlēties 
iestatījumos maršruta plānošanas opcijās (pāžs 
72). 
Mainot transportlīdzekļa veidu, automātiski 
iedarbosies maršruta pārrēķins. 

Atver maršruta plānošanas 
opcijas. 

 

Ieslēdz vai izslēdz maršruta žurnāla ierakstu, ko 
parasti var kontrolēt maršruta žurnāla vadības 
ekrānā. 

Atver maršruta žurnāla 
vadību. 

 

Atver GPS datu ekrānu ar satelīta informāciju, 
datiem, kas tiek saņemti GPS uztvērējā, un 

Nav darbības. 
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Nosaukums Galvenā funkcija (viens pieskāriens) Funkcija 
(pieskarieties un 

turiet) 
īsceļu uz GPS iestatījumu ekrānu, ja tas 
nepieciešams (GPS uztvērēja noteikšana ir 
automātisks process). 

 

Ja TMC uztvērējs ir pieslēgts [A7xx/A8xx], šī 
poga atvērs TMC ziņojumu sarakstu un sniegs 
piekļuvi TMC iestatījumiem, kā arī radio stacijas 
iestatījumu ekrāniem. 

Nav darbības. 

 

Atver Bluetooth iestatījumu ekrānu. Nav darbības. 

4.1.9 GPS datu ekrāns 

Pieskarieties šīm pogām: , , lai atvērtu GPS datu ekrānu un 
skatītu GPS uztveres statusu. 

 

Ikona Krāsa Nosaukum
s 

Apraksts 

 

Zaļš  [A7xx/A8xx] ir pieslēdzies GPS 
uztvērējam un GPS pozīcijas informācija 
ir pieejama 3D: [A7xx/A8xx] aprēķina 
gan horizontālo, gan vertikālo GPS 
pozīciju. 

 

Dzeltens  [A7xx/A8xx] ir pieslēdzies GPS 
uztvērējam un GPS pozīcijas informācija 
ir pieejama 2D: tiek aprēķināta tikai 
horizontālā pozīcija; [A7xx/A8xx] nevar 
aprēķināt vertikālo GPS pozīciju. 

 

Pelēks  [A7xx/A8xx] ir pieslēdzies GPS 
uztvērējam, taču GPS pozīcijas 
informācija nav pieejama. 

 

Sarkans  

GPS pozīcijas 
kvalitātes 
indikators 

[A7xx/A8xx] nav savienojuma ar GPS 
uzvērēju. 

 

Zaļš, mirgojošs  [A7xx/A8xx] ir pieslēgts GPS 
uztvērējam. 

 

Dzeltens, 
mirgojošs  

GPS 
savienojuma 
kvalitātes 
indikators [A7xx/A8xx] nav savienojuma ar GPS 

uztvērēju, taču tas joprojām cenšas to 
nodibināt. 
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Ikona Krāsa Nosaukum
s 

Apraksts 

 

Sarkans, 
mirgojošs  

[A7xx/A8xx] nav savienojuma ar GPS 
uztvērēju, un tas nemēģina to nodibināt.

Debesu skata aplis Virtuālās debesis ataino virs jums 
redzamās debesis, centrā norādot jūsu 
pozīciju. Satelīti tiek parādīti to attiecīgā 
brīža pozīcijās. GPS uztver datus gan no 
zaļajiem, gan dzeltenajiem satelītiem. 
Tiek uztverti signāli tikai no dzeltenajiem 
satelītiem, taču zaļos GPS izmanto, lai 
aprēķinātu jūsu attiecīgā brīža atrašanās 
vietu. 

n/d Koordinātas Jūsu pašreizējā GPS pozīcija WGS84 
formātā. 

n/d Satelītu statusa josla Tumšās joslas attiecas uz dzeltenajiem 
satelītiem, savukārt iedegtās - uz 
zaļajiem satelītiem. Jo vairāk zaļo 
satelītu izdodas uztvert jūsu GPS ierīcei, 
jo precīzāk tiks aprēķināta jūsu pozīcija.

4.2 Izvēlne "Atrast"  

Izvēlieties maršruta galapunktu. Pieskarieties šīm pogām: ,  . 

Poga Apraksts Norā
de 

 
Tas ir ātrākais veids, kā atrast vietu, ja jums ir zināma vismaz daļēja 
adrese. 

pāžs 
30 

 

Jūs varat izvēlēties jūsu galapunktu no tūkstošiem POI punktu, kas 
iekļauti [A7xx/A8xx], vai no tiem, ko esat iepriekš izveidojuši. 

pāžs 
39 

 

Galapunkti, ko jau esat ievadījis [A7xx/A8xx], ir pieejami vēstures 
sarakstā. 

pāžs 
40 

 

Jūs varat atlasīt jūsu galapunktu, ievadot tā koordinātes. pāžs 
41 

 
Jūs varat par galapunktu izvēlēties vietu, kas jau ir saglabāta jūsu 
izlasē. 

pāžs 
38 

 
Atver īpašu 2D kartes ekrānu maršruta plānošanai. Parādīsies tikai 
tuvināšanas un tālināšanas pogas, kā arī kursora izvēlnes maršruta 
modifikācijas pogas. 
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4.3 Maršruta izvēlne  

Saglabājiet, ielādējiet un rediģējiet jūsu maršrutus. Pieskarieties šīm pogām: , . 

Poga Apraksts Norā
de 

 
Atver ekrānu ar noderīgiem maršruta datiem. pāžs 

58 

 
Jūs varat pārlūkot braukšanas instrukcijas, kurām navigācijas laikā 
seko [A7xx/A8xx]. Jūs varat izslēgt manevrus vai ielas, lai pielāgotu 
maršrutu savām vajadzībām. 

pāžs 
24 

 
Jūs varat mainīt maršrutu - noņemt maršruta punktus vai mainīt to 
secību. 

pāžs 
42 

 
Izdzēsiet aktīvo maršrutu ar visiem maršruta punktiem 
(sākumpunktu, pieturām un galapunktu). Ja vēlāk vēlēsieties atgūt 
iepriekšējo maršrutu, jums tas būs jāizveido no jauna. 

pāžs 
45 

 
Jūs varat saglabāt aktīvo maršrutu vēlākām vajadzībām.  pāžs 

46 

 
Jūs varat ielādēt navigācijai iepriekš saglabātu maršrutu. pāžs 

46 

 
Atver maršruta iestatījumu ekrānu ar regulatoriem, lai mainītu 
transportlīdzekli, ceļa veidus, kurus izmanto maršruta aprēķinam vai 
maršruta aprēķina metodei. 

pāžs 
72 

 
Jūs varat noskatīties ātru maršruta demonstrējumu. pāžs 

25 

 
Jūs varat noskatīties normāla ātruma maršruta demonstrējumu.  

4.4 Vadības izvēlne  

Jūs varat pārzināt [A7xx/A8xx] glabāto saturu. Pieskarieties šīm pogām: , . 

Poga Apraksts Norāde

 

Saglabāto maršrutu pārsaukšana vai dzēšana pāžs 66 

 

Vēstures vienumu dzēšana pāžs 66 

 

Maršruta žurnālu ierakstīšana, simulēšana, pārsaukšana vai 
dzēšana, piešķirot tiem krāsu atainojumam kartē 

pāžs 67 

 

Izlases vienumu pārsaukšana vai dzēšana pāžs 67 
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POI izveidošana, atjaunināšana un dzēšana 
POI grupu izveidošana, atjaunināšana un dzēšana 
POI redzamības iestatījumu mainīšana 

pāžs 68 

 
Saglabāto meklēšanas kritēriju izveidošana, pārsaukšana 
vai dzēšana 

pāžs 69 

4.4.1 Pārzināt saglabātos maršrutus 

Jūs varat pārzināt iepriekš saglabātos maršrutus. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
Poga ar saglabātā maršruta 
nosaukumu 

Atver izvēlēto maršrutu rediģēšanai. 

 

Dzēš izvēlēto maršrutu. 

 

Dzēš saglabāto maršrutu sarakstu. 

 ,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta vienumiem. 

4.4.2 Pārzināt Vēsturi 

Jūs varat pārzināt nesen izmantoto vietu sarakstu. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 

 

Dzēš izvēlēto vienumu no vēstures. 

 
Dzēš visu vēsturi. 

 ,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta vienumiem. 
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4.4.3 Pārvaldīt maršrutu žurnālus 
Jūs varat ierakstīt maršruta žurnālus, skatīt tos vēlreiz, rādīt kartē vai skatīt to informāciju. 

Pieskarieties šīm pogām: , , . 

Poga Apraksts 

 

Uzsāk jūsu veiktā maršruta ierakstu. (Jūs varat arī uzsākt maršruta 
žurnāla ierakstu ātrajā izvēlnē.) 

 

Pārtrauc maršruta žurnāla tekošo ierakstu. (Jūs varat arī pārtraukt 
maršruta žurnāla ierakstu ātrajā izvēlnē.) 

Poga ar maršruta 
žurnāla nosaukumu

Parāda izvēlētā maršruta žurnāla datus. 

 

Uzsākt izvēlētā maršruta žurnāla simulācijas demonstrēšanu kartē. 

,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta vienumiem. 

Parādoties maršruta žurnāla datiem: 

Poga Apraksts 
Poga ar maršruta 
žurnāla nosaukumu

Atver tastatūras ekrānu, lai varētu pārsaukt maršruta žurnālu. 

 

Pieskarieties šai pogai, lai kartē slēptu maršruta žurnālu. Maršruta 
žurnālam netiks piešķirta krāsa. 

 

Pieskarieties vienai no krāsu pogām, lai piešķirtu maršruta žurnālam 
krāsu. Maršruta žurnāls parādīsies kartē šajā krāsā. 

 
Karte atkārtoti parādīsies ar maršruta žurnālu. Kartes mērogs ir 
piemērots, lai rādītu visu maršruta žurnālu. 

 

Dzēš izvēlēto maršruta žurnālu. 

 

Saglabā maršruta žurnālu ievietotajā atmiņas kartē GPX formātā. 

4.4.4 Pārzināt izlasi 

Jūs varat pārzināt savas izlases sarakstu. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
Poga ar izlases vienuma 
nosaukumu 

Atver izvēlēto izlases vienumu rediģēšanai. 

 
Dzēš izvēlēto vienumu no izlases saraksta. 

 

Dzēš izlases sarakstu. 
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 ,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta vienumiem. 

4.4.5 Pārzināt POI 
Jūs varat pārzināt POI punktus un iestatīt POI redzamību gan jūsu POI punktiem, gan tiem, 

kas sākotnēji iekļauti izstrādājumā. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

Poga / ikona Apraksts 
Poga ar POI grupas 
nosaukumu 

Atver šīs POI grupas apakšgrupu sarakstu. Jaunais saraksts 
darbosies tāpat, kā šis. 

Poga ar POI vienuma 
nosaukumu un adresi 

Atver izvēlēto POI punktu rediģēšanai. Sarakstā parādās tikai tie POI 
punkti, ko esat paši izveidojuši. 

 

Atver izvēlēto POI grupu rediģēšanai. 

 

Pieskarieties, lai šķirotu sarakstu un redzētu tikai paša saglabātos 
POI punktus. 

 

Pieskarieties, lai redzētu visus sarakstā iekļautos POI. 

 

Izveido jaunu POI grupu dotajā grupu līmenī. 

,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta vienumiem. 

 Šī POI grupa kartē netiek rādīta. 

 Šī POI grupa un visas tās apakšgrupas tiek rādītas kartē. 

 Šī POI grupa un dažas tās apakšgrupas tiek rādītas kartē. 

 Šī POI grupa ietver POI punktus, ko esat saglabājis. 

Kad POI grupa ir atvērta rediģēšanai: 

Poga Apraksts 

 

POI grupas vienumi netiks rādīti kartē. 

, , ... 

Attāluma pogas iestata mērogošanas līmeni, kurā POI grupas 
vienumi tiks rādīti kartē. 

 

Apakšgrupas zem rediģētās POI grupas pārņems tās 
redzamības iestatījumus. 

Poga ar POI grupas ikonu Pieskarieties šai pogai, lai izvēlētos jaunu ikonu POI grupai. 

 

Dzēš rediģēto POI grupu. Jūs varat dzēst tikai pašu izveidotās 
POI grupas. 

Kad POI vienums ir atvērts rediģēšanai: 

Poga Apraksts 
Poga ar POI nosaukumu Pieskarieties šai pogai, lai pārsauktu POI punktu. 
Poga ar POI ikonu Pieskarieties šai pogai, lai izvēlētos jaunu ikonu POI punktam. 
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Pieskarieties šai pogai, lai ievadītu POI tālruņa numuru. 

 

Pieskarieties šai pogai, lai ievadītu papildu informāciju par POI. 

 

Pieskarieties šai pogai, lai dzēstu izvēlēto POI punktu. 

 

Pieskarieties šai pogai, lai pārvietotu POI punktu uz citu POI 
grupu vai apakšgrupu. 

4.4.6 Pārzināt saglabātos meklēšanas kritērijus 
Jūs varat pārzināt saglabāto meklēšanas kritēriju sarakstu, lai varētu vieglāk atrast biežāk 

meklētos POI veidus. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

Poga Apraksts 
Poga ar saglabāto meklēšanas kritēriju 
nosaukumu 

Pieskarieties, lai pārsauktu saglabāto meklēšanas 
vienumu. 

 

Dzēš izvēlēto vienumu no saraksta. 

 
Dzēš visu sarakstu. 

,  
Pāršķir lapas, lai piekļūtu papildu saraksta 
vienumiem. 

 

Pieskarieties, lai saglabātu jaunus meklēšanas 
kritērijus. Līdzīgi tam, kā jūs meklējat POI punktu, 
vispirms izvēlieties meklēšanas norādi, tad 
izvēlieties POI grupu vai apakšgrupu, kurā veikt 
meklēšanu. 

4.4.7 Lietotāja datu vadība  
Jūs varat pārzināt sevis saglabātos datus (atzīmes, POI, izlases vienumus, vēsturi un 
maršruta žurnālus) un iestatījumus, ko esat izveidojis programmā. Pieskarieties šīm pogām: 

, , . 

Poga Apraksts 
Noņemt atzīmes  Kartes vietas var marķēt ar atzīmēm, lietojot 

 pogu kursora izvēlnē. Pieskarieties šai 
pogai, lai dzēstu visas jūsu atzīmes kartē. 

Dublēt lietotāja datus  Visi lietotāja dati un pašreizējie iestatījumi tiks saglabāti 
ievadītajā atmiņas kartē. Vienmēr tiek izveidota viena 
dublēšanas datne. Ja vēlāk veiksiet atkārtotu dublēšanu, 
iepriekšējais dublējums tiks dzēsts un aizstāts ar jaunu 
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informāciju. 

Atjaunot lietotāja datus  Visi lietotāja dati un iestatījumi tiks dzēsti un aizvietoti ar jauno 
dublēšanas datni. Dati un iestatījumi, kas izveidoti pirms pēdējā 
dublējuma, pazudīs. 

Dzēst lietotāja datus  Visi lietotāja dati tiks dzēsti, un iestatījumi atgriezīsies ražotāja 
noklusētajā režīmā. 

Atjaunot rūpnīcas 
iestatījumus  

Visi iestatījumi atgriezīsies ražotāja noklusētajā režīmā, taču 
lietotāja dati netiks dzēsti. 

4.5 Iestatījumu izvēlne 
Jūs varat konfigurēt programmas iestatījumus un mainīt [A7xx/A8xx] darbību. Pieskarieties 

šīm pogām: , . 

Iestatījumu izvēlnei ir divas apakšizvēlņu lapas. Pieskarieties , lai redzētu citas opcijas. 

-  

Poga Apraksts Nor
āde

 

Jūs varat pielāgot kartes ekrāna izskatu un saturu. pāžs 
71 

 

Jūs varat pielāgot [A7xx/A8xx] skaņas signālus. pāžs 
72 

 

Šie iestatījumi nosaka, kā tiks aprēķināti maršruti. pāžs 
72 

 

Šie iestatījumi ļauj jums pielāgot lietotni jūsu vietējai valodai, 
mērvienībām, laika un datuma iestatījumiem un to formātiem, kā arī 
izvēlēties jums tīkamāko vadības balsi. 

pāžs 
74 

 
Jūs varat kontrolēt, kā [A7xx/A8xx] darbojas navigācijas laikā. pāžs 

75 

 
Jūs varat iespējot dažus noderīgus brīdinājumus un atspējot 
skārienjūtīgo ekrānu braucošā transportlīdzeklī drošajā režīmā. 

pāžs 
76 

 
Jūs varat izveidot savienojumu ar GPS uztvērēju. pāžs 

77 

 
Jūs varat izveidot savienojumu ar TMC uztvērēju. Ja darbojas TMC 
uztvērējs, jūs varat izvēlēties uztveramo radio staciju. 

pāžs 
78 
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Jūs varat mainīt izvēlnes ekrānu izskatu un darbību. pāžs 

79 

 
Jūs varat mainīt dažus ierīces iestatījumus, lai kontrolētu ekrāna fona 
apgaismojumu, kad darbojas [A7xx/A8xx]. 

pāžs 
79 

 
Jūs varat iestatīt automātisko maršruta žurnāla saglabāšanu un 
pielāgot saistītos iestatījumus. 

pāžs 
79 

 
Šim ekrānam nav navigācijas iespējas. Tas tikai sniedz informāciju 
par kartēm un licencēm, kas iekļautas šajā navigācijas sistēmā. 

 

 
Jūs varat pārslēgties uz vienkāršo režīmu. Vienkāršajā režīmā ir 
pieejams tikai dažas no augstāk minētajām iespējām. Pārējie 
iestatījumi ir iestatīti optimālam izmantojumam. 

pāžs 
10 

4.5.1 Kartes ekrāna iestatījumi 

Jūs varat pielāgot kartes ekrāna izskatu un saturu. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
3D iestatījumi  Izmantojiet 3D iestatījumus, lai noteiktu, kuri no esošajiem 3D 

objektiem tiks parādīti kartē, un pielāgotu 3D vizuālās 
detalizētības līmeni. Pieejamas šādas opcijas: 

• Orientieri: Orientieri ir 3D ievērojamu vai labi pazīstamu 
objektu mākslinieciskas vai bloka reprezentācijas. 3D 
orientieri ir pieejami tikai atsevišķās pilsētās vai valstīs. 

• Virszemes ceļi: Sarežģīti krustojumi un vertikāli izolēti ceļi 
tiek rādīti 3D (kā pārvadi vai pazemes tuneļi). 

• Apbūves redzamība: Pilns 3D pilsētas apbūves datu 
apjoms, kas atbilst esošajam ēkas izmēram un atrašanās 
vietai kartē. Apbūves dati ir pieejami tikai lielāko ASV un 
Eiropas pilsētu pilsētas centriem. 

• Teritorijas datu līmenis: 3D topogrāfijas karte uzrāda 
izmaiņas topogrāfijā, reljefa paaugstinājumus vai 
pazeminājumus un izmanto to, lai navigācijas laikā 
izveidotu maršruta 3D karti. 

Krāsu profili  [A7xx/A8xx] var attēlot karti un izvēlnes dažādās krāsās gan 
dienas, gan nakts laikā. Izvēlieties krāsu profilus, ko izmantosiet 
katrā režīmā, kā arī izvēlieties automātisko vai manuālo 
pārslēgšanos starp dienas un nakts krāsu profiliem. 

Augstums 2D kartē  2D kartes var parādīt arī 3D informāciju. Kartes ar skatu no 
augšas var rādīt augstumu ar krāsām un ēnojumu. 

Rādīt ielu nosaukumus  Ielu nosaukumi un POI ikonas var traucēt navigācijas laikā. Ar šī 
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slēdža palīdzību jūs varat atspējot šos kartes elementus, kad 
[A7xx/A8xx] seko jūsu pozīcijai kartē. Pārbīdot karti, uzreiz 
atkārtoti parādīsies gan ielu nosaukumi, gan POI ikonas. 

Braukšanas joslas 
informācija  Atsevišķas kartes satur braukšanas joslas informāciju, lai 

palīdzētu jums nākamajā krustojumā pozicionēt jūsu 
automašīnu. Šis iestatījums ziņo [A7xx/A8xx], kur šo informāciju 
parādīt kartes augšā vai apakšā. 

4.5.2 Skaņas iestatījumi 

Jūs varat pielāgot [A7xx/A8xx] skaņas signālus. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
Galvenais skaļums  Lietojiet slēdzi, lai atslēgtu visas ierīces skaņas un lai tās 

atkārtoti iespējotu. Šī slēdža pozīcija nosaka skaļuma līmeni. 
[A7xx/A8xx] skaļums nav atkarīgs no jūsu ierīces iestatījumiem. 
Izslēdzot programmu, ierīces noklusējuma iestatījumi atjaunojas.

Balss vadības skaļums  Bīdnis pielāgo balss komandu skaļumu. Slēdža maksimāli 
kreisajā pozīcijā balss vadība ir izslēgta; bet tā maksimāli labajā 
pozīcijā ir piemērots režīms galvenais skaļums. 

Taustiņu toņi  Taustiņu toņi nodrošina skaņas apstiprinājumu ierīces spiedpogu 
vai skārienjūtīgā ekrāna aizskaršanai. 
Ar šo slēdzi var ieslēgt vai izslēgt taustiņu toņus. Taustiņu toņi 
tiek atskaņoti galvenā skaļuma līmenī. 

Dinamiska skaņa  Braucot lielā ātrumā, automašīnas radītais troksnis var būt pārāk 
skaļš, lai skaidri saprastu balss vadību un citas skaņas. 
Izmantojot Dinamiskās skaņas iespēju, jūs varat dot instrukcijas 
[A7xx/A8xx], lai tas palielinātu skaļumu, ja jūsu braukšanas 
ātrums pārsniedz noteiktu minimālo vērtību, un sasniegtu 
maksimālo skaļumu, braucot noteiktā maksimālajā ātrumā. 

4.5.3 Maršruta plānošanas opcijas 

Šie iestatījumi nosaka, kā tiks aprēķināti maršruti. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
Transportlīdzeklis  Jūs varat iestatīt transportlīdzekļa veidu, kuru izmantosiet 

navigācijai pa maršrutu. Ņemot vērā šo iestatījumu, daži ceļu 
veidi var tikt izslēgti no maršruta (piemēram, autoceļi gājējiem) 

  
http://www.gps-gsm.net



 
 

    73

Poga Apraksts 
vai var tikt neievēroti atsevišķi ierobežojumi (piemēram, 
operatīvajiem transportlīdzekļiem nav ierobežojumu). 

Ceļu veidi, ko izmanto 
maršruta plānošanā  Lai maršruts atbilstu jūsu vajadzībām, jūs varat iestatīt, kurus 

ceļu veidus ņemt vērā vai izslēgt no maršruta, ja tas ir 
iespējams. 
Viena no priekšrocībām ir maršruta izslēgšana. Tā ne vienmēr 
nozīmē pilnīgu aizliegumu. Ja galapunktu var sasniegt, tikai 
izmantojot kādu no izslēgtajiem ceļu veidiem, tie tiks lietoti, bet 
tikai tik, cik tas ir nepieciešams. Šai gadījumā brīdinājuma ikonu 
parādīs maršruta informācijas ekrānā, un ceļu, kas neatbilst jūsu 
izvēlei, uz kartes izcels ar citu krāsu. 

Maršruta aprēķina metode  Jūs varat izvēlēties kādu no trim dažādajiem maršruta veidiem. 
Šo maršruta veidošanas metodi var arī izvēlēties, veidojot pašu 
maršrutu: kad ir izvēlēts galapunkts, pieskarieties 

 kursora izvēlnē. 

Lietot satiksmes informāciju  Ja tiek saņemti TMC ziņojumi, šis iestatījums ziņo [A7xx/A8xx], 
vai lietot šo informāciju maršruta plānošanai. 

Pārrēķināt, lai izvairītos no 
sastrēgumiem  Šis iestatījums nosaka, kā [A7xx/A8xx] izmanto saņemto TMC 

informāciju maršruta pārrēķinam: 

• Automātiski: Kad maršruta pārrēķins kļūst nepieciešams, 
ņemot vērā saņemtos TMC notikumus, [A7xx/A8xx] 
automātiski pārrēķina maršrutu. 

• Manuāli: Kad maršruta pārrēķins kļūst nepieciešams, 
ņemot vērā saņemtos TMC notikumus, [A7xx/A8xx] 
informē jūs, taču jūs varat izlemt, vai veikt maršruta 
pārrēķinu. 

• Atspējots: TMC notikumi tiek ņemti vērā tikai, kad 
maršruts tiek pārrēķināts ārpus esošā maršruta. 

Transportlīdzekļu veidi: 

• Automašīna 

• Taksometrs 

• Autobuss 

• Operatīvie transportlīdzekļi 

• Velosipēds 

• Gājējs 

Ceļu veidi, ko izmanto maršruta plānošanā: 

Veids Apraksts 
Autoceļi  Jums varētu būt nepieciešams izvairīties no autoceļiem, ja braucat ar 

lēnu mašīnu vai velkat citu transportlīdzekli. 
Ceļi bez klājuma  [A7xx/A8xx] automātiski izslēdz ceļus bez klājuma: ceļi bez klājuma var 
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Veids Apraksts 
būt sliktā stāvoklī, un parasti tajos nav iespējams sasniegt ātruma 
ierobežojumu. 

Vienreizējas 
maksas ceļi  

[A7xx/A8xx] automātiski maršrutos ietver vienreizējas maksas ceļus 
(ceļus, kur jāmaksā tikai par katru izmantošanas reizi). Ja atspējosiet 
vienreizējas maksas ceļus, [A7xx/A8xx] ieplānos labāko bezmaksas ceļu 
maršrutu. 

Maksas ceļi  Maksas ceļi ir ceļi, kur nepieciešams iegādāties caurlaidi, lai izmantotu 
ceļu ilgākā laika periodā. Tie var tikt iespējoti vai atspējoti neatkarīgi no 
vienreizējas maksas ceļiem. 

Vajadzīga atļauja  Jums varētu būt nepieciešama īpašnieku atļauja, lai izmantotu noteiktus 
ceļus vai iebrauktu noteiktās teritorijās. [A7xx/A8xx] automātiski izslēdz 
šos ceļus no maršruta aprēķina. 

Prāmji  [A7xx/A8xx] plānotajā maršrutā automātiski ietver prāmjus. Taču karte 
var neietvert informāciju par pagaidu prāmju pieejamību. Jums arī varētu 
būt nepieciešams maksāt par prāmju pakalpojumiem. 

Robežšķērsošanas 
plānošana  Dažos gadījumos maršruts, kas aprēķināts pēc citas jūsu navigācijas un 

maršruta prioritātes, var iet cauri citai valstij. Ja vēlaties vienmēr palikt tās 
pašas valsts robežās, izslēdziet šo iespēju. 

Speciālās joslas  Šis regulators parādīsies tikai ASV navigācijas laikā. Jums ir 
jāpārliecinās, vai drīkstat izmantot speciālās joslas, pirms šī ceļa veida 
iespējošanas. 

Maršruta aprēķina metodes veidi: 

Opcija Apraksts 
Ātri Nodrošina ātrāko iespējamo maršrutu, ja visos ceļos varat braukt 

ievērojot noteikto ātruma ierobežojumu. Tam parasti priekšroku dod 
ātro un parasto automašīnu vadītāji. 

Īss Rāda visīsāko maršrutu starp maršruta punktiem. Parasti noder 
gājējiem, riteņbraucējiem vai lēniem transportlīdzekļiem. 

Ekonomisks Apvieno ātrā un īsā maršruta priekšrocības: [A7xx/A8xx] aprēķina tā, it 
kā aprēķinātu ātro maršrutu, taču iekļauj arī citus ceļus, lai taupītu 
degvielu. 

Vienkāršs  Sniedz maršrutu ar mazāk pagriezieniem. Šajā opcijā jūs varat likt 
[A7xx/A8xx] ieplānot, piemēram, autoceļu vairāku mazu ielu vietā. 

4.5.4 Reģionālie iestatījumi 
Šie iestatījumi ļauj jums pielāgot lietotni jūsu vietējai valodai, mērvienībām, laika un datuma 
iestatījumiem un to formātiem, kā arī izvēlēties jums tīkamāko vadības balsi. Pieskarieties šīm 

pogām: , , . 
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Poga Apraksts 
Programmas valoda  Šis taustiņš rāda pašreizējo [A7xx/A8xx] lietotāja saskarnes 

rakstu valodu. Pieskaroties taustiņam, jūs varat izvēlēties jaunu 
valodu no pieejamo valodu saraksta. Ja mainīsiet šo iestatījumu, 
lietojumprogramma restartēsies, jums tiks lūgts apstiprināt šo 
darbību. 

Balss profils  Šī poga rāda pašreizējo balss vadības valodu. Pieskaroties 
taustiņam, jūs varat izvēlēties jaunu valodu no pieejamo valodu 
un runātāju saraksta. Pieskarieties jebkuram no taustiņiem, lai 
dzirdētu balss paraugu. Kad ir izvēlēta jaunā runas valoda, 
piespiediet "Labi". 

Vienības  Jūs varat iestatīt programmas lietojamās attāluma vienības. 
[A7xx/A8xx] var neatbalstīt visas sarakstā esošās vienības 
dažās no balss vadības valodām. Ja esat izvēlējušies 
mērvienību, ko neatbalsta izvēlētā balss vadības valoda, 
parādīsies brīdinājuma paziņojums. 

Iestatīt datuma un laika 
formātu  

Jūs varat iestatīt datuma un laika formātu. Ir pieejami vairāki 
starptautiskie formāti. 

Laika un laika zonas 
iestatījumi  

Šeit jūs varat piekļūt laika un laika zonas iestatījumiem. 
[A7xx/A8xx] palīdzēs jums pielāgot ierīces laiku vienmēr 
precīzajam GPS laikam. [A7xx/A8xx] var jums palīdzēt arī 
iestatīt laika zonu, ņemot vērā jūsu pašreizējo GPS pozīciju. 

 

Laika un laika zonas iestatījumi: 

Poga Apraksts 
Automātiskā laika korekcija 
pēc GPS  

Izmantojiet to, lai ierīcei sinhronizētu pulksteni pēc ļoti precīza 
laika, ko nodrošina pieslēgts GPS uztvērējs. 

Lietojiet automātisko laika 
zonu  Lietojiet to, lai sinhronizētu ierīces pulksteņa laika zonu ar laika 

zonu, ņemot vērā jūsu pašreizējo GPS pozīciju. Tas noder, ja 
ceļojat ārpus valsts. 

Iestatīt laika zonu  Iestatiet laika zonu manuāli, ja nevēlaties to sinhronizēt 
automātiski. Tas ļauj jums lietot automātisko laika korekciju un 
piemērot laika zonas nobīdes, lai iegūtu izvēlēto laiku. 

Salīdziniet GPS un ierīces 
laikus 

Parādīsies pašreizējais GPS uztvērēja un ierīces pulksteņa laiks. 
Lūdzu, ievērojiet, ka GPS pulkstenis ir pieejams tikai GPS 
uztveres gadījumā. Tas ļauj jums pārbaudīt, vai nav 
nepieciešami kādi labojumi. 

4.5.5 Navigācijas iestatījumi 
Jūs varat kontrolēt, kā [A7xx/A8xx] darbojas navigācijas laikā. Pieskarieties šīm pogām: 

, , . 

Poga Apraksts 
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Poga Apraksts 
Pozīcijas piesaiste ceļam  Šī iespēja ļauj automašīnu vadītājiem vienmēr labot GPS 

pozīcijas kļūdas, saskaņojot transportlīdzekļa pozīciju ar ceļu 
tīklu. Gājēju navigācijas laikā šī iespēja tiek automātiski 
atspējota, lai programmatūra varētu norādīt jūsu precīzu 
atrašanās vietu. 
Atslēdzot šo iespēju, jūs vienlaicīgi atslēdzat GPS pozīcijas 
kļūdu filtrēšanu. Pozīcija, ko rāda kartē, tad ir pakļauta visām 
pozīcijas kļūdām un svārstībām. 

Ārpus maršruta pārrēķins  Šis slēdzis ziņo [A7xx/A8xx], vai nepieciešams automātiski 
pārrēķināt maršrutu, ja jūs no tā novirzāties. Ja šī raksturpazīme 
ir izslēgta, jums manuāli ir jāinicializē maršruta pārrēķins, pretējā 
gadījumā navigācija tiks apturēta, līdz jūs atgriezīsieties 
sākotnēji ieteiktajā maršrutā. 
Iestatot citu punktu, nekā GPS pozīcija, par aktīvā maršruta 
sākumpunktu, šī funkcijas tiks automātiski atspējota. 

Atjaunot piesaisti pozīcijai  Ja navigācijas laikā jūs esat pārvietojis vai pagriezis karti, šī 
iespēja pārvieto karti atpakaļ uz jūsu pašreizējo GPS pozīciju un 
pēc noteikta bezdarbības brīža atkal iespējo automātisko kartes 
pagriešanu. 

Automātiskais pārskats  Šī funkcija pārslēdz karti pārskata režīmā, ja līdz nākamajam 
maršruta notikumam ir ievērojams attālums. Pārskats ir attālināts 
2D skats, kas ļauj jums redzēt apkārtējo teritoriju. 
Automātiskajam pārskatam jums ir pieejami šādi regulatori: 

• Pagrieziena attālums pārskatā: Kartes skats tiks pārslēgts 
pārskata režīmā, ja nākamais maršruta notikums ir 
vismaz šīs vērtības attālumā. 

• Noklusētais mērogošanas līmenis: Pārskata režīms 
parādīsies ar šo mērogošanas līmeni. Jūs varat mērogot 
karti pārskata režīmā, taču pārskatam parādoties 
nākamreiz, atkal tiks piemērots šis mērogošanas līmenis.

4.5.6 Brīdinājumu iestatījumi 
Jūs varat iespējot dažus noderīgus brīdinājumus un atspējot skārienjūtīgo ekrānu braucošā 

transportlīdzeklī drošajā režīmā. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

Poga Apraksts 
Brīdināt, ja pārsniegts 
ātrums  Kartēs var būt iekļauta informācija par ātruma ierobežojumiem ceļa 

posmos. [A7xx/A8xx] var jūs brīdināt, ja pārsniedzat pašreizējo 
ātruma ierobežojumu. Šī informācija jūsu reģionā var nebūt pieejama 
(jautājiet vietējam tirdzniecības pārstāvim) vai var nebūt pilnīgi 
precīza visiem kartē iekļautajiem ceļiem. Šis iestatījums ļauj jums 
izlemt, vai vēlaties saņemt brīdinājumus. Jūs varat iestatīt relatīvo 
ātruma pārsniegšanas līmeni, kurā lietotne jūs brīdinās (100% atbilst 
pašreizējā ātruma ierobežojumam): 

• Iebūvētajās zonās: pilsētās un mazpilsētās 
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Poga Apraksts 
• Citur: visās citās vietās 

Pastāv divi brīdinājumu veidi. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt tos vienam 
no otra neatkarīgi: 

• Brīdinājuma signāls: Lietojot izvēlēto balss vadības profilu, tiek 
atskaņots balss ziņojums. 

• Redzamais brīdinājums: Kartes stūrī parādīsies simbols ar 

ātruma ierobežojumu (piemēram, ). 

Ātruma kameru 
brīdinājums  Šī iespēja ļauj jums saņemt brīdinājumu, tuvojoties ceļa drošības 

kamerai. Jums uz savu atbildību ir jāpārliecinās, vai šīs iespējas 
izmantošana ir likumīga valstī, kurā jūs to esat iecerējuši lietot. Jums 
ir šādas iespējas: 

• Brīdinājuma signāls: ja pārsniedzat ātruma ierobežojumu, 
tuvojoties kādai no šīm kamerām, var tikt atskaņoti pīkstieni vai 
vienkārši brīdinājuma signāli. 

• Redzamais brīdinājums: kad tuvosieties vienai no šīm 
kamerām, kartes ekrānā parādīsies kameras veids un ātruma 
ierobežojums. 

Brīdināt, ja pārāk ātri 
gājējam  Iespējojiet šo brīdinājumu, ja gājēju režīms ir aktivizēts, un jūs 

braucat lielā ātrumā. Jums tiks jautāts, vai vēlaties mainīt režīmu uz 
navigāciju ar automašīnu. Šādā veidā jūs varat būt pārliecināti, ka 
netiksiet novirzīti pa vienvirziena ceļiem nepareizā virzienā, 
piemēram, kā tas ir iespējams gājēju režīmā. 

Drošais režīms  Drošais režīms atspējo skārienjūtīgo ekrānu, ja ātrums pārsniedz 10 
km/h (6 jūdzes stundā), lai nenovērstu jūsu uzmanību no ceļa. 
Braucot jūs nevarēsiet iestatīt jaunu galapunktu vai mainīt 
iestatījumus. Vienīgais ekrāna regulators, kas paliek iespējots, ir 
žestu režīms, kas atgriež jūs kartes ekrānā. 

4.5.7 GPS iestatījumi 

Jūs varat izveidot savienojumu ar GPS uztvērēju. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
GPS uztvērējs ... Pirmā ekrāna rindiņa informē jūs par GPS uztvērēja savienojuma 

statusu. 
GPS uztvērējs [A7xx/A8xx] pieslēdzas automātiski, līdz ar to 
parasti jums šis iestatījumu ekrāns nebūs nepieciešams. 

GPS iespējots  Ieslēdziet vai izslēdziet GPS uztvērēju. GPS uztvērēja 
izslēgšanas var noderēt, lietojot to iekštelpās vai 
demonstrēšanas vajadzībām. 
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Poga Apraksts 
Ports  Komunikācijas ports, ko lieto starp GPS uztvērēju un lietotni. 

Pārraides ātrums  Komunikācijas ātrums, ko lieto starp GPS uztvērēju un lietotni. 
Automātiskā meklēšana  Pieskarieties šai pogai un ļaujiet [A7xx/A8xx] atrast un 

pieslēgties pie GPS uztvērēja. 

4.5.8 TMC iestatījumi 
Jūs varat izveidot savienojumu ar TMC uztvērēju. Ja darbojas TMC uztvērējs, jūs varat 

izvēlēties uztveramo radio staciju. Pieskarieties šīm pogām: , , . 
Ja TMC uztvērējs nav pieslēgts [A7xx/A8xx], jums ir šādas iespējas: 

Poga Apraksts 
TMC ierīce nav atrasta!  Pirmā ekrāna rindiņa informē jūs par GPS uztvērēja savienojuma 

statusu. 
TMC uztvērējs [A7xx/A8xx] pieslēdzas automātiski, līdz ar to 
parasti jums šis iestatījumu ekrāns nebūs nepieciešams. 

Protokols  Komunikācijas protokols, ko lieto starp TMC uztvērēju un lietotni.

Ports  Komunikācijas ports, ko lieto starp TMC uztvērēju un lietotni. 

Pārraides ātrums  Komunikācijas ātrums, ko lieto starp TMC uztvērēju un lietotni. 
Automātiskā meklēšana  Pieskarieties šai pogai un ļaujiet [A7xx/A8xx] atrast un 

pieslēgties pie TMC uztvērēja. 

TMC uztvērējam jau esot pieslēgtam, ekrāna saturs ir cits: 

Poga Apraksts 
Lietot autoskaņotāju  Ja autoskaņotājs ir iespējots, [A7xx/A8xx] skaņotājs pārmeklēs 

visu FM CCIR radio frekvenču joslu, meklējot TMC signālu. 
Automātiski tiks izmantota pirmā stacija ar TMC datiem. Ja TMC 
signāls nav pieejams, skaņotājs turpinās meklēt. Izslēdziet 
autoskaņotāju, lai izvēlētos radio staciju manuāli. 

,  
Kad autoskaņotājs ir izslēgts, meklējiet vēlamo radio staciju, 
lietojot šīs pogas. 

Izslēgt šo staciju  Piespiediet šo pogu, lai ievietotu uztverto FM radio staciju 
izņēmumu sarakstā, un tās vietā lieciet [A7xx/A8xx] meklēt citu 
staciju. 

Rādīt izslēgtās stacijas  Ar šo taustiņu iespējams atvērt iepriekš izslēgto radio staciju 
sarakstu. Jūs varat atkārtoti iespējot kādu vai visas izslēgtās 
stacijas. 
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4.5.9 Izvēlnes iestatījumi 

Jūs varat mainīt izvēlnes ekrānu izskatu un darbību. Pieskarieties šīm pogām: , , 

. 

Poga Apraksts 
Animācija  Šeit jūs varat aktivizēt un dezaktivēt izvēlnes animācijas. Kad 

animācija ir ieslēgta, izvēlnes un tastatūras ekrānu pogas 
parādās animētas. 

Fons  Jūs varat izvēlēties attēlu, kas tiks lietots kā izvēlnes fons. 

Apdare  Šeit jūs varat izvēlēties no saraksta pieejamās apdares, lai 
mainītu [A7xx/A8xx] izskatu. 

4.5.10 Ierīces iestatījumi 
Jūs varat mainīt dažus ierīces iestatījumus, lai kontrolētu ekrāna fona apgaismojumu, kad 

darbojas [A7xx/A8xx]. Pieskarieties šīm pogām: , , . 

Poga Apraksts 
Enerģijas vadība  Jūs varat iestatīt to, kā darbosies fona apgaismojums, ja ekrāns 

kādu laiku nav aizskarts. Jums ir šādas iespējas: 

• Fona apgaismojums vienmēr ieslēgts: Ekrāns ir pastāvīgi 
apgaismots. 

• Lietot ierīces iestatījumus: [A7xx/A8xx] tiks lietoti ierīces 
fona apgaismojuma iestatījumi. 

• Enerģijas taupīšana: Darbojoties ar bateriju, enerģijas 
taupīšanas režīms ekrāna apgaismojumu ieslēdz tikai tad, 
ja jūs nospiežat kādu taustiņu, pieskaraties ekrānam vai 
arī, ja ekrānā ir jauna jums parādāma informācija. Pēc 
dažām sekundēm apgaismojuma intensitāte pavājinās, 
vēl pēc dažām sekundēm fona apgaismojums izslēdzas. 
Tas ļauj paildzināt baterijas darbības laiku. 

Fona apgaismojuma 
intensitāte dienā  Jūs varat iestatīt fona apgaismojuma līmeni lietošanai dienā. 

Fona apgaismojuma 
intensitāte naktī  

Jūs varat iestatīt fona apgaismojuma līmeni lietošanai naktī. 

4.5.11 Maršruta žurnāla iestatījumi 
Jūs varat iestatīt automātisko maršruta žurnāla saglabāšanu un pielāgot saistītos iestatījumus. 

Pieskarieties šīm pogām: , , . 

Poga Apraksts 
Atjaunināšanas intervāls  Tas nosaka, cik bieži tiks saglabāti maršruta punkti. Pozīcijas 
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informāciju no GPS parasti saņem vienreiz sekundē. Ja tik 
detalizēts žurnāls nav vajadzīgs, šo skaitli var palielināt, lai 
saglabātu vietu maršruta žurnālā. 

Iespējot autosaglabāšanu  Ja ir iespējota automātiskā saglabāšana, nav manuāli jāieslēdz 
vai jāizslēdz maršruta žurnāla saglabāšana. [A7xx/A8xx] 
automātiski sāk ierakstīt maršruta žurnālu, tiklīdz ir pieejama 
GPS pozīcija. 

Maršruta žurnāla datubāzes 
izmērs  Šī vērtība parāda, cik lielu atmiņu aizņem automātiski saglabātie 

maršruta žurnāli. 

Maršruta žurnālu 
maksimālais lielums  

Jūs varat iestatīt maksimālo datubāzes lielumu automātiski 
saglabātajiem maršruta žurnāliem. Kad sasniegts limits, vecākie 
maršruta žurnāli tiks izdzēsti. 

Izveidot NMEA/SIRF 
žurnālu  Neatkarīgi no normālā maršruta žurnāla, jūs varat likt 

[A7xx/A8xx] ierakstīt vietējos GPS datus, kas saņemti no GPS 
ierīces. Šie žurnāli kā atsevišķi teksta faili ir saglabāti atmiņas 
kartē un tos nevar demonstrēt vai rādīt atkārtoti[A7xx/A8xx]. 
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5 Glosārijs 

2D/3D GPS uztvere 

GPS uztvērējs izmanto satelīta signālus, lai aprēķinātu savu (jūsu) pozīciju, un tam ir 
nepieciešami vismaz četri signāli, lai sniegtu trīs dimensiju pozīciju, tai skaitā augstumu. Tā 
kā satelīti atrodas nepārtrauktā kustībā un dažādi šķēršļi var aizšķērsot signālu, GPS ierīce 
var nesaņemt četrus signālus. Ja ir pieejami trīs satelīti, uztvērējs var aprēķināt GPS pozīciju, 
taču ar zemāku precizitāti, savukārt GPS ierīce nesniegs jums augstuma datus: ir iespējama 
tikai 2D uztvere. 

Aktīvais maršruts  

Maršruts pēc kura pašlaik notiek navigācija. Jūs varat saglabāt un ielādēt maršrutus 
[A7xx/A8xx], taču vienlaicīgi var darboties tikai viens maršruts, un tas būs aktīvs, kamēr jūs to 
izdzēsīsiet, sasniegsiet savu galapunktu vai izslēgsiet [A7xx/A8xx]. Skatiet arī: Maršruts. 

Pilsētas centrs  

Pilsētas centrs nav ģeometrisks apdzīvotās vietas centrs, bet gan pieņemts kartes punkts, ko 
izvēlējušies tās veidotāji. Mazpilsētās un ciematos tas parasti ir svarīgākais krustojums; lielās 
pilsētās tas ir nozīmīgs krustojums. 

GPS precizitāte  

Vairāki faktori ietekmē atšķirību starp jūsu īsto pozīciju un GPS ierīces sniegto pozīciju. 
Piemēram, signāla aizkavēšanās jonosfērā vai atstarojošiem objektiem GPS ierīces tuvumā ir 
dažāda ietekme uz to, cik precīzi GPS ierīce var aprēķināt jūsu pozīciju. 

Karte 

[A7xx/A8xx] strādā ar ciparu kartēm, kas nav vienkārši datorizētas tradicionālo papīra karšu 
versijas. Līdzīgi kā papīra ceļu kartēs, ciparu karšu 2D režīms ataino ielas un ceļus, savukārt 
augstums tiek parādīts ar krāsu palīdzību. 3D režīmā jūs varat redzēt augstuma atšķirības, 
piemēram, kalnus un ielejas, virszemes ceļi, savukārt atsevišķās pilsētās ir redzami arī 3D 
orientieri un 3D ēkas. 
Jūs varat interaktīvi lietot ciparu kartes: jūs varat tās tuvināt un tālināt (palielināt vai samazināt 
mērogu), jūs varat tās slīpināt augšup un lejup, kā arī pagriezt pa kreisi un pa labi. GPS 
atbalstītā navigācijā ciparu kartes veicina maršruta plānošanu. 

Kartes orientācija Ziemeļi-augšup 

Ziemeļi-augšup režīmā, karte tiek pagriezta tā, ka tās augšpuse vienmēr ir vērsta uz 
ziemeļiem. Šī ir orientācija 2D kartes skata režīmā un Pārskata režīmā. Skatiet arī: Kartes 
orientācija Maršruts-augšup 
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Pārskata režīms 

Jūs varat dot instrukcijas [A7xx/A8xx], lai automātiski pārslēgtos uz Pārskata režīmu, ja 
nākošais maršruta punkts ir lielākā attālumā. Pārskata režīmā tiek parādīta 2D karte, bet 
mērogs tiek piemērots iepriekšnoteiktam mērogošanas līmenim. Kad tuvosieties nākamajam 
maršruta punktam, tiks atgriezts iepriekšējais 2D vai 3D kartes skats. 

Maršruts 

Galapunktu sērija, kas sasniedzami viens pēc otra. Vienkāršs maršruts satur vienu 
sākumpunktu un tikai vienu galapunktu. Vairāku punktu maršruti satur vienu vai vairākas 
pieturas (starpposma galapunktus). Pēdējais maršruta punkts ir beigu galapunkts, un 
maršruts ir sadalīts vairākos posmos (no viena mērķa līdz otram). 

Shēma 

[A7xx/A8xx] ir apgādāta ar dažādām kartes krāsu shēmām lietošanai dienā vai naktī. Shēmas 
ir pielāgojami grafiski kartes iestatījumi, tām var būt dažādas ielu, bloku vai ūdens tilpņu 
krāsas 2D un 3D režīmos, kā arī tās 3D režīmā ataino ēnas un toņus dažādos veidos. 
Vienmēr ir atlasīta viena dienas un viena nakts shēma. [A7xx/A8xx] tās lieto, kad pārslēdzas 
no dienas uz nakti un pretēji. 

Kartes orientācija Maršruts-augšup  

Maršruts-augšup režīmā, karte tiek pagriezta tā, ka tās augšpuse norāda pašreizējo 
braukšanas virzienu. 3D kartes skata režīmā, tā ir noklusējuma orientācija. Skatiet arī: Kartes 
orientācija Ziemeļi-augšup. 

Ceļu drošības kamera  

Īpašs POI veids ātruma kamerām un sarkanā signāla kamerām. Ir pieejami dažādi datu avoti, 
un jūs varat arī iezīmēt ceļu drošības kameras pozīciju kartē. 
Jūs varat iestatīt [A7xx/A8xx], lai tā jūs brīdina, kad tuvosieties kādai no tām. 
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6 Lietotāja licences līgums 
1 Līgumslēdzējas puses 
1.1 Šī līguma līgumslēdzējas puses ir, no vienas puses: 
Nav N Go Kft. (23 Bérc utca, H-1016 Budapešta, Ungārija, Ungārijas reģ. Nr.: 01-09-891838) 
Licenciārs 
un, 
no otras puses, šī līguma priekšmeta likumīgais lietotājs (kā noteikts 2. sadaļā) saskaņā ar 4. 
sadaļu, turpmāk tekstā saukts par Lietotāju (turpmāk kopā saukti par Pusēm). 
2 Līguma slēgšana 
2.1 Ar šo Puses apliecina, ka šis līgums tiek noslēgts ar Pušu netiešu rīcību un bez Pušu 
parakstiem. 
2.2 Ar šo Lietotājs apliecina, ka pēc programmatūras produkta, kurš ir šī līguma priekšmets (4. 
sadaļa), likumīgas iegūšanas jebkāda tā izmantošana, instalēšana uz datora vai citām 
ierīcēm, šo ierīču uzstādīšana automašīnā, instalācijas vai izmantošanas (turpmāk tekstā - 
izmantošanas darbības) laikā programmatūras piedāvātā taustiņa "Pieņemt" nospiešana tiek 
uzskatīta par netiešu rīcību, kuras rezultātā tiek noslēgts Līgums starp Lietotāju un Licenciāru. 
2.3 Šis līgums nedod nekādas tiesības personām, kuras Programmatūras produktu nelegāli 
iegūst, izmanto, instalē uz datora, uzstāda transportlīdzeklī vai nelegāli izmanto jebkādā citā 
veidā. 
2.4 Gala lietotāja licences līgums starp Pusēm tiek slēgts ar nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā 
līgumā. 
2.5 Šī līguma noslēgšanas laiks ir laiks, kad tiek veikta pirmā izmantošanas darbība 
(lietošanas uzsākšana). 
3 Piemērojamie tiesību akti 
3.1 Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā līgumā, ir piemērojama Ungārijas Republikas 
jurisdikcija, īpaši atsaucoties uz Civilkodeksa (CK) 1959. gada Aktu Nr. 4 un 1999. gada Aktu 
Nr. 76 par autortiesībām (AA). 
3.2 Šis līgums ir sastādīts latviešu un ungāru valodā. Strīdu gadījumā noteicošais ir teksts 
ungāru valodā. 
4 Līguma priekšmets 
4.1 Šī līguma priekšmets ir Licenciāra navigācijas vadības programmatūras produkts 
(turpmāk tekstā - Programmatūras produkts). 
4.2 Programmatūras produkts ietver datora operētājprogrammu, pilnīgu tās dokumentāciju un 
programmai piederīgo karšu datu bāzi. 
4.3 Jebkāda veida rādīšana, uzglabāšana, kodējums, tostarp arī izdruku, elektroniska vai 
grafiska formāta rādīšana, uzglabāšana, Programmatūras produkta avota vai objekta kods vai 
jebkāda vēl nedefinējama veida rādīšana, uzglabāšana vai kodējums un jebkāds tā medijs 
tiek uzskatīts par Programmatūras produkta daļu. 
4.4 Par Programmatūras produkta daļu tiek uzskatīti arī kļūdu labojumi, papildinājumi, 
atjauninājumi, kurus izmanto Lietotājs, kā noteikts 2. sadaļā, pēc šī līguma noslēgšanas. 
5 Autortiesību īpašnieks 
5.1 Licenciārs, ja vien līguma vai tiesību aktu noteikumi nenosaka citādāk, ir visu materiālo 
autortiesību uz Programmatūras produktu vienīgais īpašnieks. 
5.2 Autortiesības attiecas uz visu Programmatūras produktu, kā arī atsevišķi uz tā daļām. 
5.3 Karšu datu bāzes, kura ir Programmatūras produkta daļa, autortiesību īpašnieks(i) ir 
privātpersona(s) vai korporatīva(s) vienība(s), kura(s) minēta(s) šī līguma pielikumā vai datora 
operētājprogrammas izvēlnes elementā "Par/Karte" („About/Map”) (turpmāk tekstā - Datu 
bāzes īpašnieks). Ar šo Licenciārs apliecina, ka ir ieguvis no Datu bāzes īpašnieka 
nepieciešamās izmantošanas un pārstāvības tiesības, lai izmantotu un nodotu tālākai 
lietošanai karšu datu bāzi, kā noteikts šajā līgumā. 

  
http://www.gps-gsm.net



84     

5.4 Noslēdzot šo līgumu un pildot tā nosacījumus, attiecībās ar Lietotāju Datu bāzes 
īpašnieku pārstāv Licenciārs. 
5.5 Noslēdzot šo līgumu, Licenciārs patur visas tiesības uz Programmatūras produktu, 
izņemot tās, uz kurām saskaņā ar nepārprotamiem tiesību aktu vai šī līguma noteikumiem ir 
tiesīgs Lietotājs. 
6 Lietotāja tiesības 
6.1 Lietotājs ir tiesīgs instalēt Programmatūras produktu tikai uz vienas ierīces (stacionāras, 
pārnēsājamas, portatīvā datora, navigācijas ierīces) un darbināt un izmantot tikai vienu 
Programmatūras produkta kopiju. 
6.2 Lietotājs ir tiesīgs izveidot vienu Programmatūras produkta drošības kopiju. Tomēr, ja 
Programmatūras produkts pēc instalēšanas darbojas, neizmantojot oriģinālā medija kopiju, tā 
ir uzskatāma par drošības kopiju. Visos citos gadījumos Lietotājs ir tiesīgs izmantot drošības 
kopiju tikai tad, ja Programmatūras produkta oriģinālā medija kopija ir neapšaubāmi kļuvusi 
nepiemērota pienācīgai un likumīgai izmantošanai un ir atbilstoši pierādījumi par šādu tās 
stāvokli. 
7 Lietošanas ierobežojumi 
7.1 Lietotājs nav tiesīgs: 
7.1.1 dublēt Programmatūras produktu (veidot tā kopiju); 
7.1.2 nomāt, iznomāt, aizdot lietošanai, izplatīt, tīši vai netīši nodot to kādai trešajai personai; 
7.1.3 tulkot Programmatūras produktu (tostarp to tulkot (kompilēt) citās programmēšanas 
valodās); 
7.1.4 dekompilēt Programmatūras produktu; 
7.1.5 mainīt, paplašināt, pārveidot Programmatūras produktu (kopumā vai daļēji), sadalīt to 
daļās, kombinēt to ar citiem produktiem, instalēt to uz citiem produktiem, izmantot to citos 
produktos, pat ne ar mērķi panākt tā savietojamību ar citiem produktiem; 
7.1.6 neizmantojot datorprogrammu, iegūt informāciju no Programmatūras produktā ietvertās 
karšu datu bāzes, dekompilēt karšu datu bāzi, izmantot, kopēt, mainīt, paplašināt, pārveidot 
karšu datu bāzi kopumā vai daļēji vai kādu tajā uzglabāto datu grupu vai instalēt to uz citiem 
produktiem, izmantot to citos produktos, pat ne ar mērķi panākt tās savietojamību ar citiem 
produktiem. 
8 Garantijas un atbildības ierobežojumi 
8.1 Ar šo Licenciārs informē Lietotāju, ka, lai arī Programmatūras produkts ir veidots ļoti rūpīgi, 
tomēr, ņemot vērā produkta būtību un tehniskos ierobežojumus, Licenciārs negarantē, ka 
Programmatūras produkta darbībā nebūs nekādu kļūdu, un Licenciāram nav nekādu 
līgumisku saistību, saskaņā ar kurām Lietotāja iegādātajam Programmatūras produktam 
vajadzētu darboties bez jebkādām kļūdām. 
8.2 Licenciārs negarantē, ka Programmatūras produkts ir piemērots jebkādam Licenciāra vai 
Lietotāja noteiktam mērķim, kā arī negarantē, ka Programmatūras produkts ir savietojams ar 
jebkuru citu sistēmu, ierīci vai produktu (piemēram, programmatūru vai ierīcēm). 
8.3 Licenciārs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Programmatūras 
produkta kļūdu (tostarp datorprogrammas, dokumentācijas un karšu datu bāzes kļūdu) 
rezultātā. 
8.4 Licenciārs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri radušies tāpēc, ka 
Programmatūras produkts nav piemērots jebkādam noteiktam mērķim, vai tāpēc, ka ir 
radusies kļūda produkta savietojamībā ar citu sistēmu, ierīci vai produktu (piemēram, 
programmatūru vai ierīcēm) vai šāda savietošana nav iespējama. 
8.5 Ar šo Licenciārs arī pastiprināti vērš Lietotāja uzmanību uz to, ka, izmantojot 
Programmatūras produktu jebkāda veida satiksmē, ceļu satiksmes noteikumu un likumu 
ievērošana (piemēram, obligāto un/vai apstākļiem atbilstošo un piemēroto drošības 
pasākumu veikšana, pienācīga un vispārīgi sagaidāma piesardzība un uzmanība attiecīgajā 
situācijā un uzmanība, kas nepieciešama, rīkojoties ar Programmatūras produktu) ir tikai un 
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vienīgi Lietotāja atbildība; Licenciārs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem 
zaudējumiem, kuri radušies, izmantojot Programmatūras produktu satiksmē. 
8.6 Noslēdzot šo Līgumu, Lietotājs īpaši piekrīt informācijai, kura izklāstīta augstāk redzamajā 
8. sadaļā. 
9 Sankcijas 
9.1 Ar šo Licenciārs informē Lietotāju, ka, saskaņā ar AA noteikumiem, gadījumos, kad 
Licenciārs uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas, Licenciārs var: 
9.1.1 pieprasīt šāda pārkāpuma atzīšanu tiesā; 
9.1.2 pieprasīt pārtraukt pārkāpuma izdarīšanu un liegt pārkāpējai personai turpināt izdarīt 
pārkāpumu; 
9.1.3 pieprasīt no pārkāpējas personas pienācīgu kompensāciju (pat nododot informāciju par 
pārkāpumu atklātībā par pārkāpējas personas līdzekļiem); 
9.1.4 pieprasīt pārkāpuma izdarīšanas rezultātā iegūto līdzekļu atdošanu; 
9.1.5 pieprasīt pārtraukt pārkāpuma izdarīšanas situāciju, atjaunot stāvokli pirms pārkāpuma 
izdarīšanas par pārkāpējas personas līdzekļiem, kā arī pieprasīt pārkāpuma izdarīšanā 
izmantoto instrumentu un materiālu, kā arī tā rezultātā radīto objektu iznīcināšanu; 
9.1.6 pieprasīt zaudējumu atmaksu. 
9.2 Ar šo Licenciārs arī informē Lietotāju, ka, saskaņā ar Ungārijas Kriminālkodeksa 1978. 
gada Aktu Nr. IV, autortiesību un citu saistīto tiesību pārkāpšana ir noziegums, par kura 
izdarīšanu var tikt piespriests divu gadu cietumsods pamata gadījumos un līdz pat astoņu 
gadu cietumsods smagāku pārkāpumu gadījumos. 
9.3 Gadījumos, ja rodas strīdi šī līguma sakarā, Puses ar šo piekrīt, atkarībā no strīdīgās 
vērtības vai jautājuma, vai nu Budapeštas Rajonu centrālās tiesas (Central Court of Budapest 
Districts, Pesti Központi Kerületi Bíróság) vai arī Budapeštas Municipālās tiesas (Municipal 
Court of Budapest, Fővárosi Bíróság) ekskluzīvajai kompetencei. 
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