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Darbības režīmi 

  
Palaižot Nav N Go iGO 8 pirmo reizi, jums ir jāizvēlas, vai uzsākt programmu Vienkāršajā 
režīmā vai Uzlabotajā režīmā. 
Abi darbības režīmi Nav N Go iGO 8 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 Nav N Go iGO 8 funkcijām. 

Šī pamācība ietver darbības Vienkāršajā režīmā. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai gūtu 
sīkāku informāciju par abiem režīmiem. 
Vēlāk jūs varēsiet pārslēgties starp abiem režīmiem: 

• 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 , . 
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Ātrās palaišanas ekrāns: Navigācijas izvēlne 

  
Pēc tam, kad esat izvēlējiet vienkāršo režīmu, parādīsies navigācijas izvēlne. No šejienes jūs 
varat sasniegt visas Nav N Go iGO 8 daļas. 
Navigācijas izvēlnes josla satur šādas iespējas: 

• Pieskarieties , lai precizētu adresi kā jūsu galapunktu. 

• Pieskarieties , lai piekļūtu pēdējo galapunktu sarakstam. 

• Pieskarieties , kai izvēlētos vienu no saglabātajiem ievērojamajiem 
objektiem. 

• Pieskarieties , lai piekļūtu jūsu iecienītāko galapunktu sarakstam. 

• Pieskarieties , lai vadītu vai pārlūkotu karti. 

• Pieskarieties , lai mainītu to, kā darbojas Nav N Go iGO 8. 

• Pieskarieties , lai pārtrauktu navigāciju un izietu no Nav N Go iGO 8. 
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Navigācija pēc adreses 

  

Navigācijas izvēlnē pieskarieties . 
Nav N Go iGO 8 automātiski noklusējumā iestata jūsu valsti/štatu un pilsētu vai apdzīvoto 
vietu. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un izvēlēties sarakstā 
citu. 
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. 
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Navigācija pēc adreses 

  
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. 

Ievadiet mājas numuru: 

1. Pieskarieties . 

2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru. 

3. Pieskarieties , lai beigtu adreses ievadīšanu. 

Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  kursora 
izvēlnē. Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 
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Navigācija pēc POI 

  

Kartes ekrānā pieskarieties , lai atgrieztos navigācijas izvēlnē. 

Navigācijas izvēlnē pieskarieties . 
Izvēlieties apkārtni, kuras tuvumā meklēt POI: 

• : POI tiks meklēts dotās adreses apkārtnē. 

• : POI tiks meklēts kursora 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. 

Pēc tam parādīsies POI kategoriju saraksts. 
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Navigācija pēc POI 

  
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 skatītu visu POI sarakstu dotajā POI grupā, spiediet , un tad 

, neievadot šī nosaukuma burtus. 

[pēc izvēles] Kad parādīsies rezultātu saraksts, jūs varat mainīt saraksta kārtību ar 

 vai  pogu. 
Izvēlēties vēlamo POI sarakstā. 

Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties  kursora 
izvēlnē. Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju. 
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Kartes ekrāns  

  
Svarīgākais un visbiežāk lietotais Nav N Go iGO 8 ekrāns ir kartes ekrāns. Karte ir līdzīga 
parastai ceļu kartei. Ar blue bultiņu ir apzīmēta jūsu pašreizējā pozīcija, bet ar green līniju ir 
attēlots ieteicamais maršruts. 
Ekrānā ir vairākas pogas un datu laukumi, kas palīdz jums navigācijā. To funkcijas ir detalizēti 
aprakstītas Lietotāja rokasgrāmatā. 
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. 

vai : Slēdzī starp 2D (klasiskais skats no augšas) un 3D (navigācijas skats 
perspektīvā) karšu režīmiem. 

: Atver Navigācijas izvēlni. 

Ja pakustināsiet karti, parādīsies  poga. Pieskarieties šai pogai, lai 
pārvietotu karti atpakaļ pašreizējā GPS pozīcijā. 
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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. 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 angļu 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 
jabkāda 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. 
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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 pamatgadījumos 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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