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1 Bắt đầu 

Nếu phần mềm “Navitel.Navigator” đã được cài đặt trên thiết bị dẫn đường thì chúng tôi khuyến 

cáo người dùng nên đọc hướng dẫn sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng phần mềm. 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên các thiết bị tablet/smartphone/telephone có thể xem tại 

http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-install. 

Bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm tại 

http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-registration/. 

Bạn có thể xem các hướng dẫn mua phần mềm và bản đồ tại 

http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map/. 

 

1.1 Yêu cầu về an toàn 

• Việc cài đặt phần mềm và tìm kiếm lộ trình phải được thực hiện trước khi bắt đầu điều khiển 

phương tiên. 

• Các thay đổi về thông số cài đặt của phần mềm hoặc việc chỉnh sửa lộ trình sau khi đã di 

chuyển phải được thực hiện khi đã dừng phương tiện ở nơi thích hợp. 

• Khi điều khiển phương tiện, chúng tôi khuyến cáo người dùng không nên quá tập trung chú ý 

vào màn hình của thiết bị dẫn đường, nhưng phải chú ý đến các hướng dẫn bằng giọng nói và 

cần kiểm tra cài đặt âm thanh của thiết bị trước khi di chuyển. 

• Bạn phải quan sát bao quát trong khi lái xe, bao gồm các thông tin về tốc độ giới hạn, làn 

đường, các vị trí rẽ với điều kiện được phép và an toàn. 

Ghi nhớ! Lái xe an toàn là ưu tiên hàng đầu! 

  

http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-install
http://navitel.cz/en/support/instructions/nn-registration/
http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map/
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2 Giao diện phần mềm 

Hình 1 đến 5 chỉ ra các thành phần chính của giao diện. Chi tiết cho các thành phần giao diện 

được mô tả trong Bảng 1 – Các thành phần giao diện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Thiết bị trong các ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa. Các loại thiết bị và hướng màn 

hình khác nhau sẽ cho ra các hình ảnh giao diện khác nhau đôi chút. 
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Bảng 1 – Các thành phần giao diện 

№ Tên Mô tả 

1 GPS Chỉ dấu kết nối GPS/GLONASS. Chỉ dấu màu xám – GPS/GLONASS tắt; 
đỏ – đã bật GPS nhưng không có kết nối với vệ tinh;vàng – kết nối yếu; 
xanh – kết nối đầy đủ. Con số trên biểu tượng chỉ ra số lượng vệ tinh đang 
được kết nối. Nhấn vào biểu tượng này để mở menu cho phép người dùng 
tắt/bật GPS/GLONASS, chuyển sang màn hình "Vệ tinh". Trong chế độ 
minh họa lộ trình, biểu tượng GPS có màu xám với biểu tượng nút Chạy. 

2 La bàn Nhấn vào nút la bàn để mở menu thiết lập với các tùy chọn về hướng của 
bản đồ trong quá trình dẫn đường ("Hướng Bắc" - bản đồ sẽ luôn luôn 
hướng theo hướng bắc, "Hướng di chuyển" - bản đồ sẽ luôn luôn hướng 
theo hướng di chuyển), chọn loại bản đồ ("2D" hoặc "3D") và giao diện 
phần mềm ("Giao diện Đêm", "Giao diện Ngày" và "Tự động). Mũi tên màu 
xanh trên biểu tượng "La bàn" chỉ hướng Bắc, mũi tên màu đỏ chỉ hướng 
Nam. 

3 Bảng thông tin Hiển thị các thông tin về lộ trình phía trước (ví dụ các điểm rẽ trái hoặc rẽ 
phải) và khoảng cách đến các vị trí đó. Nhấn vào bảng thông tin sẽ mở ra 
menu gồm các túy chọn, ví dụ tùy chọn cho phép mô phỏng lộ trình. 

4 Nút quay về vị trí 
hiện tại 

Nút này sẽ xuất hiện khi bản đồ bị dịch chuyển và nằm ngoài khu vực của 
vị trí hiện tại. Nhấn lên nút này để dịch chuyển bản đồ về vị trí hiện tại. 

5 Tốc độ Tốc độ hiện tại. 

6 Lộ trình Lộ trình hiện tại. Trong trường hợp có thông tin giao thông, lộ trình sẽ 
được vẽ với màu sắc tương ứng với tình trạng giao thông. Nếu không có 
thông tin giao thông, lộ trình luôn được vẽ màu xanh da trời. 

7 Con trỏ GPS Chỉ ra vị trí hiện tại của người dùng trên bản đồ khi dịch vụ định vị vệ tinh 
GPS được bật. Xem thêm thông tin về "Con trỏ GPS" trong mục 6.1.3. 

8 Làn giao thông Hiển thị làn giao thông tại các điểm rẽ tiếp theo trên lộ trình. Người sử 
dụng sẽ được chỉ dẫn làn đường thích hợp cho hướng di chuyển tiếp theo 
của lộ trình. 

9 Menu chính Mở menu chính của phần mềm.  

10 Bảng thông tin Các thông tin mặc định bao gồm thời gian còn lại, khoảng cách tới điểm 
cần đến và ước lượng thời điểm hoàn thành lộ trình. 

11 Nút thu nhỏ bản 
đồ 

Nhấn lên nút này để thu nhỏ bản đồ. Trong trường hợp nhấn và giữ thì 
bản đồ sẽ được thu nhỏ liên tục. 

12 2D/3D Chuyển đổi giữa hiển thị bản đồ 2D và 3D với tỉ lệ có thể của bản đồ là từ 
5 đến 300 mét. Độ nghiêng của bản đồ sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ 
càng lớn thì độ nghiên càng nhỏ. 

13 Nút phóng to bản 
đồ 

Nhấn lên nút này để phóng to bản đồ. Trong trường hợp nhấn và giữ thì 
bản đồ sẽ được phóng to liên tục. 

14 Navitel.Events Cho phép tùy chỉnh dịch vụ “Navitel.Events” (yêu cầu kết nối Internet). 

15 “Navitel.Traffic” Biểu tượng để kiểm soát dịch vụ "Navitel.Traffic" (yêu cầu kết nối Internet). 
Biểu tượng sẽ hiển thị tình trạng giao thông theo 10 mức khác nhau. Ngoài 
ra, biểu tượng có màu sắc khác nhau tùy thuộc vào tình trạng giao thông. 

16 Thời gian Hiển thị giờ hiện tại được đọc từ thông tin cái đặt của thiết bị. 

17 Pin Hiển thị dung lượng pin còn lại của thiết bị. Nhấn vào biểu tượng để xem 
dung lượng bộ nhớ còn trống. 

18 Bảng thông tin Hiển thị tên đường tại vị trí rẽ tiếp theo. 

19 Bảng thông tin Tên đường hiện tại (chỉ hiển thị khi có kết nối định vị GPS). Hướng (Đông, 
Tây, Nam, Bắc) sẽ được hiển thị nếu không có tên đường nào được tìm 
thấy ở vị trí hiện tại. 

20 “Navitel.Friends” Nhấn vào nút này để mở menu dịch vụ "Navitel.Friends". Dịch vụ cho phép 
thêm bạn bè, xem vị trí và trao đổi tin nhắn với họ. 
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21 Thanh tiến trình 
của lộ trình 

Hiển thị tiến trình của lộ trình hiện tại. 

22 Âm thanh Nhấn vào biểu tượng loa để mở cài đặt âm thanh. Nếu biểu tượng loa có 
thêm hình sóng âm thì âm thanh đang bật, ngược lại nếu không có hình 
sóng âm thì âm thanh đang tắt. 

23 Navitel.SMS Biểu tượng cho phép người dùng đọc/gửi tin nhắn cũng như tọa độ hiện 
tại cho bạn bè. Con số hiển thị trên biểu tượng là số lượng tin nhắn chưa 
đọc. 

24 Giới hạn tốc độ Hiển thị giới hạn tốc độ của đoạn đường hiện tại. 

25 Vị trí bạn bè trên 
bản đồ 

Hiển thị vị trí bạn bè trong dịch vụ "Navitel.Friends". Nếu biểu tượng màu 
xám là bạn đang offline, màu xanh là online. Nhấn vào vị trí bạn bè để xem 
hồ sơ thông tin của họ (yêu cầu kết nối Internet). 

26 Thời tiết Nhấn để mở màn hình thời tiết “Navitel.Weather” (yêu cầu kết nối Internet). 

27 Event Hiển thị các sự kiện trên đường được cung cấp bởi những người dùng 
khác thông qua dịch vụ “Navitel.Events” (yêu cầu kết nối Internet). 

28 Điểm đánh dấu 
trên bản đồ 

Nhấn lên bản đồ để dánh dấu điểm cho các thao tác tiếp theo như: lưu 
điểm, thêm vào lộ trình hoặc truy vấn thông tin đối tượng... 

29 Lưu điểm Lưu điểm đã đánh dấu vào danh sách điểm đã lưu. 

30 Vị trí con trỏ Nhấn chọn nút này để mở menu gồm các tùy chọn với các thao tác cho 
điểm đã đánh dấu trên bản đồ. 

31 Điểm đã lưu Các điểm đã lưu được tạo bởi người dùng và được đánh dấu trên bản đồ. 
Nhấn vào điểm để mở bảng làm việc với các điểm đã lưu. 

32 Địa điểm Các địa điểm trên bản đồ (như bệnh viện, trường học, ga tàu, trạm 
xăng...). 

33 Ghi track Thay đổi trạng thái ghi track: chấm đỏ – đang ghi track, chấm xám – đã 
dừng ghi track. 

34 Cập nhật Cung cấp truy nhập nhanh đến mành hình cập nhật phần mềm và dữ liệu 
bản đồ (yêu cầu kết nối Internet). 

35 Trở lại Trở lại giao diện màn hình trước đó. 

36 “Đi!” Nhấn lên nút này để bắt đầu tính toán lộ trình từ vị trí hiện tại hoặc từ điểm 
khởi hành đến điểm đã chọn. Nếu đã tồn tại một lộ trình thì một lộ trình 
mới sẽ được tính toán với điểm khởi hành là vị trị hiện tại và điểm cần đến 
là điểm đã chọn, đồng thời xóa bỏ toàn bộ điểm trung gian của lộ trình. 

37 “Bản đồ” Nhấn vào nút này để mở màn hình “Bản đồ”. 

38 Bảng thông tin Nhấn vào nút này để xem thông tin thêm về điểm đã chọn cũng như thực 
hiện các thao tác khác. 

39 Tiến/Lùi Để chuyển các trang thông tin chi tiết liên quan đến đối tượng đã được lựa 
chọn. 

40 Navitel.SMS* Biểu tượng cho phép người dùng đọc/gửi tin nhắn cũng như tọa độ hiện 
tại cho bạn bè. Con số hiển thị trên biểu tượng là số lượng tin nhắn chưa 
đọc. 

41 Sao chép Nhấn vào nút này để sao chép các tọa độ đã chọn vào bộ nhớ đêm. 

42 "Điểm trung gian" Nút này chỉ xuất hiện khi đã tồn tại một lộ trình. Nhấn vào nút này để đặt 
điểm đã chọn làm điểm trung gian cho lộ trình sẵn có.  

43 "Đặt điểm đến" Nút này chỉ xuất hiện khi đã có sẵn một lộ trình. Nhấn vào nút này để đặt 
điểm đã chọn làm điểm đến sau cùng, điểm đến trước của lộ trình sẵn có 
sẽ trở thành điểm trung gian.  

44 "Đặt điểm khởi 
hành" 

Nhấn lên nút này để đặt điểm đã chọn làm điểm khởi hành của lộ trình 

(chỉ trong trường hợp đã tắt định vị GPS). 

45 “Đi!” Nhấn lên nút này để bắt đầu tính toán lộ trình từ vị trí hiện tại hoặc từ điểm 
khởi hành đến điểm đã chọn. Nếu đã tồn tại một lộ trình thì một lộ trình 
mới sẽ được tính toán với điểm khởi hành là vị trị hiện tại và điểm cần đến 
là điểm đã chọn, đồng thời xóa bỏ toàn bộ điểm trung gian của lộ trình cũ. 
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Lưu ý! Việc hiển thị của các biểu tượng có thể thay đổi trong phần cài đặt giao diện. Thực hiện 

thao tác cài đặt bằng cách vào “Menu” > “Cài đặt” > “Giao diện”. Xem mục 6.8 của tài liệu 

hướng dẫn để có thêm thông tin chi tiết cho việc cài đặt giao diện.  
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3 Chức năng 

 

3.1 Lộ trình 

Lộ trình có thể được xác định từ vị trí hiện tại (khi đã có kết nối GPS)  tới điểm cần đến được 

chọn trên bản đồ hoặc được xác định qua chức năng tìm kiếm của phần mềm. Bạn cũng có thể 

chọn điểm khởi hành trên bản đồ hoặc từ chức năng tìm kiếm của phần mềm khi kết nối GPS 

không được thiết lập. 

 

3.1.1 Tính toán lộ trình từ vị trí hiện tại đến một điểm được chọn trên bản đồ 

1. Khi dịch vụ định vị GPS/GLONASS được bật và kết nối đến các vệ tinh được thiết lập thì vị 

trí hiện tại của người dùng sẽ được xác định một cách tự động. Để tính toán lộ trình thì có thể 

chọn điểm cần đến trên bản đồ. Bằng cách nhấn lên bản đồ kết hợp sử dụng các nút “+”/“–” để 

thu phóng bản đồ, qua đó dễ dàng hơn trong việc chọn điểm cần đến trên bản đồ. 

2. Sau khi đã lựa chọn điểm cần đến trên bản đồ, nhấn nút “Vị trí con trỏ” ở phần dưới cùng 

của màn hình (H.6). 

3. Nhấn nút “Đi!” ở phía dưới bên trái màn hình (H.7). Phần mềm sẽ tự động tính toán lộ trình 

tới vị trí đối tượng đã chọn. 

Lưu ý! Trong trường hợp bản đồ không có đầy đủ thông tin để thực hiện việc tính toán lộ trình 

thì lộ trình sẽ được vẽ là một đường thẳng nối từ vị trí hiện tại tới điểm cần đến đã chọn. 

 

3.1.2 Tính toán lộ trình dựa trên kết quả tìm kiếm 

Tất cả các điểm trên lộ trình (điểm khởi hành, điểm cần đến, điểm trung gian) đều có thể được 

thiết lập một cách thủ công từ các menu của phần mềm. Phần mềm cung cấp một số phương 

pháp cho phép tìm kiếm các đối tượng trên bản đồ như tìm theo địa chỉ, địa điểm, tọa độ địa lý, 

vị trí bạn bè... 

  

H.6 H.7 
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Để bắt đầu quá trình tìm kiếm, nhấn nút “Menu” ở phía dưới bên trái của màn hình bản đồ (H.8) 

sau đó chọn “Tìm kiếm” (H.9). 

 

3.1.2.1 Tìm theo địa chỉ 

1. Chọn “Menu” > “Tìm kiếm” > “Theo địa chỉ”.  

2. Các mục tìm kiếm gồm: Chọn quốc gia, Chọn vùng hành chính, Chọn đường phố, Chọn số 

nhà và Chọn điểm giao cắt (H.10). 

Ô nhập tìm kiếm sẽ được hiển thị sau khi nhấn vào các mục tương ứng trên. Nhập từ khóa để 

bắt đầu tìm kiếm. Ngoài ra, bàn phím ảo có thể được hiển thị và ẩn bằng cách nhấn vào biểu 

tượng bàn phím ở góc trên bên phải của màn hình (H.11). 

Các mục tiếp theo sẽ chỉ có thể được chọn khi các mục phía trên đã được điền đầy đủ thông 

tin. Một mục không thể chọn thì có nghĩa là bản đồ không có thông tin liên qua đến mục đó. Ví 

dụ, sau khi chọn một tuyến đường nhưng không thể chọn được số nhà là vì tuyến đường đó 

không có số nhà nào. 

Người dùng có thể thiết lập địa chỉ ở một mức bất kỳ, ví dụ khi tìm đến một tuyến đường thì hãy 

chọn địa chỉ đến mức "Chọn đường phố" và nhấn nút “Kết quả” ở góc phía trên bên phải màn 

hình (H.10). 

Khi tất cả các thông tin địa chỉ đã được điền đầy đủ, đối tượng tìm kiếm sẽ được hiển thị trong 

màn hình “Lộ trình của tôi" (H.7). 

H.10 H.11 

H. 9 H. 8 
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3. Nhấn nút “Đi!” ở phía dưới bên trái của màn hình 

“Lộ trình của tôi” để tính toán lộ trình đến đối tượng đã 

chọn, hoặc nhấn vào thông tin địa chỉ (hoặc tên đối 

tượng) để xử lý tiếp ở màn hình “Thuộc tính” (H. 12) 

nới mà bạn có thể nhấn “Đi!” để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn hoặc đặt điểm đó là điểm bắt đầu của lộ 

trình bằng cách nhấn vào “Điểm khởi hành”. 

Khi đã tồn tại một lộ trình trước đó, nếu nhấn nút "Đi!" 

thì lộ trình mới sẽ được thiết lập từ vị trí hiện tại đến 

đối tượng đã chọn đồng thời cũng xóa tất cả các điểm 

(điểm cần đến, điểm trung gian) của lộ trình cũ, trong khi đó nhấn vào nút "Đặt điểm khởi 

hành" sẽ thiết lập điểm đã lựa chọn như là một điểm khởi đầu của lộ trình, do đó sẽ thay thế 

điểm khởi hành trước, song vẫn giữ tất cả các điểm khác của lộ trình. 

Các nút “Điểm trung gian” và “Đặt điểm đến” chỉ hiển thị khi đã tồn tại một lộ trình trước đó. 

Nhấn nút “Điểm trung gian” để thêm điểm đã chọn vào lộ trình. Khi một vài điểm được thêm vào 

lộ trình thì điểm cuối cùng được thêm sẽ trở thành điểm đầu tiên sau điểm khởi hành. Nhấn nút 

"Đặt điểm đến" để thiết lập điểm đã chọn là điểm kết thúc của lộ trình. Điểm cần đến của lộ 

trình cũ sẽ trở thành điểm trung gian của lộ trình mới.  

 

3.1.2.2 Tìm theo địa điểm 

Vị trí của điểm tham chiếu sẽ rất quan trọng khi sử dụng tìm kiếm theo địa điểm. 

Điểm tham chiếu sẽ là cơ sở để tìm kiếm các địa điểm xung quanh nó. Để chọn điểm tham 

chiếu:  

1. Nhấn “Menu” > “Tìm kiếm” > “Địa điểm”. 

2. Lựa chọn một trong các loại điểm tham chiếu (H.13): 

“Vị trí hiện tại” – tìm kiếm các địa điểm xung quanh vị 

trí hiện tại (chỉ sử dụng được khi kết nối 

GPS/GLONASS được thiết lập); 

“Vị trí con trỏ” – tìm kiếm các địa điểm xung quanh vị 

trí con trỏ đã được chọn trên bản đồ; 

“Địa chỉ” – tìm kiếm các địa điểm xung quanh vị trí của 

một địa chỉ nào đó;  

“Theo lộ trình” (chỉ sử dụng khi đã tồn tại một lộ trình) 

– tìm kiếm địa điểm dọc theo lộ trình đã có; 

“Điểm đến” (chỉ sử dụng khi đã tồn tại một lộ trình) – 

tìm kiếm địa điểm xung quanh điểm cần đến; 

H.12 

H.13 

H.14 
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“Lịch sử” – tìm kiếm địa điểm xung quanh vị trí điểm trong lịch sử tìm kiếm.  

3. Chọn loại địa điểm và loại tập con của nó (H.14). 

4. Nhập tên địa điểm cần tìm kiếm và chọn địa điểm 

thích hợp từ danh sách kết quả trả về (H.15). 

Nhấn vào biểu tượng bàn phím phía trên bên phải để 

hiển thị hoặc ẩn bàn phím ảo. 

Các kết quả tìm kiếm địa điểm sẽ được liệt kê theo thứ 

tự khoảng cách đến điểm tham chiếu: điểm gần nhất 

được hiển thị phía trên cùng, điểm xa nhất được hiển 

thị ở dưới cùng. 

5. Nhấn nút "Đi!" để tính toán lộ trình đến địa điểm đã 

chọn, nút này nằm ở phía dưới bên trái của màn hình "Lộ trình của tôi" (H.16), hoặc nhấn vào 

tên địa điểm để mở cửa sổ "Thuộc tính" (H.17). Tại đây người dùng có thể thiết lập: "Đi!" hoặc 

"Đặt điểm khởi hành", cũng như "Điểm trung gian" hoặc "Đặt điểm đến" nếu đã tồn tại mộ 

lộ trình trước đó. 

 

3.1.2.3 Bạn bè 

Tùy chọn tìm kiếm này sẽ cho phép theo dõi vị trí bạn 

bè thông qua dịch vụ "Navitel.Friends" đồng thời tính 

toán lộ trình tới vị trí hiện tại của họ. 

1. Chọn “Menu” > “Tìm kiếm” > “Bạn bè”. 

2. Lựa chọn bạn từ danh sách bạn bè (H.18).  

H.15 

H.16 H.17 

H.18 
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Màn hình hiển thị vị trí hiện tại của bạn bè (H.19). 

3. Nhấn nút “Đi!” ở phía dưới bên trái (H.19) để tính 

toán lộ trình đến vị trí của bạn, hoặc nhấn vào thông 

tin địa chỉ để mở cửa sổ "Thuộc tính" nơi mà bạn có 

thêm nhiều tùy chọn cho vị trí bạn bè đã chọn. 

 

Thông tin chi tiết thêm về dịch vụ “Navitel.Friends”, vui 

lòng, tham khảo tại: 

http://navitel.cz/support/instructions/navitelfriends. 

 

3.1.2.4 Điểm đã lưu 

Vị trí của các điểm mà người dung quan tâm hoặc thường xuyên đến có thể được lưu trong 

danh sách điểm đã lưu (xem mục 3.3 “Tạo điểm”). Lộ trình có thể được tính toán tới vị trí điểm 

đã lựu được tạo ra trước đó bởi người sử dụng. 

1. Để tính toán lộ trình theo điểm đã lưu chọn “Menu” > “Tìm kiếm” > “Điểm đã lưu”. Trong 

màn hình điểm đã lưu, bạn có thể nhìn thấy danh danh sách các điểm đã lưu được sắp xếp 

theo thứ tự khoảng cách. Nếu vị trí hiện tại của thiết bị không thể xác định, thì các điểm đã lưu 

sẽ được sắp sếp theo khoảng cách đến vị trí con trỏ trên bản đồ.  

2. Để thay đổi tên của điểm đã thêm vào, nhấn nút hình mũi tên (H.20) và tiếp tục thao tác trong 

màn hình "Thuộc tính". 

3. Màn hình "Thuộc tính" sẽ bao gồm các nút sau: "Đi!", "Đặt điểm khởi hành", cũng như 

"Điểm trung gian" và "Đặt điểm đến" nếu đã tồn tại một lộ trình (H.21).  

 

Ở phía trên bên phải màn hình "Điểm đã lưu" , nhấn nút biểu tượng hình cây bút chì nếu bạn 

muốn chỉnh sửa thông tin hoặc muốn chuẩn hóa tọa độ của các điểm đã lưu (H.20). Tiếp theo, 

nhấn nút "Sửa"  để bắt đầu sửa các thông tin liên quan đến điểm đã lưu. Thực hiện các thay 

H.19 

H.20 H.21 

http://navitel.cz/support/instructions/navitelfriends
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đổi cần thiết và nhấn vào biểu tượng xác nhận ở phía trên bên phải màn hình để cập nhật 

thông tin. 

Để xóa một điểm đã lưu, nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình "Điểm 

đã lưu", sau đó nhấn biểu tượng màu đỏ bên trái điểm đã lưu nếu bạn muốn xóa điểm. Xác 

nhận việc xóa bằng cách nhấn nút "Xóa"ở phía bên phải điểm cần xóa. 

Để xuất các điểm đã lưu sang một thiết bị khác, nhấn vào nút "Xuất" ở phần phía dưới màn 

hình "Điểm đã lưu" (H.20), sau đó nhập tên tệp, loại tệp của dữ liệu xuất cũng như chọn thư 

mục mà bạn muốn lưu. Nhấn biểu tượng xác nhận ở phía trên bên phải màn hình khi đã hoàn 

thành việc cài đặt các thông số cần thiết cho việc xuất dữ liệu. 

Để nhập các điểm đã lưu từ một thiết bị khác, nhấn nút "Nhập" ở phía dưới bên phải của màn 

hình "Điểm đã lưu" (H.20), tìm thư mục trong thiết bị của bạn có chứa tệp gồm các điểm đã lưu. 

Nhấn vào tệp này để phần mềm bắt đầu quá trình nhập điểm vào danh sách các điểm đã lưu. 

Nhấn biểu tượng xác nhận ở phía trên bên phải màn hình khi đã hoàn thành việc nhập các 

điểm từ tệp đã chọn vào thiết bị.  

 

 

3.1.2.5 Lịch sử 

Lựa chọn này bao gồm tất cả các địa điểm, địa chỉ đã từng được tìm kiếm theo các phương 

pháp khác nhau. Danh sách lịch sử kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp theo trình tự thời gian: 

điểm mới nhất nằm ở trên cùng, điểm cũ nhất nằm ở dưới cùng của danh sách. 

1. Chọn “Menu” > “Tìm kiếm” > “Lịch sử”. 

2. Nhấn nút múi tên ở phía bên phải của các đối tượng trong danh sách lịch sử tìm kiếm (H.22) 

để chuyển sang màn hình "Thuộc tính". 

3. Màn hình "Thuộc tính" sẽ bao gồm các nút sau: "Đi!", "Đặt điểm khởi hành", cũng như 

"Điểm trung gian" và "Đặt điểm đến" nếu đã tồn tại một lộ trình (H.23). 

 Để xóa một điểm trong danh sách lịch sử, nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải 

màn hình "Lịch sử" (H.22), sau đó nhấn biểu tượng màu đỏ bên trái điểm trong danh sách lịch 

H.22 H.23 
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sử nếu bạn muốn xóa điểm. Xác nhận việc xóa bằng cách nhấn nút "Xóa"ở phía bên phải điểm 

cần xóa. 

 

3.1.2.6 Yêu thích 

Mục này bao gồm các địa chỉ, địa điểm thường xuyên 

đi đến, tìm kiếm. Không giống như tùy chọn tìm kiếm 

"Lịch sử", các đối tượng trong danh sách này được 

sắp xếp theo tần suất sử dụng - đối tượng được sử 

dụng thường xuyên làm điểm đến sẽ nằm ở trên cùng. 

1. Chọn “Menu” > “Tìm kiếm” > “Yêu thích”. 

2. Nhấn nút mũi tên ở phía bên phải của các đối tượng 

trong danh sách yêu thích (H.24) để chuyển sang màn 

hình "Thuộc tính". 

3. Màn hình "Thuộc tính" sẽ bao gồm các nút sau: 

"Đi!", "Đặt điểm khởi hành", cũng như "Điểm trung 

gian" và "Đặt điểm đến" nếu đã tồn tại một lộ trình 

(H.25). 

Để xóa một điểm trong danh sách yêu thích, nhấn vào 

biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình 

"Yêu thích" (H.24), sau đó nhấn biểu tượng màu đỏ 

bên trái điểm trong danh sách yêu thích nếu bạn muốn 

xóa điểm. Xác nhận việc xóa bằng cách nhấn nút 

"Xóa"ở phía bên phải điểm cần xóa. 

 

3.1.2.7 Theo tọa độ 

Tùy chọn này cho phép chọn điểm cần đến theo tọa độ của nó. Tọa độ có thể được nhập một 

cách thủ công hoặc chèn tọa độ được sao chép từ màn hình "Thuộc tính" của một đối tượng 

nào đó. Biểu tượng "Sao chép" nằm ở phía bên phải thông tin tọa độ (H.26). 

H.24 

H.25 

H.26 H.27 
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3.1.2.8 Trên bản đồ 

Tùy chọn này cho phép người dùng chọn điểm cần đến trên bản đồ một cách thủ công. Nhấn 

vào địa chỉ hoặc tên điểm hoặc nhấn vào mũi tên bên phải của đối tượng trong màn hình 

"Thuộc tính". Tại đây, người dùng sẽ có thể lựa chọn các thao tác khác nhau với đối tượng đã 

chọn trên bản đồ: "Đi!", "Đặt điểm khởi hành", cũng như "Điểm trung gian" và "Đặt điểm 

đến" nếu đã tồn tại một lộ trình. 

 

3.1.3  Sửa lộ trình 

1. Nhấn vào biểu tượng chỉ đường (rẽ trái, rẽ phải...) ở phía trên bên trái màn hình "Bản đồ" 

(H.27). 

2. Nhấn vào một trong các tùy chọn sau:  

“Dừng hướng dẫn lộ trình” – xóa lộ trình khỏi bản đồ (H.28). Nếu lộ trình đang chạy ở chế độ 

minh họa thì tùy chọn “Dừng minh họa” sẽ được hiển thị thay thế. 

“Tránh đường phía trước” – tùy chọn này cho phép phần mềm tính toán lộ trình mới tránh các 

đoạn đường phía trước của lộ trình cũ. 

“Minh họa lộ trình” (định vị GPS/GLONASS đã bị tắt) – tùy chọn này cho phép người dùng mô 

phỏng lại quá trình di chuyển theo lộ trình để xem các vị trí rẽ và các thông tin tương ứng khác. 

Chế độ minh họa này cho phép bạn phát hiện những phần của lộ trình muốn tránh qua đó có lộ 

trình thay thế phù hợp. Tốc độ di chuyển trong chế độ minh họa luôn luôn là tốc độ tối đa cho 

phép của các đoạn đường được mô phỏng. 

“Bỏ qua điểm trung gian” – xóa các điểm trung gian tiếp theo trên lộ trình (H.29). 

“Xem lộ trình” – tùy chỉnh tỉ lệ bản đồ để xem toàn bộ lộ trình trên màn hình bản đồ.  

“Cài đặt” – hiển thị màn hình của mục “Dẫn đường” (xem mục 4.2) để thiết lập các thông số 

dẫn đường. 

Một lộ trình cũng có thể được chỉnh sửa bằng cách đánh dấu điểm trên bản đồ như là điểm 

khởi hành, điểm trung gian, điểm đến trong cửa sổ "Thuộc tính" của điểm đã chọn. 

H.28 H.29 
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Các tùy chọn về biên tập lộ trình cũng có truy cập từ các menu của phần mềm. Nhấn nút 

“Menu” ở phía dưới bên trái màn hình bản đồ, sau đó chọn “Lộ trình”.  

Menu "Lộ trình" bao gồm các tùy chọn trỉnh sửa lộ trình: “Sửa lộ trình” (tìm kiếm địa điểm tương 

tự mục “Tìm kiếm"), “Xem lộ trình”, “Tránh đường phía trước”, “Minh họa lộ trình”. Tại đây 

người dùng có thể dừng minh họa lộ trình và xóa lộ trình đã tạo bằng cách nhấn vào nút 

“STOP” ở phía trên bên phải gần bảng thông tin về khoảng cách, thời gian còn lại và giờ đến. 

Trong menu "Lộ trình" người dùng có thể xem chi tiết lộ trình (với "Kế hoạch lộ trình") bao gồm 

thông tin về các vị trí rẽ, tên đường và khoảng cách đến các vị trí rẽ. Ngoài ra, chức năng nhập 

lộ trình cho phép nhập lộ trình từ thiết bị khác trong khi chức năng xuất lộ trình cho phép xuất lộ 

trình sang các thiết bị khác. 

Để xuất lộ trình, nhấn nút “Xuất”, lựa chọn thư mục lưu lộ trình, đặt tên tệp và loại tệp lưu trữ. 

Tại phía dưới màn hình, nhấn nút "Thư mục mới" trong trường hợp muốn tạo thư mục mới và 

nút "Lên" để chuyển sang thư mục phía trên của thư mục hiện tại. 

Để nhập lộ trình, nhấn nút “Nhập”, lựa chọn thư mục lưu lộ trình, chọn tên tệp chứa lộ trình đã 

được xuất ra trước đó. Tại phía dưới màn hình, nhấn nút "Thư mục mới" trong trường hợp 

muốn tạo thư mục mới và nút "Lên" để chuyển sang thư mục phía trên của thư mục hiện tại. 

 

3.2 Thêm điểm vào danh sách "Điểm đã lưu" 

1. Để thêm điểm vào danh sách điểm đã lưu, thực hiện đánh dấu một đối tượng trên bản đồ: 

 Bằng cách nhấn lên bản đồ; 

 Bằng cách tìm kiếm thông qua các công cụ tìm kiếm. Ví dụ, chọn một đối tượng trong 

danh sách "Lịch sử": “Menu” > “Tìm kiếm” > “Lịch sử” > chọn đối tượng (H.30) > nhấn 

biểu tượng “Bản đồ” ở phía trên cùng bên phải của màn hình “Lộ trình của tôi” (H.31).  

2. Nhấn nút “Lưu điểm” ở phía dưới bên phải màn hình (H.32). 

H.30 H.31 
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3. Trong cửa sổ "Điểm đã lưu", nhập tên điểm, nhập mô tả, và loại điểm (H.33). Nếu người 

dùng không đặt tên điểm thì phần mềm sẽ tự động gán tên điểm theo ba ký tự số cho nó. 

Ngoài ra, có thể tạo tên điểm từ các menu tùy chọn của phần mềm. Bằng cách nhấn vào nút 

"Menu" > "Tìm kiếm" > "Điểm đã lưu". Cửa sổ mới được mở ra với nút "Thêm điểm". Lưu ý 

rằng vị trí hiện tại của người dùng sẽ được gán là tọa độ cho điểm được thêm vào. Trong 

trường hợp không xác định được vị trí hiện tại thì vị trí của con trỏ sẽ được sử dụng thay thế. 

 

4 Cài đặt 

Phần này bao gồm các cài đặt về bản đồ, hiển thị lộ trình, dữ liệu đường phố, các nút chức 

năng cũng như các cài đặt cho phần mềm. 

 

4.1 Cài đặt Bản đồ 

Để thay đổi hiển thị bản đồ cũng nhưng các đối tượng của bản đồ, nhấn “Menu” > “Cài đặt” > 

“Bản đồ”. 

4.1.1 Hướng xoay bản đồ 

Các tùy chọn cho hướng xoay của bản đồ khi dẫn đường bao gồm: (H.34):  

“Xoay bản đồ theo hướng bắc” – bản đồ sẽ luôn luôn được nhìn theo hướng bắc; 

“Xoay bản đồ theo hướng di chuyển” – bản đồ sẽ được xoay theo hướng di chuyển khi dẫn 

đường. Thay đổi vị trí con trượt tương ứng giữa hai tùy chọn để thay đổi hướng xoay của bản 

đồ. 

4.1.2 Tự động thu phóng 

Chức năng “Tự động thu phóng” sẽ cho phép người sử dụng thiết lập có hay không (on/off) 

việc tự động thu phóng bản đồ trong quá trình dẫn đường. Các thông số tỉ lệ được điểu chỉnh 

trong phần mềm như hình H.35: 

“Tỉ lệ sử dụng” – thiết lập tỉ lệ nhỏ nhất và lớn nhất cho việc tự động thu phóng bản đồ; 

H.33 H.32 
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“Mức thu phóng đề xuất” – thiết lập một tỉ lệ bản đồ sẽ được sử dụng chủ yếu trong quá trình 

dẫn đường, giá trị này phải nằm trong khoảng lớn nhất và nhỏ nhất của tỉ lệ sử dụng.  

Xin vui lòng lưu ý rằng, cách bản đồ tự động thu phóng trong quá trình dẫn đường sẽ phụ thuộc 

vào tốc độ di chuyển của phương tiện, tính chất của vị trí rẽ tiếp theo. Nếu không có yếu tố nào 

trên tác động thì "Mức thu phóng đề xuất" sẽ được sử dụng. Mặt khác, tỉ lệ bản đồ khi dẫn 

đường sẽ chỉ nằm trong khoảng "Tỉ lệ sử dụng" đã thiết lập. 

Nếu chức năng “Tự động thu phóng” chuyển sang "off", thì tỉ lệ bản đồ khi dẫn đường sẽ do 

người dùng thiết lập. Chuyển đổi giữa “On/Off” để thay đổi trạng thái tự động thu phóng (H.35). 

 

4.1.3 Hiệu ứng đồ họa 

Phần mềm bao gồm các hiệu ứng đồ họa như sau:  

 Làm trơn viền đối tượng; 

 Chuyển động trơn tru; 

 Thu phóng trơn tru (H.36).  

Chuyển trạng thái “On/Off” để tương ứng xác nhận 

việc có hay không sử dụng hiệu ứng đồ họa.  

Tùy chọn “Vẽ mô hình từ tỉ lệ:” cho phép thiết lập tỉ lệ 

mà các mô hình 3D tòa nhà sẽ bắt đầu xuất hiện trên 

bản đồ (H.36). 

Lưu ý! Việc sử dụng các hiệu ứng đồ họa có thể làm 

gia tăng thời gian vẽ bản đồ. 

 

4.1.4 Độ nghiêng của bản đồ 

Cho phép thiết lập tham số độ nghiêng của bản đồ 

trong chế độ nhìn 3D, trượt sang bên trái với giá trị 

nhỏ nhất (tương đương với chế độ nhìn 2D) hoặc sang 

phải với độ nghiêng lớn nhất (H.37). 

H.34 H.35 

H.36 

 

H.37 
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H.38 

4.1.5 Quay về vị trí hiện tại 

Chức năng “Quay về vị trí hiện tại” sẽ cho phép kiểm 

soát việc quay về vị trí hiện tại khi bản đồ đã bị dịch 

chuyển ra một vị trí nào đó. Người dùng có thể thiết 

lập khoảng thời gian mà bản đồ sẽ quay trở lại vị trí 

hiện tại sau (H.37): 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây 

hoặc “Không bao giờ” (chức năng bị tắt). 

4.1.6 Vẽ lộ trình đã đi 

Khi bật chức năng này như (H.37), bản đồ sẽ hiển thị 

lộ trình đã đi qua theo dạng đường thẳng trong suốt. 

 

4.2 Bản đồ người dùng 

Bản đồ người dùng được sử dụng trong phần mềm để tìm kiếm địa điểm và tính toán lộ trình. 

Chọn “Menu” > “Cài đặt” > “Bản đồ người dùng” để truy cập tới các cài đặt về bản đồ và thiết 

lập bản đồ hiện tại (H.40). Màn hình sẽ hiển thị toàn bộ 

các tập bản đồ, thư mục lưu trữ chúng cũng như số 

lượng bản đồ trong thư mục. Bản đồ đang được sử 

dụng sẽ được làm nổi bật với màu xanh lá cây. 

Tất cả bản đồ tài về từ NAVITEL® được lưu trong bản 

đồ “Navitel maps”. 

Làm theo các bước sau để tạo một bản đồ mới,:  

1. Đảm bảo rằng ứng dụng không chạy trên thiết bị. 

2. Kết nối thiết bị với máy tính. 

3. Tạo một thư mục mới trên thiết bị. Xin lưu ý rằng một số hệ điều hành có thể chặn việc truy 

cập của phần mềm đến một số thư mục nhất định, chẳng hạn các thư mục hệ thống. 

4. Sao chép các tệp bản đồ cần thiết vào thư mục mới tạo, sau đó ngắt kết kết nối của thiết bị 

với mày tính và chạy ứng dụng Navitel Navigator trên thiết bị. 

5. Tiếp tục xử lý với thao tác "Menu" > "Cài đặt" > "Bản đồ người dùng" > "Thêm bản đồ". 

6. Tìm kiếm thư mục mà bạn đã sao chép các tệp bản đồ, sau đó nhấn nút biểu tượng quả địa 

cầu ở phía bên phải thư mục (H.41). Phần mềm sẽ bắt đầu cài đặt bản đồ mới. 

7. Chờ phần mềm cài đặt và đánh chỉ số cho bản đồ mới. 

Để chuyển đổi giữa các bản đồ khác nhau, chỉ cần nhấn vào bản đồ khác trong cửa số "Bản 

đồ" và nhấn nút "Có" để xác nhận. Lưu ý rằng trong cùng một thời điểm chỉ có thể sử dụng duy 

nhất một bản đồ. 

H.40 
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H.42 

Nếu bạn muốn xóa bản đồ, nhấn nút biểu tượng cây 

bút chì ở phía trên bên phải trong cửa sổ "Bản đồ", 

sau đó nhấn biểu tượng màu đỏ bên trái bản đồ mà 

bạn muốn xóa. Xác nhận bằng cách nhấn nút "Xóa". 

Khi bạn xóa một bản đồ, nó vẫn còn được lưu trữ trên 

thiết bị của bạn. 

Để xóa tất cả các bản đồ, nhấn nút "Xóa toàn bộ bản 

đồ" ở phía dưới bên phải trong cửa sổ "Bản đồ". 

Tuy nhiên, không thể xóa bản đồ đang sử dụng. 

 

 

4.3 Dẫn đường 

Để điều chỉnh các thiết lập cho việc dẫn đường, chọn 

“Menu” > “Cài đặt” > “Dẫn đường”. Mục cài đặt dẫn 

đường bao gồm các tham số ảnh hưởng tới việc tính 

toán lộ trình và quá trình dẫn đường. 

4.3.1 Phương tiện 

Tại đây người dùng có thể lựa chọn loại phương tiện 

được sử dụng để tính toán lộ trình (H.42): đi bộ, xe 

đạp, ô tô/xe máy, taxi, bus, cấp cứu, xe vận chuyển, xe 

tải. Nhấn “Phương tiện” để chọn phương tiện phù 

hợp. 

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bản đồ có các thông 

tin cần thiết tương ứng cho các loại phương tiện. 

Sau khi lựa chọn loại phương tiện, người dùng có thể định nghĩa kích thước và tải trọng. Khi 

tính toán lộ trình, phần mềm sẽ xem xét các dữ liệu này để có những tính toán phù hợp 

Đường đi thực tế/Đường chim bay 

Chuyển đổi giữa trạng thái Đường đi thực tế/Đường chim bay để chỉ ra cách mà phần mềm tính 

toán lộ trình: đường đi thực tế hoặc đường chim bay là đường nối thẳng giữa điểm khởi hành 

với điểm cần đến (H.42). 

Lưu ý! Lộ trình theo đường chim bay chỉ sử dụng để đo khoảng cách. Không sử dụng 

tùy chọn này trong quá trình dẫn đường. 

 

H.41 
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H.43 

4.3.2 Tránh 

Phần mềm cho phép tránh một số đoạn đường hay 

đối tượng nào đó khi tính toán lộ trình. Các tùy chọn 

sau được chuyển giữa trạng thái tắt/bật bằng cách 

thay đổi con trượt giữa vị trí "On/Off":  

 “Tránh đường thu phí”; 

 “Tránh đường không dải nhựa”; 

 “Tránh phà” (H.43). 

Khi các tùy chọn trên bật thì phần mềm sẽ tính toán 

lộ trình làm sao không bao gồm các đối tượng trên. 

Nếu không có tùy chọn nào để lập kế hoạch lộ trình với điều kiện nhất định, chương trình sẽ bỏ 

qua một số trong số các tùy chọn này. 

4.3.3 Hướng dẫn nhanh 

Thay đổi vị trì con trượt trên thanh trượt nằm trong khoảng giữa hai tham số “Dài hơn” (sớm 

nhất có thể) và “Ngắn hơn” (muộn nhất có thể) để xác định khoảng thời gian mà phần mềm 

phải thông báo cho vị trí rẽ tiếp theo (H.44). 

4.3.4 Vị trí trên đường 

Chức năng này nhằm đảm bảo việc hiển thị vị trí tương đối giữa vị trí hiện tại của người dùng 

với tuyến đường đang đi. Khi tắt chức năng ở trạng thái "Không khóa" thì vị trí của con trỏ sẽ 

dễ bị dao động do phần mềm thường xuyên phải tính toán lại để xác định vị trí hiện tại thông 

qua dịch vụ định vị GPS. Để khóa con trỏ luôn nằm trên đường khi bạn di chuyển theo lộ trình 

thì hãy bật tùy chọn này. 

Thay đổi con trượt với các tùy chọn: “Không khóa” (tắt chức năng); Gần hơn 20m; Gần hơn 

50m; Gần hơn 100m; Gần hơn 200m; Gần hơn 500m; Tự động (H.44).  

4.3.5 Tính toán lại lộ trình 

Với tùy chọn này sẽ giúp cho người dùng xác định được trong trường hợp nào thì lộ trình ban 

đầu sẽ được thay thế bằng một lộ trình mới một cách tự động (H.45). 

Bạn có thể đặt tham số trong hai trường hợp: tính toán lại lộ trình khi đi chệch khỏi lộ trình (Khi 

chệch khỏi lộ trình) hoặc khi phần mềm tìm thấy một lộ trình khác đi nhanh hơn (Khi tìm thấy lộ 

trình nhanh hơn). 

“Khi lệch khỏi lộ trình” – bạn có thể thiết lập khoảng cách đi chệch cho phép so với lộ trình 

hiện tại, khi người dùng đi chệch quá khoảng cách cho phép trên thì phần mềm sẽ tự động tính 

toán lại lộ trình mới theo vị trí hiện tại. Bạn có thể thiếp lập khoảng cách đi chệch cho phép 

bằng cách dịch chuyển con trượt trong khoảng từ 20 m tới 100 m. 

“Khi tìm thấy lộ trình nhanh hơn” – nếu bật tùy chọn này thì phần mềm sẽ tự động tính toán 

lại lộ trình khi tìm thấy một lộ trình nhanh hơn lộ trình hiện tại một khoảng thời gian nào đó. 

Khoảng thời gian đó có thể được thiết lập trong khoảng từ 5 đến 20 phút. Chức năng này chỉ 

hoạt động khi có kết nối Internet và thông tin về tình trạng giao thông được cập nhật. 

 



23 

4.4 Giao diện 

Để cài đặt giao diện cho phần mềm, chọn “Menu” > “Cài đặt” > “Giao diện”. Để thay đổi hiển 

thị của các biểu tượng trong màn hình bản đồ chính, nhấn chọn “Các nút bản đồ” (H.46). 

Tại đây, người dùng có thể ẩn hoặc hiện các biểu tượng trên màn hình chính bằng cách nhấn 

đánh dấu chọn. Nếu đánh dấu chọn của biểu tượng có màu xanh thì biểu tượng được hiển thị, 

nếu màu xám thì biểu tượng bị ẩn. Nếu đánh dấu chọn chỉ có nửa màu xanh thì có nghĩa rằng 

biểu tượng đó chỉ được hiển thị một số biểu tượng con (H.47). Để thiết lập hiển thị cho các biểu 

tượng con, nhấn nút "+" ở bên trái biểu tượng chính và đánh dấu để thay đổi trạng thái cho các 

biểu tượng con. 

Phần mềm có hai giao diện chính: "Giao diện Ngày", "Giao diện Đêm". Giao diện thứ ba là "Tự 

động" xoay chuyển giữa giao diện ngày và đêm. Dịch chuyển con trượt để thiết lập giao diện 

mong muốn (H.46)..  

Nếu giao diện "Tự động" được lựa chọn thì phần mềm sẽ tự động chuyển đổi giữa giao diện 

"Ngày" và "Đêm" tùy theo thời điểm hiện tại: 

 Giao diện Ngày – từ 6 sáng đến 6 chiều; 

 Giao diện Đêm – từ 6 chiều đến 6 sáng. 

Phần mềm xác định thời gian hiện tại thông qua tín hiệu vệ tinh GPS. "Giao diện Đêm" cũng 

được sử dụng tự động khi người dùng đi vào trong đường hầm. 

Tùy chọn "Ẩn các nút" được sử dụng để thiết lập khoảng thời gian sau bao lâu từ thao tác cuối 

cùng của người dùng với các nút ở màn hình chính thì chúng sẽ tự động ẩn đi (H.46). Sử dụng 

thanh trượt để xác định khoảng thời gian. 

“Hiển thị thanh trượt” cho phép ẩn/hiện thanh trượt ở phía bên phải của các màn hình (H.46). 

 

 

 

 

H.46 H.47 
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4.5 Lọc POI 

Để điều chỉnh cài đặt cho các địa điểm POI (Point Of Interest), chọn "Menu" > "Cài đặt" > 

"Lọc POI". 

Các menu con thể hiện các địa điểm người dùng quan 

tâm được chia ra theo các danh mục (H.49). 

Nhấn nút “+” bên trái các danh mục để mở ra các danh 

mục con. 

Nhấn vào tên của một danh mục để chuyển trạng thái 

tắt/bật cho các địa điểm POI thuộc danh mục. Nếu 

đánh dấu chọn có màu xanh thì tất cả các POI thuộc 

danh mục đó được hiển thị. Nếu đánh dấu chọn có 

màu xám thì tất cả các POI thuộc danh mục không 

được hiển thị. Nếu đánh dấu chọn chỉ có nửa màu 

xanh thì có nghĩa là chỉ một số loại POI thuộc danh 

mục được hiển thị trên bản đồ, những loại còn lại sẽ bị 

ẩn. 

Nhấn vào biểu tượng phía bên phải các danh mục để 

mở cửa sổ cài đặt (H.50): 

• “Tắt tất cả các loại” – tắt hiển thị của tất cả các loại 

POI trong danh mục;  

• “Sửa các loại” – sửa cài đặt hiển thị POI của danh 

mục; 

Nhấn vào nút “Sửa tất cả các loại” để mở các thiết lập 

thêm cho danh mục (H.51): 

• “Tỉ lệ hiển thị” – sẽ thiết lập khoảng tỉ lệ bản đồ lớn 

nhất và nhỏ nhất mà người dùng có thể nhìn thấy các 

biểu tượng địa điểm POI cho danh mục tương ứng; 

• “Hiện tên POI” – sử dụng tùy chọn này để xác định tỉ 

lệ bản đồ mà tên POI sẽ được hiển thị. Lưu ý rằng 

thiết  lập cho tùy chọn này liên quan tới thiết lập "Tỉ lệ 

hiển thị". Để xác nhận các thiết lập, nhấn biểu tượng xác nhận ở phía trên bên phải của màn 

hình. 

H.49 

H.50 

H.51 
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Có một số đối tượng trên bản đồ không thể tắt hiển thị (ví dụ, đèn giao thông). Việc hiển thị của 

các đối tượng này tùy thuộc vào tỉ lệ bản đồ đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. Mỗi loại 

POI sẽ có một tỉ lệ tối thiểu bắt đầu được hiển thị. Với tỉ lệ lớn hơn, các đối tượng đó sẽ không 

được hiển thị. 

Để khôi phục cài đặt cho các danh mục, nhấn nút “Khôi phục mặc định” (H.51) trong cửa sổ 

thiết lập của các danh mục. 

 “Tất cả các loại”, tùy chọn này nằm trên cùng trong danh sách các danh mục POI của cửa số 

"Lọc POI" (H.49) cho phép người dùng áp dụng các thông số giống nhau cho tất cả các danh 

mục POI. 

 

4.6 Cài đặt dịch vụ trực tuyến 

Các dịch vụ trực tuyến chỉ có thể sử dụng khi thiết bị có kết nối Internet. 

Chọn “Menu” > “Cài đặt” > “Dịch vụ trực tuyến” để thiết lập các thông số cho các dịch vụ trực 

tuyến. 

“Kết nối với Internet” để giúp kiểm soát việc truy cập 

của phần mềm vào Internet. Thay đổi thanh trượt để 

thiết lập các điều kiện kết nối Internet (“Cho phép”, 

“Không cho phép”, “Cho phép (trừ GPRS)”, “Cho phép 

GPRS (trừ roaming)” hoặc “Luôn hỏi”) (H.52). 

“Tự động tính toán lộ trình theo thông tin tắc 

đường” được sử dụng để lập kế hoạch lộ trình có tính 

tới mật độ giao thông. Thay đổi con trượt trên thanh 

trượt để tắt/bật chức năng này. (H.53). Thiết bị phải có 

kết nối Internet để có thể tải về các thông tin liên quan 

đến mật độ giao thông. 

“Hiển thị thông tin tắc đường” được sử dụng để quản lý việc hiển thị thông tin về tình trạng 

giao thông trên bản đồ (H.52). 

Thông tin chi tiết thêm về dịch vụ tại website của NAVITEL®  http://navitel.cz/en/holdups. 

"Cập nhật thông tin thời thiết" – thay đổi con trượt trên thanh trượt để thiết lập phương thức 

cập nhật thông tin thời tiết một cách tự động hay thủ công. 

“Hiển thị thông tin thời tiết trên bản đồ” cho phép 

hiển thị thông tin thời tiết trong khu vực hiện tại.  Thay 

đổi trạng thái thanh trượt "On/Off" để tắt hoặc bật thiết 

lập (H.53). 

 “Cho phép nhận Navitel.SMS” thiết lập việc nhận tin 

nhắn từ người khác cùng sử dụng phần mềm (H.53). 

H.52 

H.53 

http://navitel.cz/en/holdups
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“Tự động hiển thị tin nhắn Navitel.SMS dạng pop-up” hiển thị thông báo khi có tin nhắn mới. 

Nhấn vào biểu tượng SMS ở phía trên màn hình chính để xem tin nhắn đến nếu tùy chọn 

không được bật.  

"Xem thông báo Navitel.News" – nếu tùy chọn này bật thì người dùng sẽ nhận được các 

thông báo về cập nhật cũng như về các thay đổi của phần mềm và dịch vụ (H.53). 

 “Cho phép hiển thị các sự kiện” hiển thị các sự kiện trên đường là các thông tin về tắc 

đường, tai nạn... được chia sẻ bởi những người dùng khác (H.54). 

Thông tin chi tiết thêm về dịch vụ “Navitel.Events” có tại địa chỉ website của NAVITEL® 

http://navitel.cz/en/holdups/events. 

“Cho phép tải cập nhật thông tin POI qua internet” – 

khi tùy chọn này được bật, việc cập nhật các địa điểm 

POI cho thiết bị sẽ được thực hiện một cách tự động 

(H.54). 

Thông tin chi tiết thêm về dịch vụ tại website của 

NAVITEL®  http://navitel.cz/en/holdups/dynamicpoi. 

“Tự động cập nhật” kiểm tra và cập nhật một cách tự 

động nếu có phần mềm hoặc bản đồ mới (H.54).  

“Bật Navitel.Friends” cho phép sử dụng dịch vụ 

“Navitel.Friends” (H.54).  

Nhấn vào nút “Navitel.Friends Settings” sẽ mở ra menu chính của dịch vụ. 

Thông tin chi tiết thêm về dịch vụ tại địa chỉ website của NAVITEL® 

http://navitel.cz/en/support/instructions/navitelfriends. 

“Bật Navitel.Cloud” cho phép sử dụng dịch vụ “Navitel.Cloud”, với khả năng lưu trữ các cài đặt 

của phần mềm, địa điểm đã thêm cũng như các đối tượng từ "Lịch sử"/"Yêu thích" trong môi 

trường điện toán đám mây của NAVITEL® (H.54). 

Nhấn nút “Cài đặt Navitel.Cloud” để mở menu chính của dịch vụ, nơi mà bạn có thể tắt/bật và 

chọn các loại dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới dạng điện toán đám mây. 

“Cập nhật SPEEDCAM” cho phép cập nhập các tập tin chứa thông tin vị trí của camera giao 

thông, camera tốc độ, điểm giao cắt nguy hiểm, lằn giảm tốc và đường cho người đi bộ bằng 

cách tải về từ máy chủ của NAVITEL®. Thay đổi vị trí con trượt thên thanh trượt "On/Off" để 

thiết lập việc tự động cập nhật SPEEDCAM (H.54). 

 

 

 

 

H.54 

http://navitel.cz/en/holdups/events
http://navitel.cz/en/holdups/dynamicpoi
http://navitel.cz/en/support/instructions/navitelfriends
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4.7 Cài đặt cảnh báo 

Để thay đổi các thiết lập cho việc cảnh báo, chọn 

“Menu” > “Cài đặt” > “Cảnh báo”. 

Chức năng “Giới hạn tốc độ” nhằm thông tin cho lái xe 

về giới hạn tốc độ của đoạn đường hiện tại. Có hai tùy 

chọn cho việc cảnh báo: cảnh báo âm thanh và hiển thị 

cảnh báo. 

Tùy chọn cảnh báo âm thanh có thể được tắt hoặc bật 

bằng cách thay đổi vị trí con trượt giữa “On/Off” trong 

mục “Cảnh báo âm thanh”. Âm thanh cảnh báo có thể 

chọn ở kiểu giọng nói hoặc tín hiệu (H.59), và với các 

điều kiện cảnh báo: “Luôn cảnh báo”, “Vượt quá 0 km/h, 

10 km/h, 20 km/h, ..., 100 km/h”. Nếu tùy chọn “Vượt 

quá 0 km/h” được chọn thì cảnh báo tốc độ sẽ thực 

hiện sớm khi tốc độ hiện tại bằng tốc độ giới hạn. Nếu 

"Luôn cảnh báo" được chọn thì cảnh báo sẽ được thực 

hiện ngay cả khi đi vào đoạn đường có giới hạn tốc độ 

thay đổi so với đoạn đường trước. 

Với mọi thiết lập cảnh báo, các cảnh báo âm thanh chỉ 

thực hiện một lần khi giới hạn tốc độ thay đổi, hoặc khi 

vượt quá giới hạn tốc độ cho phép. Nếu người dùng 

tiếp tục di chuyển với tốc độ vượt quá tốc độ cho phép 

thì cũng sẽ không có thông báo nào thêm. 

Tùy chọn hiển thị cảnh báo hướng tới việc cảnh báo lái 

xe bằng các hiệu ứng đặc biệt trên bản đồ. Tùy chọn 

này có thể bật hoặc tắt bằng cách thay đổi vị trí con 

trượt "On/Off" trên thanh trượt trong mục "Hiển thị 

cảnh báo" và với các điều kiện cảnh báo: “Luôn cảnh 

báo”, “Vượt quá 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, ..., 100 

km/h”. Khi bật tùy chọn này, bảng thông tin tốc độ giới 

hạn sẽ được hiển thị ở phái trên bên phải màn hình 

"Bản đồ" (H.60).  

Không giống cảnh báo âm thanh, cảnh báo bằng hiển thị hình ảnh luôn xuất hiện trong mọi 

trường hợp. 

H.59 

H.60 

 

H.61 
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Chức năng “SPEEDCAM” hướng tới việc thông tin cho lái xe về vị trí của camera tốc độ, máy 

quét, giao cắt nguy hiểm, lằn giảm tốc và đường cho người đi bộ. Cũng có hai tùy chọn cảnh 

báo là: cảnh báo âm thanh và hiển thị cảnh báo. Các thiết lập thông báo cảnh báo âm thanh và 

hình ảnh cũng tương tự như mục cảnh báo "Giới hạn tốc độ" (H.61). 

Nhấn “Tùy chọn SPEEDCAM” (H.61)  để chọn loại SPEEDCAM mà bạn muốn được thông tin. 

Chuyển vị trí các SPEEDCAM giữa "On/Off" để tắt hoặc bật trên các thanh trượt tương ứng. 

Tùy chọn “Hiển thị làn giao thông” (H.61) cho phép hiển thị thông tin làn giao thông tại các vị 

trí rẽ phía trước của lộ trình. Thông tin này sẽ xuất hiện khi tồn tại một lộ trình đi qua một vị trí 

giao cắt nào đó. Để bật/tắt tùy chọn này, thay đổi vị trí con trượt "On/Off" tương ứng trên thanh 

trượt. 

 

4.8 Cài đặt ngôn ngữ, giọng nói, đơn vị 

Để cài đặt ngôn ngữ giao diện phần mềm, ngôn ngữ bản đồ, ngôn ngữ giọng nói hướng dẫn 

cũng như kiểu bàn phím và đơn vị đo, chọn “Menu” > “Cài đặt” > “Ngôn ngữ, giọng nói, đơn 

vị”. 

4.8.1 Ngôn ngữ giao diện 

Người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ cho giao diện phần mềm trong mục “Ngôn ngữ giao 

diện” (H.63): bằng cách nhấn và chọn ngôn ngữ trong danh sách có sẵn. 

4.8.2 Ngôn ngữ bản đồ 

“Ngôn ngữ bản đồ” – với sự hỗ trợ của tùy chọn này sẽ cho phép thiết lập ngôn ngữ hiển thị 

của bản đồ (H.63). Ngôn ngữ được lựa chọn làm "Ngôn ngữ giao diện" được thiết lập làm ngôn 

ngữ mặc định cho ngôn ngữ bản đồ. Nếu bản đồ không hỗ trợ ngôn ngữ giao diện đã chọn thì 

English (Tiếng Anh) sẽ được chọn làm ngôn ngữ bản đồ mặc định thay thế. Nhấn vào mục 

“Ngôn ngữ bản đồ” để chọn ngôn ngữ bạn muốn trong danh sách có sẵn (H.64). 

 

4.8.3 Ngôn ngữ giọng nói hướng dẫn 

Ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói được chọn trong mục “Giọng nói”, sẽ cung cấp cho 

người dùng các gói giọng nói với các ngôn ngữ khác nhau. Để thiết lập ngôn ngữ giọng nói, 

H.63 H.64 
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nhấn mục “Giọng nói” và chọn gói giọng nói mà bạn cần. Để tải về một gói giọng nói, nhấn 

biểu tượng mũi tên ở phía bên phải của tên ngôn ngữ (yêu cầu kết nối Internet). 

Để nghe thử gói giọng nói, nhấn lên biểu tượng hình chiếc loa ở phía bên phải của tên ngôn 

ngữ. Chỉ có thể nghe thử gói giọng nói khi nó đã được cài đặt trên thiết bị. 

Các gói giọng nói có thể được tải về tại: 

http://navitel.cz/en/downloads/voice_packets (cho các thiết bị hỗ trợ tệp * .SPX). 

4.8.4 Giao diện bàn phím 

Bạn có thể thay đổi kiểu bản phím với tùy chọn “Giao diện bàn phím” (H.65).  

Các giao diện bàn phím được hỗ trợ:  

• Qwerty v1 là kiểu bàn phím chuẩn được hỗ trợ trên hầu hết các máy tính cá nhân để bàn. 

Các phím mở rộng được đặt ở phía bên phải của màn hình; 

• Qwerty v2 tương tự như Qwerty v1, chỉ khác là theo hướng màn hình dọc; 

• Qwerty v3 tương tự như Qwerty v1, nhưng các ký tự mở rộng được đặt ở phía dưới màn 

hình; 

• Abcd gồm các ký tự chữ được sắp xếp theo vần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới; 

Thiết bị sẽ rung khi sử dụng bàn phím, chế độ rung có thể bật hoặc tắt bằng cách thay đổi vị trí 

con trượt "On/Off" trên thanh trượt trong mục "Rung khi bấm phím". 

4.8.5 Ngôn ngữ bàn phím 

 “Ngôn ngữ bàn phím” – tại đây người dùng có thể lựa chọn các ngôn ngữ sẽ được sử dụng 

trên bàn phím ảo (H.66).  

4.8.6 Đơn vị đo lường 

Các đơn vị đo có thể được cấu hình cho các đại lượng về chiều dài/tốc độ (hệ Mét, hệ hàng 

Hải, hệ Anh), tọa độ, định dạng địa chỉ, góc phương vị, chiều cao/độ cao, độ sâu và diện tích. 

Nhấn vào các mục tương ứng để chọn định dạng đơn vị phù hợp (H.67). 

 

H.66 H.67 

http://navitel.cz/en/downloads/voice_packets
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4.9 Cài đặt hệ thống 

Chọn “Menu” > “Cài đặt” > “Hệ thống” để thay đổi các cài đặt chung của phần mềm. 

Nhấn “Tự động tìm các thông số cài đặt” để tự động xử lý việc phát hiện các cài đặt cho GPS 

(H.68). 

Chuyển thanh trượt "On/Off" cho mục "GPS On/Off" để tắt hoặc bật dịch vụ định vị GPS. 

Cài đặt các hoạt động của phần mềm trong chế độ nền (không hoạt động trên các thiết bị 

Windows Phone), chọn một trong những tùy chọn sau: 

 “Tiếp tục bật GPS”  – khi phần mềm chạy trong chế độ nền thì kết nối GPS vẫn được 

duy trì bật và phần mềm sẽ tiếp tục tính toán định vị vị trí hiện tại và thu thập thông tin 

giao thông);  

 “Tắt GPS” – khi phần mềm chạy ở chế độ nền thì kết nối GPS sẽ bị tắt để tiết kiệm pin 

cho thiết bị. Hướng dẫn lộ trình sẽ được khôi phục khi phần mềm được bật trở lại;  

 “Tiếp tục bật GPS với lộ trình” – khi phần mềm chạy ở chế độ nền thì kết nối GPS vẫn 

được duy trì bật để xác định vị trí hiện tại cũng như thu thập thông tin giao thông, nhưng 

chỉ khi đang đi theo một lộ trình nào đó. Chuyển đổi thanh trượt "On/Off" để tắt hoặc bật 

tùy chọn này. 

Sử dụng tùy chọn “Hệ điều hành (GPS API)” có nghĩa là dữ liệu cho hoạt động của phần mềm 

sẽ được lấy từ đầu thu GPS của thiết bị. Khi được kích hoạt, tùy chọn này cho phép chuyển đổi 

giữa “Dữ liệu được gửi hoặc nhận từ máy thu GPS được ghi vào \\gps_log.txt”. 

Nếu “Demo track” được kích hoạt, người dùng có thể sử dụng dữ liệu track đã ghi và bỏ qua 

dữ liệu vệ tinh thu từ đầu thu GPS của thiết bị. Tùy chọn này dùng để xem đường đi với lộ trình 

đã được ghi track trong chế độ mô phỏng. Các tham số sau có thể được cấu hình khi sử dụng 

"Demo track" (H.69): 

 “Tệp track” – để minh họa một tracks. Nhấn vào mục này để mở menu lựa chọn loại tệp. Thiết 

lập định dạng ở góc phía trên bên phải màn hình: “Tất cả định dạng”, *.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps. 

Tiếp theo, chọn đường dẫn đến "Thư mục" ở góc phía trên bên trái màn hình, và mở tệp tương 

ứng trong thư mục đó. 

“Tỉ lệ chạy” – tốc độ chạy mô phỏng: x 1 (bình thường), х 2, х 4, х 8. 

H.68 H.69 

necess

ary 
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“Bắt đầu tại” – tại đây người dùng có thể chỉ ra thời điểm cụ thể mà mô phỏng track có thể bắt 

đầu chạy (tính theo phần trăm của toàn bộ chiều dài track). 

“Lặp” – track sẽ chạy lại say khi hoàn thành quá trình mô phỏng nếu tùy chọn này được bật. 

Sử dụng con trượt để chuyển đổi giữa “Hệ điều hành (GPS API)” hoặc “Demo track”. 

Nếu “Cập nhật múi giờ tự động” được bật thì phần 

mềm sẽ tự động chuyển sang múi giờ theo vị trí hiện 

tại của người dùng (H.70). Tùy chọn này có thể thay 

đổi trong quá trình di chuyển (không áp dụng cho thiết 

bị sử dụng iOS). 

Tùy chọn “Giữ nguồn điện trong khi ứng dụng 

được kích hoạt” và “Giữ màn hình trong khi ứng 

dụng được kích hoạt” nhằm hỗ trợ việc kiểm soát 

nguồn điện của thiết bị: 

 Khi bật “Giữ nguồn điện trong khi ứng dụng 

được kích hoạt”, thiết bị sẽ không chuyển sang chế độ chờ theo cài đặt hệ thống của 

thiết bị (không áp dụng cho thiết bị sử dụng iOS). 

 Khi bật “Giữ màn hình trong khi ứng dụng được kích hoạt”, màn hình của thiết bị sẽ sáng 

theo cài đặt hệ thống của thiết bị. 

Nếu bật tùy chọn “Thoát nhanh: Không hỏi", bạn sẽ có thể thoát khỏi phần mềm ngay lập tức 

bằng cách nhấn vào nút "Thoát" mà không cần có bước xác nhận cho hành động trên (tùy chọn 

này không hoạt động đối với các thiết bị sử dụng iOS và BlackBerry). Nếu tắt tùy chọn này, 

phần mềm sẽ yêu cầu xác nhận trước khi thoát ra khỏi phần mềm. (H.70). 

Nhấn vào mục "Thư mục tải về" sẽ cho phép chỉ định thư mục lưu trữ tất cả các tệp dữ liệu 

cập nhật của phần mềm. Thư mục mặc định để lưu trữ là  \NavitelContent\Download\ (H.70). 

Nhấn vào mục "Thư mục bản đồ" để chỉ ra thư mục sẽ lưu trữ bản đồ NAVITEL®. Thư mục 

mặc định lưu trữ bản đồ là \NavitelContent\Maps\ (H.71). 

4.9.1 Chế độ âm thanh 

“Tắt âm thanh” – sử dụng tùy chọn này để tắt hoặc 

bật âm thanh trong phần mềm. 

Nếu “Giữ âm lượng” được bật, thì âm lượng của 

chương trình sẽ tương đương với âm lượng đã được 

cài đặt hệ thống trong thiết bị. 

Nếu “Tạm dừng âm thanh” bật (dành cho các thiết bị 

iOS), thì các âm thanh khác của thiết bị sẽ dừng lại để 

nhường cho âm thanh của hướng dẫn bằng giọng nói. 

Nếu “Đè âm thanh” bật (dành cho các thiết bị iOS), thì 

các âm thanh khác của thiết bị sẽ nhỏ lại nhường cho âm thanh của hướng dẫn bằng giọng nói. 

H.70 

H.71 
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"Luồng âm thanh" (dành cho các thiết bị Android) – tùy chọn này sẽ giúp người dùng chọn 

một luồng âm thanh trên thiết bị mà cài đặt âm lượng của nó sẽ được áp dụng cho cài đặt âm 

thanh của phần mềm (H.71). 

4.10 Gauge và đo lường 

Tất cả cảm biến và đo lường đều nhằm mục đich hiển thị các thông tin về phần mềm trong màn 

hình “Bảng thông tin” (H.73). Để thiết lập cho màn hình "Bảng thông tin", chọn “Menu” > “Cài 

đặt” >“ Bảng thông tin”. 

Nhấn vào bất kỳ thông số Gauge nào trên "Bảng thông tin" thì menu tùy chọn sẽ hiển thị như 

(H.74). Menu của bảng điều khiển bao gồm các tùy chọn sau:  

 Chọn gauge – lựa chon gauge trong danh sách gauge. Gauge mới sẽ thay thế gauge 

được nhấn chọn trên màn hình "Bảng thông tin". Tất cả các gauge được chia theo các 

danh mục. Thông tin mô tả chi tiết, xem Bảng 2 - "Danh sách gauge"; 

 Cài đặt lại gauge – xóa gauge đã được chỉ định 

 Cài đặt lại toàn bộ gauges – xóa toàn bộ các gauge. Sẽ có yêu cầu xác nhận cho thao 

tác này; 

 Gauge mặc định – hiển thị các gauge mặc định trên màn hình "Bảng thông tin". Sẽ có 

yêu cầu xác nhận cho thao tác này; 

 Bảng điều khiển lớn/nhỏ – thay đổi số lượng gauge được hiển thị trên màn hình "Bảng 

thông tin". Khi chọn “Bảng thông tin lớn” thì phần mềm sẽ cho hiển thị hầu hết các 

gauge, người dùng có thể thay đổi các gauge này một cách thủ công sau đó (xem menu 

"Chọn guage"). 

4.10.1 Danh sách gauge 

Danh sách đầy đủ và mô tả cho từng gauge được giới thiệu trong Bảng 2 - "Danh sách gauge" 

dưới đây. 

 

 

 

H.74 H.73 



33 

Bảng 2 – Danh sách gauge 

Thông số Chức năng 

1. Trip computer 1 

Tốc độ trung bình Tốc độ trung bình - chỉ có thời gian di chuyển được đưa vào tài khoản. 

Tổng thể Av Spd Tốc độ trung bình tổng thể - thời gian dừng được đưa vào tài khoản. 

Quãng đường đã đi  Đang tính toán tổng quãng đường đã đi từ lần cài đặt lại cuối cùng. 

Đo thời gian Thời gian chuyến đi từ lần cuối cùng máy tính được đặt lại. 

Thời gian di chuyển Thời gian di chuyển từ lần cuối cùng máy tính được đặt lại. 

Thời gian dừng  Thời gian dừng từ lần cuối cùng máy tính được đặt lại. 

2. Trip computer 2 

Di chuyển Av Spd 2  Tốc độ trung bình tổng thể - thời gian dừng được đưa vào tài khoản. 

Overall Av Spd 2 Tốc độ trung bình tổng thể - thời gian dừng được đưa vào tài khoản. 

Quãng đường đã đi 2 Đang tính toán tổng quãng đường đã đi từ lần cài đặt lại cuối cùng. 

Đo thời gian 2 Thời gian chuyến đi từ lần cuối cùng máy tính được đặt lại. 

Thời gian di chuyển 2 Thời gian di chuyển từ lần cuối cùng máy tính được đặt lại. 

Thời gian dừng 2 Thời gian dừng từ lần cuối cùng máy tính được đặt lại. 

3. Các giá trị lớn nhất 

Độ cao lớn nhât  Độ cao lớn nhất đạt tới từ khi cài đặt lại. 

Độ cao thấp nhất Độ cao thấp nhất đạt tới từ khi cài đặt lại. 

Tốc độ lớn nhất Tốc độ lớn nhất từ khi cài đặt lại. 

Độ tăng lớn nhất Độ tăng lớn nhất từ khi cài đặt lại. 

Độ giảm lớn nhất Độ giảm lớn nhất từ khi cài đặt lại. 

Quãng đường Tính toán tổng quãng đường đã đi (giá trị này không thể cài đặt lại). 

4. Dẫn đường 

5 giây Ave.Speed  Tốc độ trung bình trong 5 giây trước. 

5 phút Ave.Speed  Tốc độ trung bình trong 5 phút trước. 

Bearing  Điều hướng từ vị trí hiện tại tới điểm cần đến. 

Điểm tiếp theo  Tên của điểm tiếp theo. 

Điểm sau cùng  Tên của điểm sau cùng. 

Tới điểm tiếp theo  Khoảng cách còn lại đến điểm tiếp theo. 

Khoảng cách Khoảng cách còn lại đến điểm sau cùng. 

ETE Hiện tại  Ước lượng thời gian Enroute, thời gian cần thiết đến điểm tiếp theo. 

Thời gian còn lại Ước lượng thời gian Enroute, thời gian cần thiết đến điểm cuối cùng. 

ETA Hiện tại  Ước lượng giờ đến, thời gian cần thiết đến điểm tiếp theo. 

Giờ đến Ước lượng giờ đến, thời gian cần thiết đến điểm cuối cùng. 

Điểm rẽ tiếp theo  Điểm rẽ tiếp theo trên lộ trình hiện tại (nếu có) và khoảng cách còn lại. 

Pointer  Xác định hướng và khoảng cách tới điểm tiếp theo. 

Múi giờ  Múi giờ của vị trí hiện tại. 

 VMG  
Vân tốc Thực hiện Tốt (VMG)  - tốc độ đóng vào điểm tiếp theo cùng lộ 
trình. 

Bình minh  Thời điểm bình minh của vị trí hiện tại. 

Hoàng hôn Thời điểm hoàng hôn của vị trí hiện tại. 

5. Dữ liệu GPS 

Phía trước 
Di chuyển theo hướng trên mặt đất. Nếu một la bàn từ NMEA có sẵn , 
các góc phương vị từ sẽ được hiển thị. 

Vĩ độ 
Vị độ của vị trí hiện tại, được thể hiện trong WGS84 hoặc datum khác 
theo đầu ra của thiết bị GPS. 

Kinh độ 
Kinh độ của vị trí hiện tại, được thể hiện trong WGS84 hoặc datum khác 
theo đầu ra của thiết bị GPS. 

Tốc độ Tốc độ ngang trên mặt đất. 

Ngày giờ Giờ địa phương được xác định bởi máy thu GPS. 

Ngày  Ngày theo giờ địa phương xác định bởi máy thu GPS. 

Giờ GMT Giờ GMT được xác định bởi máy thu GPS. 

Ngày GMT Ngày GMT được xác định bởi máy thu GPS. 
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6. Độ cao 

Độ cao Độ cao theo mặt geoid (mặt nước biển trung bình). 

Độ cao Geoid Độ cao geoid (mặt nước biển trung bình) trên elipxoid WGS84. 

Tỉ lệ 
Tỉ số khoảng cách theo chiều năng ngang so với chiều thẳng đứng. Dữ 
liệu chỉ dành cho Garmin và các giao thức SiRF. 

Góc nghiêng 
Độ nghiêng theo phương thẳng đứng của quỹ đạo. Dữ liệu chỉ dành 
cho Garmin và các giao thức SiRF. 

Tốc độ thẳng đứng 
Tỉ lệ độ cao thu được/mất theo thời gian. Dữ liệu chỉ dành cho giao thức 
SiRF và Garmin. 

7. Độ chính xác dữ liệu GPS 

Chiều đứng EPE  
Sai số ước tính (độ cao) - cho xác xuất 95%. Dữ liệu chỉ dành cho thiết 
bị GPS của Garmin. 

Chỉnh chất lượng GPS 
Chỉnh chất lượng GPS - được xác định theo chế độ: 3D (gồm độ cao), 
2D (độ cao được ước lượng), các sai khác ... 

HDOP 
HDOP (Horizontal Dilution of Precision). Giá trị lớn hơn 10 có nghĩa là 
độ chính xác thấp cho vị trí điểm. HDOP chỉ dành cho NMEA-0183. 

EPE 
Ước tính sai số vị trí điểm (mặt bằng) - cho 95% xác xuất. Dữ liệu chỉ 
dành cho máy thu Garmin. 

Các vệ tinh đã sử dụng Số lượng tín hiệu vệ tinh được thu. Dữ liệu chỉ dành cho NMEA-0183. 

Sai Khác Từ Tính 
Sai khác từ tính là sự sai khác giữa hướng bắc thật và hướng bắc từ 
tính. Dữ chỉ dành cho NMEA-0183. 

VDOP 
VDOP(Vertical Dilution of Precision). Giá trị lớn hơn 10 có nghĩa độ 
chính xác thấp cho dữ liệu độ cao. VDOP chỉ dành cho NMEA-0183. 

8. Dữ liệu DGPS 

Đời DGPS  Thời gian từ lần cập nhật DGPS cuối cùng. 

Trạm DGPS Trạm DGPS - Số ID. 

9. Diện tích 

Diện tích  
Diện tích bên trong theo dõi, và đường nối liền các vị trí hiện tại đến 
một ban đầu. 

10. Dữ liệu Sonar 

Độ sâu 
Độ sâu từ sonar. Dữ liệu chỉ có sẵn nếu một NMEA-compliant sonar 
được cài đặt. 

Nhiệt độ  
Nhiệt độ của nước. Dữ liệu chỉ dành cho một NMEA-compliant với nhiệt 
kế được cài đặt. 

11. Bản đồ 

Độ phủ bản đồ Thời gian tìm kiếm trong khu vực hiển thị. 

Mở Bản Đồ Thời gian mở bản đồ. 

Vẽ Bản Đồ 
Thời gian vẽ bản đồ. Nếu giá trị này lớn hơn 1 giây, thì bản đồ có lẽ nên 
được tối ưu lại. 

Vẽ Nhanh Thời gian vẽ bản đồ ở chế độ Vẽ Nhanh. 

Vẽ Thông Tin Tắc Đường. Thời gian vẽ thông tin tắc đường. 

Vẽ Tracklog Thời gian vẽ Tracklog. 

Vẽ Wpts Thời gian vẽ các điểm. 

Vẽ Lộ Trình Thời gian vẽ lộ trình. 

Vẽ Nhãn. Thời gian vẽ nhãn bản đồ. 

Vẽ Text. Thời gian vẽ Text. 

Points Số lượng điểm đã được vẽ. 

Polylines Số lượng đường đã được vẽ. 

Polygons Số lượng vùng đã được vẽ. 

Số lượng điểm trong 
polylines 

Số lượng điểm trong polylines đã được vẽ. 

Số lượng điểm trong 
polygons 

Số lượng điểm trong polygon đã được vẽ. 

Số điểm trong pgrams Số lượng điểm đã được vẽ trong parallelograms. 

Số nhãn trong points Số nhãn trong points đã được vẽ. 
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Số nhãn trong polylines Số nhãn trong polylines đã được vẽ. 

Số nhãn trong polygons Số nhãn trong polygons đã được vẽ. 

Khối 
Số lượng khối được vẽ trên bản đồ trong lần hiển thị bản đồ cuối cùng 
 

Vẽ Bản Đồ Số lần vẽ lại Bản đồ. 

Tên tệp 
Tên tệp bản đồ hiện tại đã được hiển thị. Chỉ một tên tệp được hiển thị 
nếu các các tên khác từ bản đồ được nhìn thấy. 

Mức Thu Phóng Bản Đồ 
Thứ tự của hiện thời hiển thị mức độ thu phóng bản đồ ở định dạng, 
mức (bit). 

Cache Bản Đồ 
Các tệp bản đồ hiện tại đã được tải vào cache. Giá trị này ảnh hưởng 
tới lượng RAM được sử dụng. 

Bản Đồ InfoTip 
Thời gian để tìm điểm xung quanh trên bản đồ và hiển thị thông tin 
thuộc tính. 

Yếu tố đầu tiên của thời 
gian tìm kiếm 

Thời gian tìm tím đối tượng xuang quanh cho tới khi yếu tố đầu tiên 
được hiển thị. 

Thời gian cho yếu tố đầu 
tiên (city search) 

Thời gian cho yếu tố đầu tiên hiển thị theo city search. 

Thời gian cho yếu tố đầu 
tiên (street search) 

Thời gian cho yếu tố đầu tiên hiển thị theo street search.  

Thời gian cho yếu tối đầu 
tiên (building search) 

Thời gian cho yếu tố đầu tiên hiển thị theo theo building search. 

Kiểm tra thời gian bản đồ Thời gian sử dụng để mở bản đồ. 

Đánh chỉ số Thời gian sử dụng để mở bản đồ. 

Vẽ 3D 
Thời gian sử dụng để vẽ các tòa nhà 3D. Nếu giá trị này lớn hơn 1 giây, 
thì mô hình tòa nhà cần phải được tối ưu hóa. 

Số tam giác 3D Số lượng tam giác 3D được vẽ trong khung hình cuối cùng. 

Tải mô hình Thời gian để tải các mô hình 3D. 

Vẽ GL Thời gian vẽ GL 

Các mô hình đã tải Số lượng các mô hình đã tải. 

Mô hình đã cập nhật Số lượng mô hình đã cập nhật. 

Mô hình Số lượng mô hình 3D. 

Bộ nhớ cho Texture Dung lượng bộ nhớ được phân bổ cho các Textures. 

Texture pool Dung lượng bộ nhớ trong Textures pool. 

Gọi vẽ GL Số lượng gọi vẽ gl. 

Xử lý nhãn Thời gian để vẽ nhãn trên bản đồ. 

Bộ nhớ VBManager Pools Dung lượng bộ nhớ được phân bổ cho VBManager. 

12. Hệ thống 

Sai Số Đồng Hồ Có sự khác biệt giữa giờ trên thiết bị và giờ vệ tinh. 

Chỉnh đồng hồ Điều chỉnh giờ hiện tai theo giờ vệ tinh. 

Ghi cài đặt Số lần thông tin cài đặt được ghi. 

Khởi tạo Thời gian sử dụng để khởi tạo ứng dụng. 

Kalman Dữ liệu thời gian GPS sử dụng lọc Kalman 

Bắt dính vào Đường Thời gian để bắt dính vào đường gần nhất. 

Bộ nhớ Bộ nhớ RAM dành cho phần mềm. 

Bộ nhớ đã sử dụng Bộ nhớ RAM được sử dụng cho Navitel. 

Pin 
Phần trăm pin còn lại (giá trị này được cung cấp bởi hệ điều hành). 
 

Lỗi dữ liệu 
Đang có sự gia tăng dữ liệu hỏng (lỗi CRC) thu được từ máy thu GPS . 
Nếu giá trị không phải là zero và đều đặn tăng lên , điều này có thể 
được gây ra bởi một kết nối điện bị lỗi trong cáp nối . 

Vẽ lại bản đồ Thời gian vẽ lại bản đồ. 

Tính toán lộ trình Thời gian để tính toán lộ trình tự động. 

Vẽ POI Thời gian để vẽ POI. 

13. Weather 

Nhiệt độ  Nhiệt độ hiện tại 
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Áp suất Áp suất 

Gió Sức gió 

Mây Độ che phủ của mây 

Dự báo thời tiết +1 ngày Dự báo thời tiết cho ngày mai 

Dự báo thời tiết +2 ngày Dự báo thời tiết cho 2 ngày tiếp theo 

Dự báo thời tiết +3 ngày Dự báo thời tiết cho 3 ngày tiếp theo 

Dự báo thời tiết +4 ngày Dự báo thời tiết cho 4 ngày tiếp theo 

14. Lưu lượng Internet 

Đến. Hiện tại Lưu lượng đến cho phiên hiện tại. 

Đi. Hiện tại ưu lượng đi cho phiên hiện tại. 

Tổng. Hiện tại Tổng lưu lượng internet cho phiên hiện tại. 

Đến.Tổng Tổng lưu lượng internet đến. 

Đi.Tổng Tổng lưu lượng internet đi. 

Tổng.Tất cả Tổng lưu lượng internet. 

 

4.11 Hồ sơ 

Để tạo hoặc sửa các thiết lập cho hồ sơ, chọn “Menu” 

> “Cài đặt” > “Hồ sơ”. Tại đây, người dùng có thể 

chuyển đổi giữa các hồ sơ khác nhau (H.75). 

Nhấn nút “Thêm" ở phía dưới bên trái màn hình "Hồ 

sơ" nếu bạn muốn lưu các cài đặt hiện tại của phần 

mềm vào một hồ sơ mới, nhập tên của hồ sơ và nhấn 

biểu tượng xác nhận ở phía trên bên trái màn hình 

"Hồ sơ" để hoàn thành việc thêm hồ sơ mới. Tất cả 

các thông số phần mềm có thể thiết lập lại về mặc định 

bằng cách nhấn nút “Cài đặt lại” ở phía dưới bên phải 

màn hình "Hồ sơ". Phần mềm sẽ khởi động lại sau khi 

cài đặt về mặc định các thông số. 

Lưu ý! Cài đặt hiện tại của phần mềm sẽ được tự động lưu vào hồ sơ đang sử dụng (hồ sơ 

được đánh dấu nền màu xanh). Bạn nên tạo một hồ sơ mới nếu bạn cần kết hợp giữa các cài 

đặt khác nhau. Chuyển hồ sơ mới được tạo thành hồ sơ đang được sử dụng và thay đổi các 

thông số cài đặt theo mong muốn. 

Để sửa tên của hồ sơ, nhấn nút biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình "Hồ sơ", sau 

đó nhấn nút "Sửa" để điền tên hồ sơ theo ý muốn và nhấn nút "OK" ở phía trên bên phải của 

màn hình để xác nhận. Nhấn nút "Xong" để xác nhận và hoàn thành quá trình chỉnh sửa hồ sơ. 

Để xóa hồ sơ, nhấn nút “Sửa” ở phía trên bên phải màn hình “Hồ sơ”, sau đó nhấn nút màu đỏ 

phía bên trái tên hồ sơ, và nút “Xóa” để xóa hồ sơ. 

Không thể biên tập hoặc xóa hồ sơ đang được sử dụng.  

Để sử dụng một hồ sơ nào đó, nhấn chọn hồ sơ muốn sử dụng từ cửa sổ "Hồ sơ" và hoàn 

thành việc xác nhận. 

 

H.75 
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4.12 Tracks 

Track là tệp thông tin lưu trữ toàn bộ vị trí của thiết bị trong quá trình dẫn đường, được ghi với 

tần suất 1 giây 1 lần. Ban đầu, chức năng này được sử dụng để ghi theo sau lộ trình. Track 

được ghi ở dạng tệp thông tin cho phép tích hợp vào một lộ trình, nhưng tại cùng một thời điểm 

chỉ có thể hiển thị một Track trên bản đồ. Track chỉ có thể được ghi khi thiết bị có kết nối GPS. 

Nhấn vào nút "Ghi track" trên thanh công cụ chính ở màn hình "Bản đồ" để bắt đầu ghi track 

(nút chuyển màu đỏ) hoặc dừng ghi track (chuyển màu xám). Để biểu tượng nút "Track" hiển thị 

trên thanh công cụ, chọn “Menu” > “Cài đặt” > “Giao diện” > “Nút bản đồ” và chọn nút “Ghi 

track” bằng cách nhấn vào nó (biểu tượng xác nhận sẽ chuyển sang màu xanh).  

Người dùng cũng có thể tắt/bật việc ghi track từ các menu của phần mềm. Để thực hiện, chọn 

“Menu” > “Cài đặt” > “Tracks” và thay đổi vị trí  của thanh trượt “On/Off” trong mục “Ghi Track” 

(H.76). 

Trong menu này người dùng cũng có thể thiết lập định dạng của tệp track được ghi bằng cách 

sử dụng thanh trượt. 

Nhấn vào “Thư mục track” (H.77) để chọn thư mục lưu trữ dữ liệu track (H.78), sau đó xác 

nhận bằng cách nhấn vào biểu tượng xác nhận ở phía trên bên phải màn hình. 

“Hiển thị 10 000 điểm track cuối cùng” hiển thị 10 000 điểm track cuối cùng (10 000 giây) có 

dạng một đường thẳng màu tím trên bản đồ (H.79).  

Khi sử dụng chức năng "Không giữ vị trí GPS" (H.77), tập tin track sẽ tự động lưu lịch sử thay 

đổi tọa độ trong thời gian thời gian chỉ định (lên đến 30 phút) trước khi bắt đầu ghi track. Nếu 

lịch sử thay đổi tọa độ đang được lưu trữ, dữ liệu GPS cho giai đoạn thời gian chỉ định sẽ được 

thêm vào đầu của tập tin track tiếp theo. Chức năng này nhằm giúp tránh quên việc bắt đầu ghi 

track trong thời gian tiếp theo. 

5 Navitel của tôi 

Navitel của tôi bao gồm các thông tin về các bản đồ của “Navitel.Navigator” đã được mua và cài 

đặt, cũng như các sản phẩm khác có thể mua từ mục này. Các thông tin cập nhật chỉ được 

hiển thị khi thiết bị có kết nối Internet.  

 

5.1 Mua bản đồ (Hiện tại, chỉ cho phép với các thiết bị chạy 

Android và iOS) 

Mục này sẽ liệt kê danh sách các bản đồ mà người dùng có thể mua hoặc kích hoạt sử dụng. 

Lựa chọn bản đồ từ danh sách và nhấn nút Mua (để mua bản quyền sử dụng bản đồ nào đó từ 

kho tải của ứng dụng) hoặc nhấn nút Kích hoạt (để kích hoạt bản đồ bằng cách nhập mã kích 

hoạt). 
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5.2 Tải bản đồ 

Mục này hướng tới việc cung cấp thông tin liên quan đến phần mềm (phiên bản hiện tại, số 

serial number của thiết bị, mã kích hoạt..) và danh sách các bản đồ mua đã cài đặt hoặc có thể 

cài đặt. Tại đây người dùng cũng có thể xóa các bản đồ đã mua. Để xóa bản đồ, chọn bản đồ 

từ danh sách và xác nhận việc xóa. Các bản đồ bị xóa vẫn có thể cài đặt lại. 

5.3 Cập nhật 

Với việc lựa chọn menu này, phần mềm sẽ kết nối tới máy chủ cập nhật (yêu cầu kết nối 

Internet) và xác định phiên bản hiện tại của phần mềm cũng như các bản đồ đã được cập nhật 

hay chưa. Nếu phần mềm hoặc bản đồ đã lỗi thời thì người dùng sẽ được đề nghị cập nhật 

chúng. Tuy nhiên, không thể cập nhật bản đồ mà không cập nhật phần mềm.  

5.4 Khôi phục (chỉ dành cho thiết bị chạy Android và iOS) 

Mục này sẽ hỗ trợ người dùng khôi phục lại bản quyền phần mềm đã mua trước đó. 

5.5 Tin tức 

Nhấn vào mục này để mở dịch vụ Navitel.News, nơi mà người dùng có thể tìm thấy các thông 

tin về cập nhật phần mềm và các thông tin hữu ích khác. 

5.6 Trợ giúp 

Khi nhấn vào mục này thì phần mềm sẽ kết nối tới website của NAVITEL® một cách tự động để 

mở hướng dẫn sử dụng nhanh. 

6 Thông tin thêm 

6.1 Màn hình “Bản đồ” 

Mà hình "Bản đồ" sẽ phục vụ mục đích hiển thị bản đồ số với vị trí hiện tại của người dùng cũng 

như các thông tin liên quan đến các tuyến đường và giao thông. Trên màn hình này, người 

dùng có thể làm việc được với lộ trình, địa điểm và các đối tượng tìm kiếm... 

6.1.1 Xem bản đồ 

Để xem bản đồ ở một khu vực nào đó khác với khu vực đang hiển thị, nhấn và giữ một điểm 

trên bản đồ, sau đó kéo để dịch chuyển bản đồ và thả ra khi bản đồ nằm trong khu vực mà bạn 

quan tâm. 

6.1.2 Thu phóng bản đồ 

Để thu phóng bản đồ, nhấn các nút “+”/“–”. Nút “+” được sử dụng để phóng to; nút “–” được  sử 

dụng để thu nhỏ. Khoảng cách gần nhất có thể nhìn thấy trong một khu vực là 5m và xa nhất là  

2000 km. Mỗi lần nhấn nút “+”/“–” sẽ làm thay đổi tỉ lệ của bản đồ, khi nhấn và giữ các nút này 

thì tỉ lệ bản đồ sẽ thay đổi liên tục.  
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6.1.3 Con trỏ GPS 

Nếu kết nối vệ tinh GPS được thiết lập đầy đủ thì vị trí con trỏ  được xác định là vị trí hiện tại 

của thiết bị trên bản đồ. Bảng thông tin phía dưới con trỏ GPS sẽ chỉ ra tên đường hoặc hướng 

di chuyển hiện tại. 

6.1.4 La bàn 

Nhấn vào biểu tượng la bàn ở phía trên bên trái màn 

hình để mở các tùy chọn cài đặt cho bản đồ (H.80), 

nơi mà bạn có thể lựa chọn: 

Hướng bản đồ: 

“Hướng bắc” – xem tĩnh: hướng bắc luôn luôn 

là hướng phía trên của bản đồ; 

“Hướng di chuyển” – xem động:  bản đồ sẽ 

xoay theo hướng di chuyển; 

Xem bản đồ: 

“Hiển thị (2D)”  

“Hiển thị (3D)” 

Giao diện: 

“Giao diện Đêm” 

“Giao diện Ngày” 

Chế độ "Tự động" 

 

6.1.5 Các bảng thông tin 

Có một số bảng thông tin được hiển thị trên màn hình "Bản đồ". Bảng thông tin ở vị trí thấp nhất 

của màn hìn hiển thị thông tin về tên đường hiện tại hoặc hướng di chuyển của phương tiện. 

Tên đường tại lối rẽ tiếp theo được hiển thị trong bảng thông tin ở phía trên của màn hình. 

(H.81).  

Lưu ý! Khi nhấn đánh dấu điểm trên bản đồ thì một bảng gồm các nút tùy chọn sẽ được hiển 

thị ở phần dưới của màn hình. Để ẩn các nút này (và xóa điểm đã chọn) nhấn lại vào vị trí bất 

kỳ trên bản đồ. 

H.80 
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Khi đi theo một lộ trình, bảng thông tin ở phía bên trái 

của màn hình (nằm ở phía dưới với màn hình thiết bị 

hướng dọc) sẽ xuất hiện và hiển thị các thông tin bao 

gồm: điểm rẽ tiếp theo, tốc độ hiện tại, ước lượng thời 

gian còn lại của lộ trình, khoảng cách đến điểm cần 

đến, và thời điểm hoàn thành lộ trình. Nhấn vào biểu 

tượng hiển thị điểm rẽ tiếp theo để mở menu tùy chọn 

cho lộ trình. Các thông tin trên có thể thay đổi trừ 

thông tin về tốc độ hiện tại và điểm rẽ tiếp theo là 

không thể thay thế. 

Để hiển thị các thông tin khác nhau, nhấn vào thông tin mà bạn muốn thay đổi và nhấn tùy chọn 

"Chọn guage", sau đó từ danh sách các thông tin (gauge), chọn thông tin mà bạn muốn hiển thị 

tại vị trí đã chọn. 

Thông tin chi tiết đã được giới thiệu trong Chương 3 “Chức năng”. 

6.2 Vệ tinh 

Trong cửa sổ “Vệ tinh” (H.82) bạn có thể nhìn thấy các 

thông tin về tín hiệu thu nhận từ các vệ tinh (GPS 

và/hoặc GLONASS), số lượng vệ tinh từ dữ liệu đã thu 

nhận cũng như vị trí của chúng. 

Lưu ý! Việc nhận tín hiệu từ các vệ tinh GLONASS chỉ 

có thể nếu có module trong thiết bị cho phép nhận loại 

tín hiệu này. 

Để thao tác với màn hình “Vệ tinh”, nhấn biểu tượng 

GPS ở phần phía trên của màn hình "Bản đồ" và chọn 

"Vệ tinh". 

Ở phía bên trái màn hình "Vệ tinh", có hình ảnh đồ họa của chân trời nhìn thấy gồm các vị trí vệ 

tinh, nơi tâm vòng tròn là vị trí thiên đỉnh. Khi máy thu GPS / GLONASS được bật, vệ tinh được 

hiển thị trên vòng tròn với các màu sắc khác nhau. Nếu một vệ tinh có màu xanh lá cây thì tín 

hiệu từ vệ tinh này tốt, nếu màu vàng thì tín hiệu yếu. 

Ở phía dưới của cửa số "Vê tinh", hình ảnh đồ họa thể hiện cường độ tín hiệu vệ tinh với biểu 

đồ dạng cột. Mỗi cột thể hiện chất lượng tín hiệu từ một vệ tinh cụ thể. Mã số của vệ tinh được 

hiển thị ở phía dưới cùng của mỗi cột. Các các cột cao hơn thì vệ tinh có mã số tương ứng sẽ 

có tín hiệu tốt hơn. 

Phần giữa màn hình bao gồm các thông tin sau: 

 Số lượng vệ tinh đang được thu nhận tín hiệu (tối đa 12 vệ tinh); 

 Kinh độ, vĩ độ, độ cao của thiết bị được xác định dựa vào dữ liệu thu nhận từ các vệ tinh 

 Tọa độ. 

Lưu ý! Dữ liệu vệ tinh không có sẵn trên các thiết bị chạy iOS, BlackBerry và Windows Phone. 

H.81 

H.82 
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6.3 Thời tiết 

Màn hình "Thời tiết" hiển thị các thông tin (H.83) thời tiết cho thời điểm hiện tại và cho một vài 

ngày sau đó. 

Nhấn biểu tượng thời tiết ở phía trên của màn hình "Bản đồ" để tiếp tục thao tác với màn hình 

"Thời tiết". Để hiển thị biểu tượng thời tiết ở phía trên của màn hình "Bản đồ", chọn “Menu” > 

“Cài đặt” > “Giao diện” > “Nút bản đồ”.  

Phần phía trên của màn hình “Thời tiết” hiển thị nhiệt độ, áp suất, hướng gió cũng như tốc độ 

gió hiện tại. Dự báo thời tiết 4 ngày tiếp theo của khu vực hiện tại được hiển thị ở phần bên 

phải màn hình (phía dưới với màn hình thiết bị hướng dọc). Nhấn nút “Thêm” ở phía dưới bên 

phải màn hình để mở www.gismeteo.ru trong trình 

duyệt web. 

Thông tin về thành phố sẽ dự báo thời tiết được dựa 

trên vị trí hiện tại của thiết bị. Trong trường hợp không 

thể nhận tín hiệu vệ tinh GPS, thì thông tin thời tiết sẽ 

hiển thị cho thành phố gần nhất điểm tâm màn hình 

bản đồ hiện tại. 

Nhấn nút biểu tượng cập nhật ở phía dưới bên phải 

màn hình để cập nhật dữ liệu thời tiết. Ngoài ra, để 

cập nhật dữ liệu thời tiết tự động, chọn “Menu” > “Cài 

đặt” > “Dịch vụ trực tuyến ” và thay đổi vị trí con trượt sang vị trí “Cập nhật thông tin thời tiết 

tự động”. 

  

H.83 
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