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Aitäh, et valisite oma ukselt-ukseni autonavigatsiooniseadmeks Nav N Go iGO 8. Lugege 
esmalt läbi kiirõpetus ning saategi asuda Nav N Go iGO 8 kasutama. Käesolev dokument on 
tarkvara üksikasjalik kirjeldus. Võite hõlpsalt avastada Nav N Go iGO 8 selle kasutamise 
käigus; sellest hoolimata soovitame teil lugeda seda kasutusjuhendit Nav N Go iGO 8 
ekraanidest ja omadustest arusaamiseks. 
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1 Hoiatused ja ohutusalane teave 
Nav N Go iGO 8 on navigatsioonisüsteem, mis aitab teil ühendatud GPS-vastuvõtja abil leida 
tee teie sihtkohta. Nav N Go iGO 8 ei edasta teie GPS-positsiooni; teised isikud ei saa teid 
jälitada. 
On oluline, et vaataksite ekraani ainult siis, kui see on turvaline. Kui olete sõiduki juht, siis 
soovitame teil Nav N Go iGO 8 seadistada enne oma sõidu algust. Planeerige marsruut enne 
väljasõitu ja peatuge, kui teil on vaja marsruudi juures midagi muuta. 
Nav N Go iGO 8 on varustatud Turvarežiimiga: kui Turvarežiim on sisse lülitatud, ei saa te 
Nav N Go iGO 8 juures midagi muuta ajal, kui auto liigub kiirusega 10 km/h (6 miili/h) või 
kiiremini. Välja arvatud juhul, kui vaid kaasreisijad juhivad Nav N Go iGO 8, soovitame teil 
tungivalt turvarežiim sisse lülitada. 
Peate järgima liiklusmärke ja tee kulgemist. Kui kaldute kõrvale marsruudilt, mida Nav N Go 
iGO 8 soovitas, muudab Nav N Go iGO 8 vastavalt sellele juhiseid. 
Ärge asetage PDA kohta, kus see takistaks juhi vaatevälja, oleks õhkpadja avanemisalas või 
võiks avarii korral vigastusi tekitada. 
Lisateavet saate lõppkasutaja litsentsilepingust (paaz 86). 
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2 Rakendusega Nav N Go iGO 8 alustamine 
Nav N Go iGO 8 on optimeeritud autos kasutamiseks. Saate seda ekraaninuppe ja kaarti 
sõrmeotstega puudutades lihtsalt kasutada. 
Nav N Go iGO 8 abil saab planeerida marsruute kogu installitud kaardikomplekti piires; teil 
pole kaardiosade või riikide vahel navigeerides vaja vahetada kaarte või ümber lülituda 
vähese detailsusega üldkaardile. 

Ülesanded Juhised 
Sissetõmmatava 
pliiatsi kasutamine 

Nav N Go iGO 8 kasutamiseks ei ole pliiatsit vaja. Puudutage nuppe ja 
kaarti oma sõrmeotstega. 

Ekraani 
topeltpuudutamine 

Te ei pea ühegi toimingu jaoks ekraani kaks korda puudutama. 
Nuppude ja juhtelementide puhul piisab ühest puudutusest. 

Sõrmeotsa ekraanil 
hoidmine Te ei vaja seda peamiste navigatsioonifunktsioonide kasutamiseks. 

Hoidke sõrmeotsa järgnevatel nuppudel täiendavate funktsioonideni 
jõudmiseks. 

• Hoidke all nuppu  Kaardiekraanil: saate määrata 
minimaalse ja maksimaalse Smart Zoom suumitaseme. 

• Hoidke all ühte  nuppudest 
Kaardiekraanil: saate määrata või lähtestada nupu 
suumiväärtuse (2D kaardil). 

• Hoidke all ühte  nuppudest 
Kaardiekraanil: saate määrata või lähtestada nupu kalde- ja 
suumiväärtused (3D kaardil). 

• Hoidke all  nuppu nimekirjade ja menüüde 
ekraanidel: kuvatakse Navigatsioonimenüü. 

• Hoidke all ühte       
nuppudest Kaardiekraanil: saate katkestamatult kaarti pöörata, 
kallutada või mõõtkava muuta. 

• Hoidke all  nuppu klaviatuuriekraanidel: saate kiirelt 
mitmeid tähemärke kustutada. 

• Hoidke all  või  nuppu pikkades loendites: saate 
lehekülgede vahel katkestamatult liikuda. 

• Hoidke all Kiirmenüü nuppe, et avada nupu funktsiooniga 
seotud ekraane Haldusmenüüs või Seadetemenüüs. 

• Ekraani vertikaalpaigutuse korral on ekraani allservas nuppudel 
sümbolid (siltide asemel). Hoidke all ühte neist nuppudest ja 
ekraani keskele kuvatakse hüpikaken selle nupu nimega. 

Žestid (lohistamine)  Te ei vaja žeste peamiste navigatsioonifunktsioonide kasutamiseks. 
Ekraanil on vaja elemente lohistada vaid järgmistel juhtudel: 

• liuguri sanga liigutamine; 



 
 

    9

Ülesanded Juhised 
• Kaardi liigutamine: haarake kaardist ja liigutage seda soovitud 

suunda; 

• otsetee Kaardiekraani avamiseks: libistage oma sõrmega 
ükskõik millisel ekraanil alumisest paremast nurgast alumisse 
vasakusse nurka; 

• otsetee Navigatsioonimenüü avamiseks: libistage oma sõrmega 
ükskõik millisel ekraanil ülemisest vasakust nurgast alumisse 
vasakusse nurka. 

Alustage Nav N Go iGO 8 kasutamist 

Kui Nav N Go iGO 8 käivitatakse esimest korda, peate tegema järgnevat: 

1. Valige rakenduse liidese kuvatav keel. Hiljem saate seda Seadetes muuta (paaz 78). 

2. Valige keel ja kõneleja, mida kasutatakse hääljuhiste teadetes. Hiljem saate neid 
Seadetes muuta (paaz 78). 

3. Valige, kas käivitada programm Lihtrežiimis või Täiustatud režiimis. Saate hiljem kahe 
töörežiimi vahel Seadetes vahetada. 

Pärast seda kuvatakse Navigatsioonimenüü ja saate asuda Nav N Go iGO 8 kasutama. 
Navigatsioonimenüü Lihtrežiimis: 

  
Navigatsioonimenüü Täiustatud režiimis: 

  
Tüüpiline viis kasutada Nav N Go iGO 8 on valida sihtkoht ja alustada navigeerimist. Saate 
sihtkoha valida järgnevatel viisidel (kõik neist ei ole Lihtrežiimis saadaval): 

• Kasutage valitud kohta kaardil (Kursor) (paaz 31). 

• Sisestage täisaadress või osa aadressist, näiteks tänava nimi ilma majanumbrita või 
kahe ristuva tänava nimed (paaz 32). 

• Sisestage aadress koos postiindeksiga (paaz 39). Niiviisi ei ole teil vaja valida asula 
nime ja tänavanimede otsing võib samuti kiirem olla. 
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• Kasutage koordinaate (paaz 43) 

• Kasutage salvestatud asukohta: 

• Lemmikud (paaz 40) 

• POI-d (paaz 41) 

• Ajalugu varem määratud sihtkohtadest ja vahepunktidest (paaz 42) 

2.1 Liht- ja täiustatud režiim 
Nav N Go iGO 8 kaks töörežiimi erinevad peamiselt menüüstruktuuri ja saadaval olevate 
võimaluste poolest. Juhtelemendid ja ekraani kujundus on samad. 

• Lihtrežiim: teil on lihtne juurdepääs vaid kõige tähtsamatele 
navigatsioonifunktsioonidele ja peamistele seadetele. Ülejäänud seaded on seatud 
tüüpiliseks kasutuseks optimaalsetele väärtustele. 

• Täiustatud režiim: teil on juurdepääs kõigile Nav N Go iGO 8 funktsioonidele. 

Vertikaalpaigutuse puhul: 
Lihtrežiimi vahetamine Täiustatud režiimiks: tiitelkuval (Navigatsioonimenüü) puudutage 

, . 
Täiustatud režiimi vahetamine Lihtrežiimiks: tiitelkuval (Navigatsioonimenüü) puudutage 

, . 
Horisontaalpaigutuse puhul:  
Lihtrežiimi vahetamine Täiustatud režiimiks: tiitelkuval (Navigatsioonimenüü) puudutage 

, . 
Täiustatud režiimi vahetamine Lihtrežiimiks: tiitelkuval (Navigatsioonimenüü) puudutage 

, . 
Režiimides saadaval olevad võimalused ja seaded on järgnevad. 

Toimingu tüüp Saadaval 
Lihtrežiimis  

Saadaval 
Täiustatud 

režiimis  

Selgitus 

Kaardil valitud punkti 
navigeerimine 

Jah Jah Vt paaz 31 

Aadressini navigeerimine Jah Jah Vt paaz 32 
Mittetäieliku aadressini 
navigeerimine 

Jah Jah Vt paaz 32 

Ristmikuni navigeerimine Jah Jah Vt paaz 37 
Hiljutistesse sihtkohtadesse 
navigeerimine (Ajalugu) 

Jah Jah Vt paaz 42 

Lemmikuteni navigeerimine Jah Jah Vt paaz 40 
POI-deni navigeerimine Jah Jah Vt paaz 41 
Koordinaatideni navigeerimine Ei Jah Vt paaz 43 
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Toimingu tüüp Saadaval 
Lihtrežiimis  

Saadaval 
Täiustatud 

režiimis  

Selgitus 

Mitmepunktilise marsruudi loomine Ei Jah Vt paaz 43 
Punkti salvestamine kaardil 
Lemmiksihtkohana 

Jah Jah Vt paaz 59 

Punkti salvestamine kaardil POI-na Ei Jah Vt paaz 59 
Punkti salvestamine kaardil 
Teeohutuskaamera asukohana 

Ei Jah Vt paaz 59 

Punkti märkimine kaardil Markeriga Ei Jah Vt paaz 59 
Aktiivse marsruudi salvestamine Ei Jah Vt paaz 48 
Teekonnalogide salvestamine Ei Jah Vt paaz 27 
Kaardiekraani seaded  Ei Jah Vt paaz 74 
Menüüseaded  Ainult taustapilt Jah Vt paaz 82 
Heli seaded  Ainult Peamine 

helitugevus 
Jah Vt paaz 75 

Marsruudi planeerimise suvandid  Jah Jah Vt paaz 76 
Piirkondlikud seaded  Ainult keelevalik Jah Vt paaz 78 
Hoiatused  Ei Jah Vt paaz 80 

2.2 Riistvara nupud 

Nav N Go iGO 8 saate peamiselt kasutada puuteekraani puudutades. Seadmel on vaid 
mõned riistvaranupud. 
Saate PDA igal ajal sisse või välja lülitada. Kui PDA on välja lülitatud, ei kalkuleeri Nav N Go 
iGO 8 teie GPS-asukohta ja ei värskenda marsruuti ega sõidujuhiseid. 
Kui lülitate PDA uuesti sisse, jätkab Nav N Go iGO 8 navigeerimist kohe, kui GPS-vastuvõtja 
on teie asukoha kindlaks määranud. 
Riistvara nuppude funktsioonid on järgmised: (teie pihuarvutil võib nuppude tegelik paigutus 
erineda): 

 

Nupp Toiming Vaste 
ekraaninuppude 

hulgas 
1 Kallutab alla 3D kaardivaates 

 
2 Kallutab üles 3D kaardivaates 
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Nupp Toiming Vaste 
ekraaninuppude 

hulgas 
3 Vahetab ekraane: 

• Marsruudi info ekraan 

• Reisikava 

•  
Marsruudi info 
ekraani jaoks 

• 
Reisikava 
jaoks 

4 Avab Kaardiekraani 

Navigatsioonimenüüs
5 Pöörab vasakule 3D kaardivaates 

 

6 Pöörab paremale 3D kaardivaates 

 
7 Suumib kaardil sisse 

 
8 Suumib kaardil välja 

 
9 Tagasi Navigatsiooni: 

• Kordab viimast hääljuhist värskendatud 
vahemaateabega 

• Vajadusel taastab hariliku navigeerimise (Lukustus 
positsioonile ja Sõidusuund üleval asendis kaart) 

• Puudub vaste 
hääljuhise 
teatamisele 

•  hariliku 
navigeerimise 
taastamiseks 

2.3 Nupud ja teised juhtelemendid ekraanil 
Kui kasutate Nav N Go iGO 8, puudutate tavaliselt nuppe puuteekraanil. 
Nav N Go iGO 8 kasutades tehtud valikuid või muudatusi peate kinnitama vaid siis, kui 
rakendus vajab taaskäivitamist, on vaja teostada suurem rekonfigureerimine või olete 
kaotamas oma andmeid või seadeid. Muudel juhtudel salvestab Nav N Go iGO 8 teie valikud 
ja rakendab uusi seadeid ilma kinnituseta niipea, kui kasutate juhtelemente. 

Tüüp Näide Kirjeldus Kuidas seda kasutada 

Nupp Puudutage funktsiooni 
käivitamiseks, uue ekraani 
avamiseks või parameetri 
määramiseks. 

Puudutage seda korra. 
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Tüüp Näide Kirjeldus Kuidas seda kasutada 

Ikoon Näitab olekuteavet. Mõned ikoonid toimivad 
ka nuppudena. 
Puudutage neid korra. 

Nimekiri 

 

 

Kui peate valima mitme 
suvandi vahel, kuvatakse 
need nimekirjana. 

Liikuge lehekülgede 

vahel  ja 
nupuga ning puudutage 
soovitud väärtust. 

Liugur 

 

Kui funktsioonil on mitu 
erinevat nimeta väärtust, 
näitab Nav N Go iGO 8 
mõõdikul indikaatorit, mis 
kuvab ja määrab väärtuse 
teatavas vahemikus. 

• Lohistage sanga 
liuguri uude 
asukohta 
liigutamiseks. 

• Puudutage liuguril 
kohta, kuhu 
soovite sanga 
saada; pöial 
siirdub sinna. 

Lüliti 

   

Kui on vaid kaks valikut, 
näitab linnuke, kas 
funktsioon on aktiveeritud. 

Puudutage seda lüliti 
sisse- või 
väljalülitamiseks. 

Virtuaalsed 
klaviatuurid 

 

 

Tähestikulised ja sõnalis-
numbrilised klaviatuurid 
teksti ning numbrite 
sisestamiseks. 

Iga klahv on 
puuteekraani nupp. 
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2.3.1 Klaviatuuride kasutamine 
Peate Nav N Go iGO 8 sisestama tähti ja numbreid vaid siis, kui te ei saa seda vältida. Saate 
oma sõrmeotstega tippida täisekraan-klaviatuuridel ja valida mitmete klaviatuuripaigutuste, 
näiteks ABC, QWERTY või arvulise vahel. 

Ülesanne Üksikasjad 

Puudutage  ja tehke valik 
saadaval olevate klaviatuuritüüpide nimekirjast. 

Teise klaviatuuripaigutuse vastu 
vahetamine, näiteks inglise 
QWERTY kreeka 
klaviatuuripaigutuse vastu 

Nav N Go iGO 8 jätab teie viimase klaviatuurivaliku 
meelde ning pakub seda järgmisel korral, kui andmeid 
sisestate. 

Oma sisestuse korrigeerimine 
klaviatuuril Eemaldage ebavajalik(ud) märk(märgid): puudutage 

. 
Hoidke sõrmeotsa nupul kogu sisendstringi 
kustutamiseks. 

Tühiku sisestamine, näiteks ees-
ja perekonnanime vahele või 
mitmesõnalistes tänavanimedes. Puudutage . 

Väike- või suurtähtede 
sisestamine 

Puudutage , et valida väiketähtede, suurte 
algustähtede või ainult suurtähtede vahel. 

Sümbolite sisestamine 

Puudutage sümbolmärke pakkuva klaviatuuri 
valimiseks. 

Klaviatuurisisestuse lõpule 
viimine 

Puudutage . 

2.4 Kaardi kasutamine 
Kaardiekraan on Nav N Go iGO 8 kõige enam kasutatav ekraan. Sellele pääsete ligi 

Navigatsioonimenüüst, puudutades . 

  
Täiendavat teavet kaardiekraani kohta vaadake paaz 50. 
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2.4.1 Kaardil märgitud asukoha üksikasjade uurimine 
• Kui olete navigeerimise ajal huvitatud oma hetkeasukoha üksikasjadest: 

1. Vaadake kaardi alumist rida. See näitab hetketeavet tänava ja majanumbri 
kohta. 

2. Täiendavateks üksikasjadeks puudutage , et avada Asukohamenüü. 

3. Puudutage . Kuvatakse aadress, koordinaadid ja 
nimekiri lähedal asuvatest POI-dest. 

• Võite uurida üksikasju kõigi teiste asukohtade kohta, valides need kaardil: 

1. Puudutage kaardil suvalist kohta, et avada kaardi juhtnupud. 

2. Puudutage kaardil soovitud asukohta. Sinna ilmub Kursor ( ). Asukoha 
aadress kuvatakse kaardi alumises osas. 

3. Täiendavateks üksikasjadeks puudutage , et avada Kursorimenüü. 

4. Puudutage . Kuvatakse aadress, koordinaadid ja 
nimekiri lähedal asuvatest POI-dest. 

• Veel lihtsam on soovitud punkt valida Otsingumenüüs. Siis avaneb Kursorimenüü 

automaatselt. Peate puudutama vaid  nuppu. 

 

2.4.2 Kaardi käsitsemine 
Asetage kaardile tähised. 

• Praegune GPS-positsioon:  (paaz 23) 

• Valitud asukoht (Kursor):  (paaz 24) 

Järgnevad juhtelemendid aitavad teil kohandada kaardivaadet selliselt, et see sobiks 
võimalikult hästi teie tegelike vajadustega. Enamikke nendest juhtelementidest kuvatakse 
vaid siis, kui puudutate kaarti ühe korra ja need kaovad mõnesekundilise tegevusetuse järel. 

Toiming Nupp (nupud) Kirjeldus 
Kaardi 
liigutamine 
lohistades 

Nupud puuduvad Saate kaarti igasse suunda liigutada: hoidke 
sõrmeotsa kaardil ja liigutage oma sõrme sellesse 
suunda, kuhu soovite kaarti liigutada. 
Kui GPS-asukoht on saadaval ja te olete kaarti 
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Toiming Nupp (nupud) Kirjeldus 

liigutanud, ilmub nupp . Puudutage seda 
nuppu, et naasta GPS-asukohta. 

Kaardi 
juhtnuppude 
avamine/ 
sulgemine 

   

Puudutage seda nuppu, et kuvada või peita 
järgnevad kaardi juhtnupud: 

• Suurendamine ja vähendamine 

• Pööramine paremale ja vasakule (ainult 3D-
kaardil) 

• Kallutamine üles ja alla (ainult 3D-kaardil) 

• Suumi valmisseadete nupud (ainult 2D-
kaardil) 

• Kallutamise ja suumi valmisseadete nupud 
(ainult 3D-kaardil) 

• GPS-positsiooni naasmise nupp 

• Smart Zoom seaded 

Suurenda- 
mine ja 
vähendamine  

 

Muudab kuvatavat kaardi osa. 
Nav N Go iGO 8 kasutab kvaliteetseid 
vektorkaarte, mis võimaldavad vaadata kaarti 
erinevatel suumiastmetel alati optimaalse sisuga. 
See kuvab tänavanimesid ja muud teksti sama 
fondisuurusega, mitte kunagi tagurpidi ning näete 
vaid tänavaid ja objekte, mida teil vaja on. 
Mastaapimisel on 2D ja 3D kaardikuva režiimides 
erinevad piirid. 

Alla ja üles 
kallutamine    

Muudab 3D režiimis kaardi vertikaalset 
vaatenurka. 

Pööramine 
vasakule ja 
paremale  

 

Muudab 3D režiimis kaardi horisontaalset 
vaatenurka. 
Kui saadaval on GPS-positsioon, pöörab Nav N 
Go iGO 8 alati kaardi selliselt, et ülemine osa on 
teie reisisuunas (Sõidusuund üleval asetus). Saate 
Sõidusuunast üleval eemale pöörata nende 
nuppudega. 
Kui GPS-asukoht on saadaval ja te olete kaarti 

pööranud, ilmub nupp . Puudutage seda 
nuppu, et lülitada uuesti sisse kaardi automaatne 
pööramine. 

Kuvarežiimid 

 

 

Annab teile Nav N Go iGO 8 vastavad 
kaardivaated: 

• klassikaline ülevalt-alla vaade (2D); 

• perspektiivvaade (3D). 

Väärtus näitab alati seda režiimi, millele nupu 
vajutamisel lülitutakse: kui olete 2D režiimis, näete 
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Toiming Nupp (nupud) Kirjeldus 

te nuppu ja peate sellele vajutama 3D 
režiimile vahetamiseks. 

Smart Zoom  

 
Nav N Go iGO 8 võib kaarti automaatselt pöörata, 
mastaapida ja kallutada ning anda teile optimaalse 
vaate. 

• Pööramiskohale lähenedes suurendab Nav 
N Go iGO 8 vaadet ning tõstab vaatenurka, 
et võiksite oma manöövri järgmisel ristteel 
kergesti ära tunda. 

• Kui järgmise pöördeni on aega, siis suumib 
Nav N Go iGO 8 välja ning langetab 
vaatenurga, et näeksite eesolevat teed. 

Puudutage seda nuppu korra, et Smart Zoom 
sisse lülitada. 
Hoidke nuppu all, et valida Smart Zoom 
suumipiirid. 

Hariliku 
navigeerimise 
taastamine 
(tagasi kaardi 
automaatse 
pööramisega 
GPS-
positsiooni) 

 
Puudutage seda nuppu, et liigutada kaart tagasi 
praegusesse GPS-positsiooni. Kui kaarti on 
pööratud 3D-režiimis, lülitatakse uuesti sisse ka 
kaardi automaatne pööramine. 

Suumi 
valmisseadete 
nupud 
(saadaval 
ainult 
Täiustatud 
režiimis) 

Puudutage üht eelseadete nuppudest, et määrata 
suumi tase kindlaks, eelmääratud väärtuseks. 
Smart Zoom on välja lülitatud. Need nupud on 2D-
režiimis kättesaadavad. 
Hoidke all üht nuppudest et määrata selle 
väärtuseks praegune suumitase või et lähtestada 
see originaalsele väärtusele. 

Kallutamise ja 
suumi 
valmisseadete 
nupud 
(saadaval 
ainult 
Täiustatud 
režiimis) 

Puudutage üht eelseadete nuppudest, et määrata 
kalde ja suumi tasemed kindlateks, eelmääratud 
väärtusteks. Smart Zoom on välja lülitatud. Need 
nupud on kättesaadavad 3D-režiimis. 
Hoidke all üht nuppudest, et määrata selle 
väärtuseks praegune kalde ja suumitase või et 
lähtestada see originaalsele väärtusele. 

Kaardi 
mastaap  

 

Nav N Go iGO 8 näitab kaardi mastaapi 2D 
režiimis. 

Mahuta 
ekraanile   

Seda nuppu ei kuvata Kaardiekraanil. See on 
saadaval järgnevatel ekraanidel. 

• Planeeri kaardil ekraan: kui teil on aktiivne 
marsruut, saate selle täies pikkuses 
kaardile kuvada. 

• Teekonnainfo ekraan: teekonnalogi saab 



18     

Toiming Nupp (nupud) Kirjeldus 
selle täies pikkuses kaardile kuvada. 

2.4.3 Olekuteave ja peidetud nupud kaardil 
Ümarnurksel väljal ülemises vasakus nurgas, Pöörde eelvaate väljal, kuvatakse järgnevat 
teavet. Seda ala puudutades sõltub tulemus hetkel kuvatavast teabest. 

Ikoon Teave Üksikasjad Toiming 

 

Lihtrežiimis pole 
ühtegi aktiivset 
marsruuti 

Kui puudub marsruut, 
mida navigeerida 
Lihtrežiimis, ilmub 
Pöörde eelvaate väljale 
see ikoon. 

Puudutage seda ala, et avada 
Aadressiotsing. 

 

Pole ühtegi 
aktiivset marsruuti 
Täiustatud režiimis 

Kui puudub marsruut, 
mida navigeerida 
Täiustatud režiimis, 
ilmub Pöörde eelvaate 
väljale see ikoon. 

Puudutage seda ala, et avada 
Otsing. 

,  
Pole ühtegi 
kehtivat GPS-
positsiooni. 

Kui on olemas aktiivne 
marsruut ja pole kehtivat 
GPS-positsiooni, 
kuvatakse teile vaade 
taevast teie kohal, kus 
värvilised punktid 
tähistavad satelliite. 
Navigeerimise 
võimaldamiseks peavad 
mõned punktidest 
roheliseks muutuma. 

Puudutage seda ala, et avada 
Marsruudi info ekraan. 

 

Kui ikoon on 
staatiline kujutis, 
on vaja marsruudi 
kalkuleerimist 

GPS-positsioon ja 
aktiivne marsruut on 
saadaval, ent 
automaatne uus 
kalkulatsioon marsruudilt 
eemaldumisel on välja 
lülitatud ning te olete 
marsruudilt kõrvale 
kaldunud. 

Puudutage seda ala, et lasta 
Nav N Go iGO 8 soovitatud 
marsruut uuesti kalkuleerida. 

 

Kui ikoon on 
animeeritud, on 
marsruudi 
kalkuleerimine 
teostamisel. 

Nav N Go iGO 8 
kalkuleerib uuesti 
marsruuti. 

Seda ekraaniala puudutades ei 
juhtu midagi. 

,  

Järgmine 
marsruudisündmus 
(järgmine 
manööver) 

GPS-positsioon ja 
aktiivne marsruut on 
saadaval ning te 
navigeerite soovitatud 
marsruudil. See ala 
annab teile teavet 
järgmise 
marsruudisündmuse 

Puudutage seda ala, et avada 
Marsruudi info ekraan. 
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Ikoon Teave Üksikasjad Toiming 
tüübi ja kauguse kohta. 

Järgnev ala ilmub eelnevalt kirjeldatud ümarnurkse ala kõrvale. Seda ala puudutades sõltub 
tulemus hetkel kuvatavast teabest. 

Ikoon Teave Üksikasjad Toiming 

 

Pole ühtegi 
kehtivat GPS-
positsiooni. 

Kui pole ühtegi 
kehtivat GPS-
positsiooni, 
kuvatakse see 
sümbol siia. 

Puudutage seda ala, et 
avada GPS-andmete 
ekraan signaali oleku või 
ühenduse seadete 
kontrollimiseks. 

 

Liikluspiirang Kui GPS-positsioon 
on saadaval, kuid 
navigeerimiseks 
pole ühtegi 
marsruuti määratud, 
näidatakse siin 
järgmise ristmiku 
liikluspiiranguid 
(juhul kui neid on). 

Seda ekraaniala 
puudutades ei juhtu 
midagi. 

,  

Teine 
marsruudisündmu
s (manööver, mis 
järgneb järgmisele 
manöövrile) 

Kui nii GPS-
positsioon kui ka 
aktiivne marsruut on 
saadaval, näitab see 
väli 
marsruudisündmust, 
mis järgneb 
järgmisele 
marsruudisünd-
musele, mida 
kuvatakse 
ülalkirjeldatud alas. 

Puudutage seda ala, et 
avada Reisikava ekraan, 
millel kuvatakse juhtnööre 
pöördehaaval. 

 

Lähenete 
Teeohutus-
kaamerale 

See ikoon ilmub, kui 
lähenete Teeohutus-
kaamerale ja 
kaamerahoiatused 
on Seadetes 
võimaldatud. 

Puudutage seda ala, et 
kuuldavat 
kaamerahoiatust 
summutada. 

 

Peatab töötava 
simulatsiooni See ikoon ilmub 

Marsruudi kiirvaate, 
Marsruudi 
simulatsiooni ja 
Teekonnalogi 
taasesituse ajal. 

Puudutage seda ala 
simulatsiooni 
seiskamiseks. 

 

Marsruudi uuesti 
kalkuleerimise 
edenemine 

Marsruudi uuesti 
kalkuleerimise ajal, 
näitab see väli 
uuesti kalkuleerimise 
edenemist 0% ja 
100% vahel. 

Seda ekraaniala 
puudutades ei juhtu 
midagi. 
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Ikoon Teave Üksikasjad Toiming 

   

Indikatoorriba  - helid 
summutatud/sisse 
lülitatud 

 - Teekonnalogi 
salvestamine 

 - TMC olek 

 - Bluetooth'i olek 

Seda ekraaniala 
puudutades ei juhtu 
midagi. 

Näidikuribal kuvatakse järgmised sümbolid: 

Ikoon Kirjeldus 

 

Nav N Go iGO 8 heliväljund on vaigistatud. 

 

Nav N Go iGO 8 heliväljund on sisse lülitatud. 

 

Nav N Go iGO 8 salvestab Teekonnalogi juhul, kui GPS-positsioon on saadaval. 

 

Teekonnalogi salvestamine on välja lülitatud. 

 

TMC-vastuvõtja pole ühendatud või TMC on välja lülitatud. 

 

TMC-vastuvõtja on ühendatud ja võetakse vastu raadiojaama TMC-edastusega. 

 

On uusi lugemata TMC-sündmusi. 

 

Teatud osast marsruudist on ümber sõidetud tuginedes TMC-sündmustele. 

 

Teatud osa marsruudist mainitakse TMC-sündmuses, kuid sellest ei saa ümber 
sõita (näiteks sihtkoht asub ummikuga tänaval). 

 

Bluetooth raadio on välja lülitatud. 

 

Bluetooth raadio on sisse lülitatud, kuid telefon ei ole ühendatud. 

 

Bluetooth'i ühenduses on tõrge. 

 

Nav N Go iGO 8 on ühendatud läbi Bluetooth'i telefoniga käed-vabad-komplektina. 

 

Bluetooth ühenduse kaudu toimub telefonikõne. 

Kolmel andmeväljal, mida kuvatakse kaardiekraanil, võib näha järgnevat teavet. Puudutage 
seda ala, et avada Teeteabe ekraan, kus saate valida, milliseid väärtusi neil kolmel väljal 
kuvada. 
Kui puudub aktiivne marsruut, kuvatakse neil väljadel järgnevat teavet: praegune kiirus, 
kompass ja praegune kuupäev. 

Ikoon Tüüp Täiendav teave 

 
Kompass  Näitab teie sõidusuunda juhul, kui kaarti on 



 
 

    21

Ikoon Tüüp Täiendav teave 
automaatselt pööratud (3D) ning ka juhul, kui kaart 
on alati põhja suunatud (2D). 

 

Kiiruseteave Võimalik on kuvada kiiruse väärtusi: 

• Hetkekiirus 

• Kiirusepiirang praegusel teel 

 

Ajateave Võimalik on kuvada ajaväärtusi: 

• Praegune GPS-aeg 

• Sihtkohta jõudmiseni jääv aeg 

• Järgmise vahepunktini jääv aeg 

• Hinnanguline sihtkohta saabumise aeg 

• Hinnanguline järgmisesse vahepunkti 
saabumise aeg 

 

Vahemaateav
e Võimalik on kuvada vahemaa-tüüpi väärtusi: 

• Sihtkohta jõudmiseni jääv vahemaa 

• Järgmise vahepunktini jääv vahemaa 

• Hetkekõrgus 

Järgmine ala on ühendatud oleku-näidikuväli. Puudutage seda ala, et avada Kiirmenüü (paaz 
65). 

Ikoon Olek Täiendav teave 

   

GPS-
positsiooni 
kvaliteet 

Suurem arv valgustatud ribasid viitab suuremale 
GPS-positsiooni täpsusele. 

   

Aku olek Seade töötab aku jõul. Valgustatud ribade arv näitab 
järelejäänud mahtu. 

   

Akut laetakse Seade töötab välisel vooluallikal. Akut laetakse. 

 

Sõidukitüüp See sümbol näitab sõidukitüüpi, mida kasutatakse 
marsruudi kalkuleerimisel. 
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2.4.4 Kursori (valitud koha kaardil) kasutamine 
Esmalt asetage Kursor soovitud kohta kaardil, kasutades üht järgnevatest võimalustest. 

• Kasutage Otsingu menüüd asukoha valimiseks. Kaart ilmub uuesti, valitud punkt 
(Kursor) keskel ja kuvatakse Kursorimenüü saadaval olevate suvanditega. 

• Puudutage ekraani ja siis veel kord, et paigutada Kursor soovitud asukohta. Nüüd 

puudutage , et avada Kursorimenüü. 

Võimalikud on järgmised toimingud. 

Nupp Toiming 

 

Aktiivsel marsruudil kasutab Kursorit alguspunktina, asendades 
praeguse GPS-positsiooni (saadaval ainult Täiustatud režiimis) 

 

Aktiivsel marsruudil kasutab Kursorit sihtkohana, asendades 
eelneva sihtkoha 

 

Aktiivsel marsruudil kasutab Kursorit vahepunktina (vahepealse 
sihtkohana), mis eelneb sihtkohale (saadaval ainult Täiustatud 
režiimis) 

 

Aktiivsel marsruudil kasutab Kursorit sihtkohana, samal ajal 
säilitades eelmise sihtkoha vahepunktina (saadaval ainult 
Täiustatud režiimis) 

 

Kuvab erinevaid marsruute, mis on kalkuleeritud saadaval olevate 
marsruutimismeetoditega. Valige see, mis sobib kõige paremini 
teie vajadustega(saadaval ainult Täiustatud režiimis) 

 
Salvestab Kursori POI-na(saadaval ainult Täiustatud režiimis) 

 

Salvestab Kursori Lemmik asukohana 

 

Salvestab Kursori Teeohutuskaamera asukohana (saadaval ainult 
Täiustatud režiimis) 

 

Märgib kaardi Markeriga Kursori juures (saadaval ainult Täiustatud 
režiimis) 

 

Avab ekraani Kursori asukoha nime, aadressi ja koordinaatteabega 
ning nimekirjaga selle lähedal asuvatest POI-dest 

2.5 Nav N Go iGO 8 mõisted 

2.5.1 Smart Zoom  
Nutikas suum kujutab endast palju rohkemat kui harilik automaatne suum: 

• Järgides marsruuti, mis on kalkuleeritud Nav N Go iGO 8 poolt: pööramiskohale 
lähenedes suurendab see vaadet ning tõstab vaatenurka, et võiksite oma manöövri 
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järgmisel ristteel kergesti ära tunda. Kui järgmise pöördeni on aega, siis suumib see 
välja ning langetab vaatenurga tasapinnale, et näeksite eesolevat teed. 

• Sõites aktiivse marsruudita seadmes Nav N Go iGO 8:  Nutikas suum suurendab 
vaadet, kui sõidate aeglaselt, ja vähendab vaadet kuni määratud piirini, kui sõidate 
suure kiirusega. 

Nutika suumi sisselülitamine 

Puudutage kaarti, et ilmuksid kaardi juhtnupud ja seejärel puudutage , et Nutikas suum 
sisse lülitada. 

Nutika suumi häälestamine 

Puudutage kaarti, et ilmuksid kaardi juhtnupud, ning seejärel puudutage ja hoidke all nuppu 

, et avada Nutika suumi seadete aken. Muutke Nutika suumi suumipiire vastavalt 
vajadusele. 

2.5.2 Asukohamärgised 

2.5.2.1 Praegune GPS-positsioon ja Lukusta teele 

Kui teie GPS-positsioon on saadaval, märgib Nav N Go iGO 8 teie hetkeasukohta  
ikooniga kaardile. Täpne asukohamärgise asetsemine sõltub sõidukitüübist, mida kasutati 
marsruudi kalkuleerimiseks. 
Sõidukitüüpi saate valida Marsruudi seadetest (paaz 76) või Kiirmenüüst (paaz 65). 

• Valides jalakäija:  ikoon on teie täpses GPS-positsioonis. Noole suund näitab 
teie tegelikku liikumissuunda. 

• Valides ühe sõidukitest:  ikoon joondatakse lähimale teele, et eemaldada GPS-
positsiooni tõrkeid. Noole suund on üks tee suundadest. 

Praeguse GPS-positsiooni kasutamiseks puudutage . Kuvatakse Asukohamenüü ja 
võite salvestada GPS-positsiooni ühena järgnevatest:  

• Lemmik 

•  Teeohutuskaamera 

• POI 

• kaardil märkimise Marker 
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2.5.2.2 Hariliku navigeerimise taastamine 

Kui GPS-positsioon on saadaval ja te olete liigutanud kaarti (ikoon  liigub või pole isegi 

nähtav) või kui te olete pööranud kaarti 3D režiimis, ilmub nupp . Puudutage seda, et 
liigutada kaart tagasi GPS-positsiooni ja lülitada uuesti sisse Sõidusuund üleval kaardi asetus 
(kaardi automaatne pööramine). 

Märkus! Isegi juhul, kui liigutate kaarti sõidu ajal, jätkab Nav N Go iGO 8 aktiivse
marsruudi olemasolul navigeerimist: see mängib hääljuhiseid ja kuvab pöörde 
eelvaate ikoone vastavalt teie praegusele GPS-positsioonile. 

2.5.2.3 Valitud asukoht (Kursor) 
Valides asukoha Otsingumenüüst või puudutades kaarti siis, kui kaardi juhtnupud on 
nähtaval, ilmub Kursor kaardil valitud punkti. Nav N Go iGO 8 kuvab Kursori koos helendava 

punase täpiga ( ), et muuta see nähtavaks kõigis suumitasemetes, isegi kui see asub 
3D-kaardi vaate taustal. 

Kui Kursor on paigas, puudutage . Kuvatakse Kursorimenüü ja võite Kursorit kasutada 
ühena järgnevatest: 

• alguspunkt marsruudil; 

• vahepunkt marsruudil; 

• sihtkoht marsruudil. 

Võite otsida ka POI-sid, mis asuvad Kursori ümbruses. 
Või salvestada Kursori asukoha: 

• Lemmikuna 

• Teeohutuskaamerana 

• POI-na 

• kaardil märkimise Markerina 

2.5.2.4 Algne asukoht Kursori menüüs 

Kui Kursori menüü on avatud, näitab eriline ikoon ( ) Kursori asukohta menüü avamisel. 

Võite kaarti liigutada ja suumida ning seada Kursori teise kohta. Ilmub tavaline Kursor ( ) 
ja Kursori menüü nuppude abil saate sooritada toiminguid uue asukoha jaoks. 

Algsesse Kursori asukohta naasmiseks puudutage . Kaart siirdub tagasi asukohta, mida 

kuvati Kursori menüü avamisel ja ikoon  ilmub uuesti. 
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2.5.3 Päevane ja öine värviprofiil 
Nav N Go iGO 8 kasutab päevasel ja öisel ajal erinevaid värviprofiile. 

• Päevased värvid on sarnased paberist teekaartide värvidele. 

• Öine värviprofiil kasutab suurte objektide jaoks tumedaid värve, et hoida keskmist 
ekraani heledust madalal. 

Nav N Go iGO 8 pakub päevaks ja ööseks erinevaid värviprofiile. See võib ka automaatselt 
päevase ja öise režiimi vahel ümber lülituda vastavalt hetkeajale ning GPS-positsioonile mõni 
minut enne päikesetõusu, kui taevas on juba hele, ja mõni minut pärast päikeseloojangut, 
enne kui pimedaks läheb. 

2.5.4 Värviprofiil tunnelites 
Tunnelisse sisenedes muutuvad värvid kaardil. Kõik ehitised kaovad, suured objektid (nagu 
veepinnad või metsad) ja teedevahelised tühjad alad muutuvad mustaks. 
Teed ja tänavad säilitavad siiski oma algsed värvid päevasest või öisest värviprofiilist, mida 
hetkel kasutatakse. 
Pärast tunnelist lahkumist taastuvad algsed värvid. 

2.5.5 Marsruudi kalkuleerimine ja uuesti kalkuleerimine 
Nav N Go iGO 8 kalkuleerib marsruudi vastavalt teie eelistustele. 

• Marsruudi kalkuleerimise meetod 

• Kiire  

• Lühike  

• Ökonoomne  

• Lihtne  

• Sõidukitüübid: 

• Sõiduauto 

• Takso 

• Buss 

• Alarmsõidukid 

• Jalgratas 

• Jalakäija 

• Teetüübid: 

• Sillutamata teed  

• Vajalik luba  

• Kiirteed  

• Maksulised teed  

• Tasulised teed  

• Praamid  



26     

• Piiriületuste planeerimine  

• „Carpool"-rajad (ühiskasutusega autodele) (kuvatakse vaid USA-s kasutamisel) 

Nav N Go iGO 8 kalkuleerib marsruudi automaatselt uuesti, kui kaldute kõrvale väljapakutud 
reisikavast. 
Sõltuvalt TMC-sündmusest, Nav N Go iGO 8 kalkuleerib marsruudi uuesti ka juhul, kui osa 
soovitatud marsruudist on TMC-sündmusega seotud. 
Täiendavat teavet marsruudi planeerimise suvandite kohta vaadake paaz 76. 

2.5.6 Reisikava  
Reisikava on nimekiri marsruudisündmustest, see tähendab sõidujuhised. 

  
Kui olete Kaardiekraanil, saate Reisikava kuvada ühel järgnevatest viisidest. 

• Puudutage ala väljade Pöörde eelvaade ja Reisiandmed vahel, kus kuvatakse 

ülejärgmise manöövri sümbolit (näiteks ). 

• Täiustatud režiimis puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Teil on Reisikava ekraanil järgnevad suvandid. 

Nupp Kirjeldus 
Mõni nimekirja üksustest Avab kaardi valitud manöövriga keskel. 

 
Muudab Reisikava üksikasjalikkuse taset. Tasemed on 
järgnevad: 

• Detailsed juhised: nimekirjas on kõik ristmikud 

• Reisikava: nimekirjas on vaid olulised ristmikud (need, 
millest teatatakse hääljuhistes) 

• Teede nimekiri: nimekiri teedest, mida marsruudil sõites 
kasutatakse 

,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste leidmiseks. 
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Kui kaart on avatud manöövriga keskel: 

Nupp Kirjeldus 

 

Suumib kaardil sisse. 

 

Suumib kaardil välja. 

,  
Liigutab kaarti, et näidata eelmist või järgmist manöövrit. 

 
Avab ekraani, millel saate vältida osa marsruudist, alates valitud 
manöövrist. 

2.5.7 Teekonnalogid  
Nav N Go iGO 8 saab pidada logi teekonna kohta, mida te läbite (paaz 47). 
Teekonnalogi on salvestus muudatustest teie GPS-positsioonis ning see on sõltumatu 
marsruudist, mille kalkuleerib Nav N Go iGO 8. 
Teekonnalogisid saab salvestada, ümber nimetada, taasesitada, kaardil näidata, eksportida 
GPX-vormingus mälukaardile ja kustutada. Vt paaz 70. 
Sõltumata tavalisest teekonnalogist, võite lasta Nav N Go iGO 8 salvestada GPS-andmeid, 
mis on saadud GPS-seadmest. Need logid salvestatakse mälukaardil eraldi tekstifailina ning 
neid ei saa näidata või taasesitada Nav N Go iGO 8. 

NMEA/SIRF logisalvestuse sisselülitamiseks puudutage järgmisi nuppe: , , 

, . 

2.5.8 Marsruudi esitlus 
Simulatsioon sõidutab teid läbi marsruudi, järgides sõidujuhiseid (paaz 46). Saate valida 
suure kiirusega või normaalse sõidukiirusega simulatsiooni. 
Selle abil võite näiteks vaadata, millise silla valis Nav N Go iGO 8 marsruudiks; kui te ei soovi 
seda silda kasutada, saate seda vältida. 
Marsruudi esitlusi saab algatada Marsruudimenüüst, puudutades nuppu  

 (suure kiirusega simulatsioon) või  
(simulatsioon normaalkiirusele). 

2.5.9 POI (Points of Interest / huvipakkuvad punktid) 
Huvipakkuv punkt (POI) on asukoht, mis võib kellelegi kasulik või huvitav olla. Nav N Go iGO 
8 sisaldab tuhandeid POI-sid ja te võite rakenduses luua ka oma POI-d. 
POI-de asukohad märgitakse kaardil spetsiaalsete ikoonidena. POI-de ikoonid on üpris 
suured, nii et tunnete kergesti sümboli ära. Ikoonid on ühtlasi pooleldi läbipaistvad ega varja 
nende taga asuvaid tänavaid ja ristmikke. 
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POI-d on grupeeritud mitmetesse kategooriatesse ja alamkategooriatesse. POI-ikoon, mis on 
kaardiga kaasas, näitab POI-kategooria sümbolit. Kui salvestate oma POI, võite valida sellele 
ikooni sõltumata POI-kategooriast, kuhu te selle paigutanud olete. 

POI-de salvestamine 

POI salvestamiseks asetage Kursor ( ) soovitud asukohta, siis puudutage järgnevaid 

nuppe: , , . 

POI-de haldamine 

Saate valida, milliseid POI-gruppe kaardil näidata ja milliseid peita, ning millistest 
suumitasemetest alates on POI ikoonid nähtavad. Samas kohas saate hallata ka oma 
salvestatud POI-sid. Salvestatud POI-d on võimalik ümber nimetada, liigutada teise POI-
gruppi, muuta selle ikooni või telefoninumbrit ning lisada sellele täiendavat teavet. Puudutage 

järgnevaid nuppe: , , . 

2.5.10 Teeohutuskaamerad  
Teeohutuskaamera asukoht on eriline POI. Neid ei saa sarnaselt teiste POI-dega otsida ja 
kaameraile on eriline lähedus-hoiatus. 

Kas PDA pakutakse koos sisseehitatud Teeohutuskaamerate 
andmebaasiga? Ei 

Kas Teeohutuskaamerate asukohti on võimalik tekstifaili üles laadida? Jah 

Kas Kursorit on võimalik salvestada Teeohutuskaamera asukohana? Jah 

Teeohutuskaamerate salvestamine 

Teeohutuskaamera asukoha salvestamiseks asetage Kursor ( ) soovitud asukohta, siis 

puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Kaamera hoiatus 

Teeohutuskaamerate hoiatuse saab Hoiatuste seadetest sisse lülitada. Puudutage järgnevaid 

nuppe: , , , . 
Kui lähenete Teeohutuskaamerale sisselülitatud hoiatusega, juhtub järgnev. 

• Nähtav hoiatus: Kaameratüüp kuvatakse teise Pöörde eelvaate väljal (näiteks ). 
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• Kuuldav hoiatus: Kui kaamerale pole seatud kiirusepiirangut või teie kiirus on väiksem 
seatud kiirusepiirangust, hoiatab teid kaamera eest üksik piiksatus. 

• Kui te ületate kaamera kiirusepiirangut, juhtub lisaks järgnev: 

• Nähtav hoiatus: kaardinurka ilmub sümbol kiirusepiiranguga (näiteks: ), 

• Kuuldav hoiatus: esitatakse eriline häiresignaal. 

2.5.10.1 Kaameratüübid 
Teeohutuskaameraid on erinevat tüüpi. 

Sümbol Tüüp Kirjeldus 

 

Fikseeritud Mõned kiiruskaamerad seisavad tee kõrval ning on suunatud ühele 
poole, jälgides kas ühte või mõlemat sõidusuunda. Need 
mõõdavad teie hetkekiirust. Nende kiiruskaamerate puhul saate 
määrata kontrollitava sõidusuuna ja kiirusepiirangu. Nav N Go iGO 
8 hoiatab teid, kui vastavas suunas sellisele kiiruskaamerale 
lähenete. Kui ületate kiiruskaamera lähedal kiirusepiirangut, esitab 
Nav N Go iGO 8 erilise hoiatussignaali. 

 

Mobiilsed Osa kiiruskaameratest asuvad sõidukites. Nad ei tööta alati ja nad 
ei ole määratud mõõtma eelmääratud kiirusepiirangut. Hoiatus on 
sarnane fikseeritud kiiruskaamera hoiatusega, kuid kiirusepiirangu 
puudumise tõttu antakse märku ainult kaamerale lähenemisest. 

 

Sisseehitatud Mõned kiiruskaamerad on ehitatud valgusfooride sisse. Need 
töötavad samamoodi nagu fikseeritud kiiruskaamerad, kuid neid on 
keeruline märgata. Lähenemis- ja kiirusehoiatus on samad, mis 
fikseeritud kiiruskaamerate puhul. 

 

Lõigukontroll Need kiiruskaamerad töötavad paaris ning ei mõõda mitte teie 
hetkekiirust, vaid keskmist kiirust kahe kiiruskaamera vahel. 
Mõlemad tuvastavad teie auto ning salvestavad neist möödumise 
täpse aja. Kahest punktist möödumise aja põhjal arvutavad nad 
teie keskmise kiiruse. 
Nav N Go iGO 8 hoiatab teid, kui lähenete sellisele 
kiiruskaamerale, kuid sellest möödumisel jääb hoiatus jõusse ning 
teie keskmist kiirust mõõdetakse niikaua, kuni jõuate teise seda 
tüüpi kaamerani. Kui teie keskmine kiirus ületab kahe 
kiiruskaamera vahelisel teelõigul kehtivat kiirusepiirangut, siis kõlab 
sama hoiatussignaal nagu teistegi kaameratüüpide puhul. 
Juhul, kui Nav N Go iGO 8 ei saa registreerida hetke, mil te teisest 
kiiruskaamerast möödute (näiteks kui see asub tunnelis väljapääsu 
juures, kus GPS-positsioon ei ole veel kättesaadav), siis jääb 
hoiatus jõusse. Hoiatuse väljalülitamiseks puudutage lihtsalt 
kaamera sümbolit ekraanil. 

 

Punane tuli Need kaamerad kontrollivad, kas peatute foori taga. Hoiatus on 
sarnane mobiilse kiiruskaamera omale: kuna kiirusepiirangut ei ole 
seatud, teatatakse vaid kaamera lähedusest. 

2.5.10.2 Kaamera suund 
Kiiruskaamera võib jälgida ühte, kahte või ristmikel isegi enamat sõidusuunda juhul, kui see 
on paigaldatud pöörlevale alusele. Sama kehtib ka punase tule kaamerate kohta. Nav N Go 
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iGO 8 hoiatab teid ainult siis, kui sõidate suunas, mida võidakse jälgida. Kaamerate 
mõõtmissuunda tähistatakse järgnevate sümbolitega. 

Sümbol Kirjeldus 

 

Kaamera kontrollib kiirust teie sõidusuunal. 

 

Kaamera kontrollib kiirust vastassuunal. 

 

Kaamera kontrollib kiirust mõlemal sõidusuunal. 

 

Kaamera võib kontrollida kiirust igal suunal. 

2.5.11 Kiirusepiirangu hoiatus 
Kaardid sisaldavad mõnikord teavet kiirusepiirangute kohta teelõikudel. See teave ei pruugi 
teie piirkonnas olla kättesaadav (küsige kohalikult edasimüüjalt) või kõikide kaardil olevate 
teede kohta täiesti korrektne. 
Saate Nav N Go iGO 8 konfigureerida teid hoiatama, kui ületate kehtivat kiirusepiirangut. 

Puudutage järgnevaid nuppe: , , , . 
Ületades kiirusepiirangut juhtub järgnev: 

• Nähtav hoiatus: kaardinurka ilmub sümbol kiirusepiiranguga (näiteks: ). 

• Kuuldav hoiatus: Esitatakse häälsõnum, kasutades valitud hääljuhiste profiili. 

2.5.12 TMC (Traffic Message Channel/liiklusinfo kanal) 
Nav N Go iGO 8 saab pakkuda teile veelgi paremaid marsruute, kui Liiklusinfo kanal (TMC) 
on kättesaadav. TMC on FM-raadio andmesüsteemi FM Raadio andmesüsteem (RDS) 
spetsiifiline rakendus, mida kasutatakse reaalajas liiklus- ja ilmateabe edastamiseks. 
TMC on seadmel Nav N Go iGO 8 vaikimisi sisse lülitatud. 

Märkus! TMC ei ole ülemaailmselt kättesaadav. See ei pruugi teie piirkonnas saadaval
olla. Küsige täpsemat teavet kohalikult edasimüüjalt. 

Teil on vaja TMC-vastuvõtjat, mis on ühendatud teie seadmega, et saaksite TMC-andmeid 
vastu võtta. 
Kui teie asukohas edastatakse avalikke TMC-andmeid, siis võtab Nav N Go iGO 8 saadud 
TMC-andmed automaatselt arvesse. Teil ei ole vaja programmi juures midagi seadistada. 
Vastuvõtja otsib automaatselt FM-raadiojaamadelt TMC-andmeid ning dekodeeritud teavet 
kasutatakse koheselt marsruudi planeerimisel. Kohe, kui Nav N Go iGO 8 saab liiklusteate, 
mis võib teie marsruuti mõjutada, hoiatab programm teid, et toimub uue marsruudi 
kalkulatsioon ning navigatsioon jätkub marsruudil, mis on ajakohaseid liiklusteateid arvesse 
võttes kõige optimaalsem. 
Vajadusel saate muuta TMC-ga seotud seadeid või valida vastuvõtuks kindla raadiojaama. 

Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 
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3 Navigeerimine Nav N Go iGO 8 abil 
Võite oma marsruudi Nav N Go iGO 8 abil mitmel viisil määrata. 

• Kui vajate lihtsat marsruuti (marsruut ühe sihtkohaga, ilma vahepealsete 
vahepunktideta), võite valida sihtkoha ja hakata kohe selle suunas navigeerima. 

• Saate planeerida ka mitmepunktilise marsruudi (saadaval ainult Täiustatud režiimis) 

• Saate marsruudi planeerida ka sõltumatult oma praegusest GPS-positsioonist või isegi 
ilma GPS-vastuvõtuta. (saadaval ainult Täiustatud režiimis) 

3.1 Sihtkoha valimine marsruudil 
Nav N Go iGO 8 pakub mitmeid viise oma sihtkoha ja vahepunktide (vahepealsete 
sihtkohtade valimiseks): 

• Kasutage valitud kohta kaardil (Kursor) (paaz 31). 

• Sisestage täisaadress või osa aadressist, näiteks tänava nimi ilma majanumbrita või 
kahe ristuva tänava nimed (paaz 32). 

• Sisestage aadress koos postiindeksiga (paaz 39). Niiviisi ei ole teil vaja valida asula 
nime ja tänavanimede otsing võib samuti kiirem olla. 

• Kasutage koordinaate (paaz 43) 

• Kasutage salvestatud asukohta: 

• Lemmikud (paaz 40) 

• POI-d (paaz 41) 

• Ajalugu varem määratud sihtkohtadest ja vahepunktidest (paaz 42) 

Nõuanne! Kui soovite marsruuti hiljem kasutada, salvestage see enne navigeerimise 

alustamist. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

3.1.1 Kursori sihtkohana valimine 
1. Leidke oma sihtkoht kaardil: liigutage ja mastaapige kaarti vastavalt vajadusele (paaz 

15). 

2. Puudutage asukohta, mida soovite valida oma sihtkohaks. Sinna ilmub Kursor ( ). 

3. Puudutage , et avada Kursorimenüü. 

4. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 
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Nõuanne! Kui teate, et kasutate sihtkohta hiljem, siis salvestage see Kursorimenüü
kuvamisel POI-na või pange see esmalt oma Lemmikute loendisse.
Kursorimenüü naaseb automaatselt sama punktiga. Nüüd saate seda 
kasutada marsruudipunktina. 

3.1.2 Aadressi või aadressi-osa sisestamine 
Kui teate vähemalt osa aadressist, siis on see kiireim viis valida sihtkoht antud marsruudil. 
Kasutades sama ekraani, saate leida aadressi, kui sisestate: 

• täpse aadressi, koos majanumbriga; 

• asula keskuse 

• ristmiku; 

• tänava keskpunkti; 

• ükskõik millise ülalnimetatutest, kui alustate otsingut postiindeksiga (paaz 39) 

3.1.2.1 Aadressi sisestamine (Euroopa) 
Mõnedes riikides ei kasutata aadresside juures osariikide nimesid. Pärast riigi valimist on 
järgmiseks sammuks asula määramine. Ekraanil on neli joont: 

  
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi ja asula, kus te asute. Vajadusel puudutage riigi 
nimega nuppu ja valige loendist teine riik. 

3. Vajaduse korral muutke asulat: 

• Asula valimiseks hiljuti kasutatute loendist puudutage nuppu . 

• Uue asula sisestamiseks: 

1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, 

puudutage . 

2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 
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• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis 
vastavad sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend 
enne kui see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist asula. 

4. Sisestage tänava nimi: 

1. Puudutage . 

2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad 
sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist tänav. 

5. Sisestage majanumber: 

1. Puudutage . 

2. Sisestage majanumber klaviatuuril. 

3. Puudutage  aadressi sisestamise lõpetamiseks. 

6. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.2.2 Aadressi sisestamine (Põhja-Ameerika, Austraalia) 
Mõnedes riikides lisatakse aadressile ka osariigi nimi. Kui te asute ühes neist või valite mõne 
taolise riigi loendist, kuvatakse ekraanile viis joont: 

  
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 
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2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi, osariigi ja asula, kus te asute. Vajadusel 
puudutage riigi nimega nuppu ja valige loendist teine riik. Valides uue riigi, tuleb teil 

valida ka osariik või puudutada , et otsida asulat sõltumata osariigist, 
kus see paikneb. 

3. Kui te riiki ei vahetanud, jääb teil endiselt alles võimalus seda teha. Puudutage riigi 
nimega nuppu ja valige loendist uus riik. 

4. Vajaduse korral muutke asulat: 

• Asula valimiseks hiljuti kasutatute loendist puudutage nuppu . 

• Uue asula sisestamiseks: 

1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, 

puudutage . 

2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis 
vastavad sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend 
enne kui see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist asula. 

5. Sisestage tänava nimi: 

1. Puudutage . 

2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad 
sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist tänav. 

6. Sisestage majanumber: 

1. Puudutage . 

2. Sisestage majanumber klaviatuuril. 

3. Puudutage  aadressi sisestamise lõpetamiseks. 

7. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 
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3.1.2.3 Aadressi sisestamine, kui majade numeratsiooni on taasalustatud 
Leidub pikki tänavaid, kus majade numeratsioon on mingist hetkest taasalustatud. Seetõttu 
võib taolistel puhkudel sama majanumber esineda samal tänaval kaks korda või koguni 
rohkem. Sel juhul tuleb teil pärast majanumbri sisestamist valida asjakohane aadress 
piirkonna/linnaosa teabe alusel. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi/osariigi ja asula, kus te asute. Vajadusel 
puudutage riigi/osariigi nimega nuppu ja valige loendist teine üksus. 

3. Vajaduse korral muutke asulat: 

• Asula valimiseks hiljuti kasutatute loendist puudutage nuppu . 

• Uue asula sisestamiseks: 

1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, 

puudutage . 

2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis 
vastavad sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend 
enne kui see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist asula. 

4. Sisestage tänava nimi: 

1. Puudutage . 

2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad 
sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist tänav. 

5. Sisestage majanumber: 

1. Puudutage . 

2. Sisestage majanumber klaviatuuril. 

3. Puudutage  aadressi sisestamise lõpetamiseks. 
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6. Kuvatakse kattuvate aadresside loend. Puudutage soovitud aadressi. 

7. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.2.4 Aadressi sisestamine piirkonda/linnaosa teadmata 
Pikad tänavad võivad ulatuda mitmesse piirkonda või linnaossa. Te ei pruugi teada, millises 
täpselt asub teid huvitav majanumber. Sel juhul toimige järgnevalt: 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi/osariigi ja asula, kus te asute. Vajadusel 
puudutage riigi/osariigi nimega nuppu ja valige loendist teine üksus. 

3. Vajaduse korral muutke asulat: 

• Asula valimiseks hiljuti kasutatute loendist puudutage nuppu . 

• Uue asula sisestamiseks: 

1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, 

puudutage . 

2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis 
vastavad sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend 
enne kui see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist asula. 

4. Sisestage tänava nimi: 

1. Puudutage . 

2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad 
sisestatule; 

• puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

4. Tänava valimise asemel puudutage . 
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5. Sisestage majanumber: 

1. Puudutage . 

2. Sisestage majanumber klaviatuuril. 

3. Puudutage  aadressi sisestamise lõpetamiseks. 

6. Kuvatakse kattuvate aadresside loend. Puudutage soovitud aadressi. 

7. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.2.5 Ristmiku sihtkohana valimine 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi/osariigi ja asula, kus te asute. Vajadusel 
puudutage riigi/osariigi nimega nuppu ja valige loendist teine üksus. 

3. Vajaduse korral muutke asulat: 

• Asula valimiseks hiljuti kasutatute loendist puudutage nuppu . 

• Uue asula sisestamiseks: 

1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, 

puudutage . 

2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis 
vastavad sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend 
enne kui see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist asula. 

4. Sisestage tänava nimi: 

1. Puudutage . 

2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad 
sisestatule; 
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• Puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist tänav. 

5. Puudutage nuppu . 

• Kui on vaid mõned ristuvad tänavad, kuvatakse nende loend koheselt. 

• Pikema tänava puhul kuvatakse klaviatuuriekraan. Alustage klaviatuuril ristuva 
tänava nime sisestamist. Kui trükkimise ajal on teie sisestatud andmetele 
vastavaid tänavaid võimalik näidata ühel ekraanil, kuvatakse nende loend 
koheselt. 

6. Puudutage loendis soovitud ristuvat tänavat. 

7. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.2.6 Linnakeskuse sihtkohana valimine 
Kesklinn ei ole asula geomeetriline keskpunkt vaid meelevaldne punkt, mille kaardi loojad on 
valinud. Väikelinnades ja külades on see tavaliselt kõige olulisem risttee, suuremates 
linnades on see oluline risttee. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi/osariigi ja asula, kus te asute. Vajadusel 
puudutage riigi/osariigi nimega nuppu ja valige loendist teine üksus. 

3. Vajaduse korral muutke asulat: 

• Asula valimiseks hiljuti kasutatute loendist puudutage nuppu . 

• Uue asula sisestamiseks: 

1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, 

puudutage . 

2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis 
vastavad sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend 
enne kui see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist asula. 
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4. Puudutage nuppu . 

5. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.2.7 Aadressi sisestamine koos postiindeksiga 
Kõiki ülalnimetatud aadressi otsimise mooduseid on võimalik kasutada ka selliselt, et asula 
nime asemel sisestatakse postiindeks. Järgnevalt on toodud täisaadressi sisaldav näide: 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vaikimisi pakub Nav N Go iGO 8 riigi/osariigi ja asula, kus te asute. Vajadusel 
puudutage riigi/osariigi nimega nuppu ja valige loendist teine üksus. 

3. Puudutage nuppu asula nimega ja sisestage postiindeks. 

1. Alustage postiindeksi sisestamist klaviatuuril. 

2. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• Pärast paari numbri sisestamist kuvatakse loendis kattuvad tulemused. 

• Puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

3. Valige loendist asula. 

4. Sisestage tänava nimi: 

1. Puudutage . 

2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril. 

3. Tulemuste loendisse sisenemine: 

• pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad 
sisestatule; 

• Puudutage , et avada tulemusteloend enne kui 
see automaatselt kuvatakse. 

4. Valige loendist tänav. 

5. Sisestage majanumber: 

1. Puudutage . 

2. Sisestage majanumber klaviatuuril. 

3. Puudutage  aadressi sisestamise lõpetamiseks. 
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6. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.2.8 Nõuanded aadresside kiirelt sisestamiseks 

• Kui sisestate asula või tänava nime, kuvab Nav N Go iGO 8 vaid neid märke, mis 
ilmuvad võimalikes otsingutulemustes. Teised märgid on halliks värvitud. 

• Sisestades asula nime või tänavanime, puudutage nuppu  
mõne tähe järel; Nav N Go iGO 8 loetleb üksused, mis sisaldavad määratud tähti. 

• Saate ristmiku leidmist kiirendada. 

• Otsige esimesena tänavat, millel on vähemlevinud või tavatum nimi; selle 
leidmiseks piisab vähematest tähtedest. 

• Kui üks tänavatest on lühem, siis otsige seda esimesena. Seejärel leiate teise 
kiiremini. 

• Otsida saab nii tee tüübi kui nime järgi. Kui sama sõna esineb mitmes nimes, näiteks 
tänavate, teede ja puiesteede nimedes, saate tulemused kiiremini, kui sisestate 
tänavatüübi esimese tähe. Näiteks, sisestage Pi APine Avenue leidmiseks ja Pine 
Streetsi ja Pickwick Roadsi kõrvale jätmiseks. 

• Võite otsida ka postiindeksite seast. See on kasulik juhul, kui tänavanimi on tavaline ja 
kasutusel erinevates linna osades. 

3.1.3 Sihtkoha oma Lemmikutest valimine 
Võite asukoha, mille olete juba Lemmikuna salvestanud, valida oma sihtkohaks. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiim) või ,  
(Täiustatud režiim). 

2. Puudutage Lemmikut, mida soovite valida oma sihtkohaks. 

3. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 
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3.1.4 Sihtkoha POI-de hulgast valimine 
Võite valida sihtkoha POI-de hulgast, mis olid Nav N Go iGO 8 kaasas või mille olete varem 
ise loonud. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Valige ala, mille ümbrusest peaks POI-sid otsima: 

• : POI-d otsitakse antud aadressi ümbrusest. 

• : Ekraanile kuvatakse kaart, kus Kursor asub keskel. Muutke vajadusel 

Kursori asukohta, seejärel puudutage . POI-d otsitakse 
antud asukoha ümbrusest. 

• : POI-d otsitakse praeguse GPS-positsiooni ümbrusest. 

• : POI-d otsitakse selle sihtkoha ümbrusest, mis on näidatud 
aktiivsel marsruudil. 

• : POI-d otsitakse mitte antud punkti ümbrusest, vaid aktiivsel 
marsruudil POI-deni jõudmiseks vajaliku ümbersõidu pikkuse järgi. See võib olla 
kasulik, kui otsite vaid minimaalset ümbersõitu tekitavat hilisemat peatuspaika, 
näiteks peatselt teelejäävaid bensiinijaamu või restorane. 

3. Võite otsingut järgnevalt kitsendada: 

• Valige POI-grupp (näiteks Majutus), ja pärast seda vajaduse korral POI-
alamgrupp (näiteks Hotell või motell). 

• POI-de leidmiseks nende nime järgi, puudutage  ja 
kasutage nimeosa sisestamiseks klaviatuuri. 

• Kõikide POI-de loetlemiseks, mis asuvad antud POI-grupis, puudutage 

. 

4. [valikuline] Kui tulemuste loend viimaks kuvatakse, võite seda sorteerida: 

• : loendi tähestikuline sorteerimine (saadaval, kui otsite ühe 
asukoha ümbrusest) 

• : loendi sorteerimine linnulennul kauguse järgi praegusest 
asukohast (saadaval, kui otsite ühe asukoha ümbrusest) 
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• : loendi sorteerimine marsruudil sõidetava kauguse järgi 
praegusest asukohast (saadaval, kui otsite aktiivselt marsruudilt) 

• : loendi sorteerimine vajamineva ümbersõidu järgi 
(saadaval, kui otsite aktiivselt marsruudilt) 

5. Puudutage soovitud POI-d loendis. 

6. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.5 Sihtkoha valimine salvestatud POI-otsingu kriteeriumi alusel 
POI-otsingu kriteeriumi saab salvestada POI alalõiku Haldusmenüüs, ent Nav N Go iGO 8 on 
tarnimisel juba varustatud mõnede salvestatud otsingukriteeriumitega, mida te saate POI-d 
otsides koheselt kasutada. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Puudutage . 

3. Valige üks salvestatud kriteeriumitest ja seejärel kuvatakse kattuvaid POI-sid sisaldav 
loend. 

4. Puudutage soovitud POI-d loendis. 

5. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.6 Sihtkoha Ajaloost valimine 
Sihtkohad, mille olete varem seadnud, kuvatakse Ajaloos. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe:  (Lihtrežiimis) või ,  
(Täiustatud režiimis). 

2. Vajadusel liikuge  abil eelmisele või järgmisele leheküljele, et näha varasemaid 
sihtkohti. 

3. Puudutage soovitud üksust. 
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4. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.1.7 Sihtkoha valimine selle koordinaatide sisestamisega 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 
Toimingut selgitatakse alustades Navigatsioonimenüüst. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe: , . 

2. [valikuline] Puudutage , et muuta kuvatavate koordinaatide 
vormingut. 

3. Puudutage laiuskraadide või pikkuskraadide väärtusi, et koordinaate muuta. 

4. Sisestage koordinaatide väärtused klaviatuuril vormingus WGS84: laiuskraadid (N või 
S) ja pikkuskraadid (E või W). 

5. Puudutage . 

6. Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage 

 (Lihtrežiim) või  (Täiustatud režiim) 
Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada 
navigeerimist. 

3.2 Mitmepunktilise marsruudi loomine (vahepunkti sisestamine) 
Mitmepunktilised marsruudid luuakse tavaliste marsruutide põhjal, seega peab esmalt olema 
mõni marsruut aktiveeritud. Üks moodus marsruudi pikendamiseks on säilitada senine 
sihtkoht ja lisada vahepunktid (vahepealsed sihtkohad). 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 

1. Valige uus asukoht nagu seda eelnevates osades tegite. Sellest saab täiendav sihtkoht 
marsruudil. 

2. Kuvatakse kaart, valitud punktiga keskel, ning Kursorimenüü avaneb automaatselt. 

3. Puudutage , et lisada punkt vahepealse sihtkohana enne lõplikku 
sihtkohta antud marsruudil. 

4. [valikuline] Rohkemate punktide marsruudile lisamiseks korrake ülalnimetatud samme 
nii mitmel korral, kui soovite. 

Kui sisestate vahepunkti marsruudile, mis on juba mitmepunktiline marsruut, kuvatakse 
automaatselt Marsruudi muutmise ekraan, kus saate määrata vahepealse marsruudipunkti 
asukoha. Kui avate ekraani, on uus vahepunkt asetatud viimaseks vahepunktiks enne lõplikku 
sihtkohta. Uus punkt on loendis valitud punkt. 
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Teil on järgmised võimalused. 

Nupp Toiming 

 

Valitud punkt liigub loendis üles (muutub vahepunktiks, milleni jõutakse 
varem). Puudutage seda nuppu korduvalt ja punkt muutub 
alguspunktiks antud marsruudil. 

 

Valitud punkt liigub loendis alla (muutub vahepunktiks, milleni jõutakse 
hiljem). Puudutage seda nuppu korduvalt ja punkt muutub lõplikuks 
sihtkohaks antud marsruudil. 

 

Marsruut pööratakse ümber. Alguspunkt muutub sihtkohaks, sihtkoht 
muutub alguspunktiks ja kõikidesse vahepunktidesse jõutakse 
varasemaga võrreldes vastupidises järjekorras. 

 

Marsruut optimeeritakse. Alguspunkt ja sihtkoht jäävad endistesse 
asukohtadesse, kuid vahepunktid korraldatakse ümber, et saavutada 
lühim võimalik marsruut. 

 

Valitud punkt eemaldatakse marsruudilt. Marsruut jääb selliseks, nagu 
see oli enne uue punkti lisamist. 

Marsruut kalkuleeritakse uuesti automaatselt iga kord, kui lisate uue punkti, ja te võite 
koheselt navigeerimist alustada. 

3.3 Mitmepunktilise marsruudi loomine (uue sihtkoha lisamine) 
Mitmepunktilised marsruudid luuakse tavaliste marsruutide põhjal, seega peab esmalt olema 
mõni marsruut aktiveeritud. Üks moodus marsruudi pikendamiseks on lisada uus sihtkoht. 
Eelmine sihtkoht muutub marsruudi viimaseks vahepunktiks. 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 

1. Valige uus asukoht nagu seda eelnevates osades tegite. Sellest saab täiendav sihtkoht 
marsruudil. 

2. Kuvatakse kaart, valitud punktiga keskel, ning Kursorimenüü avaneb automaatselt. 

3. Puudutage , et avada täielik Kursorimenüü täiendavate 
funktsioonidega. 

4. Puudutage , et lisada punkt uue lõpliku sihtkohana muutes 
eelmise viimaseks vahepealseks sihtkohaks. 

5. [valikuline] Rohkemate punktide marsruudile lisamiseks korrake ülalnimetatud samme 
nii mitmel korral, kui soovite. 

Marsruut kalkuleeritakse uuesti automaatselt iga kord, kui lisate uue punkti, ja te võite 
koheselt navigeerimist alustada. 
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3.4 Marsruudi muutmine 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 

Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 
Kuvatakse marsruudipunktide loend, milles kõige kõrgemal asub alguspunkt ja kõige 
madalamal sihtkoht. Kui marsruudil on mitu vahepunkti, tuleb teil kogu loendi nägemiseks 
võib-olla lehekülgi kerida. 
Puudutage ühte loendis asuvat marsruudipunkti. Teil on järgmised võimalused. 
 
 

Nupp Toiming 

 

Valitud punkt liigub loendis üles (muutub vahepunktiks, milleni jõutakse 
varem). Puudutage seda nuppu korduvalt ja punkt muutub 
alguspunktiks antud marsruudil. 

 

Valitud punkt liigub loendis alla (muutub vahepunktiks, milleni jõutakse 
hiljem). Puudutage seda nuppu korduvalt ja punkt muutub lõplikuks 
sihtkohaks antud marsruudil. 

 

Marsruut pööratakse ümber. Alguspunkt muutub sihtkohaks, sihtkoht 
muutub alguspunktiks ja kõikidesse vahepunktidesse jõutakse 
varasemaga võrreldes vastupidises järjekorras. 

 

Marsruut optimeeritakse. Alguspunkt ja sihtkoht jäävad endistesse 
asukohtadesse, kuid vahepunktid korraldatakse ümber, et saavutada 
lühim võimalik marsruut. 

 

Valitud punkt eemaldatakse marsruudilt. 

Marsruut kalkuleeritakse uuesti automaatselt niipea, kui te väljute sellelt ekraanilt, ja te saate 
kohe alustada navigeerimist. 

3.5 Kogu marsruudi vaatamine kaardil (Mahuta ekraanile) 
Kaarti saab liigutada ja mastaapida, et näha kogu marsruuti täies ulatuses. Teil pole vaja 
kaarti käsitsi liigutada. Planeeri kaardil funktsioon teeb seda teie eest. 
Täiustatud režiimis on Planeeri kaardil funktsiooni sisenemiseks järgnevad võimalused: 

• Otsingumenüü kaudu: puudutage , , . 

• Marsruudi info ekraani kaudu: puudutage , , ,  

. 

• Marsruudi info ekraani kaudu otsetee abil: puudutage , . 
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Lihtrežiimis saate kasutada ainult viimast võimalust. 

3.6 Marsruudi simulatsiooni vaatamine 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 
Toimingut selgitatakse alustades Kaardiekraanilt. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe: , . 

2. Kuvatakse Marsruudimenüü. Marsruudi simulatsiooni käivitamiseks on kaks viisi. 

• Puudutage , et käivitada simulatsioon suurel kiirusel, 
mis annab teile marsruudist kiire ülevaate. 

• Puudutage , et käivitada simulatsioon normaalkiirusel 
koos hääljuhiste teadetega. See suvand on vaid näitlikustamise eesmärgil või 
marsruudi raskete kohtade eelnevaks kontrolliks. 

3. Simulatsiooni saab igal hetkel katkestada, puudutades . 

3.7 Turvarežiimi sisselülitamine 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 
Turvarežiim lülitab kiirusel üle 10 km/h (6 miili/h) puutetundliku ekraani välja, et teie 
tähelepanu teel püsiks. Sõitmise ajal ei saa te määrata uut sihtkohta või muuta seadeid. 
Ainus ekraani juhtelement, mis jääb sisselülitatuks on žest, mis viib teid tagasi 
Kaardiekraanile. 
Toimingut selgitatakse alustades Kaardiekraanilt. 

Puudutage järgnevaid nuppe: , , , . 

3.8 Aktiivse marsruudi peatamine 
Te ei pea aktiivset marsruuti peatama – kui hakkate uuesti sõitma, taaskäivitab Nav N Go 
iGO 8 hääljuhised teie asukohast. 
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3.9 Järgmise vahepunkti kustutamine marsruudilt 
Lihtsaim viis eeloleva marsruudipunkti (järgmise vahepunkti) kustutamiseks nii Lihtrežiimis kui 
ka Täiustatud režiimis on avada Marsruudi info ekraan, puudutades Pöörde eelvaate välja 

( ) Kaardiekraanil ja siis puudutades . 

Täiustatud režiimis on teil veel üks võimalus. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

, . 

3.10 Aktiivse marsruudi kustutamine 
Lihtsaim viis aktiivse marsruudi kustutamiseks nii Lihtrežiimis kui ka Täiustatud režiimis on 

avada Marsruudi info ekraan, puudutades Pöörde eelvaate välja ( ) Kaardiekraanil ja siis 

puudutades . 

Täiustatud režiimis on teil veel üks võimalus. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

. 

Märkus! Kui aktiivsel marsruudil on vahepunktid, ei saa te marsruuti Marsruudi info 

ekraanilt koheselt kustutada. Puudutage  korduvalt, 

kuni kõik vahepunktid kaovad ja ilmub nupp . 
Puudutage seda kogu marsruudi tühistamiseks. 

3.11 Teekonnalogide kasutamine 
Nav N Go iGO 8 võib salvestada teekonna (kuidas teie GPS-positsioon muutus), mida te 
sõidate. 

Nõuanne! Teil pole selle jaoks vaja sihtkohta valida ja marsruuti luua; võite oma
sõiduteekonna sõidu ajal salvestada. 

See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 
Toimingut selgitatakse alustades Kaardiekraanilt. 
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Läbitud teekonna salvestamine (Teekonnalogi loomine) 

1. Alustage sõitmist. 

2. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

3. Alustage salvestamist: puudutage nuppu . 

Naasete kaardile ja saate sõitmist jätkata. 

4. Korrake ülalnimetatud samme, seejärel puudutage hiljem , et 
salvestamine peatada. Nav N Go iGO 8 märgistab Teekonnalogi ajatempliga. 

(Alternatiivina võite puudutada nuppu  Kiirmenüüs, et alustada ja hiljem selleks, et 
lõpetada Teekonnalogi salvestamine.) 

Teekonnalogi simulatsioon kaardil 

1. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

2. Leidke soovitud Teekonnalogi ja siis puudutage nuppu  selle kõrval. 

3. Kaart naaseb ja algab Teekonnalogi simulatsioon (elutruu taasesitus). 

4. Võite igal hetkel taasesituse seisata, puudutades nuppu . 

Teekonnalogi värvi muutmine 

1. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

2. Puudutage soovitud Teekonnalogi ja seejärel puudutage ühte värvinuppu. 

3.12 Marsruudi salvestamine 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 
Toimingut selgitatakse alustades Kaardiekraanilt. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

2. Sisestage salvestatud marsruudi nimi ja seejärel puudutage . 
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Kui salvestate marsruudi, ei salvesta Nav N Go iGO 8 mitte ainult marsruudipunkte, vaid kogu 
reisikava: 

• Salvestatud marsruut võis saada TMC-teabe poolt mõjutatud. Kui kasutate marsruuti 
hiljem, kuvatakse seda sellisena nagu salvestamisel, aga kui seda on vaja uuesti 
kalkuleerida, kasutatakse uue marsruudi jaoks praegust TMC-teavet. 

• Kui värskendasite oma kaardi alates marsruudi esmakordsest salvestamisest, tunneb 
Nav N Go iGO 8 teie muudatuse ära ja kalkuleerib sõidujuhised uuesti vastavalt 
viimasele kättesaadavale kaarditeabele. 

• Nav N Go iGO 8 kustutab marsruudilt kõik need vahepunktid, mille olete navigeerides 
juba läbinud ja teeosad, mis nendeni viisid. Selle vältimiseks, kui soovite marsruudi 
salvestada, peate selle salvestama enne, kui alustate navigeerimist. 

3.13 Salvestatud marsruudi laadimine 
See omadus on saadaval ainult Täiustatud režiimis. 
Toimingut selgitatakse alustades Kaardiekraanilt. 

1. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

2. Puudutage marsruuti, mida soovite navigeerida. 

3. Väga tõenäoliselt juhul, kui salvestatud marsruudi alguspunkt erineb praegusest GPS-
positsioonist, peate kinnitama, kas soovite lõpetada navigeerimise praegusest GPS-
positsioonist, et kasutada laaditud marsruudi alguspunkti. 

• Kui valite selle suvandi, lülitatakse automaatne teelt eemaldumise kalkulatsioon 
välja. 

• Kui otsustate jätta praeguse GPS-positsiooni alguspunktiks, kalkuleeritakse 
marsruut teie praegusest asukohast alates uuesti. 

4. Kuvatakse kaart ja saate navigeerimist alustada. 



50     

4 Teatmik (Täiustatud režiim) 
Järgnevatelt lehekülgedelt leiate Nav N Go iGO 8 Täiustatud režiimis kuvatavate 
menüüekraanide kirjeldused. Tavarežiimis töötavad need funktsioonid samamoodi, kuid neid 
on saadaval vähem. 

Navigatsioonimenüü. 

Nav N Go iGO 8 kuvab käivitamisel Navigatsioonimenüü. Sellelt pääsete juurde järgnevatele 
ekraanidele. 

Ekraan Nupp Kirjeldus 
Kaart 

 

Kaardiekraan. 

Otsing 

 
Sihtkoha (näiteks aadress või POI) valimine või Nav N 
Go iGO 8 otsingumootori kasutamine mõnel muul 
põhjusel (näiteks, et otsida telefoninumbrit või POI-d). 

Marsruut 

 

Aktiivse marsruudi haldamine (selle kohta teabe 
hankimine, selle osade muutmine või kustutamine) või 
marsruudi ilma GPS-vastuvõtuta planeerimine. 

Haldus  

 

Kasutajaandmete nagu salvestatud asukohtade (POI-
de, Lemmikute, Markerite ja Ajaloo üksused), 
Salvestatud marsruutide ja Teekonnalogide 
haldamine. 

Seaded 

 

Nav N Go iGO 8 käitumise (näiteks kaardi paigutuse 
navigeerimise ajal), kasutatavate keelte või hoiatuste 
haldamine. 

4.1 Kaardiekraan  
Nav N Go iGO 8 on peamiselt mõeldud maal navigeerimiseks. Seepärast meenutavad Nav N 
Go iGO 8 kaardid välimuselt paberist teekaarte. Ent Nav N Go iGO 8 annab teile palju 
rohkem kui harilikud paberkandjal kaardid – te saate kaardi välimust ja sisu kohandada. 
Kõige tähtsam ja enim kasutatav Nav N Go iGO 8 ekraan on Kaardiekraan. 
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Navigeerimise ajal näitab ekraan marsruudi teavet ja teekonna andmeid (vasak kuvatõmmis), 
kuid kaarti puudutades ilmuvad paariks sekundiks lisanupud ja juhtelemendid (parem 
kuvatõmmis). Suurem osa ekraanist käitub nuppudena. 

Sümbol Nimi Toiming 

 

Pöörde eelvaade, see 
tähendab järgmine 
marsruudisündmus 

Avab ekraani Marsruudi info 

 

Ülejärgmine 
marsruudisündmus 

Avab Reisikava 

 

Tee andmed  Avab ekraani Teeteave 

   

Aku olek  Avab Kiirmenüü 

   

GPS-positsiooni kvaliteet  Avab Kiirmenüü 

 

Marsruudi kalkuleerimisel 
kasutatud sõiduk  

Avab Kiirmenüü 

Ülemine rida Järgmine tänav  pole kasutusel 

Alumine rida Praegune tänav ning 
majanumbrid vasakul ja 
paremal 

pole kasutusel 

,  

Kaardikuva režiimid  Vahetab 2D ja 3D kaardirežiimi 
vahel 

 

Menüü  Avab Navigatsioonimenüü. 

 

Ümbersõit  Avab Ümbersõidu ekraani, 
pakkudes kaht moodust marsruudi 
muutmiseks: 

• Salvestatud 
otsingukriteeriumite loend; 

• nupp marsruudi osade 
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Sümbol Nimi Toiming 
vältimiseks 

 

Asukohamenüü (kuvatakse 
marsruudi navigeerimisel) 

Avab Asukohamenüü 

 
Kursorimenüü (kuvatakse, 
kui pole GPS-positsiooni 
või Kursor pole praegusel 
GPS-positsioonil) 

Avab Kursori menüü 

   

Ava/Sulge Kaardi juhtnupud Puudutage seda nuppu, et kuvada 
või peita järgnevad kaardi 
juhtnupud: 

• Suurendamine ja 
vähendamine 

• Pööramine paremale ja 
vasakule (ainult 3D-kaardil) 

• Kallutamine üles ja alla 
(ainult 3D-kaardil) 

• Suumi valmisseadete nupud 
(ainult 2D-kaardil) 

• Kallutamise ja suumi 
valmisseadete nupud (ainult 
3D-kaardil) 

• GPS-positsiooni naasmise 
nupp 

• Smart Zoom seaded 

,  

Pööramine vasakule, 
pööramine paremale 

Pöörab 3D režiimis kaarti vasakule 
või paremale 

,  

Kalluta üles, kalluta alla Kallutab kaarti 3D režiimis 

,  

Suurendamine, 
vähendamine 

Mastaabib kaarti 

 

Naasmine GPS-positsiooni 
(ilmub, kui GPS-positsioon 
on saadaval ja olete kaarti 
liigutanud) 

Puudutage seda nuppu, et liigutada 
kaart tagasi praegusesse GPS-
positsiooni. Kui kaarti on pööratud 
3D-režiimis, lülitatakse uuesti sisse 
ka kaardi automaatne pööramine. 

 

Lülita Smart Zoom sisse 
(asendab eelmise nupu, kui 
GPS-positsiooni pole või 
kaarti pole liigutatud) 

Puudutage seda nuppu korra, et 
Smart Zoom sisse lülitada. 
Hoidke nuppu all, et valida Smart 
Zoom suumipiirid. 

 

Suumi valmisseadete 
nupud (saadaval ainult 
Täiustatud režiimis) 

Puudutage üht eelseadete 
nuppudest, et määrata suumi tase 
kindlaks, eelmääratud väärtuseks. 
Smart Zoom on välja lülitatud. 
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Sümbol Nimi Toiming 
Need nupud on 2D-režiimis 
kättesaadavad. 
Hoidke all üht nuppudest et 
määrata selle väärtuseks praegune 
suumitase või et lähtestada see 
originaalsele väärtusele. 

 

Kallutamise valmisseadete 
nupud (saadaval ainult 
Täiustatud režiimis) 

Puudutage üht eelseadete 
nuppudest, et määrata kalde ja 
suumi tasemed kindlateks, 
eelmääratud väärtusteks. Smart 
Zoom on välja lülitatud. Need 
nupud on kättesaadavad 3D-
režiimis. 
Hoidke all üht nuppudest, et 
määrata selle väärtuseks praegune 
kalde ja suumitase või et 
lähtestada see originaalsele 
väärtusele. 

 

Praegune GPS-positsioon 
(lähimal teel) 

pole kasutusel 

 

Kursor (valitud punkt 
kaardil) 

pole kasutusel 

 

Sõidurea info  pole kasutusel 

Oranž joon Aktiivne marsruut  pole kasutusel 

 

Kaardi mastaap (ainult 2D 
kaardirežiimis) 

pole kasutusel 

4.1.1 Ikoonid kaardil 
Kaardil on mitmed olekuikoonid. Enamus neist on kasutatavad ka nuppudena. Nende poolt 
pakutav teave on järgnev. 

• GPS-positsiooni kvaliteet 

• Aku olek 

• Sõidukitüüp, mida kasutati marsruudi kalkuleerimiseks 

• Heli olek (vaigistatud või sisse lülitatud) 

• Teekonnalogi salvestamise olek 

• TMC vastuvõtu ja töötlemise olek 

• Bluetooth-ühendus ja side olek 
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4.1.1.1 Aku, GPS-positsiooni oleku ja Sõidukitüübi näidik 
See ala on mitmete olekute näidik ja toimib ka nupuna, mis avab Kiirmenüü. 
Aku osa näitab teavet seadme laetava aku kohta. 

Ikoon Kirjeldus 

 

Akut laetakse. Seade töötab välisel vooluallikal. 

 

Aku on täis ja seda ei laeta. 

 

Aku pole küll täis, aga sel on piisavalt mahtu. 

 
Peate akut uuesti laadima. 

GPS-vastuvõtu kvaliteet näitab praegust asukohateabe täpsust. 

Ikoon Kirjeldus 

 
Nav N Go iGO 8 ei ole GPS-vastuvõtjaga ühendatud – GPS-navigatsioon 
ei ole võimalik. 
Seadmed sisseehitatud GPS-vastuvõtjaga on püsivalt ühendatud. Sellistel 
seadmetel normaaltingimustes seda ikooni ei kuvata. 

 
Nav N Go iGO 8 on GPS-vastuvõtjaga ühendatud, kuid signaal on liiga 
nõrk ja vastuvõtja ei saa GPS-positsiooni kindlaks määrata. 
GPS-navigatsioon ei ole võimalik. 

 
Signaali saadakse vaid mõnelt satelliidilt. Asukohateave on saadaval, kuid 
kõrgust ei saa arvutada. 
GPS-navigatsioon on võimalik, kuid eksimus asukohas võib olla 
märkimisväärne. 

 
Teave kõrguse kohta on saadaval, asukoht on 3D-asukoht. 
GPS-navigatsioon on võimalik. 

Ülejäänud väljaosa näitab sõidukitüüpi, mida kasutati marsruudi kalkuleerimisel. 

Ikoon Sõidukitüüp 

 
Sõiduauto  

 
Takso  

 
Buss  

 
Alarmsõidukid 

 
Jalgratas  

 
Jalakäija  
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4.1.1.2 Oleku näidikuriba 
See on mitmete olekute näidik. Ühel ribal näidatakse järgnevat olekuteavet: 

Ikoon Kirjeldus 

 

Nav N Go iGO 8 heliväljund on vaigistatud. 

 

Nav N Go iGO 8 heliväljund on sisse lülitatud. 

 

Nav N Go iGO 8 salvestab Teekonnalogi juhul, kui GPS-positsioon on 
saadaval. 

 

Teekonnalogi salvestamine on välja lülitatud. 

 

TMC-vastuvõtja pole ühendatud või TMC on välja lülitatud. 

 

TMC-vastuvõtja on ühendatud ja võetakse vastu raadiojaama TMC-
edastusega. 

 

On uusi lugemata TMC-sündmusi. 

 

Teatud osast marsruudist on ümber sõidetud tuginedes TMC-sündmustele. 

 

Teatud osa marsruudist mainitakse TMC-sündmuses, kuid sellest ei saa 
ümber sõita (näiteks sihtkoht asub ummikuga tänaval). 

 

Bluetooth raadio on välja lülitatud. 

 

Bluetooth raadio on sisse lülitatud, kuid telefon ei ole ühendatud. 

 

Bluetooth'i ühenduses on tõrge. 

 

Nav N Go iGO 8 on ühendatud läbi Bluetooth'i telefoniga käed-vabad-
komplektina. 

 

Bluetooth ühenduse kaudu toimub telefonikõne. 

4.1.1.3 Kaks järgmist marsruudisündmust (Pöörde eelvaate väljad) 
Kaardiekraanil on reserveeritud kaks välja, et kuvada järgmist kahte manöövrit 
(marsruudisündmust, mis on loetletud Reisikavas). Kuvatakse nii sündmuse tüüp (pööre, 
ringtee, mahasõit kiirteelt jms) kui ka kaugus praegusest GPS-positsioonist. 
Enamus neist ikoonidest on väga vaistlikud ja te tunnete neid ka teemärkidena. Järgnev tabel 
loetleb mõned sagedamini esinevad marsruudisündmused. Mõlemal väljal kasutatakse 
samasid sümboleid. 

Ikoon Kirjeldus 

,  

Pöörake vasakule. 

,  

Pöörake paremale. 

,  

Pöörake tagasi. 
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Ikoon Kirjeldus 

,  

Hoidke paremale. 

,  

Pöörake järsult vasakule. 

,  

Hoidke vasakule. 

,  

Sõitke otse üle ristmiku. 

,  

Sõitke ringteele. Väljasõidu number kuvatakse ringi sees, kuid ainult järgmise 
pöörde jaoks. 

,  

Sõitke kiirteele. 

,  

Sõitke kiirteelt maha. 

,  

Sõitke praamile. 

,  

Lahkuge praamilt. 

,  

Järgmisele vahepunktile lähenemine. 

,  

Sihtkohale lähenemine. 

Teatud olukordades, kui marsruudisündmused pole tähtsad, näitavad need väljad muud 
kasulikku teavet. Seda kirjeldatakse paaz 18. 

4.1.2 Objektid kaardil 

4.1.2.1 Tänavad ja teed 
Nav N Go iGO 8kuvab tänavaid sarnaselt sellele, kuidas need on paberkaartidel esitatud. 
Nende laius ja värvid on nende tähtsusele vastavad – eristate kergelt kiirtee väikesest 
tänavast. 

Nõuanne! Kui eelistate sõidu ajal tänavanimesid mitte vaadata, lülitage need välja (paaz
74). 

4.1.2.2 3D-objektide tüübid 

3D-visualisatsiooni sisse- või väljalülitamiseks puudutage järgmisi nuppe: , , 

, . 
Nav N Go iGO 8 toetab järgmisi 3D-objektide tüüpe. 
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Tüüp Kirjeldus 
3D-maamärgid  Maamärgid on suurte või hästituntud objektide kunstilised või skemaatilised 

3D-kujutised. 3D-maamärgid on saadaval vaid valitud linnades ja riikides. 

Kõrgusmudel  Mägesid ja künkaid kuvatakse 3D kaardivaate taustal ja kujutatakse 
värvidega 2D kaardil. 

Ülesõidud  Keerulised ristmikud ja vertikaalselt eraldatud teed (nagu viaduktid ja maa-
alused tunnelid) kuvatakse 3D-s. 

3D-hooned  Täielik 3D linna hooneandmestik, mis näitab kaardil ehitiste tegeliku 
suuruse ja asetuse. Ehitiste andmed on piiratud Ameerika Ühendriikide ja 
Euroopa suurimate linnade keskustega. 

3D-maastik  3D maastikukaardi andmestik kaardi kuvamisel näitab muudatusi 
maastikus, selle tõuse ja languseid, ning kasutab seda navigeerimisel 
kaardi marsruudi 3D-s skemaatiliselt kujutamisel. 

4.1.2.3 Aktiivse marsruudi elemendid 
Nav N Go iGO 8 kuvab marsruuti järgneval viisil. 

Sümbol Nimi Kirjeldus 

 

Praegune GPS-
positsioon  Teie praegune asukoht kuvatuna kaardil. 

• Jalakäija režiimis on see täpne GPS-
positsioon. 

• Kui marsruudi kalkuleerimiseks on valitud 
sõiduk, on nool asetatud lähimale teele. 

 

Kursor (valitud punkt 
kaardil) 

Otsingumenüüs valitud asukoht või puudutusega 
valitud punkt kaardil. 

 
Alguspunkt  Esimene punkt marsruudil. 

Tavaliselt, juhul kui GPS-positsioon on saadaval, 
on see alguspunkt antud marsruudil. Kui ei ole 
kehtivat GPS-positsiooni, kasutab Nav N Go iGO 
8 viimast teadaolevat GPS-positsiooni 
alguspunktina. 
Kui kasutate salvestatud marsruuti, küsib Nav N 
Go iGO 8 teilt, kas soovite kasutada oma GPS-
positsiooni või esimest punkti salvestatud 
marsruudil alguspunktina. 
Võite alguspunkti muuta ka Kursorimenüüs. Kui te 
seda teete, peab automaatne uus kalkulatsioon 
marsruudilt eemaldumisel olema välja lülitatud, et 
jätta valitud punkt alguspunktiks. 
Kui automaatne uus kalkulatsioon marsruudilt 
eemaldumisel on üheks ülalmainitud otstarbeks 

väljalülitatud, ei algata ikooni  puudutamine 
Pöörde eelvaate väljal mitte ainult marsruudi 
uuesti kalkuleerimise praegusest GPS-
positsioonist, vaid lülitab uuesti sisse ka 
automaatse uue kalkulatsiooni marsruudilt 
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Sümbol Nimi Kirjeldus 
eemaldumisel. 

 
Vahepunkt  Vahepunkt on vahepealne sihtkoht. Võite 

paigaldada nii palju vahepunkte kui soovite. 

 
Sihtkoht (lõpp-punkt) Viimane punkt marsruudil, lõplik sihtkoht. 

 Marsruudi värv  Marsruut paistab oma värvi poolest alati kaardil 
silma, nii päevases kui ka öises värvirežiimis. 
Aktiivne etapp marsruudil kuvatakse alati 
heledama tooniga kui mitteaktiivsed (eesolevad) 
etapid. 

 Aktiivne etapp marsruudil Osa marsruudist, millel parasjagu sõidate. 
Kui te ei ole lisanud vahepunkte (ainult sihtkoha), 
on kogu marsruut aktiivseks etapiks. Kui olete 
lisanud vahepunkte, on aktiivne etapp see osa 
marsruudist, mis hõlmab vahemaa teie 
praegusest asukohast kuni järgmise 
marsruudipunktini (järgmine vahepunkt või 
sihtkoht, kui ei ole enam vahepunkte, mida 
läbida). 

 Mitteaktiivsed etapid 
marsruudil 

Eesolevad marsruudi osad; igaüks neist muutub 
aktiivseks, kui jõuate vahepunkti nende alguses. 

 Tänavad ja teed, mis on 
navigeerimiseks 
välistatud 

Võite valida, kas soovite kasutada või vältida 
teatud teetüüpe (paaz 76). Kui Nav N Go iGO 8 
selliseid teid ei saa vältida, lisatakse need 
marsruudile ja neid kuvatakse värviga, mis on 
marsruudi värvist erinev. 

4.1.3 Ümbersõidu menüü  
Sellel ekraanil näidatakse navigeerimise ajal võimalikke kiireid ümbersõite. Selle saab avada 

otse Kaardiekraanilt, puudutades . 
Teil on järgmised võimalused. 

• Ekraani põhiosas näete Salvestatud otsingukriteeriumite esimest lehekülge. Valige 
ükskõik milline kriteerium, et näha kiiresti lähimate kattuvate POI-de loendit ja koheselt 
planeerida uus marsruut soovitud POI-ni või sisestage see vahepunktina oma 
aktiivsele marsruudile. 

• Täiustatud režiim ilmub allserva rohkem nuppe: 

• : Kui te soovite järgmisel ristmikul algavast marsruudi 
osast ümber sõita, puudutage seda nuppu ja valige ümbersõiduks vahemaa. 

• : Kui te olete ülalnimetatud funktsiooni varem 
kasutanud, puudutage seda nuppu, et kõrvaldada kaardilt piirangud. 
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4.1.4 Kursori menüü  
Kui valite Otsingumenüüst punkti, kuvatakse koheselt kaart koos Kursorimenüüga, mis loetleb 
erinevaid toiminguid valitud punkti jaoks. 
Alternatiivina kuvatakse kaardile puudutamisel juhtnupud. Puudutage ekraani uuesti, et 

paigaldada Kursor, helendav punane täpp. Nüüd puudutage ; avaneb Kursorimenüü 
suvandite loendiga. 
Et kuvada osa kaardist koos Kursorimenüüga, sisaldab see esmalt vaid väheseid nuppe. 

Puudutage , et näha kõiki suvandeid. 

Nupp Kirjeldus 

 

Sulgeb Kursorimenüü ja naaseb eelmisele ekraanile. 

 

Suumib kaardil välja. 

 

Suumib kaardil sisse. 

 

Avatud Kursorimenüüga saate endiselt kaarti liigutada või 
mastaapida ja puudutada kaarti ükskõik millises punktis, et seada 
Kursor uude asukohta, aga kui kasutate seda nuppu, siirdub 
Kursor tagasi kohta, kus see oli ajal, mil avasite Kursorimenüü. 

 

Kuvatakse Kursoril, kui see on samas asukohas, milles avati 
Kursorimenüü. 

 

Kuvatakse Kursoril, kui seda on Kursorimenüü avamisest saadik 
liigutatud. 

 

Avab uue ekraani Kursori aadressi ja koordinaatidega ning 
nimekirjaga lähedalasuvatest POI-dest. 

 

Avab Kursorimenüü täisekraanil, kõigi võimalike suvanditega. 

 

Kalkuleeritakse uus marsruut, kus Kursor on sihtkoht. Varasem 
marsruut kustutatakse. 

 

Kui Kursor on sihtkohas või selle lähedal, asendab see nupp 
eelmise ja kustutab praeguse sihtkoha marsruudilt. Viimane 
vahepunkt edendatakse sihtkohaks või kui vahepunkte ei ole, 
kustutatakse marsruut. 

 

Kursor lisatakse aktiivsele marsruudile vahepealse 
marsruudipunktina, see tähendab punktina, mis tuleb läbida enne 
sihtkohta. Kui marsruudil juba on vahepunkt, avaneb ekraan 
Muuda marsruuti, mis laseb teil otsustada, kuhu uus vahepunkt 
marsruudil ilmuma peaks. 

 

Kui Kursor on ühes vahepunktis või selle lähedal, asendab see 
nupp eelmise ja kustutab valitud vahepunkti marsruudilt. Marsruut 
kalkuleeritakse uuesti ilma kustutatud punktita. 

 

Kursori asukoht lisatakse marsruudi lõppu uue sihtkohana. Eelmist 
sihtkohta alandatakse ja see muutub viimaseks vahepunktiks. 

 See nupp on sarnane nupuga , kuid avab uue 
ekraani, millel kalkuleeritakse marsruut kõigi võimalike marsruudi 
kalkuleerimise meetoditega (Kiire, Lühike, Ökonoomne ja Lihtne). 
Uurige tulemusi ja valige üks marsruutidest navigeerimiseks. 
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Nupp Kirjeldus 

 

Kursorist saab alguspunkt antud marsruudil. See tähendab, et 
marsruuti ei alustata praegusest GPS-positsioonist ja Automaatne 
uus kalkulatsioon marsruudilt eemaldumisel tuleb valitud punkti 
alguspunktiks jätmiseks välja lülitada. 

 

Kui Kursor on alguspunktis või selle lähedal, asendab see nupp 
eelmise ja kustutab praeguse alguspunkti marsruudilt. Praegust 
GPS-positsiooni kasutatakse uuesti alguspunktina ja Automaatne 
uus kalkulatsioon marsruudilt eemaldumisel lülitatakse taas sisse. 

 

Kursori asukoht salvestatakse kasutaja POI-na. Valige POI-grupp 
ja andke POI-le nimi, seejärel valige sobiv ikoon ning sisestage 
telefoninumber ja soovi korral muu täiendav teave. 

 

Punkte kaardil saab märkida Markeriga. Erinevalt POI-dest pole 
Markeril nime ega muid detaile, ainult värv, mille abil saate kaardil 
asuvaid markereid eristada. 

 

Kui Kursor on Markeri asukohas või selle lähedal, asendab see 
nupp eelmise ja kustutab MarkeriKursori lähedusest. 

 

Kursor salvestatakse Teeohutuskaamera (kiiruskaamera või 
punase tule kaamera) asukohana. Kuvatakse uus ekraan, kus 
saate määrata kaamera tüübi, mõõdetava sõidusuuna ja 
kiirusepiirangu, mille järgimist kontrollitakse (kui rakendatav). 

 

Kui Kursor on Teeohutuskaamera asukohas või selle lähedal, 
asendab see nupp eelmise ja avab uue ekraani, kus saate 
kaamera üksikasju muuta. 

 
Kursori asukoht lisatakse sagedalt külastatud sihtkohtade 
loendisse, niinimetatud Lemmikutesse. Võite Lemmikule nime 
anda. 

4.1.5 Asukohamenüü  
Kui järgite kaardil soovitatud marsruuti (Kursor on praegune GPS-positsioon), asendab 
Asukohamenüü Kursorimenüüd. See ei sisalda nuppe, millega praegust marsruuti muuta, 
kuna GPS-positsioon pole marsruudipunktina kasulik. 

Asukohamenüü avamiseks puudutage . 

4.1.6 Marsruudi info ekraan 
Marsruudi info ekraanil kuvatakse kõik andmed ja mõned funktsioonid, mida te navigeerimise 
ajal vajate. Ekraani saab avada kahel moel: 

• Selle saab avada otse Kaardiekraanilt, puudutades Pöörde eelvaate välja ( ). 

• Täiustatud režiimis puudutage järgmisi Navigatsioonimenüü nuppe: , 

. 
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Ekraani ülemises osas näete teavet praeguse marsruudi kohta. Selle ekraani välju 
värskendatakse pidevalt, kui ekraan on avatud. 
Ekraani avamisel sisaldavad kõik väljad teavet teie lõplikku sihtkohta jõudmisest. Puudutage 
ükskõik millist välja, et näha andmeid vahepunktide kohta alates esimesest vahepunktist kuni 
lõpliku sihtkohani. 
Sellel ekraanil on järgmised andmed ja funktsioonid: 

Nimi Kirjeldus Funktsioon 
Marsruudi joon Selle ekraani ülemises osas 

näidatakse teie planeeritud marsruuti 
horisontaalse joonena. Selle kõige 
vasakpoolsem punkt on marsruudi 
algus, kõige parempoolsem punkt on 
lõplik sihtkoht ning joone keskosas 
näete vahepunktide lippe, mis on 
asetatud proportsionaalselt 
nendevahelise vahemaaga. 

Puudutage seda välja, et 
muuta kõikide 
andmeväljade sisu 
vahepunktide teabeks. 

Eeldatav saabumine Näitab hinnangulist saabumisaega 
lõplikku sihtkohta antud marsruudil, 
tuginedes saadaolevale teabele 
marsruudi allesjäänud lõikudest. 
Kalkulatsioon ei sisalda võimalikke 
liiklusummikuid ja muid viivituste 
põhjusi. 

Puudutage seda välja, et 
muuta kõikide 
andmeväljade sisu 
vahepunktide teabeks. 

Järelejäänud vahemaa Näitab vahemaad, mis tuleb teil 
marsruudil enne lõplikku sihtkohta 
jõudmist läbida. 

Puudutage seda välja, et 
muuta kõikide 
andmeväljade sisu 
vahepunktide teabeks. 

Järelejäänud aeg Näitab vajaminevat aega, mis kulub 
lõplikku sihtkohta jõudmiseks antud 
marsruudil, tuginedes saadaolevale 
teabele marsruudi allesjäänud 
lõikudest. Kalkulatsioon ei sisalda 
võimalikke liiklusummikuid ja muid 
viivituste põhjusi. 

Puudutage seda välja, et 
muuta kõikide 
andmeväljade sisu 
vahepunktide teabeks. 

Meetod See väli näitab, kuidas marsruut 
kalkuleeriti. Sellel kuvatakse kas 
Marsruudi kalkuleerimise meetodi või 
Sõiduki väli Marsruudi planeerimise 
suvanditest. Kui te olete valinud 
Auto, Takso või Bussi, kuvatakse siin 
marsruudi tüüp (Kiire, Lühike, Lihtne 
või Ökonoomne); kui te olete valinud 
Alarmsõiduki, Jalgratta või Jalakäija, 
kuvatakse siin vastav teave. 

Puudutage seda välja, et 
muuta kõikide 
andmeväljade sisu 
vahepunktide teabeks. 

Hoiatusikoonid Nendel ruudukujulistel väljadel 
kuvatakse graafilised sümbolid, kui 

Selgituse nägemiseks 
puudutage soovitud ikooni. 
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Nimi Kirjeldus Funktsioon 
planeeritud marsruudile on lisatud 
hoiatusi. Kuna need on hoiatused, 
näitavad ikoonid alati teavet kogu 
marsruudi kohta; seda isegi siis, kui 
andmeväljadel kuvatakse ainult 
väärtusi teie praegusest asukohast 
vahepunktini. 

 

 Avaneb Marsruudi 
planeerimise suvandite 
ekraan Seadete menüüst. 

 

 Avaneb marsruudi 
planeerimiseks mõeldud 
kaardiekraan. 

 

Kuvatakse ainult siis, kui eksisteerib 
vähemalt üks vahepunkt. 

Kustutab järgmise 
vahepunkti marsruudilt. 

 

Kuvatakse ainult siis, kui vahepunkte 
antud marsruudil pole. 

Kustutab aktiivse 
marsruudi. 

4.1.7 Teekonnainfo ekraan 
Teekonnainfo ekraanil on toodud nii marsruudi kui reisi andmed, mida te oma teekonna 
jooksul võite vajada. Selle saab avada otse Kaardiekraanilt, puudutades Tee andmete välja 

( ). 

  
Selle ekraani välju värskendatakse pidevalt, kui ekraan on avatud. 
Ekraani avamisel sisaldavad kõik marsruudiandmete väljad teavet teie lõplikku sihtkohta 

jõudmisest. Puudutage  ja teie marsruudiga seotud väljadel 
kuvatakse andmed järgmise vahepunkti kohta. Kahe suvandi vahel liikumiseks puudutage 
nuppu korduvalt. 
Sellel ekraanil on järgmised andmed ja funktsioonid: 

Nimi Kirjeldus Funktsioon 

 või  

Näitab, kas marsruudi andmete 
väljadel kuvatakse teavet lõpliku 
sihtkoha (ruuduline lipp) või järgmise 
vahepunkti (kollane lipp) kohta. 

 

Lipu kõrval asuv väli Näitab praeguse tänava või maantee 
nime või numbrit. 

 

Pöörde eelvaade Näitab järgmise marsruudisündmuse  
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Nimi Kirjeldus Funktsioon 
tüüpi ja vahemaad. 

Kompass Näitab praegust suunda. Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

Spidomeeter Näitab praegust kiirust nii graafiliselt 
kui numbriliselt. 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

Jäänud vahemaa Näitab vahemaad, mis tuleb teil 
marsruudil enne lõplikku sihtkohta 
jõudmist läbida. 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

Jäänud aeg Näitab vajaminevat aega, mis kulub 
marsruudi lõplikku sihtkohta 
jõudmiseks, tuginedes saadaolevale 
teabele marsruudi allesjäänud 
lõikudest. Kalkulatsioon ei sisalda 
võimalikke liiklusummikuid ja muid 
viivituste põhjusi. 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

Saabumisaeg Näitab hinnangulist saabumisaega 
marsruudi lõplikku sihtkohta, 
tuginedes saadaolevale teabele 
marsruudi allesjäänud lõikudest. 
Kalkulatsioon ei sisalda võimalikke 
liiklusummikuid ja muid viivituste 
põhjusi. 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

GPS aeg Näitab ajavööndi nihkega 
korrigeeritud praegust kellaaega. 
Täpne kellaaeg saadakse GPS 
satelliitidelt ja ajavööndi teave 
võetakse kaardilt (kuid seda saab 
määrata ka käsitsi Piirkondlike 
seadete alt). 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

Kõrgus Näitab tõusu, kui vastav teave laekub 
GPS-vastuvõtjalt. 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

Kiirusepiirang Näitab praegusel teel kehtivat 
kiirusepiirangut, kui vastav teave 
sisaldub kaardil. 

Puudutage seda välja, et 
see kuvataks kaardiekraanil 
ühel Tee andmete 
väljadest. 

 

 Avab uue ekraani kolme 
lähtestatava 
Teekonnaarvutiga. 

 

 Puudutage seda nuppu, kui 
soovite muuta 
marsruudiandmete väljade 
sisu selliselt, et need 
näitaksid teavet järgmise 
vahepunkti kohta. 

 

Kui te puudutate eelmist nuppu, siis 
see nupp asendab selle. 

Puudutage seda nuppu ja 
marsruudiandmete väljad 
näitavad taas teavet lõpliku 
sihtkoha kohta. 
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Sellel ekraanil asub enamiku väljade kõrval  sümbol. See sümbol näitab, kas vastav väli on 
kuvatud kaardil Tee andmetena. Samuti näitab see andmete asetust järgmiselt: 
 

Sümbol Kirjeldus 

 

See väärtus ei ole kuvatud kaardiekraanil. 

 

See väärtus on kuvatud kaardiekraanil Tee andmete piirkonnas. 
See on ülemine väärtus. 

 

See väärtus on kuvatud kaardiekraanil Tee andmete piirkonnas. 
See on keskmine väärtus. 

 

See väärtus on kuvatud kaardiekraanil Tee andmete piirkonnas. 
See on alumine väärtus. 

4.1.7.1 Teekonnaarvuti ekraan 
Teekonnaarvuti ekraanil edastatakse kogutud tee andmeid. Selle saab avada Teeteabe 

ekraanilt, puudutades . 
Selle ekraani välju värskendatakse pidevalt, kui ekraan on avatud. 
Te saate erinevate teekondade vahel ümber lülitada, teha pause ja seejärel neid uuesti 
kuvada või nende andmeid lähtestada. 
Sellel ekraanil on järgmised funktsioonid: 

Nimi Kirjeldus 

 

Peatab hetkel ekraanil näidatava teekonna. Ekraani väärtused ei 
muutu. 

 

See nupp asendab eelmise, kui see on aktiveeritud. Puudutage 
seda, et taasalustada tee andmete kogumist. 

 

Lähtestab kõik praegu näidatava teekonna loendurid. Tee 
andmete kogumine algab uuesti alles siis, kui Nav N Go iGO 8 
saab GPS-ilt positsiooni. 

 ,  

Sirvib läbi kõik teekonnad. 
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4.1.8 Kiirmenüü  
Kiirmenüüs on valik juhtelemente, mida on navigeerimisel sageli vaja. Selle saab avada otse 

Kaardiekraanilt, puudutades . 

  
Kui puudutate Kiirmenüü lüliteid, välja arvatud Sõidukitüüp, kuvatakse koheselt uuesti 
Kaardiekraan. Lüliti on sisse lülitatud, kui selle tuluke on valgustatud. Sõiduki tüübi nupp on 
erinev. See on mitme väärtusega nupp. See avab saadaval olevate valikute loendi ja valitud 
sõiduki sümbolit kuvatakse nupul. 

Nimi Peafunktsioon (ühekordne 
puudutus) 

Funktsioon 
(puudutamine ja all 

hoidmine) 
Peamise helitugevuse 
liugur 

Reguleerib seadme helitugevust. 
Mõjutab kõiki rakenduse helisid. 

Toime puudub. 

 

Kui soovite ainult heli reguleerida, 
peate Kaardiekraanile naasmiseks 
kasutama seda nuppu. 

avab Navigatsioonimenüü. 

 

Vaigistab Nav N Go iGO 8 kõik helid. Avab Heli seaded. 

 

Käsitsi päevase ja öise värviprofiili 
vahetamine. See ei lülita välja 
automaatset profiilide vahetamist –
teine värviprofiil naaseb järgmisel 
planeeritud ajal. 

Avab Värviprofiilide seaded.

 

Kaardil saab kuvada 3D-ehitisi. 
Kasutage seda lülitit nende ajutiseks 
eemaldamiseks. 

Avab 3D-seaded. 

 
Puudutage seda nuppu ja valige 
marsruudi kalkuleerimiseks 
kasutatav Sõidukitüüp. Muidu 
valitakse see Marsruudi planeerimise 
suvandite alt Seadetest (paaz 76). 
Sõidukitüübi muutmine algatab 
automaatse uue marsruudi 
kalkuleerimise. 

Avab Marsruudi 
planeerimise suvandid. 

 

Lülitab teekonnalogi salvestamise 
sisse või välja; muidu juhitakse 
ekraanilt Teekonnalogide haldamine.

Avab Teekonnalogide 
haldamise. 

 

Avab GPS-andmete ekraani 
satelliiditeabega, GPS-vastuvõtjast 

Toime puudub. 
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Nimi Peafunktsioon (ühekordne 
puudutus) 

Funktsioon 
(puudutamine ja all 

hoidmine) 
tulevate andmetega ja vajadusel 
otsetee GPS-i seadete ekraanile 
(GPS-vastuvõtja tuvastamine on 
automaatne). 

 

Kui TMC-vastuvõtja on Nav N Go 
iGO 8 külge ühendatud, avab see 
nupp TMC-sõnumite loendi ja 
võimaldab juurdepääsu TMC-
seadete ning raadiojaama seadete 
ekraanidele. 

Toime puudub. 

 

Avab Bluetooth'i seadete ekraani. Toime puudub. 

4.1.9 GPS-andmete ekraan 

Puudutage järgnevaid nuppe: , , et avada GPS-
andmete ekraan ja näha GPS-vastuvõtu olekut. 

  

Ikoon Värv Nimi Kirjeldus 

 

Roheline  Nav N Go iGO 8 on ühendatud GPS-
vastuvõtjaga ja GPS-positsiooni teave
on saadaval 3D-s: Nav N Go iGO 8 
saab arvutada nii horisontaalse kui 
vertikaalse GPS-positsiooni. 

 

Kollane  Nav N Go iGO 8 on ühendatud GPS-
vastuvõtjaga ja GPS-positsiooni teave 
on saadaval 2D-s: arvutatakse ainult 
horisontaalne asukoht, Nav N Go iGO 8 
ei saa arvutada teie vertikaalset GPS-
positsiooni. 

 

Hall  Nav N Go iGO 8 on GPS-vastuvõtjaga 
ühendatud, kuid GPS-positsiooni teave 
ei ole saadaval. 

 

Punane  

GPS-positsiooni 
kvaliteedi indikaator 

Nav N Go iGO 8 ei ole GPS-
vastuvõtjaga ühendatud. 

 

Roheline, 
vilkuv  

GPS-ühenduse 
kvaliteedi indikaator Nav N Go iGO 8 on GPS-vastuvõtjaga 

ühendatud. 
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Ikoon Värv Nimi Kirjeldus 

 

Kollane, vilkuv  Nav N Go iGO 8 ei ole GPS-
vastuvõtjaga ühendatud, kuid üritab 
siiski ühendust luua. 

 

Punane, vilkuv  Nav N Go iGO 8 ei ole ühendatud GPS-
vastuvõtjaga ja ei püüagi ühendust luua.

Taevavaate sõõr Virtuaalne taevas näitab teie kohal 
asuvat taeva osa, märkides teie 
asukohta selle keskel. Satelliite 
näidatakse asukohas, kus nad 
parasjagu on. GPS saab teavet nii 
rohelistelt kui kollastelt satelliitidelt. 
Kollaste satelliitide signaali võetakse 
üksnes vastu, kuid roheliste järgi 
arvutab GPS teie asukoha. 

pole 
kasutusel 

Koordinaadid Teie praegune GPS-positsioon WGS84-
vormingus. 

pole 
kasutusel 

Satelliitide olekuriba Tumedad tulbad tähistavad kollaseid ja 
heledad tulbad rohelisi satelliite. Mida 
suuremat hulka satelliite teie GPS järgib 
(rohelised satelliidid), seda täpsem on 
asukoha määramine. 

4.2 Otsingumenüü  

Valige sihtkoht marsruudile. Puudutage järgnevaid nuppe: ,  . 

Nupp Kirjeldus Viide 

 
Kui te teate vähemalt osa aadressist, siis on 
see kiireim viis asukoha leidmiseks. 

paaz 32 

 

Võite valida sihtkoha POI-de hulgast, mis olid 
Nav N Go iGO 8 kaasas või mille olete varem 
ise loonud. 

paaz 41 

 

Sihtkohad, mille olete juba sisestanud Nav N 
Go iGO 8 on saadaval Ajaloo loendis. 

paaz 42 

 

Saate valida Sihtkoha selle koordinaatide 
sisestamisega. 

paaz 43 

 
Võite asukoha, mille olete juba Lemmikuna 
salvestanud, valida oma sihtkohaks. 

paaz 40 

 
Avab erilise 2D kaardi, mis on optimeeritud 
marsruudi planeerimiseks. Kuvatakse ainult 
nupud Suurenda ja Vähenda ning 
Kursorimenüü marsruudimuutmise nupud. 
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4.3 Marsruudi menüü  

Salvestage, laadige ja redigeerige oma marsruute. Puudutage järgnevaid nuppe: , 

. 

Nupp Kirjeldus Viide 

 
Avab ekraani kasulike marsruudiandmetega. paaz 60 

 
Võite sirvida juhiseid, mida Nav N Go iGO 8 
navigeerimise ajal järgib. Saate välistada 
manöövrid või tänavad, et kohandada marsruuti 
oma eelistustele. 

paaz 26 

 
Te saate marsruuti muuta: eemaldage 
marsruudipunkte või muutke nende järjekorda. 

paaz 45 

 
Kustutage aktiivne marsruut kõigi 
marsruudipunktidega (alguspunkt, vahepunktid 
ja sihtkoht). Kui te hiljem peaksite sama 
marsruuti veel vajama, tuleb see teil algusest 
lõpuni uuesti üles ehitada. 

paaz 47 

 
Võite aktiivse marsruudi hilisemaks 
kasutamiseks salvestada.  

paaz 48 

 
Võite navigeerimiseks laadida eelnevalt 
salvestatud marsruudi. 

paaz 49 

 
Avab Marsruudi seadete ekraani, millel on 
juhtelemendid, et muuta sõidukit, teetüüpe, 
mida kasutatakse marsruudi kalkuleerimiseks, 
või marsruudi kalkuleerimise meetodit. 

paaz 76 

 
Võite käivitada marsruudi suure kiirusega 
demonstratsiooni. 

paaz 27 

 
Võite käivitada marsruudi normaalkiirusega 
demonstratsiooni. 

 

4.4 Haldusmenüü  

Saate hallata materjali, mida Nav N Go iGO 8 talletab. Puudutage järgnevaid nuppe: , 

. 

Nupp Kirjeldus Viide 

 

Salvestatud marsruutide muutmine või 
kustutamine 

paaz 69 
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Nupp Kirjeldus Viide 

 

Ajaloo üksuste kustutamine paaz 69 

 

Teekonnalogide salvestamine, simulatsioon, 
nime muutmine või kustutamine, neile kaardil 
kuvamiseks värvi määramine 

paaz 70 

 

Lemmikute muutmine või kustutamine paaz 71 

 
POI-de loomine, värskendamine või 
kustutamine 
POI-gruppide loomine, värskendamine või 
kustutamine 
POI-nähtavuse seadete muutmine 

paaz 71 

 
Salvestatud otsingukriteeriumide loomine, nime 
muutmine või kustutamine 

paaz 72 

4.4.1 Hallake Salvestatud marsruute 

Saate hallata varem salvestatud marsruute. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

. 

Nupp Kirjeldus 
Nupp salvestatud 
marsruudi nimega 

Avab valitud marsruudi redigeerimiseks. 

 

Kustutab valitud marsruudi. 

 

Tühjendab salvestatud marsruutide loendi. 

 ,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste leidmiseks. 

4.4.2 Hallake Ajalugu 

Saate hallata hiljuti kasutatud asukohtade loendit. Puudutage järgnevaid nuppe: , 

, . 

Nupp Kirjeldus 

 

Kustutab Ajaloos valitud üksuse. 

 
Kustutab kogu Ajaloo. 
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Nupp Kirjeldus 

 ,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste leidmiseks. 

4.4.3 Teekonnalogide haldamine 
Saate Teekonnalogisid salvestada, seejärel neid taasesitada, kuvada neid ekraanile ja 

vaadata nende üksikasju. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 
 

Nupp Kirjeldus 

 

Alustab sõidetava teekonna salvestamist. (Võite alustada 
teekonnalogi salvestamist ka Kiirmenüüs.) 

 

Peatab käimasoleva Teekonnalogi salvestamise. (Võite 
teekonnalogi salvestamise seisata ka Kiirmenüüs.) 

Nupp teekonnalogi 
nimega 

Kuvab valitud Teekonnalogi üksikasjad. 

 

Käivitab valitud Teekonnalogi simuleeritud taasesituse kaardil. 

,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste leidmiseks. 

Kui teekonnalogi detaile kuvatakse. 

Nupp Kirjeldus 
Nupp Teekonnalogi 
nimega 

Avab klaviatuuriekraani, et saaksite Teekonnalogi ümber 
nimetada. 

 

Puudutage seda nuppu, et peita Teekonnalogi kaardil. 
Teekonnalogile ei määrata värvi. 

 

Puudutage ühte värvilist nuppu, et määrata Teekonnalogile värv. 
Teekonnalogi kuvatakse kaardil selle värviga. 

 
Kaart naaseb Teekonnalogiga. Kaarti mastaabitakse, et näidata 
kogu Teekonnalogi. 

 

Kustutab valitud Teekonnalogi. 

 

Salvestab Teekonnalogi sisestatud mälukaardile GPX-vormingus. 
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4.4.4 Hallake Lemmikuid 

Saate hallata oma Lemmikute loendit. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

. 

Nupp Kirjeldus 
Nupp Lemmiku nimega Avab valitud Lemmiku redigeerimiseks. 

 
Kustutab Lemmikute loendis valitud üksuse. 

 

Tühjendab Lemmikute loendi. 

 ,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste leidmiseks. 

4.4.5 Hallake POI-sid 
Saate hallata oma POI-sid ja määrata POI nähtavuse nii teie enda loodud POI-dele kui neile, 

mis olid tootele eelnevalt lisatud. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Nupp/ikoon Kirjeldus 
Nupp POI-grupi nimega Avab loendi selle POI-grupi alamgruppidega. Uus loend käitub 

samamoodi nagu praegune. 
Nupp POI-üksuse nime ja 
aadressiga 

Avab valitud POI redigeerimiseks. Loendis kuvatakse vaid 
need POI-d, mille olete loonud. 

 

Avab valitud POI-grupi redigeerimiseks. 

 

Puudutage, et filtreerida loend selliselt, et see sisaldaks ainult 
teie salvestatud POI-sid. 

 

Puudutage, et näha kõiki POI-sid loendis. 

 

Loob antud grupitasandil uue POI-grupi. 

,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste 
leidmiseks. 

 Seda POI-gruppi ei kuvata kaardil. 

 Seda POI-gruppi ja kõiki selle alamgruppe kuvatakse kaardil. 

 Seda POI-gruppi ja mõningaid selle alamgruppe kuvatakse 
kaardil. 

 See POI-grupp sisaldab POI-sid, mida olete salvestanud. 
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Kui POI-grupp on redigeerimiseks avatud. 

Nupp Kirjeldus 

 

Üksuseid POI-grupis ei kuvata kaardil. 

, , ... 

Kaugusnupud seavad suumi taseme, millelt POI-grupi 
üksuseid kaardil näidatakse. 

 

Redigeeritud POI-grupi alamgrupid pärivad selle nähtavuse 
seaded. 

Nupp POI-grupi ikooniga Puudutage seda nuppu, et valida POI-grupile uus ikoon. 

 

Kustutab redigeeritud POI-grupi. Teil lubatakse eemaldada 
vaid neid POI-gruppe, mille te olete ise loonud. 

Kui POI-üksus on redigeerimiseks avatud. 

Nupp Kirjeldus 
Nupp POI nimega Puudutage seda nuppu, et POI nime muuta. 
Nupp POI ikooniga Puudutage seda nuppu, et valida POI-le uus ikoon. 

 

Puudutage seda nuppu, et sisestada POI. 

 

Puudutage seda nuppu, et sisestada POI jaoks lisateavet. 

 

Puudutage seda nuppu, et kustutada valitud POI. 

 

Puudutage seda nuppu, et liigutada POI teise POI-gruppi või 
alamgruppi. 

4.4.6 Salvestatud otsingukriteeriumite haldamine 
Saate hallata varem salvestatud otsingukriteeriumeid, et kergesti leida sageli otsitud POI 

tüüpe. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Nupp Kirjeldus 
Nupp Salvestatud 
otsingukriteeriumi nimega 

Puudutage salvestatud päringu nime muutmiseks. 

 

Kustutab nimekirjas valitud üksuse. 

 
Kustutab kogu nimekirja. 

,  
Liigub lehekülgede vahel täiendavate loendiüksuste 
leidmiseks. 

 

Puudutage uue otsingukriteeriumi salvestamiseks. Sarnaselt 
POI otsimisele valige esmalt otsingu võrdlusloend ja seejärel 
POI-grupp või alamgrupp, millest otsida. 
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4.4.7 Kasutaja andmete haldus  
Saate hallata enda poolt salvestatud andmeid (Markerid, POI-d, Lemmikud, Ajalugu ja 
Teekonnalogid) ja seadeid, mille olete programmis määranud. Puudutage järgnevaid nuppe: 

, , . 

Nupp Kirjeldus 
Eemalda markerid  Asukohti kaardil saab märkida Markeritega, kasutades nuppu 

 Kursorimenüüs. Vajutage seda nuppu, et 
eemaldada kõik oma Markerid kaardilt. 

Varunda kasutaja andmed  Kõik kasutaja andmed salvestatakse sisestatud mälukaardile. 
Alati eksisteerib üks varukoopia fail. Kui teete hiljem 
varukoopia, kirjutatakse varasem varukoopia uue teabega üle. 

Taasta kasutaja andmed  Kõik kasutaja andmed ja seaded kirjutatakse varukoopia failis 
talletatud andmetega üle. Viimase varukoopia tegemise järel 
loodud seaded ja andmed lähevad kaotsi. 

Kustuta kasutaja andmed  Kõik kasutaja andmed kustutatakse ja taastatakse tehase 
vaikesätted. 

Taasta tehaseseaded  Taastatakse kõigi seadete tehase vaikesätted, kuid kasutaja 
andmeid ei kustutata. 

4.5 Seadete menüü 
Saate konfigureerida programmi seadeid ja muuta Nav N Go iGO 8 käitumist. Puudutage 

järgnevaid nuppe: , . 

Seadete menüül on kaks lehekülge alammenüüsid. Puudutage , et saada juurdepääs 
teistele suvanditele. 
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Nupp Kirjeldus Viide 

 

Saate viimistleda Kaardiekraani välimust ja sisu. paaz 74 

 

Saate kohandada Nav N Go iGO 8 helisid. paaz 75 

 

Need sätted määravad, kuidas marsruute 
kalkuleeritakse. 

paaz 76 

 

Need sätted võimaldavad teil rakendada kohalikku 
keelt, mõõtühikuid, aega, kuupäeva ja nende 
vormingut ning valida eelistatud hääljuhiste profiili. 

paaz 78 

 
Saate juhtida, kuidas Nav N Go iGO 8 
navigeerimisel käitub. 

paaz 79 

 
Saate liikuvas sõidukis Turvarežiimil mõned 
kasulikud hoiatused sisse lülitada ja puuteekraani 
välja lülitada. 

paaz 80 

 
Saate üles seada ühenduse GPS-vastuvõtjaga. paaz 81 

 
Saate üles seada ühenduse TMC-vastuvõtjaga. Kui 
TMC-vastuvõtja töötab, saate valida sobiva 
raadiojaama. 

paaz 81 

 
Saate muuta Menüüekraanide välimust ja käitumist. paaz 82 

 
Saate muuta mõningaid seadeid, et juhtida ekraani 
taustavalgustust ajal, kui Nav N Go iGO 8 töötab. 

paaz 82 

 
Saate üles seada automaatse Teekonnalogide 
salvestuse ja häälestada selle seadeid. 

paaz 83 

 
Sellel ekraanil ei ole navigatsioonifunktsiooni. See 
annab vaid teavet teie navigatsioonisüsteemiga 
kaasas olevate kaartide ja litsentside koha. 

 

 
Saate lülituda Lihtrežiimile. Lihtrežiimis on saadaval 
vaid mõningad ülalnimetatud seadetest. Ülejäänud 
seaded on seatud tüüpiliseks kasutuseks 
optimaalsetele väärtustele. 

paaz 10 

4.5.1 Kaardiekraani seaded 

Saate viimistleda Kaardiekraani välimust ja sisu. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

. 

Nupp Kirjeldus 
3D-seaded  Kasutage 3D-seadeid, et määrata, milliseid parasjagu 

näidatavatest 3D objektidest näidatakse kaartidel, ja et reguleerida 
3D visuaalse detailsuse taset. Valikud on järgnevad. 



 
 

    75

Nupp Kirjeldus 
• Maamärgid: Maamärgid on suurte või hästituntud objektide 

kunstilised või skemaatilised 3D-kujutised. 3D-maamärgid 
on saadaval vaid valitud linnades ja riikides. 

• Ülesõidud: Keerulised ristmikud ja vertikaalselt eraldatud 
teed (nagu viaduktid ja maa-alused tunnelid) kuvatakse 3D-
s. 

• Ehitiste nähtavus: Täielik 3D linna hooneandmestik, mis 
näitab kaardil ehitiste tegeliku suuruse ja asetuse. Ehitiste 
andmed on piiratud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa 
suurimate linnade keskustega. 

• Maastikudetaili tase: 3D maastikukaardi andmestik kaardi 
kuvamisel näitab muudatusi maastikus, selle tõuse ja 
languseid, ning kasutab seda navigeerimisel kaardi 
marsruudi 3D-s skemaatiliselt kujutamisel. 

Värviprofiilid  Nav N Go iGO 8 võib näidata kaarti ja menüüsid päeval ning öösel 
erinevates värvides. Valige igale režiimile värviprofiil ja valige 
käsitsi või automaatselt teostatav päevase ja öise värviprofiili 
vahetamine. 

Tõusud 2D-kaardil  2D-kaardid näitavad samuti 3D-infot. Need pealtvaates kaardid 
tähistavad tõuse värvide ja varjunditega. 

Näita tänavanimesid  Tänavanimed ja POI-ikoonid võivad kaardil navigeerimise ajal 
segada. Selle lüliti abil saate eemaldada need kaardielemendid 
ajal, kui Nav N Go iGO 8 järgib teie asukohta kaardil. Kui liigutate 
kaarti, ilmuvad tänavanimed ja POI-ikoonid koheselt uuesti. 

Sõidurea info  Mõned kaardid sisaldavad sõidurea infot, mis aitab teil järgmisel 
ristmikul reastada oma sõidukit. See seadistus teavitab Nav N Go 
iGO 8, kas kuvada antud teave kaardi ülemises või alumises osas.

4.5.2 Heli seaded 

Saate kohandada Nav N Go iGO 8 helisid. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

. 

Nupp Kirjeldus 
Peamine helitugevus  Kasutage lülitit, et vaigistada kõik seadme helid ja seejärel need 

uuesti sisse lülitada. Summuti asend määrab seadme 
helitugevuse. 
Nav N Go iGO 8 helitugevus on sõltumatu teie seadme sätetest. 
Programmist väljudes taastuvad seadme vaikesätted. 

Hääljuhiste helitugevus  Liugur reguleerib hääljuhiste valjust. Vasakpoolseim asend 
summutab hääljuhised; parempoolseimas asendis rakendub 
peamine helitugevus. 

Klahvihelid  Klahvihelid edastavad kuuldavaid kinnitusi riistvara nuppudele või 
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Nupp Kirjeldus 
puuteekraanile vajutamise kohta. 
Lüliti abil saate klahvihelid sisse või välja lülitada. Klahvihelisid 
esitatakse peamise helitugevuse tasemel. 

Dünaamiline helitugevus  Suurel kiirusel sõites võib vali müra autos segada hääljuhiste ja 
teiste helide selgelt kuulmist. Kasutades Dünaamilist helitugevust 
saate seadistada Nav N Go iGO 8 helitugevust suurendama, kui 
teie kiirus ületab teatud miinimumtaseme, ja saavutama suurimat 
helitugevust määratud maksimumkiirusel. 

4.5.3 Marsruudi planeerimise suvandid 
Need sätted määravad, kuidas marsruute kalkuleeritakse. Puudutage järgnevaid nuppe: 

, , . 

Nupp Kirjeldus 
Sõiduk  Teil on võimalus määrata sõiduki tüüp, mida kasutate marsruudil 

navigeerimiseks. Selle seadistuse alusel välistatakse mõned 
teetüübid marsruudilt (näiteks kiirteed jalakäijate jaoks) või ei võeta 
mõningaid piiranguid arvesse (näiteks alarmsõidukitele kehtivad 
ainult üksikud piirangud). 

Teetüübid, mida 
kasutatakse marsruudi 
planeerimisel  

Et marsruut vastaks teie vajadustele, saate määrata, milliseid 
teetüüpe arvesse võtta või võimalusel marsruudist välistada. 
Marsruudi välistamine on eelistus. See ei tähenda tingimata 
täielikku keelamist. Kui teie sihtkohta pääseb ainult mõnda 
välistatud teetüüpi kasutades, siis kasutatakse neid hädavajalikul 
määral. Sel juhul näidatakse Marsruudi info ekraanil hoiatavat 
ikooni ning teie eelistustele mittevastav teeosa kuvatakse kaardil 
teise värviga. 

Marsruudi kalkuleerimise 
meetod  Saate valida erinevate marsruuditüüpide hulgast. 

Marsruutimismeetodit saab valida ka marsruudi loomisel: kui 

sihtkoht on valitud, puudutage  
Kursorimenüüs. 

Liiklusinfo kasutamine  Kui võetakse vastu TMC-sõnumeid, määrab see seadistus, kas 
Nav N Go iGO 8 kasutab saadud teavet marsruudi planeerimisel. 

Kalkuleeri uuesti, et 
vältida tihedat liiklust  See seade määrab, kuidas Nav N Go iGO 8 kasutab vastuvõetud 

TMC-teavet uue marsruudi kalkuleerimiseks: 

• Automaatne: kui ilmneb uue marsruudi kalkuleerimise 
vajadus vastavalt vastuvõetud TMC-sündmustele, 
kalkuleerib Nav N Go iGO 8 uue marsruudi automaatselt. 

• Käsitsi: kui ilmneb uue marsruudi kalkuleerimise vajadus 
vastavalt vastuvõetud TMC-sündmustele, teavitab Nav N 
Go iGO 8 teid, kuid te saate valida, kas kalkuleerida 
marsruut uuesti või mitte. 

• Välja lülitatud: TMC-sündmusi arvestatakse ainult siis, kui 
uus marsruudi kalkuleerimine esineb marsruudilt 
eemaldudes. 
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Sõidukitüübid: 

• Sõiduauto 

• Takso 

• Buss 

• Alarmsõidukid 

• Jalgratas 

• Jalakäija 

Teetüübid, mida kasutatakse marsruudi planeerimisel: 

Tüüp Kirjeldus 
Kiirteed  Teil võib olla vaja vältida kiirteid, kui sõidate aeglase autoga või 

pukseerite teist sõidukit. 
Sillutamata teed  Nav N Go iGO 8 välistab vaikimisi sillutamata teed: sillutamata teed 

võivad olla halvas seisukorras ja tavalisel ei saa te neil piirkiirust 
saavutada. 

Maksulised teed  Vaikimisi hõlmab Nav N Go iGO 8 marsruutides maksulised teed 
(tasulised teed, millel on ühekordsed tasud). Kui välistate maksulised 
teed, planeerib Nav N Go iGO 8 parima maksuvaba tee. 

Tasulised teed  Tasulised teed on maksustatud teed, mille puhul saate osta pääsme 
või vinjeti, et kasutada teed pikema ajavahemiku jooksul. Neid saab 
maksulistest teedest eraldi sisse ja välja lülitada. 

Vajalik on luba  Teil võib teatud teede kasutamiseks või teatud aladele sisenemiseks 
omanike luba vaja minna. Nav N Go iGO 8 välistab vaikimise need 
teed marsruudi kalkuleerimisel. 

Praamid  Nav N Go iGO 8 hõlmab praamid vaikimisi planeeritavasse marsruuti. 
Samas ei pruugi kaart kindlasti sisaldada teavet ajutiste praamide 
kättesaadavuse kohta. Teil võib olla vaja praamiga sõiduks ka pileti 
eest maksta.  

Piiriületuste 
planeerimine  Mõnikord viib teie muid navigatsioonieelistusi ja marsruudi eelistusi 

arvestav marsruut läbi teise riigi. Kui soovite alati püsida sama riigi 
piirides, lülitage see võimalus välja. 

„Carpool” sõiduread  See juhtelement kuvatakse vaid USA-s navigeerimisel. Te peaks 
kontrollima, kas teil lubatakse „carpool"-sõiduridu kasutada enne selle 
teetüübi sisse lülitamist. 

Marsruudi kalkuleerimise meetodi tüübid. 

Suvand Kirjeldus 
Kiire Pakub kõige kiirema võimaliku marsruudi, kui te saate kõikidel teedel 

liikuda piirkiirusega või natuke aeglasemalt. Harilikult parim valik kiirete 
ja harilike autode puhul. 

Lühike Pakub marsruudi, mis on lühima võimaliku vahemaaga 
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Suvand Kirjeldus 
marsruudipunktide vahel. Tavaliselt praktiline jalakäijatele, ratturitele 
või aeglastele sõidukitele. 

Ökonoomne Ühendab Kiire ja Lühikese hüved: Nav N Go iGO 8 kalkuleerib, nagu 
kalkuleerides Kiiret marsruuti, aga võtab ka teisi teid, et kütust säästa. 

Lihtne  Tulemused marsruudil vähemate pööretega. Selle suvandiga saate 
Nav N Go iGO 8 sundida võtma näiteks kiirtee rea väiksemate teede 
või tänavate asemel. 

4.5.4 Piirkondlikud seaded 
Need sätted võimaldavad teil rakendada kohalikku keelt, mõõtühikuid, aega, kuupäeva ja 
nende vormingut ning valida eelistatud hääljuhiste profiili. Puudutage järgnevaid nuppe: 

, , . 

Nupp Kirjeldus 
Programmi keel  See nupp näitab Nav N Go iGO 8 kasutajaliideses hetkel kasutusel 

olevat kuvamiskeelt. Nuppu puudutades saate valida olemasolevate 
keelte nimekirjast uue keele. Rakendus taaskäivitub, kui muudate seda 
seadet; teilt palutakse kinnitust. 

Hääleprofiil  See nupp näitab parasjagu kasutuselolevat hääljuhiste keelt. Nuppu 
puudutades saate valida olemasolevate keelte ja kõnelejate nimekirjast 
uue keele. Puudutage mõnda neist, et kuulda näidisjuhist. Kui olete 
valinud uue keele, vajutage OK. 

Ühikud  Saate määrata kaugusühikud, mida programm kasutab. Nav N Go iGO 
8 ei pruugi toetada kõiki loetletud ühikud mõnes hääljuhiste keeles. Kui 
valite mõõtühiku, mida valitud hääljuhiste keel ei toeta, siis kuvatakse 
hoiatusteade. 

Määra kuupäeva & 
aja vorming  

Saate häälestada kuupäeva ja kellaaja vormingut. Valida saab hulga 
erinevate rahvusvaheliste vormingute vahel. 

Aja ja ajavööndi 
seaded  

Siin pääsete ligi aja ja ajavööndi seadetele. Nav N Go iGO 8 aitab teid, 
seades seadme aja alati täpsele GPS-ajale. Nav N Go iGO 8 võib 
aidata teil ka vastavalt teie praegusele GPS-positsioonile seada 
ajavööndi. 

Aja ja ajavööndi seaded: 

Nupp Kirjeldus 
Automaatne aja 
korrigeerimine GPS-i 
järgi  

Kasutage seda funktsiooni oma seadme kella sünkroniseerimiseks 
GPS-vastuvõtja äärmiselt täpse kellaga. 

Kasuta automaatset 
ajavööndit  Kasutage seda oma seadme kella ajavööndi sünkroniseerimiseks oma 

praeguse GPS-positsiooniga. See on kasulik, kui reisite välisriikidesse.

Määra ajatsoon  Määrake ajatsoon manuaalselt, kui te ei soovi ajatsooni automaatselt 
sünkroniseerida. See võimaldab teil kasutada Automaatset aja 
korrigeerimist ja rakendada ajanihet soovitud aja saavutamiseks. 
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Nupp Kirjeldus 
Võrdle GPS-i ja 
seadme aegu 

Kuvatakse praegust GPS-vastuvõtja aega ja seadme kella. Pange 
tähele, et GPS-kell on saadaval ainult GPS-vastuvõtu korral. Nii saate 
kontrollida, kas parandusi on üldse vaja. 

4.5.5 Navigatsiooniseaded 
Saate juhtida, kuidas Nav N Go iGO 8 navigeerimisel käitub. Puudutage järgnevaid nuppe: 

, , . 

Nupp Kirjeldus 
Näita asukohta teel  See funktsioon lubab autojuhtidel alati korrigeerida GPS-positsiooni 

vigu, sobitades masina asukoha teevõrguga. Jalakäijana 
navigeerimisel on see funktsioon automaatselt välja lülitatud selleks, et 
tarkvara saaks teie täpset asukohta näidata. 
Selle omaduse väljalülitamisel lülitate välja ka GPS-positsiooni veafiltri. 
Kaardil näidatud positsiooni mõjutavad kõik positsioonivead ja -
kõikumised. 

Uus kalkulatsioon 
marsruudilt 
eemaldumisel  

Sellest lülitist sõltub, kas Nav N Go iGO 8 kalkuleerib automaatselt 
marsruudi uuesti, kui te marsruudist kõrvale kaldute. Kui see 
funktsioon on välja lülitatud, tuleb teil käsitsi algatada uus marsruudi 
kalkulatsioon; muidu navigatsioon peatub, kuni te algselt soovitatud 
marsruudile naasete. 
Kui valite alguspunktiks midagi muud praeguse GPS-positsiooni 
asemel aktiivse marsruudi alguspunktiks, lülitub see funktsioon 
automaatselt välja. 

Taasta lukustus 
positsioonile  Kui te olete navigeerimise ajal kaarti nihutanud või pööranud, liigutab 

see funktsioon kaardi pärast määratud tegevusetuse perioodi tagasi 
praegusesse GPS-positsiooni ja lülitab uuesti sisse kaardi automaatse 
pööramise. 

Automaatne 
ülevaade  See funktsioon lülitab kaardivaate Ülevaate režiimile, kui järgmine 

marsruudisündmus on kaugel. Ülevaade tähendab väljasuumitud 
kahemõõtmelist vaadet, mis laseb teil näha ümberkaudset piirkonda. 
Automaatse ülevaate juures saate kasutada järgmisi juhtnuppe: 

• Pöörde kaugus ülevaatel: Kaart lülitatakse Ülevaate režiimile, 
kui järgmine marsruudisündmus on vähemalt nii kaugel, kui see 
väärtus. 

• Vaikimisi suumiaste: Ülevaate režiim kuvatakse sellele 
suumitasemel. Saate kaarti Ülevaate režiimis mastaapida, kuid 
järgmisel korral, kui Ülevaade kuvatakse, rakendatakse seda 
suumitaset. 
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4.5.6 Hoiatussätted 
Saate liikuvas sõidukis Turvarežiimil mõned kasulikud hoiatused sisse lülitada ja puuteekraani 

välja lülitada. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Nupp Kirjeldus 
Hoiata 
kiiruseületamisel  Kaardid võivad sisaldada infot teelõikude kiirusepiirangute kohta. Nav 

N Go iGO 8 saab teid hoiatada, kui ületate kehtivat kiirusepiirangut. 
See info ei pruugi olla teie piirkonnas kättesaadav (küsige oma 
kohalikult edasimüüjalt) või kõigi kaardil olevate teede kohta täiesti 
korrektne. See seade laseb teil valida, kas soovite hoiatusi saada või 
mitte. Saate valida suhtelise kiiruseületamise taseme, mille juures 
rakendus teid hoiatab (100% on praegune kiiruspiirang). 

• Asustatud piirkondades: (suur)linnades 

• Mujal: kõigis muudes kohtades 

Hoiatusi on kahte tüüpi. Te saate neid teineteisest sõltumatult sisse 
ja välja lülitada. 

• Kuuldav hoiatus: esitatakse häälsõnum, kasutades valitud 
hääljuhiste profiili. 

• Nähtav hoiatus: kaardinurka ilmub sümbol kiirusepiiranguga 

(näiteks: ). 

Kiiruskaamera hoiatus  See funktsioon annab teile hoiatuse, kui lähenete 
teeohutuskaamerale. Peate ise kandma vastutust selle funktsiooni 
kasutamise seaduslikkuse eest riigis, kus kavatsete seda kasutada. 
Teil on järgmised võimalused. 

• Kuuldav hoiatus: kaamerale lähenedes saab esitada piikse või 
lihtsalt alarmhelisid, kui ületate sellisele kaamerale lähenedes 
kiirusepiirangut. 

• Nähtav hoiatus: kaameratüüp ja jälgitav kiirusepiirang ilmuvad 
sellisele kaamerale lähenedes Kaardiekraanile. 

Hoiata, kui kiirus on 
jalakäija kohta liiga 
suur  

Võimaldage see hoiatus, et teid hoiatataks, kui aktiveeritud on 
jalakäija režiim ja te sõidate kiiresti. Teilt küsitakse, kas soovite minna 
üle autos navigeerimise režiimile. Sel moel võite olla kindel, et teid ei 
suunata näiteks ühesuunalistele teedele vales suunas, nagu võib 
juhtuda jalakäija puhul. 

Turvarežiim  Turvarežiim lülitab kiirusel üle 10 km/h (6 miili/h) puutetundliku 
ekraani välja, et teie tähelepanu teel püsiks. Sõitmise ajal ei saa te 
määrata uut sihtkohta või muuta seadeid. Ainus ekraani juhtelement, 
mis jääb sisselülitatuks on žest, mis viib teid tagasi Kaardiekraanile. 
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4.5.7 GPS-i seaded 

Saate üles seada ühenduse GPS-vastuvõtjaga. Puudutage järgnevaid nuppe: , , 

. 

Nupp Kirjeldus 
GPS-vastuvõtja Ekraani esimene rida annab teada, kas GPS-vastuvõtja 

ühendus on olemas. 
Ühendamine GPS-vastuvõtjaga on Nav N Go iGO 8 puhul 
automaatne, nii et tavaliselt ei vaja te seda seadeteekraani 
üldse. 

GPS sees  Lülita ühendus GPS-vastuvõtjaga sisse või välja. GPS-
vastuvõtja välja lülitamine võib olla kasulik siseruumides 
kasutamiseks või esitluseesmärgil. 

Port  See on GPS-vastuvõtja ja rakenduse vahelise kommunikatsiooni 
kanal. 

Boode:  GPS-vastuvõtja ja rakenduse vahelise kommunikatsiooni kiirus. 
Automaatotsing  Puudutage seda nuppu ja laske Nav N Go iGO 8 otsida ja 

ühenduda GPS-vastuvõtjaga. 

4.5.8 TMC-seaded 
Saate üles seada ühenduse TMC-vastuvõtjaga. Kui TMC-vastuvõtja töötab, saate valida 

sobiva raadiojaama. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 
Kui TMC-vastuvõtjat pole ühendatud Nav N Go iGO 8, on teil järgnevad valikud. 

Nupp Kirjeldus 
TMC riistvara ei leitud!  Ekraani esimene rida annab teada, kas GPS-vastuvõtja 

ühendus on olemas. 
Ühendamine TMC-vastuvõtjaga on Nav N Go iGO 8 puhul 
automaatne, nii et tavaliselt ei vaja te seda seadeteekraani 
üldse. 

Protokoll  TMC-vastuvõtja ja rakenduse vaheline andmevahetusprotokoll. 

Port  TMC-vastuvõtja ja rakenduse vaheline andmevahetusport. 

Boode:  TMC-vastuvõtja ja rakenduse vaheline andmevahetuskiirus. 
Automaatotsing  Puudutage seda nuppu ja laske Nav N Go iGO 8 otsida ja 

ühenduda TMC-vastuvõtjaga. 
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Kui TMC-vastuvõtja on juba ühendatud, on ekraani sisu erinev. 

Nupp Kirjeldus 
Kasuta automaatset 
tuunerit  

Kui Automaatne tuuner on sisse lülitatud, sirvib Nav N Go iGO 8 
tuuner FM CCIR raadio lainealasid, otsides TMC-signaali. 
Esimest jaama, mis sisaldab TMC-andmeid, kasutatakse 
automaatselt. Kui TMC-signaali pole saadaval, jätkab tuuner 
otsimist. Lülitage Automaatne tuuner välja, et valida jaam käsitsi.

,  
Kui Automaatne tuuner on välja lülitatud, otsige soovitud jaama 
nende nuppude abil käsitsi. 

Välista see jaam  Vajutage seda nuppu, et lisada hetkel vastu võetav FM-
raadiojaam erandite loendisse ja lasta Nav N Go iGO 8 otsida 
selle asemel teine jaam. 

Näita välistatud jaamu  See nupp avab eelnevalt välistatud raadiojaamade nimekirja. 
Võite uuesti lubada ühe või kõigi välistatud jaamade kasutamist. 

4.5.9 Menüüseaded 

Saate muuta menüüekraanide välimust ja käitumist. Puudutage järgnevaid nuppe: , 

, . 

Nupp Kirjeldus 
Animatsioon  Siit saate menüü animatsioone sisse ja välja lülitada. Kui 

animatsioon on sisse lülitatud, näidatakse nuppe menüü- ja 
klahvistikuekraanidel animeeritult. 

Taustavärv  Saate valida menüü taustaks kasutatavat kujutist siit. 

Kujundus  Siin võite valida mõne olemasolevatest kujundustest, et muuta 
Nav N Go iGO 8 välimust. 

4.5.10 Seadme seaded 
Saate muuta mõningaid seadme seadeid, et juhtida ekraani taustavalgustust ajal, kui Nav N 

Go iGO 8 töötab. Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Nupp Kirjeldus 
Energiasäästu seaded  Siin saate määrata, kuidas taustavalgus käitub, kui ekraani pole 

tükk aega puudutatud. Teil on järgmised võimalused. 

• Taustavalgustus alati sees: ekraan on pidevalt 
valgustatud. 

• Kasuta seadme sätteid: Nav N Go iGO 8 jaoks 
kasutatakse seadme taustavalgustuse seadeid. 

• Nutikas: Kui seade töötab akutoitel, siis lülitab Nutikas 
energiasääst ekraani valgustuse sisse ainult siis, kui 
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Nupp Kirjeldus 
vajutate mõnd nuppu, puudutate ekraani või teile on 
midagi kuvada. Mõne sekundi järel valgustus tuhmub ja 
veel mõni sekund hiljem lülitub taustavalgustus välja. See 
aitab tagada aku pikema tööaja. 

Taustavalguse tugevus 
päeval  Saate määrata taustavalgustuse taseme päevaseks kasutuseks.

Taustavalguse tugevus 
öösel  

Saate määrata taustavalgustuse taseme öiseks kasutuseks. 

Automaatne käivitus sees  Saate juhendada pihuarvuti automaatselt Nav N Go iGO 8 
käivitama, kui sisestatakse mälukaart. 

Määra ekraani suund Saate muuta Nav N Go iGO 8 kasutamise ajal ekraani suunda. 
Ekraani suund võib järgida praegust pihuarvutile määratud 
suunda või saate määrata kindla suuna, mis on pihuarvuti 
seadetest sõltumatu. 

4.5.11 Teekonnalogi seaded 
Saate üles seada automaatse Teekonnalogide salvestuse ja häälestada selle seadeid. 

Puudutage järgnevaid nuppe: , , . 

Nupp Kirjeldus 
Värskendamise intervall  See määrab teekonnapunktide salvestamise sageduse. Infot 

positsiooni kohta saadakse GPS-ilt harilikult kord sekundis. Kui 
teil ei ole nii täpset logi vaja, siis saate ajahulka suurendada, et 
teekonnalogide ruumi kokku hoida. 

Lülita automaatne 
salvestamine sisse  Kui automaatne salvestamine on sisse lülitatud, ei ole teil vaja 

teekonnalogide salvestamist käsitsi sisse ja välja lülitada. Nav N 
Go iGO 8 hakkab teekonnalogi automaatselt salvestama, niipea 
kui GPS-positsioon on saadaval. 

Teelogi andmebaasi maht  See väärtus näitab, kui palju mälumahtu võtavad enda alla 
automaatselt salvestatud teekonnalogid. 

Teelogi maksimaalne 
suurus  

Saate määrata automaatselt salvestatud teekonnalogide 
andmebaasi maksimaalse suuruse. Piirangumäärani jõudes 
kustutatakse vanimad salvestatud teekonnalogid. 

Loo NMEA/SIRF logi  Sõltumata tavalisest teekonnalogist, võite lasta Nav N Go iGO 8 
salvestada GPS-andmeid, mis on saadud GPS-seadmest. Need 
logid salvestatakse mälukaardil eraldi tekstifailina ning neid ei 
saa näidata või taasesitada Nav N Go iGO 8. 
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5 Sõnastik 

2D/3D GPS-vastuvõtt 

GPS vastuvõtja kasutab satelliitide signaale, et kalkuleerida oma (teie) asukoht ja vajab 
vähemalt nelja signaali, et anda kolmemõõtmelist asukohta, koos tõusudega. Kuna satelliidid 
liiguvad ja objektid võivad signaale tõkestada, ei pruugi teie GPS-seade nelja signaali vastu 
võtta. Kui saadaval on kolm satelliiti, saab vastuvõtja teie GPS-positsiooni kalkuleerida, aga 
täpsus on väiksem ja GPS-seade ei anna teile andmeid tõusude kohta; võimalik on vaid 2D-
vastuvõtt. 

Aktiivne marsruut  

Hetkel navigeeritav marsruut. Saate salvestada ja laadida marsruute Nav N Go iGO 8, kuid 
ainult üks marsruut saab korraga aktiivne olla ja see on aktiivne kuni te selle kustutate, jõuate 
oma sihtkohta või lülitate Nav N Go iGO 8 välja. Vt ka: Marsruut. 

Kesklinn  

Kesklinn ei ole asula geomeetriline keskpunkt vaid meelevaldne punkt, mille kaardi loojad on 
valinud. Väikelinnades ja külades on see tavaliselt kõige olulisem risttee, suuremates 
linnades on see oluline risttee. 

GPS-täpsus  

Mitmed tegurid mõjutavad erinevusi teie tegeliku asukoha ja GPS-seadme poolt pakutava 
vahel. Näiteks signaali viivitus ionosfääris või peegeldavad objektid GPS-seadme lähedal 
omavad erinevat ja muutlikku mõju sellele, kui täpselt GPS-seade teie asukohta kalkuleerida 
saab. 

Kaart 

Nav N Go iGO 8 töötab digitaalsete kaartidega, mis pole pelgalt traditsiooniliste paberkaartide 
digitaliseeringud. Sarnaselt paberist teekaartidele, näitavad digitaalsed kaardid 2D-režiimis 
teile tänavaid ja teid ning tõusud on samuti tähistatud värvidega. 3D-režiimis saate näha 
kõrgusvahesid, näiteks orge ja mägesid, ülesõite, ning valitud linnades kuvatakse ka 3D-
maamärke ja 3D-hooneid. 
Saate digitaalseid kaarte interaktiivselt kasutada: suumida sisse ja välja (mastaapi 
suurendada ja vähendada), kallutada üles ja alla või pöörata paremale ja vasakule. GPS-
toetatud navigeerimisel hõlbustavad digitaalsed kaardid marsruudi planeerimist. 

Põhi üleval asendis kaart 

Põhi üleval režiimil pööratakse kaarti selliselt, et selle ülemine osa on alati suunatud 
põhjakaarde. Sellises asendis on kaart 2D kaardivaate režiimil ja Ülevaate režiimil. Vt ka: 
Sõidusuund üleval asendis kaart. 
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Ülevaaterežiim 

Te saate seadistada Nav N Go iGO 8 automaatselt lülituma Ülevaaterežiimile kui marsruudi 
järgmise sündmuseni on aega. Ülevaaterežiimil näidatakse kaarti 2D vaates, ent see 
vähendatakse eelnevalt määratletud suumiastmele. Kui te lähenete marsruudi järgmisele 
sündmusele, kuvatakse automaatselt kaardi eelmine 2D või 3D vaade. 

Marsruut 

Sari sihtkohti, mida üksteise järel läbida. Lihtne marsruut sisaldab üht alguspunkti ja ainult 
ühte sihtkohta. Mitmepunktilised marsruudid võivad sisaldada üht või mitut vahepunkti 
(vahepealset sihtkohta). Viimane punkt marsruudil on lõplik sihtkoht ja marsruut on jagatud 
erinevateks etappideks (ühest sihtkohast järgmiseni). 

Skeem 

Nav N Go iGO 8 sisaldab erinevaid kaartide värviprofiile päevaseks ja öiseks kasutamiseks. 
Profiilid on kaardi kohandatud graafikaseaded ja neil võivad olla erinevad värvid tänavate, 
kvartalite või veepinna kujutamiseks 2D- ja 3D-režiimides ning nad kuvavad 3D-režiimis 
varjundeid ja varje erinevatel viisidel. 
Üks päevane ja üks öine profiil on alati valitud. Nav N Go iGO 8 kasutab neid päevaselt 
režiimilt öisele ja tagasi lülitudes. 

Sõidusuund üleval asendis kaart  

Sõidusuund üleval režiimil pööratakse kaarti selliselt, et selle ülemine osa on alati suunatud 
hetke sõidusuunda. See on kaardi vaikeasend 3D kaardivaate režiimil. Vt ka: Põhi üleval 
asendis kaart. 

Teeohutuskaamerad  

Eriline POI-de tüüp kiirustmõõtvate kaamerate ja punase tule kaamerate jaoks. Erinevad 
andmete allikad on saadaval ja võite ka ise märkida teeohutuskaamera asukoha kaardil. 
Saate Nav N Go iGO 8 konfigureerida teid ühele sellisele lähenemisel hoiatama. 
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6 Lõppkasutaja litsentsileping 
1 Lepingu osapooled 
1.1 Selle Lepingu osapoolteks on ühelt poolt: 
Nav N Go Kft. (23 Bérc utca, H-1016 Budapest, Ungari; Ungari reg nr: 01-09-891838) kui 
Litsentsiandja 
ja 
teiselt poolt käesoleva Lepingu objekti kasutaja (defineeritud lõigus 2) vastavalt lõigule 4, 
edaspidi „Kasutaja" (edaspidi ühiselt nimetatud kui „Pooled"). 
2 Lepingu sõlmimine 
2.1 Käesolevaga nõustuvad Pooled, et antud Leping sõlmitakse Poolte vabal tahtel ilma 
Poolte poolt allkirjadega kinnitamata. 
2.2 Kasutaja nõustub, et käesoleva Lepingu objektiks oleva tarkvara (lõik 4) seaduslikul viisil 
omandamise järgne tarkvara kasutamine ükskõik millises mahus, selle installimine arvutisse 
või muusse seadmesse, nimetatud seadme paigaldamine sõidukisse, installimise või 
kasutamise käigus kuvatava nupu „Kinnita" vajutamine (edaspidi nimetatud kui „Kasutamine") 
loetakse nõusolekut väljendavaks käitumiseks, ning Leping Kasutaja ja Litsentsiandja vahel 
seeläbi sõlmituks. 
2.3 Käesolev Leping ei kohaldu mitte ühelgi tingimusel isikutele, kes omandavad, kasutavad, 
installivad arvutisse, paigaldavad masinasse tarkvaratoote või kasutavad seda mis tahes 
muul moel ebaseaduslikult. 
2.4 Pooltevaheline Lõppkasutaja Litsentsileping sõlmitakse käesolevas Lepingus sätestatud 
tingimustel. 
2.5 Käesoleva Lepingu sõlmimise ajaks loetakse hetke, mil leidis aset esimene Kasutamine 
(kasutuse rakendamine). 
3 Kohaldatav seadusandlus 
3.1 Nende juhtumite kohta, mida käesolev Leping ei reguleeri, kehtib Ungari Vabariigi 
seadusandlus, eeskätt tsiviilkoodeksi akt nr 4 aastast 1959 (CC) ning autoriõiguse seaduse 
akt nr 76 aastast 1999 (CA). 
3.2 Antud leping väljastatakse eesti ja ungari keeles. Erimeelsuste korral on ülimuslikuks 
ungarikeelne tekst. 
4 Lepingu objekt 
4.1 Käesoleva Lepingu objekt on Litsentsiandja toodetud navigatsioonitarkvara (edaspidi 
nimetatud kui „Tarkvaratoode”). 
4.2 Tarkvaratoode sisaldab arvuti operatsiooniprogrammi, selle täielikku dokumentatsiooni 
ning sinna juurde kuuluvat kaardiandmebaasi. 
4.3 Igasugust visuaalset pilti, salvestust, koodi, kaasa arvatud trükitud, elektroonilist või 
graafilist pilti, salvestust, lähte- või objektkoodi, või muud siin nimetamata viisil esitatud 
visuaalset pilti, salvestust või koodi või selle kandjat loetakse tarkvaratoote osaks. 
4.4 2. lõigus määratletud Kasutaja poolt kasutatavad vigade parandused, täiendused, 
uuendused, mida kohaldatakse antud Lepingu jõustumise järgselt, loetakse samuti selle 
Tarkvaratoote osaks. 
5 Autoriõiguste omanik 
5.1 Litsentsi andja, kui lepingust või seadusandlusest ei johtu teisiti, on kõikide 
Tarkvaratootele seatud autoriõiguste ainuomanik. 
5.2 Autoriõigused laienevad kogu Tarkvaratootele, olgu see siis osadena või tervikuna. 
5.3 Tarkvaratoote osaks olevate kaardiandmebaaside autoriõigused kuuluvad füüsilis(te)le 
isiku(te)le või korporatsiooni(de)le, kes/mis on nimetatud käesoleva Lepingu lisas või 
programmi menüüs „Info/Kaart" („About/Map”) (edaspidi nimetatud kui „Andmebaasi 
omanik"). Käesolevaga sätestab Litsentsiandja, et ta on omandanud Andmebaasi omanikult 
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piisavas ulatuses kasutus- ja esindusõigusi, et kasutada ning edastada kasutamiseks 
kaardiandmebaasi, nagu sätestatud käesolevas Lepingus. 
5.4 Litsentsiandja esindab käesoleva Lepingu sõlmimisel ja rakendamisel Andmebaasi 
omanikku suhetes Kasutajaga. 
5.5 Litsentsiandja hoiab enda valduses Lepingu sõlmimise järel kõiki Tarkvaratootele seatud 
õigusi, v.a neid, millele Kasutajal on õigus vastavalt erandlikele seadusesätetele või 
käesoleva Lepingu sätetele. 
6 Kasutaja õigused 
6.1 Kasutajal on õigus installida Tarkvaratoode korraga ühte riistvaraseadmesse (töölaud, 
pihuarvuti, sülearvuti, navigatsiooniseade) ning käitada ja kasutada seega ainult ühte 
eksemplari. 
6.2 Kasutajal on õigus teha Tarkvaratootest üks turvakoopia. Kui Tarkvaratoodet kasutatakse 
pärast installimist ilma originaalse andmekandjata, loetakse originaalne andmekandja 
turvakoopiaks. Kõigil muudel juhtudel on kasutajal õigus kasutada varukoopiat ainult siis, kui 
Tarkvaratoote originaalkoopia on kahtlusteta muutunud kasutuskõlbmatuks ning selle vastav 
seisukord on tõestatud. 
7 Kasutuspiirangud 
7.1 Kasutajal ei ole õigust 
7.1.1 Tarkvaratoodet dubleerida (seda kopeerida); 
7.1.2 liisida, rentida, laenutada, jagada, edastada seda kolmandatele isikutele ilma vastava 
loata; 
7.1.3 tõlkida Tarkvaratoodet (k.a tõlkimine (kompileerimine) teistesse 
programmeerimiskeeltesse); 
7.1.4 Tarkvaratoodet osadeks lahti võtta; 
7.1.5 Tarkvaratoodet (tervenisti või osaliselt) muuta, laiendada või ümber teha, seda osadeks 
jaotada, teiste toodetega ühendada, teistesse toodetesse installida ega teistes toodetes 
kasutada, isegi mitte muude toodetega koostoime saavutamise eesmärgil; 
7.1.6 peale arvutiprogrammi kasutamise muul viisil Tarkvaratootes sisalduvast 
kaardiandmebaasist teavet omandada, kaardiandmebaasi lahti võtta, seda tervikuna või selle 
osi või selles sisalduvat teavet kasutada, kopeerida, muuta või laiendada, või seda teistesse 
toodetesse installida ega seda teistes toodetes kasutada, isegi mitte muude toodetega 
koostoime saavutamise eesmärgil. 
8 Garantii puudumine, piiratud vastutus 
8.1 Litsentsiandja teavitab käesolevaga Kasutajat asjaolust, et kuigi Tarkvaratoote tootmisel 
oldi äärmiselt hoolikad, ei garanteeri Litsentsiandja johtuvalt Tarkvaratoote olemusest ja 
tehnilistest piirangutest, et Tarkvaratoode on täiesti veatu; samuti ei seo Litsentsiandja end 
ühegi lepingulise kohustusega, mille alusel peaks Kasutaja poolt omandatud toode olema 
täiesti veatu. 
8.2 Litsentsiandja ei garanteeri, et Tarkvaratoode sobib ükskõik milliseks Litsentsiandja või 
Kasutaja poolt defineeritud otstarbeks, ega seda, et Tarkvaratoode on koostoimiv ükskõik 
millise muu süsteemi, seadme või tootega (nt tarkvara või riistvara). 
8.3 Litsentsiandja ei võta enda kanda vastutust kahjustuste eest, mis on tekkinud vea tõttu 
Tarkvaratootes (k.a arvutiprogrammi, dokumentatsiooni ja kaardiandmebaasi vead). 
8.4 Litsentsiandja ei võta vastutust kahjude eest, mille põhjuseks on Tarkvaratoote sobimatus 
ükskõik millise defineeritud otstarbega, või selle koostoime puudumisest ükskõik millise 
süsteemi, seadme või tootega (nt tarkvara või riistvara). 
8.5 Litsentsiandja juhib ühtlasi Kasutaja tähelepanu sellele, et Tarkvaratoodet ükskõik millises 
transpordivahendis kasutades on liikluseeskirjade (nt kohustuslike ja/või mõistlike 
ohutusnõuete, olukorrale vastava hoolikuse ja tähelepanu, ning tarkvara kasutamisest 
tuleneva erilise hoolikuse ja tähelepanu) rakendamise eest vastutav Kasutaja ainuisikuliselt; 
Litsentsiandja ei ole mingil viisil vastutav võimalike kahjude eest, mis on seotud Tarkvaratoote 
kasutamisega transpordi ajal. 



88     

8.6 Nõustudes käesoleva Lepinguga peab Kasutaja järgima eriti tähelepanelikult 8. lõigus 
esitatud informatsiooni. 
9 Sanktsioonid 
9.1 Siinkohal teavitab Litsentsiandja Kasutajat, et vastavalt CA sätetele võib Litsentsiandja, 
kui ta on tuvastanud oma õiguste rikkumise 
9.1.1 nõuda vastava rikkumise tunnistamist kohtu kaudu; 
9.1.2 nõuda tuvastatud rikkumise lõpetamist asjaosalise isiku poolt; 
9.1.3 nõuda, et rikkumise toime pannud isik kompenseeriks tekitatud kahju (isegi kasvõi ainult 
avaliku vabanduse teel, rikkuja kulul); 
9.1.4 nõuda rikkumisega saadud kasu üleandmist; 
9.1.5 nõuda rikkumisega tekitatud olukorra heastamist ja rikkumiseelse olukorra taastamist 
rikkuja kulul ning nõuda rikkumiseks tarvitatud seadmete ja materjalide hävitamist ning 
rikkumise käigus loodud objektide hävitamist; 
9.1.6 nõuda kahjude korvamist. 
9.2 Litsentsiandja teavitab siinkohal Kasutajat, et autoriõiguste ning sellega seotud õiguste 
rikkumist peetakse 1978. aastal jõustunud Ungari kriminaalkoodeksi IV osa järgi 
kriminaalkorras karistatavaks kuritööks, mis võib kohtuotsuse jõustumisel päädida 
tavajuhtudel kaheaastase vangistusega ning erijuhtudel kuni kaheksa-aastase 
vanglakaristusega. 
9.3 Käesolevast Lepingust tõusetuvad pooltevahelised erimeelsused lahendatakse, sõltuvalt 
vaidluse teemast ja kaalukusest, kas Budapesti ringkonnakohtus (Pesti Központi Kerületi 
Bíróság) või Budapesti halduskohtus (Fővárosi Bíróság). 


