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1 . ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

1.1. Повідомлення перед початком роботи

• Під час написання даного керівництва ставилося
завдання поступово навчити основним принципам 
роботи з навігаційною програмою,   щоб після 
прочитанного користувач міг відразу використовувати 
отримані навички, при цьому деякі несуттєві деталі 
опускалися .
• Збережіть дане керівництво користувача для
подальшого застосування .

1.2. Попередження та інформація про безпеку

• Якщо Ви користуєтеся програмою навігації в
автомобілі, рекомендуємо починати рух тільки 
після внесення необхідних налаштувань і 
прокладення маршруту.
• Плануйте маршрут перед початком руху і
зупиняйтеся при необхідності зміни маршруту 
або внесення налаштувань в програму.
• Під час руху, дивіться на дисплей тільки в тому
випадку, якщо Ви впевнені , що це безпечно.
• Не встановлюйте GPS-пристрій з програмою в
такому місці, де він  може заважати водієві, в 
місцях розкриття подушки безпеки, а також в 
місцях, де в разі аварії воно може заподіяти 
травму.
• Програма навігації “ Libelle Map “ не передає
дані про Ваше місцезнаходження і Вас не можливо
відстежити.

2.ПОЧАТОК РОБОТИ

2.1.Меню

Для запуску програми виберіть відповідну
клавішу в меню Вашого пристрою GPS.
Після відображення заставки і завантаження 
програми, на екрані з’явиться головне меню ПО 
“Libelle Map”.

 - Про програму

Перегляд інформації про розробника, версії
програми і карт.
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- Карта

Візуальне відображення навколишньої місцевості з
усіма значущими для даного місця об’єктами.

- Пошук

Пошук об’єктів за адресним даними, назвою, 
групою і координатами.

- Маршрут

Перегляд прокладеного маршруту, режим симуляції
руху по маршруту, а також видалення проміжної, 
фінішної точки або всього маршруту.
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                - Опції

Вибір налаштувань навігації, карт, інтерфейсу, 
супутників.

                - Вихід з програми

Завершення роботи програми шляхом виходу в
головне  меню  GPS-пристрою.

                - Комп’ютер шляху

Перегляд інформації на датчиках, а також 
налаштування переліку датчиків під власні вимоги.

Редактуйте необхідні пункти зі списку:
• Одометр (загальний)
Датчик, що не обнуляється, підсумовує відстань,
пройдену з початку використання програми.
• Одометр (пробка)
Датчик, що обнуляється, підсумовує відстань,
пройдену при швидкості від 5 до 10 км / год (в пробках) з
моменту обнулення датчика.
• Одометр (який скидається)
Датчик, що обнуляється, підсумовує відстань,
пройдену з моменту обнулення датчика.
• Час у русі
Датчик, що обнуляється,  підсумовує загальний час
руху.
• Час зупинок
Датчик, що обнуляється, підсумовує час, в який не
здійснювався рух.
• Час в пробках
Датчик, що обнуляється,  підсумовує час, в період
якого швидкість руху становила від 5 до 10 км / год
(пробки).
• Максимальна швидкість
Датчик, що обнуляється, та показує максимальну
швидкість з моменту обнулення.
• Середня швидкість руху
Датчик, що обнуляється та  відображає обчислену
середню швидкість руху за період з моменту
обнулення по теперішній час.
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3.ОПЦІЇ

3.1. Налаштування обладнання

У даному розділі необхідно налаштувати супутники для 
коректної роботи навігаційного ПЗ.
Натисніть на клавішу “Опції” в головному меню
навігаційного ПЗ.
Потім клавішу “Супутники”.
Далі, в залежності від типу пристрою, натисніть
“Використовувати супутники”, або “Використовувати 
мережу(WI-FI)”.

3.2.Налаштування навігації

В даному розділі Ви можете вказати бажану 
побудову маршруту. Натисніть на клавішу “Навігація“ 
в головному меню навігаційного ПО. 
Виберіть необхідні пункти зі списку:

• Шукати швидкий шлях
Прокладення маршруту з урахуванням швидкісних 
режимів доріг.
• Уникати грунтівок
Побудова маршруту з урахуванням відсутності доріг 
з грунтовим покриттям.
• Уникати розворотів
Використання мінімальної кількості розворотів.
• Записувати трек
Включення або відключення запису шляху 
проходження в пам’яті пристрою.
• Датчик перевищення
Попередження про перевищення швидкості на 
заданій ділянці шляху.
• Показувати весь маршрут
Відображення всього шляху після прокладення 
маршруту.

У розділі “Місце розташування у фоні” виберіть 
необхідний пункт:

-Визначати (підвищена витрата акумулятора)
-Якщо на зарядці
-Не визначати

- для підтвердження - для скасування
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3.3.Налаштування карти

У даному розділі Ви можете вибрати атлас, який бу-
дете використовувати при подальшому прокладенні 
маршруту.
Натисніть на клавішу “Карта” в  меню “Опції”. 
Виберіть необхідні пункти зі списку:

• Обертати по руху
Налаштування для 2D режиму.
• Автомасштабування
Включення плавної зміни масштабу в залежності від 
прокладеного маршруту і швидкості руху.
• Показувати трек
Відображення треку, записуваного програмою.
• Згладжувати лінії
Функція для поліпшення сприйняття карти і об’єктів на ній.

• Плавний рух
Більш плавне відображення руху курсору автомобіля.
• Згладжувати обертання
Поліпшення відображення карти при обертанні її на
екрані в моменти поворотів або маневрів.
• Притягувати до дороги
Виняток похибки при розрахунку положення на
карті.
• POI
Точки інтересу.
• Показувати спідками
Спідками подають звукові, голосові і візуальні 
попередження про радари, небезпечні ділянки дороги, 
перевищенні швидкості і про багато іншого.
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3.4.Налаштування інтерфейсу

У даному розділі Ви можете налаштувати інтерфейс для
зручності в роботі, виходячи зі своїх особистих вимог.
Натисніть на клавішу “ІНТЕРФЕЙС” у меню “Опції”.
Виберіть необхідні пункти зі списку:
• Тримати підсвічування
Заборона автоматичного відключення екрану.
• Гучність
Налаштування бажаної гучності чи її відключення.
• Схема
Вибір типу голосових підказок.
• Пошук з початку слова
Реалізація пошуку об’єкта з першого введеного символу.
• Скін
Вибір використовуваного програмою набору символів і
інших відображень.
• Відразу правити “Моє місце”
Правка обраних місць відразу після їх установлення

• Режим
Вибір автоматичного режиму, або в залежності від
часу доби.
• Мова
Вибір російської, української або англійської мови.
• Розкладки
Додавання в клавіатуру додаткових мов.
• Системна клавіатура
Використання системної клавіатури замість програмної.

4. НАВІГАЦІЯ

4.1. Пошук

Редагуйте необхідні пункти зі списку:
• Адреса
Вибір місця розташування.
• Місце
Вибір необхідного типу об’єкта (АЗС, банкомат,
магазин і т.д.).
• Мої місця
Вибір місць, позначених користувачем на карті.6



• Що поруч
Відображення довколишніх точок POI.
• Координати
Вибір необхідної широти і довготи.
• Історія
Перегляд історії та її очищення.

Видалити проміжну точку на маршруті.
• Симуляція
Включити або виключити симуляцію руху по
маршруту.
• Маршрут
Перейти в режим перегляду списку маневрів 
маршруту.

1.Вказівник маневру (висновок додаткових налаштувань).
2.Відстань  до маневру.
3.Рядок  стану (сигнал gps, місцевий час, заряд акумулятора).
4.Спидометр (висновок гарячих клавіш).
5.Приблизний час прибуття.
6.Вибір  кута нахилу.
7.Вибір масштабу.
8.Пошук.
9.Вихід в головне меню.
10.Відстань, яка залишилась.
11.Вказівник  наступного маневру і відстані до нього.Редагуйте необхідні пункти зі списку:

• Видалити ціль

4.2.Маршрут

4.3.Карти

7



Найважливіша функція програми - прокладання маршруту
і ведення по ньому.
Маршрут дозволяє Вам рухатися по заздалегідь
обраній траєкторії, яку в свою чергу можете
вибрати або Ви самі, або програма запропонує
найбільш підходящу. Маршрут може бути прокладений
або по найкоротшому шляху, або по найшвидшому.
Для того, щоб прокласти маршрут в програмі, необхідно
перейти у відповідний режим. Натисніть на клавішу зі 
стрілкою,яка веде до цілі, зліва внизу екрану.
Планування маршруту
Якщо супутники не виявлені, то потрібно вказати точки старту 
і фінішу. Виберіть точку старту, в режимі маршруту натисніть 
на кнопку праворуч вгорі екрану (другий зверху), виберіть 
пункт “Початок”. Таким же способом встановіть точку “Фініш”, 
в кінцевому пункті маршруту.
Прокладка маршруту зі супутниками
Якщо навігатор визначив супутники і показує Ваше місце 
розташування, то потрібно вибрати кінцевий пункт візуально 
на карті або в пошуку, натиснувши на “Лупу” в режимі карти. 
Перейти в режим карти можна, натиснувши на “Глобус” зліва 
внизу екрану.
Кінцевий пункт можна вказати, натиснувши на кнопку 
праворуч вгорі екрану в режимі прокладки маршруту.
Налаштувати тип прокладання маршруту можна в 
налаштуваннях навігації.

          - ПРОКЛАДАННЯ МАРШРУТУ

Щоб прокласти маршрут Вам необхідно виділити
об’єкт на екрані.(див.мал.2.1) Для цього скористайтесь
пошуком (див.мал.4.1) або виберіть об’єкт через пошук
по карті.

           - ПОЧАТИ РУХ ДО ФІНІШУ

(Кнопка прокладання маршруту і початку руху
за маршрутом.)

Приклад застосування: Якщо Вам потрібно дістатися
до обраного місця, нікуди при цьому не заїжджаючи -
натисніть цю кнопку. Програма прокладе маршрут і
відразу почне ведення по ньому. У лівому верхньому 
куті на екрані з’являться маршрутні датчики.
У випадку, якщо Вам потрібно прокласти маршрут
з проміжними точками, натисніть кнопку        .

5. ПОРЯДОК ПОБУДОВИ МАРШРУТУ

          -МАРШРУТ
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- Кнопка переходу в розширене меню 
прокладання маршруту. Відкриється 
розширене меню прокладання
маршруту.

- КОРОТКИЙ МАРШРУТ
(Кнопка прокладання маршруту по 
найкоротшому по відстані  маршруту. )

Дана кнопка застосовує налаштування самого
швидкого шляху тільки для даного маршруту, не
змінюючи основні налаштування прокладання 
маршрутів.

Найшвидший шлях - це шлях, що враховує багато
факторів. Такі як: тип, клас дороги, швидкісний 
режим,відстань.
Для автомобільної навігації переважніше
використовувати саме цей тип прокладання маршруту, 
так як програма більш точно розраховує шлях 
пропонує самий оптимальний маршрут.

Дана кнопка застосовує налаштування найкоротшого
шляху тільки для даного маршруту, не змінюючи
основні налаштування прокладання маршрутів.

Найкоротший шлях - це шлях, що не враховує тип,
клас дороги, швидкісний режим. Найкоротший шлях буде 
прокладений з урахуванням тільки найкоротшої відстані.
Даний варіант прокладання  маршруту переважніший для 
позашляхової навігації.

- ШВИДКИЙ МАРШРУТ
(Кнопка прокладання  маршруту по 
самому швидкому відносно  часу маршруту.)

- ПРОКЛАСТИ ПО  ПРЯМІЙ
(Кнопка прокладання маршруту по прямій 
лінії, без урахування доріг і перешкод.)

- ШВИДКИЙ МАРШРУТ
(Кнопка прокладання маршруту по 
найшвидшому за часом маршрутом.)

- ЗАЇХАТИ ЗАРАЗ
(Кнопка встановлення вибраної точки або 
об’єкта в якості першої, на яку потрібно 
заїхати.)
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- ЗАЇХАТИ ЗАРАЗ
(Кнопка встановлення вибраної точки або 
об’єкта в якості першої, на яку потрібно 
заїхати.)

- ВСТАНОВИТИ ТОЧКУ ПЕРЕД ФІНІШНОЮ
(Кнопка встановлення вибраної точки або 
об’єкта перед фінішною точкой, по часу 
маршруту.)

- ВСТАНОВИТИ ФІНІШНУ ТОЧКУ
(Кнопка встановлення вибраної точки або 
об’єкта в якості фінішної.)

Приклад застосування: Якщо маршрут вже 
прокладено і у Вас є потреба в першу чергу заїхати 
на яку-небудь  точку, виберіть потрібну точку або 
об’єкт за допомогою пошуку, або знайдіть це 
місце на карті і натисніть цю кнопку. Маршрут буде 
прокладено до неї. Для виклику додаткових налаштувань маршруту, 

натисніть на датчик (СХЕМА ПЕРЕХРЕСТЯ) в лівому 
верхньому кутку екрану.

Це меню дозволяє Вам:
Видалити стартову точку на маршруті. Якщо на маршруті 
встановлено кілька проміжних точок, кнопка ВИДАЛИТИ -
видалить з маршруту ділянки маршруту, які розташовані
між проміжними точками. Якщо проміжних ділянок 
на маршруті немає, кнопка ВИДАЛИТИ видалить весь 
маршрут.

Приклад застосування: Якщо маршрут вже 
прокладений і у Вас є потреба перед фінішною 
точкою заїхати ще куди-небудь, виберіть потрібну  

точку або об’єкт за допомогою пошуку, або знайдіть 
це місце на карті і натисніть цю кнопку. Маршрут 
буде прокладений з урахуванням цієї точки.

6. МЕНЮ ДОДАТКОВИХ НАЛАШТУВАНЬ МАРШРУТУ
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Увімкнути або вимкнути симуляцію руху
по маршруту. Кнопка включення/відключення 
симуляції руху по маршруту включає імітацію
руху автомобіля по дорозі. Дана функція 
призначена для попереднього перегляду і вивчення 
маршруту.

Перейти в режим перегляду списку маневрів
маршруту.
Дана кнопка дублює кнопку МАРШРУТ в
головному меню програми НАЛАШТУВАННЯ
ПРОГРАМИ/МАРШРУТ.

7. ЩО РОБИТИ З ПОМИЛКАМИ  НА КАРТІ

Карти для програми “Libelle” надаються
комерційним картографічним проектом TravelGPS , 
а також некомерційним - OpenStreetMap.
Якщо на карті Ви виявили неточність, будь ласка,
відпишіть на форумі openstreetmap.org або 
travelgps.com.ua - в залежності від карт.
Прикладіть до листа треки, опис помилки і як
її можна відтворити, скріншоти або картинки з
пояснюючими написами.
Ваші виправлення потраплять в найближчий випуск 
карт, оновлення яких відбуваються приблизно раз 
в місяць.

УВАГА !

• Виробник залишає за собою право без
попередження змінювати інформацію, що міститься 
в цьому керівництві користувача.
• Виробник(продавець) не несе відповідальність 
за будь-які помилки або упущення в даному 
керівництві користувача, а також за будь-
який наступний збиток, можливий в результаті 
використання даного керівництва.
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