Посібник користувача
Програма Content Manager для
Nav N Go iGO 8
Українська
Травень, 2008, вер. 1.3

Авторські права
Цей продукт та інформація, що міститься в ньому, може змінюватися без попереднього
повідомлення.
Цей посібник не може ані цілком, ані частково відтворюватися або передаватися в будьякій формі, чи то електронній, чи то механічній, включно з фотокопіюванням і записом,
без явної письмової згоди Nav N Go Kft..
© 2008 - Nav N Go Kft.
Всі права захищено.
Microsoft, Windows, Vista та Outlook є зареєстрованими торговими марками або
торговими марками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.

2

Зміст
1 Початок роботи з Content Manager............................................................................. 5
1.1 Встановлення Content Manager .............................................................................................7
1.2 Запуск Content Manager ..........................................................................................................8
1.2.1 Перед запуском ..............................................................................................................................8
1.2.2 Вибір профілю пристрою..............................................................................................................8
1.2.3 Відновлення....................................................................................................................................8

1.3 Елементи керування ...............................................................................................................9
1.3.1 Панель меню...................................................................................................................................9
1.3.2 Значки панелі інструментів.........................................................................................................10
1.3.3 Вікно "Операції" (доступне лише у Розширеному режимі).....................................................11
1.3.4 Вікно "Інформація"......................................................................................................................11
1.3.5 Перелік вмісту (доступне лише у Розширеному режимі) ........................................................12
1.3.6 Фільтри Переліку вмісту (доступне лише у Розширеному режимі) .......................................12

2 Використання Content Manager ................................................................................ 14
2.1 Керування вмістом ...............................................................................................................14
2.1.1 Встановлення вмісту....................................................................................................................14
2.1.2 Вилучення вмісту.........................................................................................................................14
2.1.3 Оновлення вмісту.........................................................................................................................15

3 Інструменти та параметри ......................................................................................... 16
3.1 Перенесення планів подорожей ...........................................................................................16
3.1.1 Імпортування KML або KMZ-файлів.........................................................................................16
3.1.2 Експортування KML- або KMZ-файлів на ПК..........................................................................16
3.1.3 Вилучення планів подорожей .....................................................................................................17

3.2 Резервні копії .........................................................................................................................17
3.2.1 Створення резервних копій.........................................................................................................17
3.2.2 Відновлення із резервної копії....................................................................................................17
3.2.3 Вилучення резервних копій ........................................................................................................18

3.3 Імпорт користувацької бази даних.....................................................................................18
3.4 Ліцензії ...................................................................................................................................18
3.5 Оновлення продукту .............................................................................................................19
3.5.1 Оновлення ранньої версії навігаційної програми .....................................................................19
3.5.2 Розширення вмісту навігаційної програми................................................................................19

3.6 DVD з умістом ......................................................................................................................20
3.7 Уподобання ............................................................................................................................20

3

3.7.1 Загальні .........................................................................................................................................20
3.7.2 Візуалізація...................................................................................................................................20
3.7.2.1 Налаштування шрифтів таблиці........................................................................................................ 20
3.7.2.2 Налаштування кольорів таблиці ......................................................................................................... 21

3.7.3 З’єднання ......................................................................................................................................21

4 Усунення проблем ........................................................................................................ 22
5 Вилучення Content Manager ...................................................................................... 23

4

1 Початок роботи з Content
Manager
Content Manager - це застосовна програма для персонального комп’ютера, що має ряд
важливих функцій, аби допомогти вам впоратися з умістом вашого пристрою. За
допомогою Content Manager ви можете:
•

Створювати резервні копії вмісту, що зберігається на вашому пристрої,
записуючи їх на ПК та відновлюючи за ними вміст на пристрої згодом.

•

Приєднуватися до сервера Content Manager, аби завантажити оновлення і
додатковий вміст для вашої навігаційної програми.

•

Переносити плани подорожей у форматі KML або KMZ між вашим ПК та вашим
пристроєм.

Є кілька типів навігаційних даних, що завантажуються на ваш пристрій і можуть
використовуватися з Content Manager. Доступні дані залежать від пристрою, який ви
придбали спочатку, та країни, де ви його придбали.
Дані розбиваються на малі, краще керовані порції для кожного регіону або країни.
Різноманітні типи даних, що можуть бути наявні, включають зокрема:
•

Мапи - дорожні мережі, що використовуються навігаційною системою для
розрахунку маршруту.

•

Орієнтири - художнє 3-вимірне або блочне представлення видатних або
загальновідомих об’єктів. 3-вимірні орієнтири доступні лише для окремих міст і
країн.

•

3D-міста - цілком 3-вимірні дані будівель міст, що передають їх справжній розмір і
положення на мапі. Доступність даних будівель 3D-міст обмежена центрами
головним міст США та Європи.

•

POI - Пункти інтересу - опорні точки, які можна шукати і до яких можна
здійснювати навігацію. Їх відсортовано за різними категоріями, як от готелі,
ресторани, туристичні місця, банки, багато інших місць, на які користувачі можуть
натрапити впродовж подорожі.

•

Фонеми використовуються навігаційним механізмом Текст на мову для
оголошення назв доріг під час навігації. Голоси Тексту на мову доступні не для
всіх мов і можуть бути встановлені у вашій навігаційній програмі через вибір будьякого голосового профілю з "(TTS)" у назві.

•

Рельєф - тривимірні дані місцевості на мапи, що показують зміни поверхні,
височини та западини у тій частині місцевості, яку ви переглядаєте на мапі. Вони
використовуються для промальовування мапи маршруту у тривимірному режимі
під час навігації.

•

Мова голосу - голосовий профіль, що використовується для підказок під час
навігації. Є попередньо записані голоси та голоси, що створюються механізмом
Текст на мову. Голосові профілі Текст на мову позначаються "(TTS)" і
використовують штучний інтелект для промовляння дорожніх подій та назв доріг
під час навігації. Голоси, що не є голосами Тексту на мову, записані визначеною
мовою та промовляють лише типи дорожніх подій без назв доріг.

•

Застосунок - навігаційна програма, що працює на вашому пристрої.
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•

Мова меню - це перелік наявних мов для навігаційної програми, якими можуть
відображатися на екрані написи на кнопках та повідомлення.

•

Схеми - це різні денні та нічні колірні профілі, що дають вам змогу налаштувати
вигляд мапи у навігаційній програмі.

Системні вимоги
Аби користуватися Content Manager, ви повинні мати кабель SD-кардридер і комп’ютер,
що відповідає наведеній мінімальній специфікації.
Аби мати доступ до сервера Content Manager, ви також повинні мати з’єднання з
Інтернетом на вашому ПК.
Мінімум

Рекомендовано

Операційна
система

Windows XP

Windows Vista

Процесор

Частота 300
МГц

Сімейство Intel Pentium/Celeron або AMD
K6/Athlon/Duron або сумісний

Оперативна
пам’ять

256 МБ

512 МБ

Вільне місце на
диску

2 ГБ

5 ГБ

ЗАУВАЖЕННЯ: Аби встановлювати новий вміст на ваш пристрій із сервера
Content Manager, ваш ПК має бути приєднаний до Інтернету! Встановлення
елементів вмісту з вашого комп’ютера або зі вставленого DVD вмісту можливе без
з’єднання з Інтернетом.

1.1 Встановлення Content Manager
Для встановлення Content Manager на ваш комп’ютер виконайте такі кроки:
1.

Спочатку знайдіть і запустіть програму-установника:
•

Вставте DVD вмісту Nav N Go iGO 8 у ваш ПК і розпочніть встановлення
Content Manager, або

•

завітайте до my.navngo.com, щоб завантажити останню версію Content
Manager на ваш ПК. Завантажте файл і запустіть програму-установника.

2.

Виберіть мову зі списку, потім натисніть на Гаразд.

3.

Прочитайте сторінку привітання і натисніть Далі для продовження.

4.

Перегляньте ліцензійну угоду. Якщо бажаєте продовжити, натисніть на Я згоден.

5.

Виберіть теку для встановлення. Типову теку встановлення вже задано. Щоб
вибрати іншу теку, введіть шлях або натисніть на Переглянути і виберіть іншу
теку.

6.

Натисніть на Встановити, щоб розпочати процес копіювання. Аби бачити
подробиці під час копіювання, натисніть на Показати подробиці.

7.

(необов’язково) Content Manager автоматично запускається
встановлення. Аби запобігти цьому, приберіть позначку.

8.

Встановлення завершено, натисніть на Завершити, щоб вийти.

одразу

після

ЗАУВАЖЕННЯ:Content Manager має функцію автоматичного оновлення, аби ви
постійно мали найсвіжішу версію програми на комп’ютері. Кожного разу, коли ви
запускаєте програму, вона перевіряє наявність оновлень.

7

1.2 Запуск Content Manager
Аби запустити Content Manager, виконайте такі дії:
1.

Вставте картку пам’яті Nav N Go iGO 8 у кардридер.

2.

Клацніть на Пуск > Всі програми.

3.

Виберіть Nav N Go.

4.

Натисніть на Content Manager.
ЗАУВАЖЕННЯ: Для розпізнавання Content Manager
•

вставте картку пам’яті Nav N Go iGO 8 у ваш КПК, встановіть програму і
запустіть щонайменше один раз до приєднання до Content Manager, або

•

приєднайте ПК до Інтернету і дозвольте Content Manager перевірити вміст.

1.2.1 Перед запуском
Коли Content Manager запущено, програма виконує кілька кроків до того, як ви зможете
керувати вмістом вашої навігаційної програми.
Якщо ви вставили DVD вмісту Nav N Go iGO 8 у ПК, Content Manager автоматично
зчитує та каталогізує вміст DVD, якщо він не був доданий до списку DVD вмісту раніше.
Подробиці дивіться у Сторінка 20.
Якщо ви не створили резервну копію Nav N Go iGO 8 раніше, Content Manager пропонує
вам можливість зробити повну або часткову резервну копію під час кожного запуску.
Подробиці дивіться у Сторінка 17.

1.2.2 Вибір профілю пристрою
Кожного разу, коли ви запускаєте Content Manager із новим пристроєм, потрібно
створити інший профіль пристрою. З’являється екран вибору профілю пристрою.
Призначте назву профілю приєднаному пристроєві або згодьтеся на автоматично
створену назву.
Content Manager автоматично розпізнає пристрій, що використовувався раніше. В цьому
разі екран профілю пристрою не з’являється, і використовується призначена раніше
назва профілю.

1.2.3 Відновлення
Якщо вміст навігаційної програми пошкоджено, Content Manager не може його
розпізнати. Якщо таке трапляється, Content Manager попереджає вас, і ви можете
спробувати відновити вміст із попередньо записаної резервної копії. Виконайте таке:
1.

Вставте картку пам’яті Nav N Go iGO 8 з пошкодженим вмістом у кардридер.

2.

Зітріть вміст картки.

3.

Запустіть Content Manager.

4.

На попередженні клацніть на Відновленні.

5.

Виберіть належну назву профілю. Автоматично з’являється тип пристрою.

6.

Типово показується найсвіжіша доступна резервна копія і літера диску. Змініть
їх, якщо треба.

7.

Клацніть на Почати, аби розпочати відновлення.

8.

Для підтвердження на попередженні клацніть на Так.
ЗАУВАЖЕННЯ: Щоб виконати відновлення, ви повинні мати повну резервну
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копію. Створення повної резервної копії рекомендоване, коли ви починаєте
користуватися Nav N Go iGO 8.
ЗАУВАЖЕННЯ: Відновлення може бути виконане лише з порожньою карткою.
Переконайтеся, що ви стерли вміст картки пам’яті Nav N Go iGO 8 перед тим, як
робити відновлення.

1.3 Елементи керування
Коли Content Manager запускається вперше, вона відкривається у Простому режимі.
Простий режим містить повне меню Інструменти, але набір функцій обмежено
найуживанішими:
•

Оновити все:Встановлює весь вміст у пристрої. Натисніть цю кнопку, потім
натисніть Так, аби підтвердити зведення операцій.

•

Встановити все:Встановлює весь наявний вміст у пристрій. Натисніть цю кнопку,
потім натисніть Так, аби підтвердити зведення операцій.

Згодом ви можете перейти у Розширений режим у меню Вигляд. У Розширеному
режимі доступні всі функції.
Головне вікно Content Manager розбито на такі частини:
•

панель Меню

•

значки панелі інструментів

•

Список вмісту, всі елементи вмісту, доступні для приєднаного пристрою (доступне
лише у Розширеному режимі)

•

фільтри Списку вмісту: Стан, Тип і Знаходження (доступне лише у Розширеному
режимі)

•

вікно Операції (доступне лише у Розширеному режимі)

•

вікно Інформація

1.3.1 Панель меню
Панель меню містить такі підменю:
•

Файл:
•

•

•

Вийти: Закриває Content Manager.

Вміст(доступне лише у Розширеному режимі):
•

Встановити:Встановлює вибраний вміст у пристрій.

•

Встановити все:Встановлює весь наявний вміст у пристрій.

•

Оновити:Оновлює вибраний вміст у пристрої.

•

Оновити все:Встановлює весь вміст у пристрої.

•

Вилучити:Вилучає вибраний вміст із пристрою.

Операція(доступне лише у Розширеному режимі):
•

Виконати операції:Виконує всі операції з умістом, перелічені у вікні
Операції.

•

Вилучити операцію:Скасовує вибрані операції з умістом.

•

Стерти операції:Скасовує всі операції з умістом, перелічені у вікні
Операції.
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•

•

•

Вигляд:
•

Розширений режим: У цьому режимі доступні всі операції з умістом та
інструменти.

•

Простий режим: У цьому режимі доступні всі функції меню Інструменти,
але можна вибрати лише дві операції з умістом (Встановити все і
Оновити все).

Інструменти:
•

Перенести плани подорожей:Запускає екран Керування планами
подорожей для перенесення планів у форматі KML або KMZ з ПК на
пристрій або з пристрою на ПК.

•

Імпорт користувацької бази даних: Імпортує POI та/або Обрані зі
старішої версії користувацької бази даних.

•

Резервні копії:Запускає екран Керування резервними копіями для
створення резервних копій або відновлення за ними даних у пристрої.

•

Ліцензії: Відкриває перелік активних та неактивних ліцензій на вашому
пристрої і дає змогу активувати або деактивувати їх по одній.

•

Оновлення продукту: Оновлює старішу версію навігаційної програми на
Nav N Go iGO 8 або розширює вміст вашої навігаційної системи новими
частинами мапи або додатковим вмістом.

•

DVD вмісту:Content Manager може читати та каталогізувати вміст DVD,
куплених або тих, що додаються до продукту. Так ви можете встановити
або перевстановити елементи вмісту на пристрої без Інтернет-з’єднання.

•

Профілі пристрою: Дає вам змогу редагувати і вилучати профілі
пристрою, які ви створили.

•

Уподобання: Дає вам змогу керувати уподобаннями, наявними для
Content Manager.

Допомога:
•

Онлайнова підтримка: Відкриває сайт продукту (www.navngo.com) через
Інтернет-з’єднання ПК.

•

Про: Версія та інформація про авторські права на Nav N Go iGO 8 Content
Manager.

1.3.2 Значки панелі інструментів
Значки під панеллю меню виконують ті самі дії, що й пункти в меню Вміст, Операція та
Інструменти.
В Розширеному режимі доступні лише такі значки:
Значок Пункт меню
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Функція

Вміст > Встановлення

Встановлює вибраний вміст у пристрій.

Вміст > Оновити

Оновлює вибраний вміст у пристрої.

Вміст > Вилучити

Вилучає вибраний вміст із пристрою.

Значок Пункт меню

Функція

Вміст > Встановити все

Встановлює весь наявний вміст у пристрій.

Вміст > Оновити все

Встановлює весь вміст у пристрої.

Операція> Виконати
операції

Виконує всі операції з умістом, перелічені у вікні
Операції.

Операція > Вилучити
операцію

Скасовує вибрані операції з умістом.

Операція > Стерти операції Скасовує всі операції з умістом, перелічені у вікні
Операції.
Завжди доступні такі значки:
Значок Пункт меню

Функція

Інструменти > Перенести
плани подорожей

Запускає екран Керування планами подорожей
для перенесення планів у форматі KML або KMZ
з ПК на пристрій або з пристрою на ПК.

Інструменти >
Резервування

Запускає екран Керування резервними копіями
для створення резервних копій або відновлення
за ними даних у пристрої.

1.3.3 Вікно "Операції" (доступне лише у Розширеному
режимі)
Після вибору дії вона з’являється у вікні Операції. Тут показується назва, тип і розмір
вмісту разом із значком призначеної дії і місцем зберігання.

Усі операції з даними у вікні Операції можуть виконуватися натисканням
натисканням Виконати операції у меню Операція.

або

1.3.4 Вікно "Інформація"
У цьому вікні показується інформація про приєднаний пристрій. Показуються такі
параметри:
•

Назва пристрою.

•

Назва профілю пристрою.

•

Тип пам’яті ("SD-картка").

•

У стовпчику До показується поточна кількість вільного місця в усіх доступних
місцях зберігання.

•

У стовпчику Після показується кількість вільного місця в усіх доступних місцях
зберігання після виконання вибраних операцій.

•

У стовпчику Ємність показується загальна кількість вільного місця в усіх
доступних місцях зберігання.

•

Оновлення доступні для: Показується число пакетів оновлення разом із
сукупним місцем, потрібним для їх зберігання.
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•

Не встановлено: Показується число пакетів, які ще не встановлені на пристрої,
разом із сукупним місцем, потрібним для їх зберігання.

1.3.5 Перелік вмісту (доступне лише у Розширеному
режимі)
Найбільша частина Content Manager - це перелік елементів вмісту, наявних для
приєднаного пристрою. Стовпчики переліку такі:
•

Назва: Назва вмісту. Цей стовпчик також може містити значки, що показують стан
певного вмісту:

Значок

Функція
Цей вміст ще не встановлено.

Цей вміст можна оновити.

Нема
значка

Цей вміст встановлено і він є свіжим.

•

Тип: Тип вмісту.

•

Встановлено: Цей стовпчик показує, чи встановлено вміст. Також у стовпчику
показується кількість місця для зберігання встановленого вмісту, що наразі
використовується, і значок, що показує, де встановлено вміст:

Значок

Функція
Цей вміст встановлено на картку пам’яті, вставлену у ваш пристрій.

•

Доступно: Цей стовпчик показує кількість місця, потрібного для встановлення
цього елемента вмісту, і значок, що показує місцезнаходження доступного вмісту:

Значок

Функція
Цей вміст можна завантажити з Інтернету. Коли ви запускаєте команду
Виконати операції, Content Manager завантажує вміст із сайта продукту і
встановлює на вашому пристрої.
Цей вміст вже завантажено на ваш ПК. Content Manager може встановити
його на ваш пристрій, не активуючи Інтернет-з’єднання.
Цей вміст доступний на DVD. Content Manager може встановити його на ваш
пристрій, не активуючи Інтернет-з’єднання.

1.3.6 Фільтри Переліку вмісту (доступне лише у
Розширеному режимі)
Є три фільтри для звуження переліку Списку вмісту: Стан, Тип і Місцезнаходження.
•
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Стан: Фільтрує вміст за станом:
•

Все: Показує весь вміст.

•

Встановлено: Показує лише вміст, встановлений на пристрої.

•

Не встановлено: Показує лише доступний вміст, не встановлений на
пристрої.

•

Оновлюваний: Показує вміст, для якого є свіжіша версія, ніж встановлена.

•

Оновлюваний або не встановлений: Показує весь вміст, що не є
встановленим або є оновлюваним.

•

Свіжий: Показує весь встановлений вміст, що не має свіжіших версій.

•

Тип: Фільтрує вміст за типом.

•

Знаходження: Фільтрує вміст за місцем зберігання.
ЗАУВАЖЕННЯ: Не встановлені елементи вмісту з’являються у списку лише в
разі, якщо Знаходження встановлено на Всі.
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2 Використання Content Manager
2.1 Керування вмістом
2.1.1 Встановлення вмісту
ЗАУВАЖЕННЯ: Можна встановлювати лише не встановлений вміст. Такий вміст
має значок

поряд із назвою у Переліку вмісту.

Щоб завантажити вибраний вміст на пристрій, виконайте таке:
1.

Виберіть елемент вмісту з Переліку вмісту. Є кілька способів зробити це:

•

Клацніть на елементі вмісту у Переліку вмісту. Щоб вибрати кілька елементів,
скористайтеся кнопкою Shift або Ctrl. Натисніть на Встановити у меню Вміст та
натисніть на

на панелі інструментів.

•

Перетягніть елемент вмісту у вікно Операції.

•

Двічі клацніть на елементі вмісту.

•

Клацніть правою кнопкою на елементі вмісту і виберіть Встановити.

2.

Виконайте дії, натиснувши Виконати операції у меню Операція або натиснувши
на панелі інструментів.

3.

Для підтвердження зведення операцій клацніть на Так.

4.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.

2.1.2 Вилучення вмісту
ЗАУВАЖЕННЯ: Вилучати можна лише встановлений вміст.
Щоб вилучити вибрані елементи вмісту, виконайте такі дії:
1.

Клацніть на елементі вмісту у Переліку вмісту. Щоб вибрати кілька елементів,
скористайтеся кнопкою Shift або Ctrl.

2.

Натисніть на Вилучити у меню Вміст, натисніть на
на панелі інструментів
або натисніть правою кнопкою на вибраному вмісті і потім - на Вилучити.

3.

Виконайте дії, натиснувши Виконати операції у меню Операція або натиснувши
на панелі інструментів.

4.

Для підтвердження зведення операцій клацніть на Так.

5.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.
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2.1.3 Оновлення вмісту
ЗАУВАЖЕННЯ: Оновлювати можна лише вміст, що має свіжіші версії. Вміст, що
має свіжіші версії, має значок

поряд із назвою у Переліку вмісту.

Щоб оновити вибраний вміст, виконайте такі кроки:
1.

Виберіть елемент вмісту з Переліку вмісту. Є кілька способів зробити це:

•

Клацніть на елементі вмісту у Переліку вмісту. Щоб вибрати кілька елементів,
скористайтеся кнопкою Shift або Ctrl. Натисніть на Оновити у меню Вміст або
натисніть на

на панелі інструментів.

•

Перетягніть елемент вмісту у вікно Операції.

•

Двічі клацніть на елементі вмісту.

•

Клацніть правою кнопкою на елементі вмісту і виберіть Оновити.

2.

Виконайте дії, натиснувши Виконати операції у меню Операція або натиснувши
на панелі інструментів.

3.

Для підтвердження зведення операцій клацніть на Так.

4.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.
Порада: Ви можете виконувати різноманітні операції з умістом (встановлення,
оновлення, вилучення) одночасно. Просто згрупуйте їх у вікні Операції і клацніть

на Виконати операції у меню Операції або клацніть на
інструментів.

на панелі
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3 Інструменти та параметри
Доступ до інструментів і параметрів у Content Manager - через меню Інструменти.

3.1 Перенесення планів подорожей
Якщо заплановані подорожі доступні у форматі KML або KMZ, ви можете завантажити їх
на ваш пристрій за допомогою Content Manager.
Плани подорожей можна переносити на ваш пристрій як Маршрути або як POI.

3.1.1 Імпортування KML або KMZ-файлів
1.

Запишіть план подорожі на ваш ПК.

2.

Вставте картку пам’яті Nav N Go iGO 8 у кардридер і запустіть Content Manager.

3.

В Інструментах виберіть Перенести плани подорожей.

4.

Ви можете вибрати Імпортувати як маршрут або Імпортувати як POI.

•

Імпортувати як маршрут копіює план подорожі на вашу картку пам’яті Nav N Go
iGO 8, і вміст файла з’являється в навігаційній програмі як маршрут.

•

Імпортувати як POI переміщує пункти маршруту плану маршруту у базу даних
POI у пристрої. По цих пунктах можна шукати, їх можна використовувати для
навігації, як і попередньо встановлені POI.

5.

Виберіть план подорожі, записаний на вашому ПК, щоб передати його на
пристрій.

6.

Клацніть на Відкрити, щоб розпочати переміщення.

7.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.

8.

Імпортований файл з’являється у списку з такими подробицями: назва файла, тип
і місце зберігання.

9.

Клацніть на Закрити.

3.1.2 Експортування KML- або KMZ-файлів на ПК
План подорожі, вже імпортований до пристрою, можна записати на ПК.
1.

В Інструментах виберіть Перенести плани подорожей.

2.

Виділіть один із планів подорожей у списку.

3.

Клацніть на Експортувати до ПК.

4.

Виберіть місце і змініть назву, якщо треба.

5.

Клацніть на Записати, щоб завантажити план подорожі з вашого пристрою на ПК.

6.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.

7.

Клацніть на Закрити.
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3.1.3 Вилучення планів подорожей
Якщо якийсь план подорожі, вже імпортований на пристрій, вам більше не потрібний,
виконайте таке:
1.

В Інструментах виберіть Перенести плани подорожей.

2.

Виділіть один із планів подорожей у списку.

3.

Клацніть на Вилучити.

4.

Клацніть на Закрити.

3.2 Резервні копії
Ви можете створити дублікат вмісту пристрою і записати його на ПК. Резервні копії
корисні як запобіжний захід на випадок ненавмисного стирання вмісту з пристрою. У вас
завжди є ліцензія на вміст, придбаний разом із пристроєм, і ви можете використовувати
Content Manager для повторного завантаження цього вмісту в будь-який час. Резервні
копії зручні для економії часу на завантаження або якщо ваш ПК не приєднаний до
Інтернету.

3.2.1 Створення резервних копій
Щоб створити резервну копію даних, виконайте таке:
1.

Виберіть Резервна копія з меню Інструменти, щоб відкрити вікно Керування
резервними копіями.

2.

Натисніть на Резервна копія у вікні Керування резервними копіями, потім
виберіть Резервна копія.

3.

Скористайтеся кнопками-перемикачами, щоб вибрати дані для запису:
•

повна копія

•

лише користувацькі дані

4.

Показується типова тека для резервних копій. Щоб встановити іншу, натисніть Я
бажаю встановити теку вручну, а потім введіть шлях до потрібного місця або
натисніть Переглянути і виберіть теку.

5.

Натисніть на Гаразд, щоб розпочати процес копіювання.

6.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.

3.2.2 Відновлення із резервної копії
Щоб відновити дані з резервної копії у пристрої, виконайте таке:
1.

Виберіть Резервна копія з меню Інструменти, щоб відкрити вікно Керування
резервними копіями.

2.

Виберіть попередньо записану резервну копію зі списку.

3.

Натисніть на Відновити.

4.

Натисніть на Так, щоб розпочати відновлення даних.

5.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.
ЗАУВАЖЕННЯ: Час, потрібний на резервування та відновлення, може суттєво
відрізнятися залежно від розміру файлів, вибраних для резервування або
відновлення.
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3.2.3 Вилучення резервних копій
Щоб вилучити резервну копію, виконайте таке:
1.

Виберіть Резервна копія з меню Інструменти, щоб відкрити вікно Керування
резервними копіями.

2.

Виберіть попередньо записану резервну копію зі списку.

3.

Клацніть на Вилучити.

4.

Натисніть на Так, щоб стерти резервну копію.

3.3 Імпорт користувацької бази даних
Якщо ви використовували попередню версію навігаційної програми, цей інструмент
може імпортувати вашу користувацьку базу даних у старому форматі (igo.db) у Nav N Go
iGO 8. Знайдіть стару користувацьку базу і виконайте таке:
1.

Виберіть Імпорт користувацької бази даних у меню Інструменти.

2.

Введіть назву шляху до файла igo.db, клацніть на Переглянути, відшукайте його
знаходження.

3.

(необов’язково) Клацніть на Подробиці для точного налаштування імпорту:
•

Імпорт POI: Виберіть цей варіант, аби імпортувати усі записані POI зі
старої користувацької бази даних.

•

Імпорт обраних: Виберіть цей варіант, аби імпортувати обрані місця
призначення (Дім та Робота) зі старої користувацької бази даних.

•

Метод: Якщо ви обрали Додати до наявної бази даних, вибраний вище
вміст буде доданий до записаних даних Nav N Go iGO 8. Якщо ви вибрали
Замінити наявну базу даних, попередні POI та/або обрані будуть стерті з
Nav N Go iGO 8, і з’являтимуться лише нові імпортовані дані.

4.

Натисніть на Гаразд, щоб розпочати процес копіювання.

5.

Клацніть на Гаразд, коли процес буде завершений.

3.4 Ліцензії
Ви можете виводити список ліцензій та керувати ліцензіями у вашому пристрої.
Коли картку пам’яті Nav N Go iGO 8 приєднано до Content Manager, ліцензії, знайдені на
пристрої, автоматично записуються у профіль пристрою, пов’язаний із цією карткою. Так
Content Manager може автоматично відновлювати пошкоджені або втрачені ліцензії.
У меню Інструменти клацніть на пункті Ліцензії, аби побачити список файлів ліцензій,
встановлених на вашому пристрої. Різні елементи вмісту можуть мати окремі пов’язані з
ними файли ліцензій. Вміст є видимим в навігаційній програмі лише в разі, якщо
відповідні ліцензії активні.
Аби змінити стан встановлених ліцензій, виділіть один із пунктів списку і потім клацніть
на Активувати, щоб деактивувати ліцензію, або Деактивувати, щоб активувати її.
ЗАУВАЖЕННЯ: Якщо ви деактивували деякі з ваших ліцензій, частина
встановленого на вашому пристрої вмісту стає невидимою. Аби знову
використовувати її, вам слід повернутися сюди та активувати потрібну ліцензію
або ліцензії.
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3.5 Оновлення продукту
Цей інструмент може використовуватися для такого:
•

Для оновлення попередньої версії навігаційної програми на Nav N Go iGO 8.

•

Для розширення вмісту вашого Nav N Go iGO 8 новими регіонами мапи та
спеціальним вмістом.

3.5.1 Оновлення ранньої версії навігаційної програми
Ви маєте користуватися цим інструментом лише в разі, якщо версія вашої навігаційної
системи старіша за Nav N Go iGO 8. Якщо ви вже маєте Nav N Go iGO 8 на пристрої,
нові версії можна завантажувати, як пояснено тут: Сторінка 15.
Аби вилучити Nav N Go iGO 8, виконайте такі дії:
1.

Перед тим, як розпочати процес, ви маєте одержати Код активації з вебмагазину my.navngo.com.

2.

Приєднайте ПК до Інтернету.

3.

Вставте картку пам’яті Nav N Go iGO 8 у кардридер і запустіть Content Manager.

4.

У меню Інструменти виберіть Оновлення продукту.

5.

Прочитайте сторінку вступу і натисніть Далі для продовження.

6.

На наступному екрані введіть Код активації у належному полі, потім натисніть на
Далі для продовження. Content Manager перевірить код через Інтернет-з’єднання.

7.

Під час оновлення попередній вміст на пристрої буде стертий. Content Manager
пропонує зробити повну резервну копію попереднього вмісту на ПК, аби мати
змогу відновити первинний стан в разі проблем під час процесу оновлення.
Приберіть позначку, якщо бажаєте, щоб Content Manager пропустила повне
резервне копіювання.

8.

Натисніть на Далі, аби продовжити. Якщо ви вибрали не робити резервну копію
на попередньому кроці, Content Manager запропонує цю можливість ще раз.
Натисніть Так або Ні для продовження.

9.

Після завершення оновлення натисніть Завершити.

У цей момент пристрій містить Nav N Go iGO 8 лише з базовим вмістом (просто нову
програму, мапу огляду, одну мову програми і один голосовий профіль). Content Manager
тепер показує весь доступний вміст для навігаційної програми. Виберіть елемент вмісту
для встановлення або виберіть Встановити все, а потім виконайте операції.

3.5.2 Розширення вмісту навігаційної програми
Аби розширити вміст вашої Nav N Go iGO 8, виконайте таке:
1.

Перед тим, як розпочати процес, ви маєте одержати Код активації з вебмагазину my.navngo.com для нового вмісту.

2.

Приєднайте ПК до Інтернету.

3.

Вставте картку Nav N Go iGO 8 у кардридер і запустіть Content Manager.

4.

У меню Інструменти виберіть Оновлення продукту.

5.

Прочитайте сторінку вступу і натисніть Далі для продовження.

6.

На наступному екрані введіть Код активації у належному полі, потім натисніть на
Далі для продовження. Content Manager перевірить код через Інтернет-з’єднання.

7.

Після завершення оновлення натисніть Завершити.
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У цей момент пристрій містить Nav N Go iGO 8 лише з попереднім вмістом. Content
Manager показує тепер новий вміст, щойно відкритий за допомогою коду активації.
Виберіть елемент вмісту для встановлення або виберіть Встановити все, а потім
виконайте операції.

3.6 DVD з умістом
Content Manager може читати та каталогізувати вміст DVD, куплених або тих, що
додаються до продукту. Так ви можете встановити або перевстановити елементи вмісту
на пристрої без Інтернет-з’єднання.
Коли цю функцію запускають уперше, цей список порожній. Якщо DVD з умістом
знаходиться у вашому ПК, клацніть на Додати, і Content Manager перевірить вміст DVD,
ставлячи назву диску у список.
Якщо якийсь із перелічених DVD вам більше не потрібний, виділіть його і клацніть на
Вилучити. Цей DVD вилучається зі списку, і каталог його вмісту стирається з Content
Manager.

3.7 Уподобання
Налаштування можна конфігурувати в меню Уподобання. Налаштування показуються
на таких вкладках:
•

Загальні

•

Візуалізація

•

З’єднання

3.7.1 Загальні
Вікно Загальні уподобання містить такі розділи:
•

Мова: Мова Content Manager може бути змінена вибором мови з випадного меню.

•

Швидкість коліщатка миші: Швидкість коліщатка миші у Переліку вмісту можна
змінити, пересуваючи бігунець у потрібне положення.

•

Кеш: Коли елемент вмісту встановлено на картку пам’яті з Інтернету, цей
елемент вмісту також записується автоматично в кеш на комп’ютері. Якщо
елемент вмісту зберігається в кеші, пізніше його можна встановити знову на
картку пам’яті або на будь-яку приєднану картку пам’яті Nav N Go iGO 8 без
Інтернет-з’єднання. Показується загальний розмір усіх елементів вмісту,
записаних на комп’ютері. Кеш можна спорожнити, клацнувши на Стерти.
Попередження: Коли кеш очищується, всі записані елементи вилучаються з ПК.
Якщо згодом вам знадобиться встановити їх знову, ви маєте завантажити їх через
Інтернет-з’єднання ПК.

3.7.2 Візуалізація
Ви можете налаштувати шрифти і кольори для Переліку вмісту.

3.7.2.1 Налаштування шрифтів таблиці
Щоб змінити шрифти таблиці, виконайте таке:
1.

Ввімкніть власні шрифти, позначивши Дозволити власні шрифти в таблицях.

2.

Клацніть на пункті Шрифт.

3.

Виберіть потрібний шрифт і натисніть на Гаразд.
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3.7.2.2 Налаштування кольорів таблиці
Ви можете вибрати власні кольори переднього плану і тла для різних типів вмісту. Колір
переднього плану - це колір тексту, білий колір тла - це колір клітинки. Вибір власних
кольорів таблиці дає змогу легше розрізняти типи вмісту.
Щоб змінити кольори таблиці, виконайте таке:
1.

Ввімкніть власні кольори таблиці, позначивши Дозволити власні кольори в
таблицях.

2.

Клацніть на кнопці поряд із типом вмісту у стовпчику переднього плану або тла.

3.

Виберіть потрібний колір.

4.

(необов’язково) Повторіть наведені вище кроки, аби змінити інші кольори.

5.

Натисніть на Гаразд, щоб завершити процес копіювання.

3.7.3 З’єднання
Налаштування у вікні Уподобання з’єднання визначають, як Content Manager
підключається до Інтернету:
•

Пряме з’єднання з Інтернетом: ПК має пряме з’єднання з Інтернетом. Content
Manager може використовувати цей канал для доступу до віддалених баз даних
або наявних оновлень.

•

Налаштування проксі вручну: Якщо ваш ПК приєднано до Інтернету через
проксі-сервер, ви маєте ввести параметри проксі, аби мати доступ до Інтернету.
Якщо ви не маєте досвіду з конфігуруванням з’єднання через проксі, зверніться
по допомогу до адміністратора вашої мережі.
ЗАУВАЖЕННЯ: Зміни набувають сили лише після натискання Гаразд.
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4 Усунення проблем
В разі неправильної або підозрілої поведінки Content Manager дивіться подробиці у
файлі журналу.
На комп’ютерах із Windows Vista файл журналу знаходиться у:
C:\Users\<ім’я користувача>\AppData\Roaming\Nav N Go\Content
Manager\Log\cm.log

На комп’ютерах із Windows XP файл журналу знаходиться у:
C:\Documents and Settings\<ім’я користувача>\Application Data\Nav N
Go\Content Manager\Log\cm.log
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5 Вилучення Content Manager
Аби вилучити Content Manager, виконайте такі дії:
1.

Закрийте Content Manager, якщо програма працює.

2.

Клацніть на Пуск > Всі програми.

3.

Відкрийте Nav N Go.

4.

Виберіть ВилучитиContent Manager.

5.

Клацніть на Вилучити. Аби бачити подробиці під час процесу, натисніть на
Показати подробиці.

6.

Клацніть на Завершити, щоб вийти після завершення процесу.
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