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1. Žemėlapio mastelio keitimas.
Paspaudę „+“ padidinsite mastelį (priartinsite), paspaudę „ - „ sumažinsite mastelį (atitolinsite). Žemėlapį galite valdyti ir kompiuterio pelės
pagalbą: ratukas - didinti ir mažinti, paspaudus kairį klavišą ir jį laikant stumti žemėlapį.
2. Standartinė aprėptis.
Paspaudę „namuką“ žemėlapis grįš į pradinę žemėlapio padėtį.
3. Mano vieta.
Šis valdiklis veiks, jei Jūsų įrenginys priima GPS signalus. Paspaudus šį valdiklį žemėlapyje bus rodoma Jūsų buvimo vieta.
4. Paieška.
Į paieškos lauką galite įrašyti gyvenvietės pavadinimą, seniūniją ar tikslų adresą. Paspaudus „Enter“ arba „ieškoti“ žemėlapis automatiškai
priartins prie ieškotos vietos.
5. Mastelis.
Mastelis nusako, kiek metrų ar kilometrų realybėje atitinka Jūsų įrenginio ekrane.

6. Koordinatės (pagal LKS).
Paprastai yra rodomos kompiuterio pelės kursorio padėties žemėlapyje koordinatės. Paspaudus „kryžiuką“ šalia koordinačių, galite pažymėti
tikslią vietą žemėlapyje. Tuomet bus rodoma žymeklio padėties koordinatės metrais.
7. Legenda.
Paspaudę valdiklį atsidarys legendos langas. Galėsite sužinoti sutartinių ženklų reikšmes.
8. Sluoksniai.
Paspaudę valdiklį atsidarys sluoksnių langas. Nuėmus žymę nuo kurio nors sluoksnio, šis sluoksnis nebus atvaizduojamas. Galite pasilikti
pažymėtus tik Jus dominančius sluoksnius. Kiekvienas rodomas sluoksnis papildomai apkrauna Jūsų įrenginį. Kuo mažiau sluoksnių, tuo
įrenginiui paprasčiau atvaizduoti.
9. Pagrindo žemėlapis.
Paspaudę valdiklį atsidarys pagrindo žemėlapio langas. Galite pasirinkti pagrindo žemėlapį: „topo“ ar „orto foto“. Naudojami www.maps.lt
pagrindo žemėlapiai.
10. Matavimo priemonės.
Paspaudę valdiklį atsidarys matavimo priemonių langas. Matuoti galite atstumą, plotą. Taip pat, pasirinkę vietos matavimą, galite pažymėti
tikslią vietą žemėlapyje. Tuomet bus rodoma žymeklio padėties koordinatės laipsniais.
11. Spausdinti (eksportuoti).
Paspaudę valdiklį atsidarys spausdinimo langas. Iškart spausdinti nėra galimybės, pirma reikia eksportuoti žemėlapį (pvz., į paveiksliuką JPG
arba skanuotą PDF failą), o po to gautą paveikslėlį spausdinti.
Pirmoje eilutėje įveskite pageidaujamą atspausdinto žemėlapio antraštę, antroje - pasirinkite popieriaus formatą (dydį), trečioje- formatą,
kuriuo bus išsaugotas Jūsų žemėlapis(JPG- nuotrauka, PDF- skanuotas). Paspaudus „spausdinti“, žemiau atsiras paruoštas spausdinimui failas.
Prieš spausdinant galite jį peržiūrėti.

12. Pranešimai.
Galite palikti pranešimą mums. Paspaudę valdiklį atsidarys langas, kuriame yra nuorodą į pranešimų redaktorių, paspauskite „Jūsų pranešimas
mums:“ tuomet būsite perkelti į pranešimų redaktorių.
1 dalyje Jums reikia įvesti pranešimo tekstą, tipą (tuomet pranešimas bus iškarto nukreiptas atsakingam asmeniui), kontaktinę
informaciją, kad, reikalui esant, galėtume Jus informuoti apie pranešimo nagrinėjimo eigą, taip pat galite prisegti skanuotą prašymą ar vietoje
padarytą nuotrauką.
2 dalyje paspauskite ant žemėlapio tam, kad jį aktyvuotumėte. Tuomet valdykite žemėlapį (ratukas - didinti ir mažinti, paspaudus kairį
klavišą ir jį laikant stumti žemėlapį) ir paspauskite į norimą vietą, tuomet paliksite žymeklį.
3 dalyje nuspauskite „Pateikite įrašą“. Jūsų įrašas netrukus atsiras žemėlapyje ir mes jį matysime bei galėsime pradėti nagrinėti.

