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Začínáme
Navitel Navigator je offline multifunkční navigační aplikace používaná pro efektivní vyhledávání a plánování tras.
Tento dokument je uživatelská příručka, jejímž cílem je pomoci začínajícím uživatelům programu naučit se
používat jeho primární funkce, stejně jako seznámit se se všemi speciálními funkcemi programu.
Vezměte prosím na vědomí, že tato příručka obsahuje také informace o online službách programu. Pokud
v zařízení není připojené k Internetu, vzhled programu a jeho sady funkcí se může mírně lišit od vzhledu
popsaného v dokumentu.
Abychom usnadnili použití příručky, uspořádali jsme tento dokument tak, abyste se naučili všechny programové
triky, a také jej mohli použít jako rychlého průvodce, kde můžete vždy najít přesný popis funkce, která vás zajímá,
nebo postupovat podle jednoduchého návodu, jak provést konkrétní operaci v aplikaci.
Děkujeme Vám za použití naší aplikace a doufáme, že se Vám bude líbit!
Tým NAVITEL

Doporučení
Pokud je Navitel Navigator nainstalován na vestavěném nebo přenosném navigačním zařízení, důrazně
doporučujeme před spuštěním programu prostudovat uživatelskou příručku zařízení.
Pokyny k instalaci programu na tablet/smartphone jsou k dispozici na :
www.navitel.cz/en/support/instructions/nn-install
Pokyny k registraci programu najdete na :
www.navitel.cz/en/support/instructions/nn-registration/
Pokyny k nákupu programu a mapy, které si můžete pro zobrazit na:
www.navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map/

Bezpečnostní požadavky
• Upravte nastavení programu a naplánujte trasu před nastartováním vozidla.
• Změna nastavení programu nebo úprava trasy by měla být provedena pouze po zastavení vozidla.
• Doporučujeme, abyste se nerozptylovali při řízení pohledem na obrazovku navigačního zařízení, ale abyste se
řídili hlasovými výzvami. Nezapomeňte předem nastavit nastavení hlasových pokynů.
• Dodržujte jízdní předpisy, včetně rychlostních limitů a jízdních pruhů, a odbočujte pouze tam, kde je to
povoleno. Vždy dbejte na bezpečnost.
Pamatujte! Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě!
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Uživatelské rozhraní
Níže uvedené údaje představují hlavní prvky rozhraní. Jejich popis je uveden v následující tabulce. Zařízení na
obrázcích je zobrazeno pouze jako příklad. Model zařízení uživatele a orientace obrazovky se mohou lišit od
modelů zobrazených na obrázku.

1

Nadcházející
manévr

Zobrazuje další dva manévry na trase, stejně jako vzdálenost ke každému z nich.
Kliknutím na ikonku se otevře plán všech manévrů na trase

2

Ulice po
manévru

Zobrazí název ulice následující pro nadcházejícím manévru.

3

Indikace
speedcams,
POI a událostí
na trase

Při jízdě po trase se zobrazí seznam nejbližších navigačních objektů, objektů
infrastruktury, rychlostních kamer a dopravních událostí a označuje vzdálenost k nim.
Při přiblížení program zobrazí výstrahu s odpočítáváním vzdálenosti od kamery, dopravní
značky nebo speciálních dopravních značek (na pravé straně obrazovky)

4

Silniční pruhy

Zobrazí informace o povoleném manévru na nejbližší křižovatce nebo bodu obratu na
silnicích se dvěma nebo více jízdními pruhy ve stejném směru.

5

Trasa

Aktivní trasa. Pokud program používá dopravní informace, může mít trasa různé barvy
odpovídající různým úrovním hustoty provozu (Navitel.Doprava)
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6

Rychlostní
radary,
dopravní
značky a
události na
trase

Ikony na trase u upozornění na rychlostní radary, radary, nebezpečné křižovatky, retardéry
a přechody pro chodce (podrobnosti viz. Varování).

7

Kurzor GPS

Označuje vaši aktuální polohu, když je GPS zapnutá. Směrová značka kurzoru označuje
aktuální směr pohybu.

8

Událost

Silniční akce zaznamenaná na mapě ostatními uživateli služby Navitel.Události.

9

Aktuální
rychlost

Digitální tachometr zobrazující aktuální rychlost jízdy.

10

Rychlost

Rychlostní limit nastavený v aktuálním úseku. Pokud je hodnota překročena, program
odešle vizuální varování: oranžová - překročení rychlosti nižší než hodnota rychlosti
nastavená uživatelem (ve výchozím nastavení - až 10 km / h); červená - vyšší rychlost,
než nastavený limit.

Poznámka: Události jsou zobrazeny pouze podél aktuální trasy (ne více než 20 km před
Vámi) nebo podél aktuálního směru pohybu.

Hodnoty můžete změnit v nastavení (Nabídka> Nastavení> Upozornění> Pokuta za
rychlost).
11

Panel Měřidla

Zobrazuje celkový odhadovaný čas, celkovou délku trasy, čas příjezdu do cílového bodu.

12

Současná ulice

Ulice, na které v současné době probíhá provoz. Řídicí panel je aktivní pouze v případě, že
je navázáno spojení se satelity.

13

Indikátor
průběhu

Zobrazuje zbytek trasy, mezilehlé body (pokud nějaké jsou) a dopravní zácpy podél trasy
(označené barvou).

14

Zpět

Vrátí hledání adres nebo se vrátí do normálního zobrazení mapy v závislosti na tom, jak
jste se dostali do této nabídky.

15

Start

Definuje vybraný bod jako výchozí bod trasy.

16

Zastavte se

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je trasa pozastavena. Označí aktuální bod na
mapě jako mezilehlý bod trasy. Každý následující přidaný bod se stane prvním bodem na
trase.
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Cíl

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je trasa pozastavena. Když stisknete tlačítko, trasa
na mapě se dostane do tohoto bodu.

18

Trasa

Klepnutím na toto tlačítko bude trasa zasazena do vybraného bodu z Vaší aktuální polohy
nebo určeného výchozího bodu.

19

Bod na mapě

Tato ikona se zobrazí, když kliknete na libovolnou oblast na mapě. Současně se otevře
další nabídka a můžete provést některé operace s vybraným bodem.

20

Hlavní nabídka

Stisknutím tlačítka se otevře hlavní nabídka programu.

21

POI

Zobrazení různých Bodů Zájmu (BZ) na mapě. Každá kategorie má svou ikonku. Program
má také mnoho jedinečných ikon pro různé značky, nákupní centra, hypermarkety, čerpací
stanice atd.

22

Služba
Booking,com

Hotely, které si lze rezervovat Booking.com přímo z aplikace. Podrobnosti najdete vve
službě Booking.com
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Tlačítka mapy

Tato tlačítka jsou navržena pro ovládání zobrazení mapy (2D / 3D) a měřítka (další
podrobnosti viz. část Rozhraní). Chcete-li změnit měřítko mapy, použijte tlačítka
/
/ změní měřítko mapy o přesně definovanou
na obrazovce mapy. Jediné stisknutí
hodnotu. Podržením jednoho z tlačítek dojde k rychlé změně měřítka.

24

Návrat na
aktuální pozici

Pokud byl kurzor na mapě posunut, stisknutím se vrátíte do aktuální polohy kurzoru.

25

Akce na silnici
Navitel

Tlačítko pro ovládání služby silničních událostí Navitel.

7
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Trasy
Tato část popisuje, jak vytvářet a upravovat trasy, stejně jako další možnosti práce s trasami.

Hledat
Trasu můžete vytvořit a změnit výběrem bodu v seznamu nebo na mapě:

Trasa k bodu v seznamu:

1
2

Zvolte Hledat.

3

Při ručním zadávání adresy můžete postupně přidávat názvy zemí, sídel a ulic ze seznamu, který se otevře

V okně Hledat začněte psát adresu, která vás zajímá, nebo název objektu nebo zeměpisné souřadnice
ve formátu zadaném v nabídce Nastavení (viz níže). Můžete také najít místa v okolí výběrem z kategorií:
Čerpací stanice, Parkoviště, Jídlo, Nakupování, Doprava, Banky, Hotely / Ubytování, Zábava, Záchranná
služba,nebo Policie.

při zadávání počátečních písmen klepnutím na šipku vpravo od objektu, který potřebujete.

4

Klepnutím na něj v seznamu vyberte bod, na který chcete přejít z aktuální polohy.
Otevře se nabídka Trasa.

5

V pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Trasa.
Program vytvoří trasu z aktuální pozice do vybraného bodu. Program nabídne až 3 alternativní trasy s uvedením
vzdálenosti a předpokládaného času do cíle.

6

8. Klepnutím na Jet zahájíte trasu.

Cesta k bodu na mapě:

1
2

V okně mapy vyberte místo nebo bod zájmu (BZ), na který chcete směrovat.
V dolní části okna klepněte na tlačítko Trasa.
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3

V levém dolním rohu stránky klepněte na tlačítko Jet. Program vytvoří trasu z aktuální pozice do vybraného
bodu. Program nabídne až 3 alternativní trasy s uvedením vzdálenosti a předpokládaného času do cíle..

4

Chcete-li zahájit trasu, klepněte znovu na tlačítko Jet.

Hlasové vyhledávání:

1
2

Vyberte Hledat.
V okně, které se otevře, klepněte na ikonu mikrofonu v pravém horním rohu a pak řekněte název objektu
nebo adresu.
Upozornění! Hlasové vyhledávání je k dispozici pouze v případě, že máte na smartphonu nebo tabletu
službu rozpoznávání hlasu.
Upozorněni! Hlasové vyhledávání je možné pouze v jazyce mapy nebo angličtině! Například pro hlasové
vyhledávání v České republice musíte požádat v češtině nebo angličtině.

3

Klepnutím vyberte bod ze seznamu, do kterého chcete jet z aktuální polohy.
Otevře se nabídka Trasa.

4

V pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Trasa.
Program vytvoří trasu z aktuální pozice do vybraného bodu. Program nabídne až 3 alternativní trasy s uvedením
vzdálenosti a předpokládaného času do cíle.

5

5. Klepnutím na Jet zahájíte trasu.
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Úprava a uložení trasy
1
2

Vyberte trasu jedním z výše popsaných způsobů.

3

Jakmile je trasa postavena, můžete:

Můžete vytvořit trasu z libovolného bodu na mapě a uložit tento bod, abyste urychlili další hledání pomocí
rolovací nabídky.

•

použitím klávesových zkratek přidat další body, vyhnout se dálnicím, zpoplatněným silnicím, silnicím s
dálničními známkami, nezpevněným silnicím a změně typu vozidla;

•

pomocí rozevírací nabídky uložte trasu, importujte ji, povolte simulaci a také přejděte do nabídky nastavení
navigace (viz níže v části Nastavení);

•

zaměnit počáteční a cílové body nebo vybrat jiné body.

4

4. Můžete se podívat na kterýkoli z manévrů trasy na mapě kliknutím na ikonu nadcházejícího manévru a
poté na jakýkoli manévr, který vás zajímá. Kliknutím na mapu se vraťte do režimu navádění trasy.

10
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Akce v pokynech k trase
Na trase můžete provádět změny již při jejím sledování. Chceteli otevřít nabídku změn, přejeďte prstem nahoru na panelu
„rychlost a senzory“. K dispozici Vám budou tyto funkce:

1

Přidat mezilehlý bod – přidá další body k trase.

2

Objížďka – automatické přesměrování.

3

Hledat body zájmu — vyhledá body zájmu podél trasy.

4

Zobrazit trasu – zobrazit celou trasu na mapě.

5

Info o trase – Seznam manévrů na trase. Každý z
manévrů lze zobrazit na mapě klepnutím na něj. Na trasu
se můžete vrátit klepnutím na mapu.

6

Resetování trasy.

Přihlásit se
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do Cloudu Navitel pomocí svého stávajícího účtu na webových stránkách
NAVITEL a synchronizujte své body trasy a historii cestování.
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Zvuk
Povolte nebo zakažte všechny zvuky v aplikaci. Vyberte

> Zvuk.

Navitel.Doprava
Aktivujte nebo deaktivujte službu zobrazování dopravních zácp na mapě a při plánování trasy zohledníte hustotu
provozu. Vyberte
> Navitel.Doprava.

Mapy
Vyberte
> Mapy. Otevře se seznam dříve nainstalovaných map a map, které jsou k dispozici ke stažení nebo
zakoupení. Pokud jsou k dispozici aktualizace pro dříve nainstalované mapy, zobrazí se systémová výstraha.
Nainstalováno — seznam dříve nainstalovaných map.
Stáhnout — vyberte dříve zakoupenou mapu a klepněte na ikonu
stahování. Po dokončení stahování se instalace spustí automaticky.
Nákup — v seznamu, který se otevře, vyberte mapu, kterou chcete
dokoupit.
Pomocí rozevírací nabídky v pravém horním rohu můžete obnovit
nákupy provedené dříve
.
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Nastavení
Tato část uživatelské příručky popisuje možnosti programu přizpůsobit jeho funkce. Nastavení jsou popsána v
pořadí podle jejich umístění v rozhraní programu.

Mapa
V Navitel Navigator můžete změnit parametry zobrazení mapy. Chcete-li přejít do nabídky nastavení mapy,
vyberte
> Nastavení > Mapa. V této nabídce jsou k dispozici následující nastavení.
3D zobrazení mapy — povolí nebo zakáže zobrazení 3D mapy.
Otočit mapu — nastavení orientace mapy ve směru pohybu. Kurzor
GPS se zobrazí v dolní části obrazovky. Pokud je zakázána, mapa
bude orientována na sever a kurzor GPS se zobrazí uprostřed mapy.
Automatické přiblížení – za jízdy povolte automatické přiblížení.
Pro konfiguraci automatického škálování jsou k dispozici následující
možnosti:
• Použité měřítko
Vyberte interval měřítka, ve kterém bude možné automatické
škálování.
• Upřednostňované měřítko
Nastaví hodnotu měřítka, na které by měl program během
automatického škálování mířit.
Navitel Navigator umožňuje konfigurovat řadu vizuálních nastavení.
Vezměte prosím na vědomí, že použití vizuálních efektů může zvětšit
dobu vykreslování mapy.
Náklon mapy — nastavuje parametry náklonu mapy. Díky
minimálnímu náklonu vypadá mapa spíše jako 2D mapa, zatímco při
větším náklonu jsou 3D prvky mapy výraznější.
Resetujte polohu — umožňuje automatický návrat do původní polohy
po přesunutí mapy jinam. Před obnovením pozice mapy můžete
nastavit čas, který musí uběhnout po poslední akci. Minimální doba je
5 sekund; maximální doba je 40 sekund.
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Navigace
V této nabídce nastavení můžete nakonfigurovat specifika plánování tras v zařízení. Chcete-li přejít do nabídky
Nastavení navigace, vyberte
> Nastavení > Navigace.
Typ vozidla — vyberte typ vozidla a program ho zváží při plánování tras
a navrhne vám nejpohodlnější trasu pro Vaše konkrétní vozidlo.
Klepnutím na rozevírací seznam „Vozidlo“ zobrazíte možnosti a vyberte
příslušný typ.
Nastavení grafu nákladních vozidel umožňuje vybrat několik typů
nákladní dopravy (dodávka, tahač, nákladní automobil) nebo vlastní
nákladní vozidlo s uživatelem specifikovanými parametry: celková
hmotnost, hmotnost nápravy, šířka, výška a délka vozidla. Trasy budou
postaveny s přihlédnutím k silničním omezením pro tento typ dopravy,
což vám umožní volně cestovat do cíle.
Nakonfigurované parametry vlastního nákladního vozidla jsou uloženy a
můžete je použít v budoucnu, i když byl typ vozidla změněn.
.
Vezměte prosím na vědomí, že pro správnou funkci musí mapa
obsahovat odpovídající data.

Trasa na mapách – vytvořte trasu po silnicích. Pokud je tato funkce
zakázána, trasa bude vytvořena v přímce.
Trasa na přímce se používá pouze pro měření vzdálenosti mezi dvěma
body. Tuto možnost nepoužívejte k plánování trasy pro navigaci.
Při plánování tras v Navitel Navigator můžete nastavit podmínky
“vyhnout se”. Pokud jsou tyto podmínky nastaveny, program se pokusí
vyhnout zadaným typům silnic při plánování tras.
Pokud program nemůže plánovat trasu s vybranými podmínkami,
bude některé z nich ignorovat.
Přesměrování — určete okolnosti, kdy by se měl program pokusit
automaticky přeplánovat vytvořený postup. Navitel Navigator poskytuje
2 možné podmínky pro přepočet trasy:
• Když jste mimo trasu
Zde můžete nastavit vzdálenost odchylky od aktuální trasy, ve které
musí program začít přeplánovávat aktivní trasu z aktuální pozice.
• Při rychlejším nalezení trasy
Zde můžete nastavit čas, do kterého musí být potenciálně nová trasa
rychlejší než aktuální, aby program mohl začít trasu znovu načasovat.
Práce této funkce je založena na informacích přijatých při aktualizaci
služby Navitel.Doprava.
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Záznam trasy — povolte nebo zakažte záznam trasy.
Zobrazit aktuální trasu — zvýrazněte cestu, která již po trase vede, s
méně sytou barvou.
Země, kterým se vyhnout — země, jejichž mapy by měly být z
trasování vyloučeny.

Oznámení
Pomocí nabídky Nastavení oznámení můžete nakonfigurovat nastavení systémových výstrah při jízdě. Chcete-li
> Nastavení > Oznámení.
získat přístup k této nabídce nastavení, vyberte

Rychlostní penalizace – stanoví výši tolerovaného překročení
rychlosti.
Rychlost se zvukovou výstrahou – nastavuje typ výstrahy: signál.
Program vás upozorní na rychlostní limit na úseku, ve kterém se auto
pohybuje. Tato upozornění můžete také vypnout.
Vezměte prosím na vědomí, že ve všech případech se hlasové
oznámení spouští pouze jednou: při změně rychlostního limitu na
aktuálním úseku silnice.
Zvuková výstraha speedcam – nastavuje typ oznámení: signál nebo
hlas. Program vás upozorní na kontroly rychlosti ve směru pohybu.
Tato upozornění můžete také vypnout.
Výběr Speedcam – povolení nebo zakázání upozornění rychlostní
radary, radary, nebezpečné křižovatky, retardéry, přechody atd.
Zobrazit jízdní pruhy – povolit informace o povoleném manévru na
nejbližší křižovatce nebo místě pro otočení na silnicích se dvěma
nebo více pruhy ve stejném směru; indikátor průběhu pod senzorem
zobrazuje zbývající část cesty k místu manévru.
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Uživatelské rozhraní
Tato nabídka obsahuje nastavení, která vám pomohou přizpůsobit rozhraní programu. Chcete-li přejít do nabídky
> Nastavení > Uživatelské rozhraní.
nastavení rozhraní, vyberte
Typ rozhraní – výběr barev rozhraní:
• Den
• Noc
• Automaticky
automatické přepínání na den za denního světla a na noc v noci
v souladu s dobou východu a západu slunce pro aktuální místo a
datum; rozhraní se změní na noc u vjezdu do tunelu (pokud je na mapě
vyznačen tunel).

Zobrazit tlačítka lupy — na stránce mapy přepíná tlačítka přiblížení.
Sbalení tlačítek přiblížení — zapnutím sbalíte tlačítka
,
, 2D/3D
do jednoho funkčního tlačítka na obrazovce mapy. Když se dotknete
tohoto tlačítka, rozvine se.
Zobrazit kompas — zapne nebo vypne tlačítko kompasu na stránce
mapy.

Online služby
V nabídce Online služby můžete nakonfigurovat parametry online služeb programu Navitel Navigator. Online
služby jsou k dispozici pouze pro zařízení s přístupem k internetu.
Chcete-li získat přístup k této nabídce nastavení, zvolte

> Nastavení > Online služby.

Navitel.Doprava — zapněte nebo vypněte zobrazení dopravních zácp
na mapě a při plánování trasy vezměte v úvahu hustotu provozu.
Optimální trasa bude vytvořena s přihlédnutím k údajům o dopravních
zácpách, které program přijímá z internetu.
Zobrazit silniční události – zobrazit na mapě silniční události označené
ostatními uživateli.
Aktualizujte speedcam – povolte nebo zakažte pravidelné aktualizace
databáze kontrolních kamer.
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Místní nastavení
V této nabídce můžete změnit nastavení jazyka a také upravit měrné jednotky používané v programu.
Chcete-li získat přístup k této nabídce nastavení, vyberte

> Nastavení > Místní nastavení.

Jazyk rozhraní — vyberte jazyk rozhraní programu.
Jazyk mapy — vyberte jazyk použitý k zobrazení názvů ulic a dalších
objektů na mapě.
Jazyk hlasového oznámení — vyberte hlasový balíček, který bude
použit pro hlasová oznámení. Některé jazyky mohou mít více
hlasových balíčků.
Vzdálenost, rychlost — výběr měrných jednotek (metrické, námořní,
atd.).
Výška, hloubka — výběr měrných jednotek (metry, míle).
Formát adresy — vyberte pořadí uvedení názvu ulice a čísla domu.
Souřadnice — vyberte formát pro zeměpisné souřadnice.

Systém
V této nabídce můžete změnit obecné nastavení programu, jako je režim pozadí, nastavení GPS, hlasitost a další
nastavení systému.
Chcete-li získat přístup k této nabídce nastavení, zvolte

> Nastavení > Systém.

Zvuk – zapněte nebo vypněte zvuk.
Hlasitost aplikace – hlasitost zvukových oznámení Navitel Navigator.
Zvukový proud – vyberte zvukový proud na zařízení, jehož nastavení
zvuku bude použito při přehrávání zvukových signálů programu
(hudba, systém, budík, připomenutí, volání).
Režim zvuku – zvolte akci při přehrávání hlasových notifikací v
programu při přehrávání jiných zvukových souborů v zařízení (Nothing,
Muffle, Pause).
Oznámení na pozadí – vyberte oznámení, která se mohou zobrazit,
když je aplikace Navitel Navigator spuštěna na pozadí (Vypnuto,
Pouze důležité, Vše).
Úprava časového pásma – automaticky změní časové pásmo na
aktuální podle umístění.
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Import trasy
Import souboru trasy:

1
2

Vyberte

> Import trasy.

Vyberte soubor trasy, který chcete importovat.
Navzdory tomu, že trasa bude obsahovat všechny stejné mezilehlé body, může se způsob provozu lišit kvůli
možným rozdílům ve verzích mapy a také s přihlédnutím k informacím o dopravních zácpách.

Moje trasy
Navitel Navigator umožňuje ukládat předchozí trasy do programu.
> Moje trasy. Otevře se seznam nedávných tras a oblíbených tras. V
Chcete-li zobrazit seznam tras, vyberte
této nabídce můžete odstranit, uložit nebo restartovat trasu na dříve dokončené trase.

O aplikaci
Chcete-li toto udělat, vyberte

> Zpětná vazba.

V této nabídce můžete vidět
• Licenční klíč
Licenční klíč je jedinečný kód, který potvrzuje právo uživatele používat softwarový produkt a / nebo digitální produkt
nebo přijímat aktualizace digitálního produktu.
• Sériové číslo zařízení
• Verze SW

Zpětná vazba
Kontaktujte služby technické podpory společnosti NAVITEL.
Chcete-li toto udělat, vyberte

> Zpětná vazba.

Novinky
V této nabídce se otevře služba Navitel.Novinky, kde můžete získat informace o aktualizacích softwaru nebo jiné
užitečné informace. Chcete-li přejít do nabídky Zprávy, vyberte
> Novinky.

Ukončit
Chcete-li ukončit navigátor Navitel, vyberte

> Ukončit
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Služba Booking.com
Hotely, které podporují službu Booking.com, si můžete rezervovat přímo z aplikace Navitel Navigator.

V nabídce Hledat najděte hotel, který vás zajímá, nebo klikněte
na ikonu hotelu označenou číslem 22 na mapě (viz část Rozhraní
programu výše).
Poté klikněte na název hotelu, který vás zajímá. V okně se zobrazí
krátký popis hotelu nebo ubytování a objeví se tlačítko “Rezervovat
prostřednictvím Booking”
.
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