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Wstęp
Navitel Navigator to wielofunkcyjna aplikacja nawigacyjna offline używana do wydajnego wyszukiwania i
planowania tras.
Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi, której celem jest pomoc początkującym użytkownikom programu w
nauce korzystania z jego podstawowych funkcji, a także w zapoznaniu się ze wszystkimi cechami programu.
Zwróć uwagę, że niniejsza instrukcja zawiera również informacje o usługach online programu. Jeśli na Twoim
urządzeniu nie ma połączenia z Internetem, wygląd programu i jego funkcje mogą nieznacznie różnić się od
opisanych w dokumencie.

Zalecenia
Jeśli Navitel Navigator jest zainstalowany na wbudowanym lub przenośnym urządzeniu nawigacyjnym,
zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed uruchomieniem programu.
Instrukcja instalacji programu na tablecie / smartfonie / telefonie dostępna jest pod adresem:
www.navitel.cz/en/support/instructions/nn-install
Instrukcje dotyczące rejestracji programu można znaleźć pod adresem:
www.navitel.cz/en/support/instructions/nn-registration/.
Instrukcja zakupu programu i map jest dostępna pod adresem:
www.navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map/

Wymagania bezpieczeństwa
• Dostosuj ustawienia programu i zaplanuj trasę przed uruchomieniem pojazdu.
• Zmiana ustawień programu lub edycja trasy musi nastąpić dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu w
odpowiednim miejscu.
• Zalecamy, aby nie odwracać uwagi swojej uwagi podczas prowadzenia pojazdu patrząc na ekran urządzenia
nawigacyjnego, ale postępować zgodnie z instrukcjami głosowymi. Pamiętaj, aby wcześniej skonfigurować
ustawienia komunikatów głosowych.
• Należy przestrzegać przepisów drogowych, w tym ograniczeń prędkości i pasów ruchu, oraz wykonywać
manewry tylko wtedy, gdy jest to dozwolone i bezpieczne.
Pamiętaj! Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze!
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Interfejs użytkownika
Poniższe rysunki przedstawiają główne elementy interfejsu. Ich opis znajduje się w poniższej tabeli.
Urządzenie na zdjęciach jest pokazane tylko jako przykład. Model urządzenia użytkownika i orientacja ekranu
mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu

1

Zbliżający się
manewr

Pokazuje kolejne dwa manewry na trasie, a także odległość do każdego z nich. Kliknięcie
znaku otwiera plan wszystkich manewrów na trasie.

2

Ulica po
manewrze

Wyświetla nazwę następnej ulicy dla nadchodzącego manewru.

3

Wskazanie
fotoradarów,
punktów POI
i zdarzeń na
trasie

Podczas jazdy po trasie wyświetla listę najbliższych obiektów istotnych pod względem
nawigacyjnym, obiektów infrastruktury (POI), fotoradarów i zdarzeń drogowych oraz
wskazuje odległość do nich. W miarę zbliżania się program wyświetla ostrzeżenie
z odliczaniem odległości do kamery, znaku drogowego lub specjalnych oznaczeń
drogowych (po prawej stronie ekranu).

4

Pasy drogowe

Wyświetla informacje o dozwolonym manewrze na najbliższym skrzyżowaniu lub
punkcie cofania na drogach z dwoma lub więcej pasami w tym samym kierunku.
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5

Trasa

Aktywna trasa. Jeśli program korzysta z informacji o ruchu drogowym, linia trasy może
mieć różne kolory odpowiadające różnym poziomom gęstości (Navitel.Korki).

6

Fotoradary,
znaki drogowe
i zdarzenie na
trasie

Ikony na linii trasy ostrzegające o fotoradarach, radarach, niebezpiecznych
skrzyżowaniach, progach zwalniających i przejściach dla pieszych (szczegółowe
informacje znajdują się w części Ostrzeżenia).

7

Kursor GPS

Wskazuje aktualną lokalizację, gdy GPS jest włączony. Spiczasty kursor wskazuje
aktualny kierunek ruchu.

8

Zdarzenie

Zdarzenie drogowe zaznaczone na mapie przez innych użytkowników usługi Navitel.
Zdarzenia.

9

Obecna
prędkość

Cyfrowy prędkościomierz pokazujący aktualną prędkość jazdy.

10

Prędkość

Ograniczenie prędkości ustawione w aktualnej sekcji. W przypadku przekroczenia
ustawionej wartości program wysyła ostrzeżenia wizualne: pomarańczowe przekroczenie prędkości pomniejszone o ustawioną przez użytkownika prędkość
(domyślnie do 10 km / h); czerwony - przekroczenie prędkości powyżej ustawionego
limitu. Możesz zmienić wartość progową w ustawieniach (Menu> Ustawienia>
Ostrzeżenia> Kara za prędkość).

11

Panel
wskaźników

Pokazuje całkowity szacowany czas, całkowitą długość trasy, czas przybycia do punktu
docelowego.

12

Aktualna ulica

Ulica, na której aktualnie odbywa się ruch. Pulpit nawigacyjny jest aktywny tylko wtedy,
gdy nawiązane jest połączenie z satelitami.

Uwaga: obiekty są wyświetlane tylko wzdłuż wytyczonej trasy (nie dalej niż 20 km do
przodu) lub wzdłuż aktualnego kierunku ruchu, jeśli trasa nie jest wytyczona; nie więcej
niż 6 sztuk.
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13

Pasek postępu

Pokazuje pozostałą część trasy, punkty pośrednie (jeśli istnieją) i natężenie ruchu na
trasie (oznaczone kolorem).

14

Powrót

Powrót do wyszukiwania adresu lub powrót do normalnego widoku mapy, w zależności
od tego, jak doszedłeś do tego menu.

15

Start

Definiuje wybrany punkt jako punkt początkowy trasy.

16

Wstępować

Przycisk jest wyświetlany tylko po ułożeniu trasy. Zaznacza bieżący punkt na mapie
jako pośredni punkt trasy. Każdy kolejny dodany punkt staje się pierwszym punktem
przelotowym na trasie.

17

Koniec

Przycisk jest wyświetlany tylko po ułożeniu trasy. Po naciśnięciu przycisku wytyczona
trasa na mapie dochodzi do tego punktu.

18

Trasa

Kliknięcie tego przycisku spowoduje ułożenie trasy do wybranego punktu z Twojej
aktualnej lokalizacji lub z określonego punktu początkowego.

19

Punkt na
mapie

Ta ikona pojawia się po kliknięciu dowolnego obszaru na mapie. W tym samym czasie
otwiera się dodatkowe menu, w którym można wykonać pewne operacje na wybranym
punkcie.

20

Menu główne

Naciśnięcie przycisku otwiera menu główne programu.
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21

POI

Wyświetlanie różnych punktów POI na mapie. Różne ikony są przypisane do różnych
kategorii POI. Jest także wiele unikalnych ikon dla różnych marek, centrów handlowych,
hipermarketów, stacji benzynowych itp.

22

Сервис
Booking,com

Hotele, które można zarezerwować przez Booking.com bezpośrednio z aplikacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Serwis Booking.com.

23

Przyciski mapy

Te przyciski służą do sterowania widokiem mapy (2D / 3D) i skalą (więcej szczegółów
na ekranie
w rozdziale Interfejs). Aby zmienić skalę mapy, użyj przycisków /
zmienia skalę mapy o ściśle określoną wartość.
mapy. Pojedyncze naciśnięcie /
Przytrzymanie jednego z przycisków doprowadzi do szybkiej zmiany skali.

24

Wróć do
aktualnej
pozycji

Wróć do aktualnej pozycji kursora na mapie, jeśli został przesunięty.

25

Zdarzenia
drogowe
Navitel

Przycisk sterujący obsługą zdarzeń drogowych Navitel.
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Trasa
W tej sekcji opisano, jak tworzyć i modyfikować trasy, a także inne możliwości pracy z trasami.

Szukaj
Możesz tworzyć i zmieniać trasę, wybierając punkt na liście lub na mapie:

Trasa do punktu na liście:

1
2

Wybierz Wyszukaj.

3

Podczas ręcznego wpisywania adresu możesz kolejno dodawać nazwy krajów, miejscowości i ulic z listy,

W oknie Szukaj wpisz interesujący Cię adres lub nazwę obiektu, albo współrzędne geograficzne w formacie
określonym przez Ciebie w menu Ustawienia (patrz poniżej). Możesz również znaleźć pobliskie lokalizacje,
wybierając z kategorii: stacje benzynowe, parkingi, żywność, zakupy, transport, banki / finanse, hotele /
zakwaterowanie, rozrywka, med. pomocy lub policja.

która otwiera się po wprowadzeniu pierwszych liter, klikając strzałkę po prawej stronie wybranego obiektu.

4

Wybierz punkt, do którego chcesz nawigować z aktualnej lokalizacji, dotykając go na liście.
Otworzy się menu Trasa.

5

W prawym dolnym rogu dotknij przycisku Trasa.
Program zbuduje trasę z aktualnej pozycji do wybranego punktu oraz zaoferuje do 3 alternatywnych tras ze
wskazaniem odległości i przewidywanego czasu do mety.

6

Dotknij opcji Jedź, aby rozpocząć prowadzenie po trasie.

Trasa do punktu na mapie:

1
2

W oknie mapy wybierz miejsce lub POI (punkt zainteresowania), do którego chcesz prowadzić.
W dolnej części okna dotknij przycisku Trasa.
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3

W lewym dolnym rogu strony dotknij przycisku Jedź.
Program zbuduje trasę z aktualnej pozycji do wybranego punktu oraz zaoferuje do 3 alternatywnych tras ze
wskazaniem odległości i szacowanego czasu do mety.

4

4. Naciśnij ponownie przycisk Jedź, aby rozpocząć prowadzenie po trasie.

Wyszukiwanie głosowe:

1
2

Wybierz Wyszukaj.
W oknie, które zostanie otwarte, wybierz ikonę mikrofonu w prawym górnym rogu, a następnie wypowiedz
nazwę obiektu lub adres.
Uwaga! Wyszukiwanie głosowe jest dostępne tylko wtedy, gdy masz usługę rozpoznawania głosu na
smartfonie lub tablecie.
Uwaga! Wyszukiwanie głosowe jest możliwe tylko w języku mapy lub angielskim! Na przykład, aby
wyszukiwać głosowo w Czechach, musisz wypowiedzieć komendę w języku czeskim lub angielskim.

3

3. Wybierz punkt, do którego chcesz nawigować z aktualnej lokalizacji, dotykając go na liście.
Otworzy się menu Trasa.
4. W prawym dolnym rogu dotknij przycisku Trasa. Program zbuduje trasę z aktualnej pozycji do wybranego
punktu oraz zaoferuje do 3 alternatywnych tras ze wskazaniem odległości i przewidywanego czasu do mety.

4

5. Dotknij opcji Jedź, aby rozpocząć prowadzenie po trasie

9
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Modyfikowanie i zapisywanie trasy
1
2

Wyznacz trasę w jeden z opisanych powyżej sposobów.

3

Po zbudowaniu trasy możesz:

2. Możesz wyznaczyć trasę z dowolnego punktu na mapie i zapisać ten punkt, aby przyspieszyć dalsze
wyszukiwanie za pomocą menu rozwijanego.

•

używanie skrótów klawiaturowych do dodawania dodatkowych punktów, omijania autostrad, dróg płatnych,
dróg z winietami, nieutwardzonych dróg i zmiany typu pojazdu;

•

używanie skrótów klawiaturowych do dodawania dodatkowych punktów, omijania autostrad, dróg płatnych,
dróg z winietami, nieutwardzonych dróg i zmiany typu pojazdu;

•

zamień punkt początkowy i końcowy lub wybierz inne punkty.

4

Możesz spojrzeć na dowolne manewry na trasie na mapie, klikając znak zbliżającego się manewru, a
następnie dowolny manewr, który Cię interesuje. Wróć do trybu prowadzenia po trasie, klikając mapę.
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Wskazówki dotyczące trasy
Możesz dokonywać zmian w trasie już podczas podążania nią.
Aby otworzyć menu zmian, przesuń palcem w górę na panelu
prędkości i czujników. Będą dostępne następujące funkcje:

1

Dodaj punkt pośredni - dodaje dodatkowe punkty do
trasy.

2

Objazd - automatyczna zmiana trasy.

3

3. Szukaj wzdłuż trasy - wyszukiwanie punktów
szczególnych na trasie.

4

Pokaż trasę - pokaż całą trasę na mapie.

5

5. Informacje o trasie - lista manewrów na trasie. Każdy
z manewrów można wyświetlić na mapie, dotykając go.
Możesz powrócić do prowadzenia po trasie, dotykając
mapy.

6

Wyzeruj trasę.

Zaloguj się
Zarejestruj się lub zaloguj w chmurze Navitel, korzystając z istniejącego konta w witrynie NAVITEL, aby
zsynchronizować punkty i historię podróży.
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Dźwięk
Włącz lub wyłącz wszystkie dźwięki w aplikacji. Wybierz

> Dźwięk.

Navitel.Korki
Włącz lub wyłącz usługę wyświetlania korków na mapie, a także uwzględniania natężenia ruchu podczas
planowania trasy. Wybierz
> Navitel.Korki.

Mapy
Wybierz
> Mapy. Otworzą się listy wcześniej zainstalowanych map i map dostępnych do pobrania
lub zakupu. Jeśli aktualizacje są dostępne dla wcześniej zainstalowanych map, zostanie wyświetlony alert
systemowy.
Zainstalowane — lista wcześniej zainstalowanych map.
Pobierz — wybierz wcześniej zakupioną mapę i dotknij ikony
pobierania. Po zakończeniu pobierania instalacja rozpocznie się
automatycznie.
Kup — na liście, która się otworzy, wybierz mapę i dokonaj zakupu.
Korzystając z rozwijanego menu w prawym górnym rogu, możesz
przywrócić dokonane wcześniej zakupy.
.
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Ustawienia
W tej części podręcznika użytkownika opisano możliwości programu w zakresie dostosowywania i
personalizowania jego funkcjonalności. Ustawienia są opisane w kolejności ich lokalizacji w interfejsie
programu.

Mapa
W Navitel Navigator możesz zmienić parametry wyświetlania mapy. Aby przejść do menu ustawień mapy,
wybierz
> Ustawienia> Mapa. W tym menu dostępne są następujące ustawienia.
Widok mapy 3D — włącz lub wyłącz widok mapy 3D.
Obróć mapę — ustawienie orientacji mapy w kierunku ruchu. Kursor
GPS jest wyświetlany na dole ekranu. Jeśli funkcja jest wyłączona,
mapa będzie zorientowana na północ, a kursor GPS zostanie
wyświetlony na środku mapy.

Auto zoom — włącz automatyczne powiększanie podczas jazdy.
Dostępne są następujące opcje konfiguracji automatycznego
skalowania:
• Używane skale
Wybierz wartość podziałki, w ramach której będzie możliwe
automatyczne skalowanie.
• Preferowana skala
Ustawia wartość skali, do której program powinien dążyć podczas
automatycznego skalowania.
Navitel Navigator umożliwia skonfigurowanie szeregu ustawień
wizualnych. Należy pamiętać, że użycie efektów wizualnych może
wydłużyć czas renderowania mapy.
Pochylenie mapy — ustawianie parametrów pochylenia mapy.
Minimalne pochylenie sprawia, że mapa wygląda bardziej jak mapa
2D, podczas gdy przy większym nachyleniu elementy 3D mapy są
bardziej widoczne.
Zresetuj pozycję — umożliwia automatyczny powrót do pierwotnej
pozycji po przeniesieniu mapy w inne miejsce. Możesz ustawić czas,
który musi upłynąć od ostatniej czynności, zanim pozycja mapy
zostanie zresetowana. Minimalny czas to 5 sekund; maksymalny
czas to 40 sekund.
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Nawigacja
W tym menu ustawień możesz skonfigurować szczegóły planowania trasy na swoim urządzeniu. Aby przejść do
menu ustawień nawigacji, wybierz
> Ustawienia> Nawigacja.
Typ pojazdu — wybierz typ pojazdu, a program uwzględni go przy
planowaniu tras i zaproponuje najbardziej wygodną opcję dla Twojego
pojazdu.
Wybierz z listy rozwijanej Pojazd, aby wyświetlić typy, a następnie
wybierz odpowiedni typ.
Ustawienia wykresu Ciężarówka umożliwiają wybór kilku
rodzajów transportu towarowego (van, wywrotka, ciężarówka)
lub niestandardowej ciężarówki z parametrami określonymi przez
użytkownika: masa całkowita, nacisk na oś, szerokość, wysokość i
długość pojazdu. Trasy będą budowane z uwzględnieniem ograniczeń
drogowych dla tego rodzaju transportu, co pozwoli na swobodne
podróżowanie do celu.
Skonfigurowane parametry niestandardowej ciężarówki są zapisywane
i możesz z nich korzystać w przyszłości, nawet jeśli typ pojazdu został
zmieniony.
Należy pamiętać, że do prawidłowego działania tej funkcji mapa musi
zawierać odpowiednie dane.

Trasa na kartach — utwórz trasę przy drogach. Jeśli ta funkcja jest
wyłączona, trasa zostanie utworzona w linii prostej.
Zwróć uwagę, że trasa po linii prostej służy tylko do pomiaru odległości
między dwoma punktami. Nie używaj tej opcji do planowania trasy do
nawigacji.
Planując trasy w Navitel Navigator, możesz ustawić opcję „omijania”.
Po jej wybraniu program będzie starał się omijać określone typy dróg
podczas planowania tras.
Jeśli nie ma możliwości, aby program mógł zaplanować trasę z
wybranymi warunkami, program zignoruje niektóre z nich.
Podpowiedzi głosowe — ustawia odległość, na jaką ma być podane
ostrzeżenie o zbliżającym się manewrze:
• Przekierowanie
ustawia odległość, na jaką ma być podane ostrzeżenie o zbliżającym
się manewrze.
• Po znalezieniu trasy szybciej
Tutaj możesz ustawić czas, w którym potencjalnie nowa trasa musi
być szybsza niż obecna, aby program mógł rozpocząć ponowne
planowanie trasy. Działanie tej funkcji w dużej mierze opiera się na
informacjach otrzymanych podczas aktualizacji usługi Navitel.Korki.
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Zapis podróży — włącz lub wyłącz rejestrowanie trasy.
Pokaż aktualną podróż — zaznacz ścieżkę już przebytą na trasie mniej
nasyconym kolorem.
Kraje unikane — kraje, których mapy powinny zostać wyłączone z
wyznaczania tras.

Powiadomienia
Korzystając z menu ustawień powiadomień, możesz skonfigurować ustawienia alertów systemowych podczas
jazdy. Aby uzyskać dostęp do tego menu ustawień, wybierz
> Ustawienia> Powiadomienia.

Kara za prędkość – określa ilość niekaranego przekroczenia
prędkości.
Alarm dźwiękowy ograniczeń prędkości – ustawia rodzaj
ostrzeżenia: sygnał głosowy. Program ostrzeże Cię o ograniczeniu
prędkości na odcinku drogi, na którym odbywa się ruch. Możesz także
wyłączyć takie alerty.
Należy pamiętać, że we wszystkich przypadkach powiadomienie
głosowe uruchamia się tylko raz: przy zmianie ograniczenia prędkości
na aktualnym odcinku drogi.
Sygnał dźwiękowy fotoradaru – ustawia rodzaj powiadomienia:
sygnał lub głos. Program ostrzeże Cię o sterowaniu w kierunku ruchu.
Możesz także wyłączyć takie alerty.
Wybór fotoradarów – włączanie lub wyłączanie ostrzeżeń o
sterowaniu (fotoradary, radary, niebezpieczne skrzyżowania, progi
zwalniające, przejścia dla pieszych itp.).
Предупреждение о предстоящем маневре – установка
дистанции для оповещения о предстоящем маневре.
Pokaż pasy ruchu – włącz informację o dozwolonym manewrze na
najbliższym skrzyżowaniu lub miejscu do zawracania na drogach z
dwoma lub więcej pasami w tym samym kierunku; pasek postępu
pod sensorem wyświetla pozostałą część ścieżki do miejsca
wykonania manewru.
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Interfejs użytkownika
To menu zawiera ustawienia, które pomogą Ci spersonalizować interfejs programu. Aby przejść do menu ustawień
interfejsu, wybierz
> Ustawienia> Interfejs użytkownika.
Typ skóry — wybór kolorów interfejsu:
• Dzień
• Noc
• Automatyczny
Automatyczne przełączanie skóry na Dzień w godzinach dziennych
i na Noc w nocy zgodnie z godzinami wschodu i zachodu słońca dla
bieżącej lokalizacji i daty; również skóra zmieni się na noc przy wejściu
do tunelu (jeśli tunel jest zaznaczony na mapie).

Pokaż przyciski powiększenia — włącza lub wyłącza przyciski
powiększenia na stronie mapy.
Zwiń przyciski powiększenia — włącz, aby zwinąć przyciski
2D /
3D do jednego przycisku funkcyjnego na ekranie mapy. Kiedy dotkniesz
tego przycisku, rozwinie się.
Pokaż kompas - włącza lub wyłącza przycisk kompasu na stronie
mapy.

Usługi online
W menu Usługi online możesz skonfigurować parametry usług online programu Navitel Navigator. Usługi online
są dostępne tylko dla urządzeń z dostępem do Internetu.
Aby uzyskać dostęp do tego menu ustawień, wybierz

> Ustawienia> Usługi online.

Navitel.Korki — włącz lub wyłącz wyświetlanie korków na mapie,
a także uwzględniaj natężenie ruchu podczas planowania trasy.
Optymalna trasa zostanie wyznaczona z uwzględnieniem danych o
korkach, które program otrzymuje z Internetu.
Pokaż zdarzenia drogowe – wyświetl na mapie zdarzenia drogowe
zaznaczone przez innych użytkowników.
Aktualizuj fotoradar – włącz lub wyłącz regularne aktualizacje bazy
danych narzędzi kontrolnych.
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Ustawienia regionalne
W tym menu możesz zmienić ustawienia języka, a także dostosować jednostki miary używane w programie.
Aby uzyskać dostęp do tego menu ustawień, wybierz

> Ustawienia> Ustawienia regionalne.

Język interfejsu — wybierz język interfejsu programu.
Język mapy — wybierz język używany do wyświetlania nazw ulic i
innych obiektów na mapie.
Język powiadomień głosowych — wybierz pakiet głosowy, który
będzie używany do powiadomień głosowych. Niektóre języki mogą
mieć wiele pakietów głosowych.
Aby pobrać dowolny pakiet głosowy, wybierz go z listy rozwijanej.
Odległość, prędkość — wybór jednostek miary (metryczne, morskie,
ustawowe).
Wysokość, głębokość — wybór jednostek miary (metry, stopy).
Format adresu — wybierz kolejność podawania nazwy ulicy i numeru
domu.
Współrzędne — wybierz format wyświetlanych współrzędnych
geograficznych.

System
W tym menu możesz zmienić ogólne ustawienia programu, takie jak tryb tła, ustawienia GPS, głośność i inne
ustawienia systemowe.
Aby uzyskać dostęp do tego menu ustawień, wybierz

> Ustawienia> System.

Dźwięk – włącz lub wyłącz dźwięk.
Głośność aplikacji – głośność powiadomień dźwiękowych Navitel
Navigator.
Strumień dźwięku – wybierz w urządzeniu strumień audio, którego
ustawienia dźwiękowe będą wykorzystywane podczas odtwarzania
sygnałów dźwiękowych programu (muzyka, system, budzik,
przypomnienia, połączenie).
Tryb dźwięku – wybierz akcję podczas odtwarzania podpowiedzi
głosowych w programie podczas odtwarzania innych plików
dźwiękowych na urządzeniu (Brak, Przycisz, Pauza).
Powiadomienia w tle – wybierz powiadomienia, które będą
odtwarzane, gdy aplikacja Navitel Navigator działa w tle (Wyłączone,
Tylko ważne, Wszystkie).
Ustaw strefę czasową – automatycznie zmienia strefę czasową na
aktualną w bieżącej lokalizacji.
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Import tras
Aby zaimportować plik trasy:

1
2

Wybierz

> Import tras.

2. Wybierz plik trasy do zaimportowania.
Pomimo tego, że trasa będzie zawierała wszystkie te same punkty pośrednie, schemat ruchu może się różnić
ze względu na możliwe różnice w wersjach mapy, a także uwzględnienie informacji o korkach.

Moje podróże
Navitel Navigator umożliwia zapisywanie w programie poprzednich podróży.
Aby wyświetlić listę podróży, wybierz
> Moje podróże. Otworzy się lista ostatnich i ulubionych podróży. W
tym menu możesz usunąć, zapisać lub wznowić podróż na wcześniej ukończonej trasie.

Informacje
Aby uzyskać dostęp do tego menu, wybierz

> Informacje.

W tym menu możesz zobaczyć:
• Klucz licencyjny
Klucz licencyjny to unikalny kod, który potwierdza prawo użytkownika do korzystania z oprogramowania i / lub
produktu cyfrowego lub do otrzymywania aktualizacji produktu cyfrowego.
• Numer seryjny urządzenia
• Wersja SW

Kontakt
Napisz do działu pomocy technicznej firmy NAVITEL, korzystając z poczty klienta.
Aby to zrobić, wybierz

> Kontakt.

Aktualności
To menu otwiera usługę Navitel.Aktualności, w której można uzyskać informacje o aktualizacjach
oprogramowania lub inne przydatne informacje. Aby przejść do menu Wiadomości, wybierz
> Aktualności.

Wyjście
Aby wyjść z Navitel Navigator, wybierz

> Zakończ.
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Booking.com
Hotele obsługujące usługę Booking.com możesz rezerwować bezpośrednio z aplikacji Navitel Navigator.

W tym celu w menu Szukaj znajdź interesujący Cię hotel lub kliknij
ikonę hotelu oznaczoną numerem 22 na mapie (patrz sekcja
Interfejs programu powyżej).

Następnie kliknij nazwę hotelu, który Cię interesuje. W oknie
właściwości, które się otworzy, pojawi się krótki opis hotelu, a
funkcja „Zarezerwuj przez Booking” stanie się dostępna.
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