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Úvod
K základním vlastnostem aplikace Navitel Navigator patří: určení a zobrazení aktuální pozice na mapě, automatické i ruční
zadávání bodů trasy, plánování trasy, různé možnosti vyhledávání objektů, výpočet a zobrazení informací o cestě, zobrazení a
záznam dráhy pohybu v podobě vykreslující se stopy a mnoho dalších.

1. Programové rozhraní.
Následující dva obrázky zobrazují hlavní prvky rozhraní. Jejich popis naleznete v tabulce pod nimi. Zařízení na obrázku jsou použita
jen pro příklad. Model vašeho zařízení a orientace obrazovky se mohou od těchto lišit.

Č.

Název

Funkce

1

Bod na mapě

Krátkým klepnutím na mapu označíte bod, se kterým lze dále pracovat pomocí tlačítek “Kurzor”
a “Uložit bod”.

2

Bod zájmu (POI)

Toto je příklad, jak jsou body zájmu (POI) v programu zobrazovány. Různé kategorie POI mají
různé ikony, stejně tak každá kategorie obsahuje mnoho typů ikon jako třeba nákupní centra,
značkové obchody, čerpací stanice atd. Stisknutím ikony otevřete panel vlastností objektu. Zde
naleznete základní informace, kontaktní údaje, souřadnice a možnost přidání tohoto objektu do
trasy.

3

Upozornění na trase Jedná se o příklad, jak jsou zobrazovány na mapě ikony funkce Upozornění na trase (SPEEDCAM).
(SPEEDCAM)
Upozornění zahrnují údaje o měření rychlosti, radarech, nebezpečných křižovatkách,
zpomalovacích prazích a dalších typech potenciálních překážek na silnici.

4

Funkční tlačítka

Tato tlačítka slouží k práci s mapou (přepínání typu mapy (2D/3D), přiblížení/oddálení mapy).

5

Hlavní menu

Klepnutím na toto tlačítko otevřete hlavní menu programu.

6

Kurzor

Toto tlačítko je dostupné pouze, když je na mapě zvolen nějaký bod. Klepnutím na toto tlačítko
otevřete obrazovku “Moje trasa”, kde můžete se zvoleným bodem dále pracovat.

7

Uložit bod

Toto tlačítko je dostupné pouze, pokud na mapě zvolíte nějaký bod. Klepnutím na toto tlačítko
bod uložíte jako cílový bod. Seznam cílových bodů je k dispozici v Hlavní menu -> Najít -> Cílové
body.

8

Nadcházející manévr

Označení vzdálenosti ke dvěma nadcházejícím manévrům. Klepnutím na znázornění manévru
otevřete dialogové okno s řadou nastavení.

9

Panel trasy

Tento panel určuje uplynulou a zbývající část trasy.

10

Ulice následující po Název ulice následující po manévru.
manévru

11

Trasa

Aktuální trasa, po které je vozidlo navigováno.

12

Rychlost

Limit rychlosti silnice se zobrazí vedle aktuální rychlosti. Pokud je limit překročen do 10 km/h,
políčko s aktuální rychlostí se zbarví do oranžova. Pokud je limit překročen o více než 10 km/h,
políčko s aktuální rychlostí se zbarví do červena. Chcete-li toto nastavení změnit, přejděte do
Menu > Nastavení > Upozornění > Pokuta za rychlost.

13

Informační panel

Tento panel je k dispozici až po výpočtu zadané trasy a zobrazí následující: informace o zbývajícím
času do cíle, vzdálenosti do cíle a času příjezdu. Výběr ukazatelů lze měnit.

14

Aktuální ulice

Název aktuální ulice (aktivní pouze, je-li navázáno spojení se satelity). Pokud mapa neobsahuje
informace o názvu dané ulice, je namísto toho zobrazen směr pohybu (Sever, Jih, Západ a
Východ).

15

Jízdní pruhy

Při jízdě po silnici s dvěma nebo více pruhy se tento indikátor sám zobrazí a pomůže řidiči zařadit
se včas do správného pruhu. Ukazatel pod indikátorem zobrazuje vzdálenost, která zbývá do
odbočení nebo jiného manévru.

16

GPS kurzor

Zelený kurzor ukazuje aktuální polohu zařízení; kolo šedý kurzor zobrazuje poslední
známoupolohu, pokud není aktuální umístění rozpoznáno.

17

Upozornění na trase

Řidič je upozorněn na vzdálenost od nejbližšího dopravního značení a odpočítávání se spustí při
přiblížení vozidla. Když se blížíte, program zobrazí odpočítávání na nejbližší kameru, dopravní
značku, značení nebo POI.

Č.

Název

Funkce

18

Zpět

Vrátíte se na předchozí obrazovku.

19

Jet!

Klepnutím na tlačítko dáte programu příkaz vypočítat trasu z aktuální pozice nebo ze zvoleného
počátečního bodu.

20

Nastavit start

Klepnutím na tlačítko nastavíte vybraný bod jako počáteční bod trasy (přijímač GPS musí být
vypnutý).

21

Mapa

Zpět na mapu.

22

Nastavit cíl

Tlačítko je aktivní pouze, pokud je zadána trasa. Stisknutím tlačítka nastavíte vybraný bod jako
cílový.

23

Průjezdní bod

Tlačítko je aktivní pouze, pokud je zadána trasa. Stisknutím tlačítka zahrnete vybraný bod do
trasy. Poslední přidaný bod bude zařazen jako první za bod startu.

24

Kompas

Otevře kontextové menu. Pomocí tohoto menu lze přepínat orientaci mapy (“Na sever” - mapa
bude vždy orientovaná na sever, “Na trasu”- mapa bude vždy orientována ve směru pohybu po
trase), typy pohledu (Klasický pohled “2D” a panoramatický pohled “3D”) a režimy (“Noční”,
“Denní”, “Automatický”).

25

Zvuk

Otevře zvukové menu.

26

Navitel.Přátelé*

Ikona služby “Navitel.Přátelé”, při poklepání na ikonu otevřete menu služby. Zde si můžete přidat
své přátele, vidět je na mapě a konverzovat s nimi.

27

GPS

Ikona detekce GPS/GLONASS spojení. Pokud je indikátor šedý — GPS vypnuta, červený — GPS
zapnuta, ale spojení není navázáno, žlutý – slabé spojení, zelený – spojení navázáno. Číslo u
ikony znamená počet satelitů.

28

Navitel.Cloud*

Služba Navitel.Cloud vám umožní uložit vaše nastavení, cílové body a historii vyhledávání na
cloudové datové úložiště.

29

Navitel. Dopravní
Info*

Ikona zobrazuje aktuální dopravní informace na deseti-bodové stupnici. Poklepáním na tlačítko
zobrazíte menu pro ovládání služby “Navitel.Dopravní Info”.

30

Baterie

Ikona ukazuje stav nabití baterie.

31

Záznam stopy

Tlačítko pro záznam stopy: červený bod – nahrávání je zapnuté, šedý bod – nahrávání je zastaveno.

32

Aktualizace*

Zobrazí dostupné aktualizace.

33

Navitel.Novinky*

Prostřednictvím služby Navitel.Novinky budete dostávat důležité novinky o aktualizacích a
program a upozornění na speciální nabídky a slevy.

34

Navitel.Počasí*

Služba Navitel.Počasí umožňuje svým uživatelům sledovat předpověď počasí kdekoliv na světě.
Informace o počasí jsou k dispozici 4 dny dopředu.

35

Panel nástrojů

Když je obrazovka s mapou aktivní, panel nástrojů je zobrazen zcela nahoře a obsahuje množství
ikon. Některé ikony mohou měnit vzhled v závislosti na jejich momentálním stavu funkce, kterou
reprezentují..Pořadí ikon lze měnit. Další podrobnosti naleznete v kapitole Mapy v této příručce.
Upozorňujeme, že počet ikon zobrazených na displeji také závisí na tom, zda je displej orientován
na výšku nebo na šířku.

36

Událost*

Událost na silnici označena ostatními uživateli služby Navitel.Události.

37

Navitel.Události*

Nová bezplatná online služba, která dovoluje svým uživatelům označovat a vidět na mapě
navigačního zařízení záznamy jiných uživatelů o různých událostech na cestě.

* - tato funkce je dostupná pouze na zařízeních s přístupem k internetu

2. Plánování trasy.
2.1. Trasa ke zvolenému bodu na mapě.
Trasu můžete nastavit do bodu, který si najdete a označíte na mapě, a poté ho nastavíte jako cílový bod s tím, že jako počáteční
bod trasy bude brána aktuální pozice zařízení podle GPS. Pro vytvoření trasy klepněte v mapě pro označení bodu, vyberte
“Kurzor” [1], a pak “Jet!” [2]. Program nabídne 3 alternativní trasy s přibližnou vzdálenost a čas do cíle bodu [3]. Vyberte “Jet!” pro
nasledování trasy.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

2.2. Navádění na přesnou adresu.
Pro vytvoření trasy k bodu, jehož adresu znáte, zvolte “Menu” v levém dolním rohu obrazovky [1] → “Najít” [2] → “Podle adresy” [3],
a poté stikněte “Vybrat zemi” a vložte její název [4]. Pro skrytí klávesnice stiskněte ikonu v pravé horní části obrazovky. Vyberte
požadovanou zemi [5]. Možnosti “Vybrat město”, “Vybrat ulici” a “Vybrat číslo budovy” se aktivují pouze v případě, že předchozí
pole byla vyplněna [6]. Po vyplnění všech informací se objekt zobrazí na mapě [7]. Program nabídne 3 alternativní trasy. Vyberte
trasu a stiskněte “Jet!” [8]. Nyní můžete následovat trasu [9].
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2.3. Manuální nastavení všech bodů trasy.
Pro plánování trasy, kde jsou počáteční a cílové body nastaveny manuálně, nejprve zvolte na mapě bod, který má být počáteční
a stiskněte “Kurzor” [1], čímž se zobrazí obrazovka “Moje trasa”. Klepněte na informační panel ve spodní části obrazovky [2].
Stiskněte “Nastavit start” v obrazovce “Vlastnosti” [3]. GPS přijímač musí být vypnutý. Bod bude označen na mapě jako počáteční
bod. Zvolte cílový bod na mapě: klepněte na mapu pro označení bodu, stiskněte “Kurzor” [4] a poté “Jet! na obrazovce “Moje trasa”
[5]. Program automaticky vytvoří 3 alternativní trasy [6].
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3. Další funkce.
Pro zařízení s připojením k internetu, jsou k dispozici různé NAVITEL® online služby.
3.1. Navitel.Dopravní Info.
Služba nabízí a zobrazuje informace o dopravní situaci v reálném čase. Je-li část trasy na mapě zeleně zvýrazněna znamená to, že
provoz na trase je plynulý, je-li zvýrazněna žlutě – provoz je poměrně hustý, oranžově – provoz je hustý, červeně – je zde dopravní
zácpa. Pro nastavení služby zvolte “Menu” > “Nastavení” > “On-line služby”.
3.2. Navitel.Přátelé.
Interaktivní služba “Navitel.Přátelé” umožňuje zobrazit pozici přátel na mapě v reálném čase, plánovat trasu, používat jejich
souřadnice, sdílet polohu jejich bodů a posílat zprávy. Pro zapnutí služby zvolte “Menu” > “Nastavení” > “On-line služby” a zapněte
nastavením do pozice “On” v sekci “Spustit Navitel.Přátelé”.
3.3. Navitel.Události.
Nová bezplatná online služba, která dovoluje svým uživatelům označovat a vidět na mapě navigačního zařízení záznamy jiných
uživatelů o různých událostech na cestě.
3.4. Navitel.Počasí.
Služba Navitel.Počasí umožňuje svým uživatelům sledovat předpověď počasí kdekoliv na světě. Informace o počasí jsou k
dispozici 4 dny dopředu.

3.5. Navitel.Cloud.
Služba Navitel.Cloud vám umožní uložit vaše nastavení, cílové body a historii vyhledávání na cloudové datové úložiště. Data uložená na
cloudu pak mohou být obnovena v případě přeinstalování programu. Pokud používáte Navitel Navigator na několika zařízení, cílové body
a historie mohou být navzájem synchronizovány, což vám ušetří čas, protože potřebné soubory nemusíte mezi zařízeními přenášet.
Pro fungování této služby je zapotřebí internetové připojení.
Pro synchronizaci s jiným zařízením:
1. Na obrazovce s mapou klepněte v panelu nástrojů na ikonu
. Pokud se vám tato ikona nezobrazuje, zkuste změnit
orientaci obrazovky. Pokud se ani tak ikona nezobrazí, zvolte Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka, a poté zapněte
zobrazení ikony Navitel.Cloud.
2. V nově otevřeném dialogovém okně zvolte Zapnout.
3. Vložte své přihlašovací údaje a heslo (stejné jako pro přihlášení na webových stránkách NAVITEL nebo do služby Navitel.
Přátelé). Případně se můžete přihlásit prostřednictvím vašeho účtu na VK, FB nebo Google Plus. Váš Navitel účet může být s
tímto účtem synchronizován.
4. V dialogovém okně Navitel.Cloud zvolte Nastavení, a poté zvolte data, která chcete synchronizovat.
5. Vraťte se zpět do dialogového okna Navitel.Cloud a klepněte na možnost Sesynchronizovat nyní.
6. Zopakujte tyto kroky i na dalším zařízení, se kterým chcete první zařízení synchronizovat.
3.6. Navitel.Novinky.
Prostřednictvím služby Navitel.Novinky budete dostávat důležité novinky o aktualizacích a program a upozornění na speciální
nabídky a slevy.
Pro otevření stránky této služby zvolte Menu > Můj Navitel > Novinky.
Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout zvolte Menu > Nastavení > On-line služby, najděte nabídku menu „Ukázat upozornění
Navitel.Novinky”, a poté nastavte posuvník do požadované pozice.
Ikonu Navitel.Novinky lze také umístit do panelu nástrojů. Nastavení provedete prostřednictvím Menu > Nastavení > Rozhraní >
Funkční tlačítka, a poté zapněte zobrazení ikony Navitel.Novinky.
Obsah této uživatelské příručky a všechny přiložené demo materiály jsou vlastnictvím společnosti NAVITEL s.r.o. Jakékoliv
komerční využití této příručky musí být s písemným souhlasem společnosti NAVITEL s.r.o.
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