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Začínáme 

  
Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. 
Postupujte následovně: 

 Zvolte jazyk programu. Pokud se váš preferovaný jazyk na obrazovce nezobrazí, klepněte 

na tlačítko  /  nebo přetáhněte prstem seznam nahoru nebo dolů a zobrazte 

všechny dostupné jazyky. Klepnutím na tlačítko  zvolte preferovaný 

jazyk. Klepnutím na tlačítko  potvrďte svůj výběr a pokračujte na další 
stránku. 

 Přečtěte si licenční ujednání pro software a databáze a pokud s podmínkami používání 

služby souhlasíte, klepněte na tlačítko . 

 Průvodce konfigurací se spustí ve zvoleném jazyce. Pokračujte klepnutím na tlačítko 

. 

 Zvolte jazyk profilu hlasové navigace. Pokud se preferovaný jazyk nezobrazuje na 
obrazovce, procházejte seznam a zobrazte všechny dostupné profily. Klepnutím na kteroukoli 
položku v seznamu spustíte krátkou hlasovou ukázku. Klepnutím na tlačítko 

 potvrďte svůj výběr a pokračujte na další stránku. 
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Začínáme 

  

 Nastavte preferovaný formát a jednotky času. Klepnutím na tlačítko  
potvrďte své preference. 

 Nastavte preferované možnosti plánování trasy. Klepnutím na tlačítko 

 potvrďte své preference. 

 Nyní je počáteční nastavení dokončeno. Klepněte na tlačítko . 

 Zobrazí se výzva, abyste zvolili, zda softwaru povolíte shromáždit informace o použití a 
protokoly GPS, které mohou být použity pro zlepšení aplikace a kvalitu či pokrytí map. 

Klepnutím na tlačítko  povolíte sběr anonymních statistických údajů nebo 
tuto funkci vypnete. 
Aplikace se spustí. 
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Obrazovka s mapou 

  
Obrazovka Mapa je nejdůležitější a nejčastěji používanou obrazovkou softwaru. Značka 
vozidla (ve výchozím zobrazení blue arrow) znázorňuje aktuální polohu a symbol orange line 
zobrazuje doporučenou trasu. Na obrazovce jsou tlačítka obrazovky a datových polí, které 
vám pomáhají v navigaci. Během navigace obrazovka ukazuje informace o trase. 

• V horní části obrazovky je nalevo zobrazen směr jízdy a napravo číslo domu, pokud 
jste si nezvolili cíl trasy. Když navigujete po trase, vidíte svůj další manévr a další 
ulici/cestu na trase. Klepnutím na kteroukoli z těchto možnosti otevřete itinerář trasy. 

• Klepnutím na tlačítko  otevřete rychlé menu s výběrem funkcí, které jsou 
užitečně během navigace. 

• Klepnutím na kterékoli místo na mapě můžete prozkoumat mapu kolem své aktuální 
polohy. Zobrazí se další tlačítka pro práci s mapou. 

• Klepnutím na tlačítko  otevřete na mapě tři datová pole. Klepnutím 
na kterékoli z nich skryjete ostatní. Výchozí hodnoty pro navigaci (můžete je změnit v 
nastavení mapy): 

• zbývající vzdálenost do cíle, 

• odhadovaná doba příjezdu do cíle a 

• zbývající doba cesty. 

• Klepněte na tlačítko  a vraťte se do nabídky Navigace. 
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Úvodní obrazovka: menu Navigace 

  

Klepnutím na tlačítko  na obrazovce s mapou otevřete menu Navigace. 
Po úvodním nastavení, a po každém spuštění softwaru, se zobrazí menu Navigace. Máte 
následující možnosti: 

• Klepněte na tlačítko  a vyberte svůj cíl zadáním adresy nebo 
výběrem bodu POI, místa na mapě nebo jednoho z oblíbených cílů. Pomocí funkce 
Inteligentní historie můžete také vybrat nedávné cíle nebo můžete zadat souřadnice. 

• Klepnutím na tlačítko  zobrazíte parametry trasy. Trasu můžete 
zobrazit v celé délce na mapě. Můžete také provádět akce souvisejí s trasou, například 
upravit nebo zrušit trasu, nastavit počáteční bod trasy, vybrat alternativní trasu, 
vyhnout se částem trasy, simulovat navigaci nebo přidat cíl do oblíbených položek. 

• Klepněte na tlačítko  a přizpůsobte si způsob, jakým navigace 
pracuje, simulujte ukázkové trasy nebo spusťte další aplikace. 

• Klepnutím na tlačítko  zahajte navigaci na mapě. 



 
 

    5

Menu Hledat  

  

V menu Navigace klepněte na tlačítko . Menu Hledat obsahuje 
následující možnosti: 

• Klepněte na tlačítko  a zadejte adresu jako cíl. 

• Klepnutím na tlačítko  nastavte bod POI jako cíl. 

• Klepnutím na tlačítko  navigujte do místa vybraného na mapě. 

• Klepnutím na tlačítko  můžete vybrat ze seznamu oblíbených cílů. 

• Klepnutím na tlačítko 1. nebo 2. navigujte k nedávnému cíli, který je zobrazen na 
tlačítku. 

• Klepnutím na tlačítko  můžete vybrat ze seznamu všech nedávných cílů. 

• Klepnutím na tlačítko  navigujte na souřadnice nebo do polohy 
uložené ve fotografii. 

• Klepnutím na tlačítko  navigujte na souřadnice. 
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Navigace na adresu 

  

V menu Navigace klepněte na tlačítko  a pak na tlačítko . Ve 
výchozím nastavení obrazovka nabídne město, ve kterém se nacházíte. 

 V případě potřeby zemi změňte. Klepnutím na tlačítko zobrazte název země. 

1. Na klávesnici zadejte název země. 

2. Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadaným 
znakům. Klepněte na požadovanou zemi. 

 V případě potřeby město změňte. Klepnutím na tlačítko zobrazte název města a pomocí 
klávesnice zadejte část jeho názvu. Během zadávání znaku se ve vstupním poli zobrazuje 
nejpravděpodobnější název města. Máte následující možnosti: 

• Klepnutím na tlačítko  vyberte město, které je nabídnuto ve vstupním poli. 

• Klepnutím na tlačítko  opravte zadání. 

• Klepnutím na tlačítko  procházejte seznam názvů měst, které 
odpovídají vašemu zadání. Vyberte město ze seznamu. 
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Navigace na adresu 

  

 Zadejte název ulice: 

1. Klepněte na tlačítko . 

2. Pomocí klávesnice zadejte část názvu ulice. 

3. Klepnutím na tlačítko  zvolte jednu z nabídnutých ulic ve vstupním poli nebo 

klepnutím na tlačítko  procházejte seznam ulic, které odpovídají 
vašemu zadání. Vyberte v seznamu požadovanou ulici. 

 Zadejte číslo domu: 

1. Klepněte na tlačítko . 

2. Pomocí klávesnice zadejte číslo domu. 

3. Klepnutím na tlačítko  dokončíte zadávání adresy. 

 Znovu se zobrazí mapa s vybraným cílem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné 

místo na mapě a poté klepnutím na tlačítko  potvrďte cíl. 

 Po krátkém shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa a ukáže celou trasu. Počkejte 

několik sekund nebo klepněte na tlačítko  a zahajte navigaci. 
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Navigace do bodu POI 

  

Na obrazovce mapy se klepnutím na tlačítko  vraťte do menu Navigace. 

V menu Navigace klepněte na tlačítko  a pak na . Nabídnou se 
následující předvolené kategorie hledání: 

• Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam čerpacích stanic podél 
trasy, a pokud není dostupný, v okolí aktuální polohy nebo poslední známé polohy. 

• Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam parkovišť poblíž cíle, a 
pokud není dostupný, v okolí aktuální polohy nebo poslední známé polohy. 

• Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam restaurací podél trasy, v 
okolí aktuální polohy nebo poslední známé polohy. 

• Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam ubytovacích zařízení 
poblíž cíle, v okolí aktuální polohy nebo poslední známé polohy. 

Můžete také klepnout na tlačítko  a vyhledat bod POI zadáním jeho názvu. 

Pokud se žádná z výše uvedených možností nehodí, klepnutím na tlačítko  vyhledejte 
bod POI v následujících místech: 

• Klepněte na tlačítko  a hledejte okolo aktuálního místa, nebo 
pokud funkce není dostupná, okolo poslední známé pozice.  

• Klepněte na tlačítko  a vyhledejte místo ve vybraném městě. 

• Klepněte na tlačítko  a vyhledejte místo nacházející se v blízkosti 
cíle aktivní trasy. 

• Klepněte na tlačítko  a hledejte podél aktivní trasy, nikoliv okolo 
daného bodu. Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější zastávku, která 
způsobí jen minimální objížďku, například blížící se čerpací stanice nebo restaurace. 
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Příklad navigace do bodu POI 

  
Příklad: Chcete-li najít park v okolí svého cíle, postupujte následovně (začněte z menu 
Navigace): 

 Klepněte na tlačítko . 

 Klepněte na tlačítko . 

 Klepněte na tlačítko . 

 Klepněte na tlačítko . 

 Zobrazí se kategorie bodů POI. Klepnutím na tlačítko  nebo posunutím prstu 

procházejte seznam a klepněte na tlačítko . 

 Klepnutím na tlačítko  procházejte celou kategorii nebo klepnutím na 

tlačítko  zužte výsledky hledání. 

 Klepněte na kteroukoli položku v seznamu. 

 Zkontrolujte detaily umístění bodu POI a poté klepněte na tlačítko . 

 Po krátkém shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa a ukáže celou trasu. Počkejte 

několik sekund nebo klepněte na tlačítko  a zahajte navigaci. 



10     

Menu Více 
Menu „Více“ poskytuje různé možnosti a doplňkové aplikace. V menu Navigace klepněte na 

tlačítko . 

• : Upřesněte možnosti plánování trasy, změňte vzhled obrazovky mapy, vypněte 
nebo zapněte výstrahy nebo znovu spusťte Průvodce konfigurací atd. 

• : Navštivte web www.naviextras.com a získejte další obsah, například nové 
mapy nebo 3D význačné body a užitečné aplikace. 

• : Aktivujte další užitečné aplikace: kalkulátor, sledování spotřeby paliva a 
intervalů údržby nebo sledování cesty. 
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Menu Nastavení  

  

V menu Navigace klepněte na tlačítko  a pak na . Menu Nastavení 
obsahuje následující možnosti (chcete-li zobrazit všechny, posuňte seznam): 

• : Umožňuje změně profilu hlasové navigace nebo aktivaci a 
nastavení varování. 

• : Slouží ke změně funkce tlačítek v rychlém menu na obrazovce s 
mapou. 

• : Zde můžete upravit nastavení související s dopravou, např. 
nahrané statistické dopravní informace nebo dopravní informace online, nebo zvolit, 
zda se mají při výpočtu trasy brát v úvahu dopravní události. 

• : Zvolte typ vozidla, které řídíte, typy silnic použitých pro plánování 
trasy a metodu plánování trasy. 

• : Tato nastavení určují způsob, jakým budou počítány zelené 
trasy. Používají se také k zobrazení nákladů a emisí CO2 trasy. 

• : Slouží k úpravě nastavení souvisejících s mapou: můžete změnit 
schémata barev pro den a noc, výchozí nastavení měřítka, přepnout mezi zobrazením 
mapy 2D a 3D, potlačit budovy nebo změnit značku vozidla. 

• : Zde nastavte, jak vám má software pomáhat při navigaci pomocí 
různých typů traťových informací zobrazených na obrazovce Mapa. 

• : Zapíná a vypíná animace menu, umožňuje zvolit jiný vzhled 
aplikace a upravit podsvícení displeje. 

• : Slouží k vypnutí animace menu nebo výběru jiného vzhledu 
aplikace. 

• : Umožňuje změnit jazyk programu, formát a jednotky času nebo 
časové pásmo. 

• : Umožňuje změnit jazyk programu a formát a jednotky času. 
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• : Slouží k zapnutí a vypnutí automatického ukládání protokolu 
cesty a kontroly aktuální velikosti databáze cest. 

• : Aplikace shromažďuje informace o použití a záznamy GPS, které 
mohou být použity pro vylepšení aplikace, kvalitu a pokrytí map. Zde můžete 
shromažďování těchto protokolů povolit nebo zakázat. 

• : Zde můžete změnit základní parametry softwaru nastavené 
během procesu počátečního nastavení. 

• : Odstraní všechna uložená data a resetuje všechna nastavení na 
výchozí nastavení. 
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