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Začínáme

Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně:

 Vyberte jazyk programu. Pokud se preferovaný jazyk na obrazovce nezobrazí, klikněte na  
/  nebo posunujte seznamem nahoru nebo dolu a zobrazte tak všechny dostupné jazyky.

Klepnutím na  vyberte preferovaný jazyk. Klepnutím na 

 potvrďte svůj výběr a přejděte na další stranu.

 Přečtěte si Licenční dohodu o poskytnutí softwaru s koncovým uživatelem a pokud s 

podmínkami používání souhlasíte, klepněte na  .

Vyberte buď "Odmítnout" nebo "Znovu nepřipomínat".

Asistenta nastavení je třeba spustit manuálně. Navigace > Další > Nastavení > Průvodce 
konfigurací.

Vyberte jazyk hlasového průvodce a stiskněte .

Zkontrolujte a nastavte formát a jednotky a stiskněte . 
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Nastavte parametry cesty. Začněte výběrem vozidla.

Vozidlo vyberte ze sedmi prekonfigurovaných profilů.

Zadejte menu nastavení vybraného profilu  a vyplňte příslušné údaje týkající se vašeho 
vozidla.

 Pokračujte v nastavení dalších preferenčních možností pro plánování cesty. Pro potvrzení 

preferencí klikněte na  .

 Nyní je počáteční nastavení dokončeno. Klepněte na .

 Nyní jste vyzváni, zda chcete povolit, aby software shromažďoval informace o použití a 
záznamy GPS za účelem zlepšování aplikace a kvality a použitelnosti map.

Klepněte na  pro povolení sběru anonymních statistik nebo deaktivaci této 
funkce.

Aplikace se spustí.
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Obrazovka Mapa

Obrazovka Mapa je nejdůležitější a nejčastěji používanou obrazovkou softwaru. Značka 
vozidla (ve výchozím nastavení modrá šipka) představuje Vaši aktuální pozici a oranžová linka 
ukazuje doporučenou cestu. Na obrazovce jsou tlačítka a pole, která Vám v navigaci pomáhají. 
Během navigace se na obrazovce zobrazí informace o cestě.

  V horní části obrazovky se zobrazí název ulice a čísla domů nalevo a napravo, pokud 
jste nevybrali cílovou cestu. Při navigaci se Vám zobrazí další manévr a další ulice/
cesta. Klepnutím na ně otevřete itinerář cesty.

  Klepněte na  a otevřete Rychlé menu s výběrem funkcí, které jsou užitečné během 
navigace.

  Klepněte na libovolné místo na mapě a prozkoumejte okolí. Zobrazí se další tlačítka pro 
ovládání mapy.

  Klepnutím na  otevřete tři datová pole na mapě. Klepnutím na 
některé z nich potlačíte ostatní. Výchozí hodnoty pro navigaci (můžete je změnit v 
Nastavení mapy):

 zbývající vzdálenost do cíle,

 odhadovaný čas příjezdu do cíle, a

 zbývající čas cesty.

 Klepnutím na  se vrátíte do menu Navigace.
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Obrazovka spuštění: menu Navigace

K otevření menu Navigace klepněte na obrazovce Mapa na  .

Po počátečním nastavení a kdykoli se software spustí, zobrazí se menu Navigace. Máte 
následující možnosti:

  Klepnutím na  vyberte destinaci zadáním adresy nebo výběrem 
daného místa, místa na mapě nebo jednu z Vašich oblíbených destinací. Svoji aktuální 
destinaci můžete také vyhledat v Historii nebo zadáním souřadnic

  Klepnutím na  zobrazíte parametry cesty. Na mapě si můžete 
zobrazit cestu v plné délce. Rovněž můžete provádět související akce, např. úpravu 
nebo zrušení vaší cesty, nastavení počátečního bodu cesty, výběr alternativ cesty, 
vyhnutí se některým částem cesty, simulaci navigace nebo přidání destinací do složky 
Oblíbené.

  Klepnutím na  upravte způsob, jakým navigační software pracuje, 
simulujte demo cesty anebo spouštějte další aplikace.

  Klepnutím na  spustíte navigaci na mapě.
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Menu Vyhledat

V menu Navigace klepněte na . Menu Vyhledat Vám nabídne následující 
možnosti:

  Klepnutím na  specifikujte adresu destinace.

  Klepnutím na  vyberte místo destinace.

  Klepnutím na  navigujte na místo vybrané na mapě.

  Klepnutím na  proveďte výběr ze seznamu vašich oblíbených destinací.

  Klepněte na 1. nebo 2.  tlačítko pro navigaci do aktuálně zobrazené destinace.

  Klepnutím na  proveďte výběr ze seznamu všech aktuálních destinací.

  Klepnutím na  navigujte na souřadnici.
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Navigace na adresu

V menu Navigace klepněte na  , potom klepněte na . Ve výchozím 
nastavení se navrhne místo nebo město, kde se nacházíte.

 Je-li třeba, změňte zemi. Klepněte na tlačítko s názvem země.

1. K zadání názvu země použijte klávesnici.

2.  Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadanému řetězci. 
Klepněte na vybranou zemi.

 V případě potřeby změňte město. Klepněte na tlačítko, na kterém je uveden název města, 
a k zadání části jeho názvu použijte klávesnici. Po zadání prvních znaků se v poli zobrazí 
nejpravděpodobnější místo. Máte následující možnosti:

 Klepnutím na  vyberete město, které se v poli nabízí.

 Klepnutím na  opravíte svůj záznam.

  Klepnutím na  začnete procházet seznamem názvů měst, které 
odpovídají vašemu zadání. 
Ze seznamu vyberte město.
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Navigace na adresu

Zadejte název ulice:

1. Klepněte na .

2. K zadání názvu ulice použijte klávesnici.

3.  Klepnutím na  vyberete ulici, která se v poli nabízí nebo klepnutím na 

 začnete procházet seznam všech ulic, které odpovídají vašemu 
zadání. Ulici vyberte ze seznamu.

 Zadejte číslo domu:

1. Klepněte na .

2. K zadání čísla domu použijte klávesnici.

3. K dokončení zadání adresy klepněte na  .

 Zobrazí se mapa, uprostřed vybraná destinace. V případě potřeby přetáhněte mapu na jiné 

místo, potom klepněte na  a destinaci potvrďte.

 Po krátkém shrnutí parametrů cesty se zobrazí mapa s celou cestou.

Počkejte několik sekund nebo pro spuštění navigace klepněte na  .
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Navigace na dané místo

Na obrazovce Mapa klepněte na  a vraťte se do menu Navigace. V menu 

Navigace klepněte na , potom klepněte na . Nabídnou se vám 
následující přednastavené kategorie vyhledávání:

  Klepnutím na   se vám zobrazí seznam čerpacích stanic podél cesty 
nebo nejsou-li k dispozici, v okolí vašeho aktuálního místa nebo vaší poslední známé pozice.

  Klepnutím na  se vám zobrazí seznam parkovišť v blízkosti destinace 
nebo není-li tam žádné k dispozici, v jejím okolí, či v okolí  poslední známé pozice.

  Klepnutím na   získáte seznam restaurací podél cesty, v okolí vaší 
aktuální pozice nebo poslední známé pozice.

  Klepnutím na  získejte seznam ubytování v blízkosti cílového místa 
nebo v okolí Vaší aktuální pozice či poslední známé pozice.

Také můžete klepnout na  a provést vyhledávání zadáním názvu.

Pokud se nehodí žádná z výše uvedených možností, klepněte na  a vyhledejte následující:

  Klepnutím na  spusťte vyhledávání v okolí Vaší aktuální pozice nebo 
není-li k dispozici, v okolí poslední známé pozice.

  Klepnutím na  spusťte vyhledávání v rámci vybraného města.

  Klepnutím na  spusťte vyhledávání místa v okolí destinace.

  Klepnutím na  spusťte vyhledávání podél aktivní cesty a ne v okolí 
uvedeného místa. To je užitečné pokud hledáte pozdější zastávku, např. při vyhledávání 
blížících se čerpacích stanic nebo restaurací.
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Příklad navigace na dané místo

Příklad: Chcete-li v okolí destinace najít park, proveďte to následovně (začněte z menu 
Navigace):

 Klepněte na .

 Klepněte na .

 Klepněte na .

 Klepněte na  .

 Zobrazí se seznam kategorií. Klepněte na  nebo prstem přejeďte po seznamu a 

klepněte na .

 Klepnutím na  spusťte procházení celé kategorie nebo klepněte na 

 a zužte své vyhledávání.

 Klepněte na některou z položek v seznamu.

 Zkontrolujte detaily a místo, a potom klepněte na .

 Po krátkém shrnutí parametrů cesty se zobrazí mapa s celou cestou.

Počkejte několik sekund nebo pro spuštění navigace klepněte na .
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Menu "Další"
Menu "Další" Vám nabízí různé možnosti a další aplikace. V menu Navigace klepněte na 

.

 :  Možnosti plánování trasy, změna vzhledu obrazovky Mapa, vypnutí nebo 
zapnutí varování nebo restart průvodce konfigurací, atd.

 : Chcete-li získat další obsah, např. nové mapy nebo 3D krajinu a užitečné 
informace, navštivte www.naviextras.com .

 : Přístup k dalším užitečným aplikacím: kalkulačka, sledování paliva a údržby nebo
monitorování záznamů.
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Menu Nastavení

V menu Navigace klepněte na , potom klepněte na . Menu 
Nastavení Vám poskytne následující možnosti (projděte seznam a zobrazte je):

 : Změna profilu hlasového navádění, aktivace a nastavení varování.

 : Změna funkčních tlačítek v Rychlém menu obrazovky Mapa.

 : Můžete nastavit nastavení související s dopravou, např. nahrát si 
statistické údaje nebo dopravu on-line, nebo vybrat, zda chcete vzít při výpočtu trasy v 
úvahu také události, k nimž dochází na silničních komunikacích.

 : Vyberte typ vozidla, které řídíte, typy cest použité v plánování 
cesty a celý způsob plánování cesty.

 : Nastavte nastavení související s mapou: změňte grafiku pro den 
a noc, změňte výchozí úroveň přiblížení, přepněte 2D nebo 3D mapu, potlačte budovy 
nebo změňte značku vozidla.

 : Změňte hodnoty datových polí na obrazovce Mapa, zobrazte nebo 
potlačte zobrazení a značky nebo zobrazte vývoj cesty na mapě.

 :Zapínejte nebo vypínejte animaci menu, vyberte jiný podklad 
aplikace, nastavte podsvícení displeje.

 : Změňte jazyk programu, časový formát nebo jednotky.

 : Během počátečního nastavení upravte základní parametry 
softwaru.

 : Smažte všechna uložená data a restartujte všechna nastavení na 
výchozí.
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Poznámka:

Funkce zařízení popsané v tomto dokumentu a funkce zařízení na bázi softwaru, včetně 
specifikovaného rozsahu funkcí, přímo závisí na verzi navigačního softwaru, který máte na zařízení 
nainstalovaný. Zejména rozsah funkcí podléhá úpravám závislým na modelu, které jsou způsobené 
podmínkami na trhu, stejně jako rozšíření funkčnosti během období výroby modelu. Upozorňujeme, 
že z tohoto důvodu nemusí být Vaše zařízení a software vybavené všemi funkcemi popsanými v 
tomto dokumentu nebo řadou ilustrovaných funkcí souvisejícím obsahem.
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