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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

Č.

Název

Funkce

1

Zvuk

Otevře zvukové menu.

2

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”)

3

Jízdní pruhy

Značení zobrazuje jízdní pruhy s možnými manévry.

4

Informační panel

Ukazatel blížícího se manévru (například zabočení) a vzdálenosti k manévru. Poklepáním na
ukazatel otevřete menu obsahující možnosti trasy, např. Možnost, která umožňuje zastavit
navádění k cíli.

5

Trasa

Zobrazení aktuální trasy.

6

Informační panel

Panel ukazuje aktuální rychlost, zbývající čas do cíle, vzdálenost do cíle a předpokládaný
čas příjezdu.

7

GPS-kurzor

Ukazatel Vaší pozice na mapě v případě, že je váš GPS přijímač zapnutý

8

Menu

Otevře hlavní nabídku.

9

Informační panel

Panel ukazuje název ulice, kterou právě projíždíte. Informace je dostupná pouze
za předpokladu spojení GPS/GLONASS a existence takové informace v mapě.
Pokud není název ulice, zobrazí se směr.

10

Změna měřítka

Oddálení.

11

Změna měřítka

Přiblížení.

12

«Navitel. Události»*

Tlačítko pro kontrolu služby Navitel.Události.

13

Indikátor průběhu
trasy

Barevně znázorňuje zbývající trasu, průjezdní body (jsou-li stanoveny) a pomocí
barvy i hustotu provozu na trase.

14

Baterie

Ikona ukazuje stav nabití baterie. Klepnutím se zobrazí volná operační paměť
zařízení.

15

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.

16

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.

17

Kurzor

Poklepáním na tlačítko zobrazíte menu pro akce s bodem označeným na mapě
(můžete přejít na obrazovku vlastností nebo stisknutím tlačítka “Jet!” nastavit
cílový bod.

18

Uložit bod

Uloží bod znázorněný na mapě jako cílový bod.

19

2D/3D

Přepínání mezi klasickým 2D a panoramickým 3D zobrazením map.

Č.

Název

Funkce

20

Bod na mapě

Krátké poklepání na mapě znázorní bod a umožní s ním další akce: uložit jako
navigační bod, přidat do trasy nebo zobrazit údaje o objektu a další.

21

Aktualizace*

Zobrazí dostupné aktualizace.

22

Záznam stopy

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

23

Navitel. Dopravní
Info*

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

24

Navitel.SMS*

Umožňuje čtení/posílání SMS zpráv včetně zasílání souřadnic. U ikony můžete vidět počet
nepřečtených zpráv.

25

«Jet!»

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

26

«Nastavit
start»

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

27

«Nastavit cíl»

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

28

«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.

29

Mapa

Zpět na mapu.

* - 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 [4].
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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 zahrnující “Navitel.Dopravní Info” a “Navitel.Přátelé”.

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 [1]. Pro
nastavení služby zvolte “Menu” → “Nastavení” → “On-line služby”.
Obr. 1

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”.
Obr. 2

Copyright © 2017 NAVITEL s.r.o.
web: www.navitel.cz

