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Rozpocznij
Navitel Navigator to wielofunkcyjna aplikacja nawigacyjna offline, przeznaczona do efektywnego planowania i
wyszukiwania trasy.
Dokument ten jest instrukcją, która ma na celu pomóc początkującym użytkownikom programu korzystać z jego
podstawowych funkcji jak również zapoznać się ze wszystkimi funkcjami aplikacji.
Proszę pamiętać, że instrukcja zawiera informacje na temat usług internetowych dostępnych w programie. Jeśli
na urządzeniu nie jest dostępne połączenie internetowe, wygląd programu i jego zestaw funkcji może różnić się
od opisanych w dokumencie.
W celu ułatwienia korzystania z podręcznika, przygotowaliśmy dokument w taki sposób, że można go czytać od
góry do dołu, aby nauczyć się wszystkich sztuczek programowych. Można również używać go jako szybkiego
poradnika, w którym możemy znaleźć czytelny i precyzyjny opis interesującej nas funkcji lub postępować zgodnie
z prostą i przyjazną instrukcją dotyczącą sposobu wykonania danej operacji w aplikacji.
Dziękujemy za korzystanie z naszej aplikacji i mamy nadzieję, że Ci się spodoba!
Życzymy udanego nawigowania,
Zespół NAVITEL

Rekomendacje
Jeśli aplikacja Navitel Navigator jest zainstalowana na wbudowanym lub przenośnym urzadzeniu nawigacyjnym,
zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed uruchomieniem programu.
Instrukcja instalacji programu na tablecie/smartfonie jest dostępna na stronie
http://navitel.cz/pl/support/instructions/nn-install.
Intrukcję dotyczącą rejestracji programu można znaleźć na stronie
http://navitel.cz/pl/support/instructions/nn-registration/.
Instrukcję zakupu programu oraz map można znaleźć na stronie
http://navitel.cz/pl/support/instructions/buy-a-map/.

Wymagania bezpieczeństwa
• Dostosuj ustawienia programu i zaplanuj trasę przed uruchomieniem pojazdu.
• Zmiana ustawień programu lub edycja trasy powinna być dokonana jedynie po całkowitym zatrzymaniu
pojazdu w odpowiednim miejscu.
• Zalecamy, aby nie rozpraszać się w trakcie prowadzenia pojazdu patrząc na ekran urządzenia nawigacyjnego
lecz podążać za komunikatami głosowymi. Należy pamiętać o wcześniejszym skonfigurowaniu ustawień.
• Należy stosować się do przepisów ruchu drogowego, włącznie z ograniczeniami prędkości, zajmowaniem
odpowiedniego pasa ruchu oraz wykonywania manewrów tylko wtedy, gdy jest to dozwolone i bezpieczne.
Pamiętaj! Bezpieczeństwo na drodze ma ogromne znaczenie!
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Interfejs programu
Kolejne dwa rysunki przedstawiają główne element interfejsu. Ich opis jest zaprezentowany w poniższej tabeli.
Urządzenie na zdjęciach pojawia się tylko jako przykład. Model urządzenia i orientacja ekranu użytkownika mogą
różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
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Pasek narzędzi
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Gdy ekran mapy jest aktywny, pasek narzędzi jest wyświetlany na samej górze
ekranu i zawiera wiele ikon. Niektóre ikony na pasku narzędzi mogą zmienić swój
wygląd w zależności od spełnianej funkcji. Istnieje możliwość zmiany układu ikon
wyświetlanych na pasku narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w rozdziale przyciski Mapy.
Należy pamiętać, że liczba ikon wyświetlanych na pasku narzędzi może zależeć od
orientacji ekranu urządzenia.

2

Punkt na mapie

Krótkie stuknięcie w mapę zaznacza punkt dla dalszych operacji, ujawniajac przyciski
Kursor i Zapisz Punkt trasy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz rozdział Ekran mapy.

3

POI

POI to punkty użyteczności publicznej, które są wyświetlane w programie. Każda
z kategorii POI ma swoją ikonę. Poszczególne atrakcje, takie jak centra handlowe,
sklepy markowe, stacje benzynowe mają przyporządkowane swoje ikony. Możliwe
jest określenie, które z punktów POI powinny być wyświetlane lub ukryte na mapie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pracować z POI w aplikacji Navitel Navigator,
przejdź do rozdziału Filtr POI.

4

SPEEDCAM

Fotoradary to dane dotyczące ograniczeń prędkości, niebezpiecznych skrzyżowań,
progów zwalniających oraz innych potencjalnych przeszkód na drodze. Aby dowiedzieć
się więcej na temat pracy w sekcji fotoradary, przeczytaj rozdział Ostrzeżenia.

5

Zdarzenie

Znak zdarzenia drogowego oznaczony przez innych użytkowników serwisu Navitel.
Zdarzenia.

6

Przyciski mapy

Są to przyciski do sterowania widokiem mapy (2D/3D) oraz skalowania mapy.
Możliwe jest usunięcie tych przycisków na mapie. Aby dowiedzieć się więcej na ten
temat, zobacz rozdział Interfejs.

7

Menu główne

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie menu głównego w programie.
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8

Kursor

Przycisk ten będzie dostępny tylko wtedy, gdy wybrany zostanie punkt na mapie.
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie ekranu, gdzie możesz wykonywać
różne operacje dotyczące zaznaczonego przez Ciebie miejsca. Aby dowiedzieć się,
jak pracować na ekranie Moja trasa, zobacz rozdział Ekran Mapy.

9

Zapisz punkt
pośredni

Przycisk ten będzie dostępny tylko wtedy, gdy wybrany zostanie punkt na mapie.
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że dany punkt zostanie zapisany w formie
punktu trasy. Aby dowiedzieć się więcej na temat punktów trasy, przeczytaj rozdział
Punkty trasy.

10

Nadchodzący
manewr

Określanie odległości do dwóch nadchodzących manewrów. Naciśnięcie znaku
spowoduje otwarcie okna dialogowego z wieloma ustawieniami konfiguracyjnymi
(zobacz Edycja trasy).

11

Pasek postępu

Ten pasek wskazuje czas, który upłynął oraz pozostałą część trasy.

12

Trasa

Aktywna trasa. Jeśli informacje o ruchu drogowym są włączone, trasa jest
zaznaczona w różnych kolorach, które dopasowane są do poziomu gęstości ruchu.
W innym przypadku droga jest zawsze niebieska (aby uzyskać więcej infrmacji o
usłudze zobacz zakładkę Navitel.Korki na naszej stronie internetowej).

13

Ulica po
manewrze

Nazwa ulicy po następującym manewrze. Należy pamiętać, że jeśli zostaną spełnione
określone warunki, zbliżające się pasy ruchu będą wyświetlane zamiast ulicy w panelu
manewru. Nadchodzące pasy ruchu są wyświetlane tylko przed skrzyżowaniem i
kiedy pasy ruchu są wykorzystywane do przejazdu na skrzyżowaniu.

14

Prędkość

Twoja aktualna prędkość.

15

Panel
informacyjny

Domyślnie wyświetla zestaw wskaźników, które dostarczają informacji o pozostałym
czasie podróży, odległości do wyznaczonego miejsca i przewidywanego czasu
przybycia. Istnieje możliwość ustawienia wybranych wskaźników. Aby dowiedzieć
się więcej na ten temat, zajrzyj do rozdziału deska rozdzielcza.

16

Kursor GPS

Wskazuje aktualną pozycję urządzenia, gdy odbiornik GPS jest włączony

17

Aktualna ulica

Nazwa aktualnej ulicy (aktywne tylko wtedy, gdy ustanowione jest połączenie z
satelitami) Jeżeli mapa nie zawiera informacji o aktualnej nazwie ulicy, wyświetlana
jest opcja kierunku ruchu (Północ, Południe, Wschód i Zachód).

Instalacja map
Zanim przystąpisz do pracy z programem, musisz nabyć mapy dla Twojego regionu:

1
2
3
4
5

Wybierz

> Mój Navitel > Dokonaj zakupu map.

W otwartym oknie wybierz niezbędne mapy a następnie dokonaj zakupu (zobacz szczegóły).
Wybierz

> Mój Navitel > Pobierz mapy.

IW otwartym oknie wybierz z listy zakupione mapy i naciśnij Pobierz.
Po pobraniu mapy naciśnij Zainstaluj.

Aktualizacja map
Aby zaktualizować mapy należy wykonać następujące czynności:

1
2

Wybierz

> Mój Navitel > Pobierz mapy.

Z listy kategorii wybierz mapę, którą chcesz zaktualizować a następnie naciśnij Aktualizuj.

5
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Twoja trasa
Ta część podręcznika zawiera informacje o tym, jak tworzyć i edytować trasy w programie oraz wyjaśnia
inne sposoby pracy z trasą.

Utwórz trasę
Upewnij się, że GPS jest włączony przed podjęciem następujących kroków.
Aby zaplanować trasę z aktualnej pozycji to określonego punktu docelowego, wykonaj następujące kroki:

1
2

Wybierz

> Trasa > Utwórz Trasę.

W oknie Znajdź wybierz jedną z opcji wyszukiwania:
Adres
Szukaj punktu po adresie
Najbliższe miejsce
Szukaj punktu w pobliżu określonego miejsca
Znajomi
Szukaj punktu za pomocą lokalizacji znajomego
Punkty trasy
Szukaj miejsca między punktami trasy
Historia
Szukaj punktu z hitorii wyszukiwania
Ulubione
Szukaj punktu wśród najczęściej odwedzanych adresów lub punktów POI
Współrzędne
Szukaj punktu za pomocą współrzędnych

Na mapie
Ręczne wyszukiwanie punktów na mapie

3

Wybierz i naciśnij punkt, do którego chcesz zaplanować trasę.
Otworzy się strona “Moja trasa”.
Jeśli wybrałeś za pomocą współrzędnych lub według opcji wyszukiwania adresu, po wprowadzeniu
odpowiednich danych, w prawym górnym rogu ekranu naciśnij Wynik. Jeśli wybrałeś opcję wyszukiwania
najbliższego miejsca, zostanie najpierw wyświetlony monit o wybranie punktu odniesienia oraz kategorię
poszukiwanego punktu. Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista najbliższych miejsc w stosunku do punktu
odniesienia, należących do wybranej kategorii POI..

4

W lewym dolnym rogu wyświetlacza naciśnij Jedź!
Trasa zaplanowana jest od aktualnej pozycji do wskazanego punktu. Program oferuje 3 alternatywne trasy,
wskazując odległość i przewidywany czas do punktu końcowego.
Alternatywna metoda: naciśnij pole adresu wybranego punktu, aby otworzyć stronę Właściwości. Możesz w
niej wybrać inne opcje pracy z użyciem punktu, takie jak:

6
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• Ustaw początek
Wybrany punkt staje się punktem początkowym wyznaczonej trasy. Nalezy pamiętać, że do utworzenia punktu
startowego ręcznie, nie potrzebujesz połączenia GPS. Tak więc program poprosi Cię o włączenie odbiornika
GPS.
• Droga do (dostępne z istniejącą trasą)
Dodaj wybrany punkt na trasie.
• Ustaw koniec (dostępne z istniejącą trasą)
Ustawianie wybranego punktu trasy, jako docelowego.
Ekran Właściwości zawiera również szczegółowe informacje o wybranym punkcie, takie jak: współrzędne
punktu, precyzyjne dane adresowe, odległość od wybranego punktu do danej lokalizacji oraz wszelkie inne
dostępne informacje.

Edycja trasy
Jeśli chcesz dokonać zmian w Twojej trasie, użyj jednej z dwóch metod opisanych w tej części podręcznika.

Za pomocą nadchodzącego manewru (gdy wyznaczona trasa istnieje):

1

W lewym górnym rogu mapy naciśnij znak zbliżającego się manewru.
Otworzy się okno dialogowe z trasą.

2

W nowo otwartym oknie dialogowym wybierz odpowiednią opcję:
Zatrzymaj prowadzenie po trasie
Trasa zostnaie usunięta. Jeśli Demo trasy jest aktywne, pojawi się przycisk Zatrzymaj Demo
Unikaj
Zaplanuj nową trasę zapisując wszystkie punkty wyznaczone wcześniej
Trasa demo
Rozpocznij symulację ruchu wzdłuż planowanej trasy
Idź do następnego punktu
Usuwanie następnego punktu trasy
Pokaż trasę
Reguluję skale mapy tak, że widoczna jest cała trasa na mapie
Ustawienia
Wyświetlenie ekranu nawigacji
Anuluj
Zamknięcie okna dialogowego

Z pomocą menu programu:

1
2
3

Wybierz

> Trasa > Edytuj trasę.

W menu Znajdź, wybierz odpowiednią opcję wyszukiwania.
Wybierz punkt, do którego chcesz zaplanować trasę przez dotknięcie.
Otworzy się strona Moja trasa.

7

Podręcznik użytkownika - Navitel Navigator

Jeśli wybrałeś za pomocą współrzędnych lub według opcji wyszukiwania adresu, po wprowadzeniu odpowiednich
danych w prawym górnym rogu ekranu naciśnij przycisk wynik. Jeśli wybrałeś opcję wyszukiwania najbliższe
miejsca, najpierw zostanie wyświetlony monit o wybranie punktu odniesienia oraz kategorię poszukiwanego
punktu. Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista najbliższych miejsc w stosunku do punktu odniesienia,
należących do wybranej kategorii POI.

4

W lewym dolnym rogu wyświetlacza naciśnij przycisk Jedź!
Trasa jest zaplanowana od Twojej aktualnej pozycji do wskazanego punktu. Program oferuje 3 alternatywne trasy,
wskazując odległość i przewidywany czas do punktu końcowego.
Sposób alternatywny: dotknij pole adresu wybranego przez Ciebie punktu, aby otworzyć stronę Właściowości.
Można w niej wybrać inne opcje pracy z użyciem punktu, takie jak:
• Ustaw początek
Wybrany punkt staje się punktem początkowym wyznaczonej trasy. Nalezy pamiętać, że do utworzenia punktu
startowego ręcznie, nie potrzebujesz połączenia GPS. Tak więc program poprosi Cię o wyłączenie odbiornika
GPS.
• Droga do (dostępne z istniejącą trasą)
Dodaj wybrany punkt na trasie.
• Ustaw koniec (dostepne z istniejącą trasą)
Ustawianie wybranego punktu trasy, jako docelowego.
Ekran Właściwości zawiera również szczegółowe informacje o wybranym punkcie, takie jak: współrzędne
punktu, precyzyjne dane adresowe, odległość od wybranego punktu do danej lokalizacji oraz wszelkie inne
dostępne informacje.

Szybkie wyszukiwanie
Oto opis kroków, które należy wykonać aby utworzyć lub edytować trasę za pomocą funkcji szybkiego
wyszukiwania:

1
2
3

Wybierz

> Znajdź.

W oknie Znajdź wybierz odpowiednią opcję wyszukiwania.
Wybierz punkt, do którego chcesz zaplanować trasę, przez dotknięcie.
Otworzy się strona Moja trasa.
Jeśli wybrałeś za pomocą współrzędnych lub wedug opcji wyszukiwania adresu, po wprowadzeniu odpowiednich
danych w prawym górnym rogu ekranu naciśnij przycisk wynik. Jeśli wybrałeś opcję wyszukiwania najbliższe
miejsca, najpierw zostanie wyświetlony monit o wybranie punktu odniesienia oraz kategorię poszukiwanego
punktu. Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista najbliższych miejsc w stosunku do punktu odniesienia,
należących do wybranej kategorii POI.

4

W lewym dolnym rogu wyświetlacza naciśnij przycisk Jedź!!
Trasa jest zaplanowana od Twojej aktualnej pozycji do wskazanego punktu. Program oferuje 3 alternatywne trasy,
wskazując odległość i przewidywany czas do punktu końcowego.
Sposób alternatywny: dotknij pole adresu wybranego przez Ciebie punktu, aby otworzyć stronę Właściowości.
Można w niej wybrać inne opcje pracy z użyciem punktu, takie jak:
• Ustaw początek
Wybrany punkt staje się punktem początkowym wyznaczonej trasy. Nalezy pamiętać, że do utworzenia punktu
startowego ręcznie, nie potrzebujesz połączenia GPS. Tak więc program poprosi Cię o włączenie odbiornika
GPS.
• Droga do (dostępne z istniejącą trasą)
Dodaj wybrany punkt na trasie.
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• Ustaw koniec (dostępne z istniejącą trasą)
Ustawianie wybranego punktu trasy, jako docelowego.
Ekran Właściwości zawiera również szczegółowe informacje o wybranym punkcie, takie jak: współrzędne
punktu, precyzyjne dane adresowe, odległość od wybranego punktu do danej lokalizacji oraz wszelkie inne
dostępne informacje.

Ekran mapy
W celu zaplanowania lub edycji trasy za pomocą mapy, wykonaj następujące kroki:

1
2

Na ekranie Mapy, wybierz miejsce lub punkt POI, który chcesz dodać do swojej trasy.

3

W lewym dolnym rogu wyświetlacza naciśnij przycisk Jedź!

W panelu informacyjnym w dolnej części ekranu naciśnij przycisk kursora.
Otworzy się strona Moja trasa.

Trasa jest zaplanowana od Twojej aktualnej pozycji do wskazanego punktu. Program oferuje 3 alternatywne trasy,
wskazując odległość i przewidywany czas do punktu końcowego.
Sposób alternatywny: dotknij pole adresu wybranego przez Ciebie punktu, aby otworzyć stronę Właściowości.
Można w niej wybrać inne opcje pracy z użyciem punktu, takie jak:
• Ustaw początek
Wybrany punkt staje się punktem początkowym wyznaczonej trasy. Nalezy pamiętać, że do utworzenia punktu
startowego ręcznie, nie potrzebujesz połączenia GPS. Tak więc program poprosi Cię o włączenie odbiornika
GPS.
• Droga do (dostępne z istniejącą trasą)
Dodaj wybrany punkt na trasie.
• Ustaw koniec (dostępne z istniejącą trasą)
Ustawianie wybranego punktu trasy, jako docelowego.
Ekran Właściwości zawiera również szczegółowe informacje o wybranym punkcie, takie jak: współrzędne
punktu, precyzyjne dane adresowe, odległość od wybranego punktu do danej lokalizacji oraz wszelkie inne
dostępne informacje.
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Plan trasy
Jeśli chcesz zobaczyć informacje o zbliżających się manewrach wzdłuż trasy, wybierz
> Trasa > Plan
trasy.
Otworzy się ekran trasy, zawierający szczegółowe informacje na temat wszystkich manewrów wzdłuż drogi.

Eksportuj trasę
Aby eksportować utworzoną trasę do innego urządzenia:

1
2
3
4

Wybierz

5

Skopiuj plik z trasą do innego urządzenia.

> Trasa > Eksport.

Wybierz lokalizację w której chcesz zapisać plik z trasą oraz określ rodzaj pliku.
Wpisz nazwę do pliku z trasą.
Naciśnij
.
Plik z trasą zostanie utworzony w wybranym folderze.

Importuj trasę
Aby importować trasę:

1
2
3

> Trasa > Import.

Wybierz

Wybierz katalog z plikiem, w którym zapisana jest trasa a następnie wybierz typ pliku.
Naciśnij

.

Pomimo tego, że importowana trasa zawiera wszystkie wyznaczone punkty całej trasy, to sama trasa może sie
różnić ze względu na rozbieżności w wersjach map oraz informacji o ruchu drogowym.

Punkty trasy
W aplikacji Navitel Navigator możliwe jest zapisanie współrzędnych lub adresu danego miejsca, jako punktu trasy.
Punkty te oznaczone są na mapie za pomocą specjalnej ikony i mogą być używane do szybkiego planowania
trasy. Aby zaplanować trasę z użyciem punktów, należy wybrać odpowiedni punkt z kategorii punktów trasy w
funkcji wyszukiwania.
Aby utworzyć punkt trasy:

1

Zaznacz punkt na mapie bądź wybierz miejsce na mapie lub znajdź miejsce, korzystając z dostępnych
opcji wyszukiwania.

2
3

Naciśnij zapisz WP w prawym dolnym rogu ekranu.
W oknie punkt trasy nalezy przypisać nazwę punktu, wypełnić opis oraz określić jego typ. Jesli nazwa
punktu nie jest ustawiona, program przypiszę do niego trzycyfrowy numer.

Aby utworzyć punkt trasy:

1
2
3

Wybierz

> Znajdź > Punkt trasy.

W nowo otwartym oknie, w lewym dolnym rogu ekranu naciśnij przycisk Dodaj punkt trasy.
Wypełnij niezbędne pola tekstowe.
Należy pamiętać, że współrzędne Twojej aktualnej pozycji zostaną przypisane do utworzonego punktu trasy.
W przypadku gdy nie można ustalić współrzędnych, użyte zostaną współrzędne aktualnego położenia kursora.
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Ustawienia
Ta część instrukcji wyjaśnia wykorzystanie wszystkich możliwych ustawień i konfiguracji programu. Wszystkie
funkcje opisane są według kolejności występowania w interfejsie aplikacji.

Mapa
Aplikacja Navitel Navigator pozwala na łatwe dostosowanie ustawień wyświetlania mapy. Aby przejść do menu
konfiguracji mapy, wybierz
> Ustawienia > Mapa. W tym menu można znaleźć szereg ustawień, które
pomogą odpowiednio zmienić właściwości widoku mapy.
Północ mapy u góry — Widok mapy będzie zawsze zorientowany na
północ.
Obracaj mapę stosownie do kierunku jazdy — Mapa będzie
zorientowana zgodnie z kierunkiem ruchu.
Gdy dotkniesz ikonę Kompasu, na pasku narzędzi dostępne będą takie
same opcje.
Automatyczne przybliżanie — umożliwia automatyczne skalowanie
mapy podczas tray. Parametry automatyczniej regulacji skali to:
• Zastosowane skale
Definiowanie zakresu, w którym automatyczne powiększenie zostanie
przeskalowane.
• Preferowana skala
Konfiguracja pozwala na ustawienie korzystnej wartości powiększania
skali. Program będzie próbował dopasować zbliżenie automatycznie, w
granicach tej wartości.
Aplikacja Navitel Navigator umożliwia konfigurowanie wielu ustawień
wizualnych. Należy pamiętać, że korzystanie z efektów wizualnych
może wydłużyć czas renderingu map.
Wyrysuj modele z — umożliwia ustalenie minimalnej skali mapy, na
której wyświetlane są modele 3D.
Pochylenie mapy — ustawienie parametrów pochylenia mapy.
Minimalne pochylenie sprawia, że mapa wygląda bardziej jak mapy 2D.
Przy większym nachyleniu elementy mapy 3D są bardziej widoczne.
Zresetuj położenie — umożliwia automatyczny powrót do Twojej
pierwotnej pozycji po przesunięciu mapy gdzie indziej. Można ustawić
czas, który musi upłynąć po ostatniej akcji przed skasowaniem pozycji
na mapie. Minimalny czas jest 5 sekund albo Nigdy, maksymalny czas
jest 20 sekund.
Gdy mapa jest odsunięta od swojej pozycji, na mapie pojawi się
specjalna ikona
którą należy dotknąć aby przenieść widok mapy z
powrotem do swojej pozycji.
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Wykresl pokonaną trasę — wyświetla pokonaną część trasy na mapie
w postaci przejrzystej linii.
Pokaż dwa kolejne manewry — wyświetla 2 kolejne manewry zamiast
znaku dotyczącego zbliżającego się manewru.

Mapy użytkownika
Aplikacja Navitel Navigator reprezentuje zestaw map, które zostały wcześniej nabyte i aktywowane, połączone
w pliku zwanym Atlas. Można tworzyć atlasy z różnymi zestawami map. Tylko jeden atlas moze być aktywny w
danym momencie.

Dodaj atlas
Aby utworzyć nowy atlas, należy wykonać następujące kroki:

1
2
3

Upewnij się, że aplikacja na urządzeniu nie jest uruchomiona.

4

Skopiuj niezbędne pliki map do nowo utworzonego folderu a
następnie odłącz urządzenie od komputera. Uruchom aplikację
Navitel Navigator.

5
6

Wybierz

7

Podłącz urządzenie do swojego komputera.
Utwórz folder na swoim urządzeniu.
Należy pamiętać, że pewne systemy operacyjne mogą ograniczyć w
programie dostęp do niektórych folderów na urządzeniu, np. Folderów
systemowych. Proces pozyskania dostępu może być zróżnicowany
od systemu operacyjnego.

> Ustawienia > Mapy użytkownika > Dodaj atlas.

Znajdź folder, do którego zostały skopiowane pliki map a następnie
kliknij ikonę globusa po prawej stronie folderu.
Poczekaj aż program zakończy instalację i indeksację atlasu.

Aby przełączyć na inny atlas wybierz
> Ustawienia > Mapy
użytkownika, a następnie wybierz atlas, który chcesz aktywować.
Potwierdź wybór.

Usuń atlas

1
2

Wybierz

> Ustawienia > Mapy użytkownika

Naciśnij ikonę ołówka , a następnie . Wybierz Usuń.
Mapy z usuniętego atlasu zostaną zachowane w urządzeniu.

Aby usunąć wszystkie atlasy na raz, w oknie Atlasy kliknij Usuń
wszystkie atlasy. Nie jest możliwe usunięcie aktywnego atlasu.
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Nawigacja
W tej sekcji ustawień można skonfigurować specyfikę planowania trasy na Twoim urządzeniu. Aby przejść do
menu ustawień nawigacji, wybierz
> Ustawienia > Nawigacja.
Pojazd — wybierz typ pojazdu. Program weźmie to pod uwagę przy
planowaniu tras i zaoferuje najwygodniejszą trasę dla wskazanego
typu pojazdu.
W sekcji Pojazd dotknij rozwijanej listy, aby zobaczyć dostępne opcje.
Wybierz odpowiedni typ pojazdu.
Po wybraniu niektórych rodzajów pojazdu można również podać
jego wagę i wielkość. Po wskazaniu wszystkich parametrów pojazdu,
program będzie brać je pod uwagę przy planowaniu trasy.
Należy pamiętać, że ta funkcja działa poprawnie gdy mapa
zawiera odpowiednie dane.

Trasa drogowa — planuje trasę między 2 punktami na mapie
wyznaczonej trasy.
Trasa bezpośrednia — połączenie 2 punktów na mapie bezpośrednią
linią.
Należy pamiętać, że kursor trasy służy wyłącznie do pomiaru
odległości między dwoma punktami. Nie należy używać tej opcji
aby zaplanować trasę w nawigacji.
Podczas planowania tras w aplikacji Navitel Navigator można
skonfigurować opcję “Unikaj”. Przy ustawieniu odpowiednich
warunków program będzie starał się unikać określonych typów dróg
podczas planowania trasy.
Jeśli nie ma takiej możliwości, program zaplanuje trasę z
wybranymi warunkami jednocześnie ignorując niektóre z nich.
Podpowiedzi — określa czas, w którym program musi informować o
nadchodzących manewrach.
Przywiąż do drogi — blokuje kursor na drodze tak, aby się nie kołysał
ani też nie drgał – może to nastąpić z powodu stałego przeliczaniaa
aktualnej pozycji urządzenia.
Ponowne wytyczenie trasy — określa sytuacje, w których program
automatycznie próbuje ponownie zaplanować utworzoną trasę.
Aplikacja Navitel Navigator oferuje 2 możliwe opcje przeliczenia trasy:
• Przy włączonym odchyleniu od trasy
Tutaj możesz ustawić stopień odchylenia od aktualnej trasy. Program
powinien rozpocząć od nowa planowanie aktywnej trasy na podstawie
aktualnej pozycji.
• Po wyszukaniu szybszej trasy
Tutaj możesz ustawić czas, w którym potencjalna nowa trasa może być
szybsza niż aktualnie wyznaczona wyznaczona, dzięki uruchomieniu
programu do zmiany planu trasy. Praca tej funkcji jest silnie oparta na
informacjach otrzymanych po aktualizacji usługi Navitel.Korki.
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Interfejs
Ta sekcja program zawiera funkcje i cechy, które pomogą Ci odpowiednio dostosować interfejs aplikacji.
Jeśli chcesz przejść do ustawień interfejsu, wystarczy przejść do

> Ustawienia > Interfejs.

Przyciski mapy — dotknij tego przycisku aby ustawić, które ikony
powinny być wyświetlane na pasku narzędzi oraz na mapie. Wystarczy
dotknąć element I ustawienie jego wyświetlania ulegnie zmianie.
Spójrz na zaznaczenie elementów znajdujące się poniżej.
• Jeżeli znacznik wyboru jest w całości w kolorze zielonym –
, wyświetlany jest element jak również jego wszystkie możliwe
statusy.
• Jeżeli znacznik wyboru jest w całości w kolorze szarym –
element nie będzie w ogóle wyświetlany.

,

• Wreszcie, w połowie zielony
znacznik wyboru oznacza, że nie
wszystkie, lecz tylko kilka statusów pozycji będzie się wyświetlać.
Jeśli chcesz zmienić właściwości wyświetlania danego elementu,
należy dotknąć
po lewej stronie elementu a następnie zaznaczyć
lub usunąć zaznaczenie pola wyboru statusu.
Skórka — wybierz odpowiednie ustawienie kolorów interfejsu, które są
dostępne w aplikacji w kilku opcjach:
• Tryb dzienny
• Tryb nocny
• Automatycznie dzień/noc
Skórka przełącza między trybem dziennym a nocnym. Od 6:00 rano do
6:00 po południu – skórka trybu dziennego, a od 6:00 po południu do
6:00 rano – skórka trybu nocnego. Skórka trybu nocnego będzie również
aktywna przy wjeździe do tunelu, jeśli jest obecny na mapie.
Ukryj przyciski — ustawia czas, który musi upłynąć po ostatniej akcji
przeprowadzonej przed zniknięciem przycisków na ekranie mapy.
Jedynym przyciskiem na ekranie, który nie może być ukryty w ten
sposób jest miernik prędkości.
Wszystkie przyciski mogą być ponownie wyświetlone przez dotknięcie
ekranu.
Ukryj menu — podobnie jak w poprzednim punkcie, należy ustawić
czas, który musi upłynąć po ostatniej akcji przeprowadzonej zanim
zniknie otwarte menu kontekstowe.
Pokaż pasek przewijania — włącza wyświetlanie paska przewijania w
prawej części ekranu.
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Filtr POI
W tej opcji menu można zarządzać właściwościami wyświetlania punktów POI.
Aby przejść do menu z ustawieniami filtrów POI, wybierz

> Ustawienia > Filtr POI.

Okno Filtr POI zawiera listę POI podzielonych na kategorie. Jeżeli
chcesz zmienić ustawienia wyświetlania całej kategorii POI, wystarczy
dotknąć wybranej kategorii. Ustawienia wyświetlania tej kategorii
ulegną zmianie. Spójrz na znaki zaznaczone na ikonach POI.
• Jeżeli znacznik wyboru jest w całości w kolorze zielonym –
wyświetlana jest cała kategoria.
• Jeżeli znacznik wyboru jest w całości w kolorze szarym –
żadna z kategorii nie jest wyświetlana.

,
,

• Wreszcie, w połowie zielony
znacznik wyboru oznacza, że tylko
część punktów POI w danej kategorii będzie się wyświetlać.
Naciśnij przycisk
znajdujący się z lewej strony kategorii POI, który
wyświetli punkty możliwe do modyfikacji , a następnie zaznacz lub
odznacz symbol należący do ikony podkategorii POI lub określonego
POI.
Istnieje również kategoria “Wszystkie typy”, z pomocą której można
zastosować te same parametry wyświetlania do wszystkich kategorii
POI na raz. Ponadto, możliwe jest ustawienie indywidualnych wartości
dla każdej kategorii/podkategorii/ rodzaju POI.
W celu uzyskania szczegółowych ustawień wyświetlania, naciśnij
przycisk po prawej stronie odpowiedniej kategorii lub typu POI.
Otworzy się nowe okno, zawierające kilka opcji:
• Włącz wszytko/ Wyłącz wszystko
Włącza/wyłącza wyświetlanie wszystkich POI z danej kategorii.
• Edytuj wszystkie typy
Dodatkowe ustawienia wyświetlania wybranego elementu.
• Przywróć domyślne
Przywraca domyślne ustawienia danej pozycji.
Wybierz opcję Edytuj wszystko, aby otworzyć menu zawierające
dodatkowe właściwości wyświetlania. Można tam znaleźć następujące
parametry:
• Pokazuj dla skal
Określa minimalne i maksymalne zbliżenie wartości na mapie, w
granicach którego kategoria/ ikona POI powinna być widoczna na mapie.
• Pokaż nazwy POI
Określa skalę mapy na której nazwy obiektów wybranej kategorii/ typu
POI powinny być wyświetlane.
Aby zastosować ustawienia, dotknij

.

Każda kategoria obiektów ma swój własny zakres widoczności, które
mogą nie być wyświetlane przez ustawienia program. Na przykład światła
ruchu drogowego nie są widoczne w skali 120 metrów i mniejszej.
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Usługi online
W tym menu można włączyć internetowe usługi aplikacji Navitel a dla kilku z nich istnieje możliwość odpowiedniej
konfiguracji parametrów. Usługi te są dostepne tylko dla urządzeń, które mają dostęp do internetu.
Aby przejść do menu Usługi online, wybierz
są opisane poniżej.

> Ustawienia > Usługi online. Elementy sekcji Usługi online

Połączenie internetowe — określa uprawnienia aplikacji związane
z dostępem do internetu. Aby usługi online mogły funkcjonować,
wymagane jest połączenie z internetem.

Użyj korków dla automatycznego wyznaczania trasy — program
rozważy gęstość ruchu drogowego podczas planowania trasy. Trasa
zostanie zaplanowana z wykorzystaniem danych otrzymanych z
serwisu Navitel.Korki.
Pokaż korki na mapie – włącza bądź wyłącza wyświetlania ruchu
drogowego na mapie.
Aktualizuj pogodę ręcznie (Pogoda) — wyłącza automatyczną
aktualizację.
Aktualizuj pogodę automatycznie — umożliwia automatyczną
aktualizacje.
Pokaż pogodę na mapie — wyświetlanie informacji pogodowych na
mapie, w kierunku do wyświetlanego miasta.
Zezwól na otrzymywanie Navitel.SMS — umożliwia odbieranie
wiadomości od innych użytkowników programu.
Automatycznie pokaż wyskakujące okienko Navitel.SMS — umożliwia
odbieranie wiadomości od innych użytkowników programu.
Włącz tę funkcję, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące
aktualizacji i zmian w aplikacji za pośrednictwem usługi Navitel.
Aktualności.
Włącz wyświetlanie wydarzeń — na mapie wyświetlane są wydarzenia.
Oznaczane są przez innych użytkowników serwisu Navitel.Zdarzenia.
Włączyć pobieranie przez Internet aktualnych informacji dotyczących
obiektów? —Umożliwia to automatyczne pobieranie aktualnych
informacji na temat POI. Więcej informacji na temat Dynamicznych
POI znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Pozwól pobierać dane przez Booking.com — włączenie tej opcji
umożliwi rezerwacje hoteli, które są widoczne na mapie i dodatkowo
wspierane przez serwis Booking.com. Zobacz szczegóły dotyczące
Booking.com w Navitel Navigator na naszej stronie internetowej.
Włącz aktualizacje automatycznie — umożliwia na automatyczne
sprawdzenie dostępnych aplikacji oraz aktualizacji map.
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Ustawienie usługi Navitel.Znajomi — włącza lub wyłacza usługę
Navitel.Znajomi.
Po wybraniu tej pozycji menu otworzą się ustawienia menu Navitel.
Friends, gdzie możesz skonfigurować funkcje tej usługi. Szczegółowe
informacje na temat usługi Navitel.Friends i jej ustawień można
znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce Navitel.Znajomi.
Włącza lub wyłącza usługę Navitel.Cloud.
Ustawienie usługi Navitel.Cloud — możesz wybrać tę pozycję menu,
jeśli chcesz skonfigurować parametry funkcji Navitel.Cloud.
Aktualizuj SPEEDCAM — określa, czy informacje o fotoradarach
powinny być aktualizowane automatycznie.

Ostrzeżenia
Z pomocą tej sekcji, w poszczególnych funkcjach tego menu możesz dokonać personalizacji parametrów
związanych z ostrzeżeniami o ograniczeniach prędkości.
Aby otworzyć wskazane Menu, przejdź do

> Ustawienia > Ostrzeżenia.
Ograniczenia prędkości — w tym polu możesz dokonać konfiguracji
rodzaju ostrzeżeń dotyczących prędkości i ustalić warunki wyzwalające
informowanie o ograniczeniach na drodze.
W programie dostępne są dźwiękowe oraz wizualne ostrzeżenia.
Możesz wybrać oba, jeden lub po prostu je wyłączyć.
Kiedy ostrzeżenie wizualne jest włączone, program poinformuje Cię
kiedy pojawi się znak z ograniczeniem prędkości na wskazanej części
drogi. Ekran mapy będzie mieć także określony znak, który będzie
zawsze wyświetlać ograniczenie prędkości na biężącym elemencie
trasy.
Po włączeniu alarmu dźwiękowego możesz wybrać rodzaj dźwięku.
Powiadomienia mogą występować w postaci sygnałów specjalnych
lub głosowych.
Należy pamiętać, że powiadomienie głosowe pojawi się tylko raz:
wtedy gdy limit prędkości na aktualnym odcinku pokonywanej trasy
jest inny, niż poprzedni i przekroczysz go. Jeśli będziecie zachowywać
jazdy z prędkością przekraczającą dozwoloną prędkość, alarm nie
będzie już powodować.
Podobnie jak w poprzedniej opcji, w sekcji SPEEDCAM można
skonfigurować ostrzeżenia dotyczące fotoradarów, radarów,
niebezpiecznych skrzyżowań, progów zwalniających oraz przejść dla
pieszych.
Ustawienia ostrzeżeń są identyczne jak ograniczenia prędkości.
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Wybierz rodzaj fotoradarów — wybierz te, o których chcesz być
informowany podczas korzystania z programu.
Pokaż pasy ruchu — funkcja wyświetla informacje na temat pasów
ruchu oraz dozwolonych manewrów na drogach o dwóch pasach
ruchu lub więcej. Informacja jest dostępna tylko wtedy, gdy przed
skrzyżowaniem trasa jest aktywna oraz kiedy nie na wszystkich
pasach ruchu można przejechać przez skrzyżowanie.

Ustawienia regionalne
Menu ustawień regionalnych pozwoli na skonfigurowanie ustawień językowych programu. Dodatkowo możesz
tutaj ustawić jednostki miary, które są wykorzystywane przez aplikacje.
Aby otworzyć menu ustawień regionalnych, przejdź do

> Ustawienia > Ustawienia regionalne.

Język interfejsu — ustawienie języka interfejsu programu.
Język mapy — wybór języka dla wyświetlania ulic oraz innych obiektów
na mapie.
Głos — aplikacja Navitel Navigator zapewnia do wyboru dużą liczbę
pakietów wskazówek głosowych. W sekcji głos możesz posłuchać
każdego z nich i wybrać ten, który najbardziej Ci się podoba.
Aby pobrać pakiet głosowy, kliknij w przycisk
po prawej stronie
wskazanego pakietu, lub kliknij
aby odsłuchać głos z dostępnej
listy. W celu pobrania pakietu głosowego, dotknij go, a w prawym
górnym rogu ekranu kliknij
.
Układ klawiatury — ustawienie układu klawiatury.
Aktwuj wibracje przez naciśnięcie klawisza — włącza wibracje
urądzenia w odpowiedzi na korzystanie z klawiatury programowej (on/
off).
Qwerty v1 - Jest to standardowy układ klawiatury, stosowany
w większości komputerów stacjonarnych. Dodatkowe przyciski
znajdują się po prawej stronie ekranu.
Qwerty v2 - Układ ten jest podobny do Qwerty v1 z tym, że
orientacja ekranu jest pionowa.
Qwerty v3 - Układ taki sam jak Qwerty v1, lecz z dodatkowymi
symbolami, które znajdują się na dole ekranu.
Abcd - Jest to układ z alfabetu, litery w kolejności od lewej do
prawej.
Język klawiatury — wybierz języki, które będą dostępne na klawiaturze.
Kilka wersji językowych może być wybranych w danym momencie.
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Metryka — określa, które jednostki miary będą wykorzystywane w
programie, w tym: długość/prędkość (metryczne, morskie, brytyjskie)
współrzędne, format adresu, azymut, wysokość/głębokość oraz
obszar.

System
W tej sekcji można skonfigurować ogólne ustawienia systemowe aplikacji, w tym Tryb w tle, ustawienia dźwięku,
GPS itp.
Aby przejść do ustawień systemowych, wybierz

> Ustawienia > System.

Ustawienia autowykrywania — dotknij tej opcji, aby system
autoatycznie skonfigurował ustawienia GPS. Po naciśnięciu
ustawienia zostaną skonfigurowane pomyślnie i pojawi się komunikat
powiadamiający. Aby zaakceptować ustawienia, naciśnij
.
GPS wł./wył. — włącz/wyłącz odbiornik GPS.
Tryb w tle — konfiguracja pracy odbiornika GPS we wskazanej opcji
Tryb w tle (tylko dla urządzeń z systemem Android). Istnieje kilka
możliwości:
• Podtrzymuj GPS włączony
Gdy program działa we wskazanym trybie, odbiornik GPS pozostaje
włączony, a program nadal oblicza współrzędne, określa bieżącą
lokalizacje i odbiera informacje o ruchu drogowym.
• GPS wyłączony
Gdy Tryb w tle jest włączony, odbiornik GPS wyłącza się w celu
oszczędzania energii. Prowadzenie do celu zostanie wznowione, gdy
program będzie aktywny ponownie.
• Dla trasy podtrzymuj GPS włączony
W Trybie w tle odbiornik GPS pozostaje włączony, a program oblicza
współrzędne bieżącej lokalizacji. Odbiornik gromadzi informacje o ruchu
drogowym tylko wtedy, gdy istnieje aktywna trasa.
System operacyjny (GPS API) — przełącza do normalnego trybu
pracy. Ponadto umożliwia przełączenie na opcję “rekord danych
niskopoziomowych wysyłanych lub odbieranych z odbiornika GPS
do \gps_log.txt” która jest przeznaczona do zapisu w dzienniku.
Nie włączaj tej opcji, chyba, że chcesz wykorzystać ją do celów
diagnostycznych, ponieważ znacznie zmniejszy stan naładowania
baterii i wypełni bardzo szybko pamięć Twojego urządzenia
Przykładowy ślad przełącza się w tryb symulacji, w którym możesz
przejrzeć trasę z uprzednio nagranej ścieżki.
Istnieje kilka parametrów, które można skonfigurować, gdy funkcja
Przykładowy ślad jest włączona:
• Plik śladu
Wybór przykładowego pliku.
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• Tempo odtwarzania
Konfiguracja prędkości odtwarzania.
• Rozpocznij od
Wybór punktu początkowego odtwarzanego utworu. Funkcja mierzona w
procentach (do 100%), odnosi się do całkowitego czasu trwania utworu.
• Zapętlanie
Włączenie tej funkcji spowoduje stałe odtwarzanie wybranego utworu.

Automatycznie aktualizuj strefę czasową — umożliwia automatyczna
aktualizację strefy czasowej (funkcja nie jest dostępna w urządzeniach
z systemem iOS oraz Windows Phone).
Potrzymuj zasilanie, gdy aplikacja jest uruchomiona — wyłącza
urządzenie przed przejściem w tryb gotowości, niezależnie od ustawień
systemowych urządzenia (funkcja nie jest dostępna w urządzeniach z
systemem iOS).
Podświetlaj ekran gdy aplikacja jest uruchomiona — utrzymuje
włączoną opcję podświetlenia niezależnie od ustawień systemowych
urządzenia.
Wyłącz dźwięk — przełączanie dźwięku w programie (on/off).
Utrzymuj głośność — dostosowuje ustawienia głośności w urządzeniu
do ustawień głośności w aplikacji.
Zatrzymaj dźwięk (dla urządzeń z systemem iOS) — wstrzymuje
wszystkie odtwarzane dźwięki na urządzeniu, ilekroć odtwarzane sa
komunikaty głosowe.
Stłumić dźwięk (dla urządzeń z systemem iOS) — zmniejsza
poziom głośności innych dźwięków w urządzeniu, gdy odtwarzane są
komunikaty głosowe.
Strumień dźwięku (dla urządzeń z systemem Android) — dzięki tej
funkcji możesz wybrać strumień audio na urządzeniu oraz ustawienia
głośności, które chcesz zastosować w ustawieniach dźwięku w
aplikacji.
Szybki monit: Nie pytaj — Oznacza to, że będziesz mógł wyjść
z programu natychmiast po dotknięciu przycisku wyjścia, bez
konieczności dodatkowego potwierdzania (ta funkcja nie jest dostępna
na BlackBerry i urządzeniach z systemem iOS).
Pobierz folder — wybierz ścieżkę do folderu, w którym przechowywane
będą wszystkie tymczasowe pliki aktualizacji programu. Domyślny
katalog do przechowywania tych plików to \NavitelContent\Download.
Folder z mapami — po wybraniu tej opcji menu określisz folder do
przechowywania map Navitel. Domyślny katalog do przechowywania
map to \NavitelContent\Maps.
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Tablica rozdzielcza
Aplikacja Navitel Navigator zawiera duży wybór wskaźników oraz mierników. Aby otworzyć okno Tablicy
rozdzielczej, gdzie możesz obserwować wskaźniki, wybierz
> Ustawienia > Tablica rozdzielcza.
Na ekranie Tablicy rozdzielczej można zobaczyć wartości wielu
wskaźników. Aby otworzyć menu ustawień określonych wartości,
naciśnij wybrany przez Ciebie parametr. Otwarte zostanie okno
dialogowe, zawierające następujące opcje:
• Wybierz wskaźnik
Wybiera określony wskaźnik z dostępnej listy. Nowy wskaźnik zastąpi
ten, który został zaznaczony wcześniej.
• Wyzeruj wskaźnik
Usuwa oznaczenia wybranego parametru.
• Wyzeruj wszystkie wskaźniki
Usuwa oznaczenia wszystkich wskaźników. Wymagane będzie
potwierdzenie.
• Domyślne wskaźniki
Wyświetla domyślne wskaźniki na desce rozdzielczej. Wymagane będzie
potwierdzenie.
• Duża/Mała tablica rozdzielcza
Zmienia liczbę wskaźników wyświetlanych na desce rozdzielczej poprzez
zmianę ich rozmiaru.
Liczba wyświetlanych wskaźników na ekranie może zależeć od
orientacji ekranu urządzenia.

Profile
Aplikacja Navitel Navigator umożliwia zapisanie Twoich ustawień w sekcji Profile. Aby przejść do menu Profile,
wybierz
> Ustawienia > Profile.
W tej sekcji możesz przełączać się między profilami, tworzyć nowe i usuwać stare.

Stworzyć profil
Aby zapisać bieżące ustawienia programu w profilu, w oknie Profile,
w lewym dolnym rogu ekranu naciśnij Dodaj, wpisz nazwę profile a
następnie wybierz
.
Aby zresetować ustawienia wybranego profilu, w oknie Profile, w
prawym dolnym rogu ekranu naciśnij Resetuj a następnie potwierdż
naciskając
. Program zostanie uruchomiony ponownie..
Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach programu zapisywane
są automatycznie w aktywnym profilu. Należy utworzyć nowy
profil tylko wtedy, gdy potrzebny jest nowy zestaw ustawień.
Nowo utworzony profil staje się automatycznie aktywny (aktywny
profil jest zaznaczony na zielono).
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Edytuj profil
Aby edytować profil w oknie Profile, w prawym górnym rogu ekranu
naciśnij
, a następnie wybierz przycisk Edytuj w odniesieniu do
profilu, który chcesz edytować. Zmień jego nazwę i naciśnij
.

Usuń profil
Aby usunąć profil, w oknie Profile, w prawym górnym rogu ekranu
naciśnij , a następnie przycisk
który znajduje się po lewej stronie
nazwy profilu, który chcesz usunąć. Potwierdz naciskając Usuń.
Nie ma możliwości usunięcia aktywnego profilu.

Trasy
Rejestr śladów — rozpoczyna lub stopuje nagrywanie.
Możesz również włączyć lub wyłączyć rejestr śladów przez naciśnięcie
przycisku o tej samej nazwie, na pasku narzędzi. Gdy ikona na pasku
narzędzi jest czerwona
nagrywanie jest włączone. Gdy ikona jest
szara
nagrywanie jest wyłączone.
Aby wyświetlić ikonę rejestru na pasku, wybierz
> Ustawienia >
Interfejs > Przyciski mapy > Rejestr śladów (ikona musi być koloru
zielonego ). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję przyciski
mapy.
Format MapSource (*.mps) — wybierz tę opcję, jeśli chcesz zapisać
swoje pliki w formacie *.mps.
Format GPX (*.gpx) — wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby Twoje dane
były zapisywane w formacie *.gpx.
Pokaż ostatnie 10 000 punktów — podkreśla na fioletowo ostatnie
10 000 sekund nagranych na mapie ścieżek.
Trzymaj w pamięci dane z ostatnich 10 minut — gdy ta funkcja jest
włączona, plik ze ścieżkami będzie przechowywał historię zmian
współrzędnych trasy przez określony czas (od 5 do 30 minut).
.Zapamiętane dane zostaną uzupełnione na początku pliku śladu
przed rozpoczęciem zapisu. Może to przyczynić się do zapewnienia
zachowania cennych danych, jeśli zapomniałeś o rozpoczęciu
nagrywania danej ścieżki na czas.
Folder śladów — naciśnij tę opcję, aby dokonać wyboru folderu do
przechowywania plików z danymi, a następnie potwierdź je, naciskając
przycisk
. Nazwy Plików śladu będą zawierać informację o czasie
rozpoczęcia ich zapisu..
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Mój Navitel
W tym rozdziale znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie wszystkich opcji menu w sekcji Mój Navitel. Aby przejść do
menu Mój Navitel, wybierz
> Mój Navitel.
W urządzeniach które nie posiadają połączenia internetowego, naciśnięcie opcji Mój Navitel spowoduje
otwarcie sekcji Pobierz mapy.

Dokonaj zakupu map
Dotknij tej opcji, jeśli chcesz dokonać zakupu map. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakupu map
w aplikacji Navitel Navigator, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą Zakup programa i mapa na naszej stronie
internetowej.

Pobierz mapy
Użyj tej opcji menu jeśli chcesz pobrać lub zaktualizować mapy. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące
pobrania oraz aktualizacji map w programie Navitel Navigator, zapoznaj się z rozdziałem Instalacja map oraz
instrukcjami Zakup programa i mapa dostępnymi na naszej stronie internetowej. Aby otworzyć menu pobierania,
wybierz
> Mój Navitel > Pobierz mapy.
Dodatkowo, ekran Pobierz map zawiera pole Navitel Navigator, które po naciśnięciu wyświetla informacje o
aktualnej wersji programu, kluczu licencyjnym oraz numerze seryjnym urządzenia.

Aktualizacje
Po wybraniu tej opcji, program połączy się z centrum aktualizacji Navitel i określi, czy program i mapy zainstalowane
na Twoim urządzeniu są aktualne. Jeśli w programie lub mapach brakuje niektórych aktualizacji, zostaniesz
poproszony o ich wykonanie. Nie ma możliwości aktualizacji map bez aktualizacji programu. Jeśli zostanie
wyświetlony monit o aktualizacji programu, zaktualizuj go i sprawdź jeszcze raz wykonaną czynność. Aby przejść
do ekranu Aktualizacje, wybierz
> Mój Navitel > Aktualizacje.
Szczegółowe informacje zawierające instrukcję aktualizacji map w programie Navitel Navigator można znaleźć
na naszej stronie internetowej, w zakładce Aktualizacja map dla aplikacji Navitel Navigator.

Zresetuj
Użyj tej opcji, aby przywrócić zakupione w przeszłości produkty (mapy lub program). Aby otworzyć ekran Resetuj,
wybierz
> Mój Navitel > Zresetuj.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS, Android oraz Windows Phone 8.x.

Aktualności
Po wybraniu tej opcji otworzy się usługa Navitel.News. Dzięki tej usłudze możesz otrzymywać informacje o
aktualizacjach programu oraz inne, istotne komunikaty dla użytkownika takie jak ogłoszenia o wyprzedażach,
nadchodzących wydarzeniach itp. Aby otworzyć ekran Aktualności, wybierz
> Mój Navitel > Aktualności.

Wsparcie
Po wybraniu tej opcji otworzy się instrukcja do aplikacji. Wybierz

> Mój Navitel > Wsparcie.
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Dodatki
Ta część podręcznika zawiera informacje dotyczące tworzenia i edycji trasy w programie i wyjaśnia inne
możliwości pracy z trasą.

Mapa
Ekran mapy jest przeznaczony do wyświetlania nabytej mapy w postaci elektronicznej oraz Twojej aktualnej
pozycji w niej. Ponadto zawiera dużą ilość informacji o ruchu drogowym. Ekran Mapy jest używany, aby pomóc
w pracy z trasą i jej punktami oraz wyszukiwaniem obiektów itp

Widok mapy
Aby wyświetlić mapę, dotknij i przytrzymaj punkt na mapie i utrzymując palec na ekranie przesuniesz mapę w
odpowiednim kierunku.

Powiększenie
Użyj przycisków / aby powiększyć/pomniejszyć mapę. Maksymalna skala przybliżenia to 5m, najmniejsza
to 2 km. Krótkie naciśnięcie na ekran powiększenia zmienia skalę od ustalonej wartości, natomiast przytrzymanie
przycisku zmienia skalę stopniowo.

Kursor GPS
Gdy odbiornik GPS jest włączony, kursor GPS
kursora jest ustawiony w kierunku jazdy.

wskazuje na mapie aktualne położenie urządzenia. Ostry koniec

Kompas
Naciśnięcie ikony kompasu na pasku narzędzi (zobacz Mapę przycisków) otwiera menu ustawień mapy, gdzie
możesz skonfigurować następujące parametry:
• Orientacja mapy
I Na górze kierunek północny
Widok statyczny: znajduje się zawsze w górnej części mapy.
II Na górze kierunek ruchu
Widok dynamiczny: mapa obraca się wraz z wyznaczoną trasą.
• Widok mapy
I Widok (2D)
II Widok panoramiczny (3D)
• Skórki
I Tryb nocny
II Tryb dzienny
III Automatycznie dzień/noc
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Satelity
Ekran Satelity wyświetla informację o sygnale odbieranym z satelitów (GPS lub GLONASS) oraz liczbę satelit, z
których odbierane są informacje, włącznie z ich lokalizacją.
Odbiór sygnałów z satelit GLONASS jest możliwy tylko wtedy, jeśli
w urządzeniu znajduje się specjalny moduł, który obsługuje odbiór
sygnałów GLONASS.
Aby przejść do ekranu Satelity, dotknij ikonę GPS na pasku narzędzi, na
ekranie Mapy a następnie wybierz Satelity. Aby wyświetlić ikonę GPS
na pasku narzędzi, wybierz
> Ustawienia > Interfejs> Przyciski
mapy> GPS (ikona musi być koloru zielonego ). Aby dowiedzieć się
więcej, zobacz rozdział Przyciski Mapy.
W lewej górnej części ekranu Satelity widać schematyczny rysunek widocznego horyzontu z punktami
kardynalnymi, gdzie środkiem okręgu jest zenitem. Gdy odbiornik GPS/GLONASS jest włączony, satelity są
pokazane w okręgu w różnych kolorach. Jeśli ikona satelity świeci się na zielono, sygnał od niej otrzymywany jest
dobry, jeśli na żółto, sygnał jest słaby.
W dolnej części ekranu znajduje się graficzne przedstawienie siły sygnału satelitarnego, które składa się z wielu
kolumn. Każda kolumna reprezentuje jakość sygnału z określonej satelity. Numery identyfikacyjne satelity są
wskazane na górze kolumny. Im wyższa kolumna, tym lepszy sygnał z odpowiedniej satelity.
W górnej prawej części ekranu znajdująsię następujące informacje:
• Ilość satelit, z których odbierane są sygnały (maksymalnie 12);
• Szerokość, długość i wysokość urządzenia, ustalona na podstawie danych otrzymanych z satelit.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych satelitów, siły sygnału oraz ilości satelitów nie są dostępne
na urządzeniach BlackBerry oraz urządzeniach z systemem iOS, Windows Phone. Na tych urządzeniach pokazane
są tylko współrzędne.
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Pogoda
Ten ekran wyświetla zapowiadaną prognozę na kilka najbliższych dni oraz szczegółowe informacje na temat
aktualnej pogody.
Aby przejść do ekranu Pogoda, kliknij na jej ikonę znajdującą sięna pasku narzędzi. Aby wyświetlić ikonę pogody
na pasku narzędzi, wybierz
> Ustawienia > Interfejs > Przyciski mapy > Pogoda (ikona musi być koloru
zielonego) . Aby dowiedzieć się więcej, zobacz rozdział Przyciski Mapy
Liczba ikon wyświetlanych na pasku narzędzi w poziomej i pionowej
orientacji ekranu może się różnić. Jeśli nie możesz znaleźć ikony
na pasku narzędzi po aktywacji za pomocą przycisków Mapy,
ikona jest prawdopodobnie ukryta z powodu niewystarczającej
orientacji ekranu bądź rozmiaru. Spróbuj zmienić orientację
ekranu lub wyłączyć niektóre ikony.
W górnej części ekranu pogoda wyświetla się aktualna temperatura,
ciśnienie, kierunek wiatru i jego prędkość. Prognoza pogody na
najbliższe 4 dni znajduje się w dolnej części ekranu. Po naciśnięciu
przycisku Więcej w prawym dolnym rogu ekranu, w przeglądarce internetowej otworzy się strona www.weather.
com.
Domyślnie wyświetlana jest prognoza pogody dla miasta najbliżej aktualnego położenia urządzenia. W przypadku
gdy nie można znaleźć aktualnej pozycji, zostanie wyświetlona prognoza pogody dla najbliższego miasta i
bieżącego punktu na mapie..

Aktualizuj dane pogodowe
Przez naciśnięcie przycisku Aktualizuj w dolnej części ekranu aktualizujesz dane meteorologiczne. Istnieje
również możliwość automatycznego ustawienia aktualizacji przez przejście do
> Ustawienia > Usługi
Online i zmianę ustawienia w sekcji Aktualizuj pogodę automatycznie.
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