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Úvod
K základným vlastnostiam aplikácie Navitel Navigator patrí: určenie a zobrazenie aktuálnej
pozície na mape, automatické aj ručné zadávanie bodov trasy, plánovanie trasy, rôzne
možnosti vyhľadávania objektov, výpočet a zobrazenie informácií o ceste, zobrazenie a
záznam dráhy pohybu v podobe vykresľujúcej stopy a mnoho ďalších.

1. Programové rozhranie

Č.

Názov

Funkcie

1

Zvuk

Kliknutím na tlačidlo sa otvorí zvukové menu.

2

Kompas

Kliknutím na tlačidlo sa otvorí kontextové menu. Pomocou tohto menu je možné prepínať
orientáciu mapy (“Na sever” - mapa bude vždy orientovaná na sever, “Na trasu”- mapa bude vždy
orientovaná v smere pohybu po trase), typy pohľadov (Klasický pohľad “2D” a panoramatický
pohľad “3D”) a režimy.

3

Jazdné pruhy

Značenie zobrazí jazdné pruhy s možnými manévrami.

4

Informačný
panel

Ukazovateľ blížiaceho sa manévru (napríklad odbočenie) a vzdialenosť k manévru. Poklepaním
na ukazovateľ otvoríte menu obsahujúce možnosti trasy, napr. možnosť, ktorá umožňuje zastaviť
navádzanie k cieľu.

5

Trasa

Zobrazenie aktuálnej trasy.

6

Informačný panel

Panel ukazuje aktuálnu rýchlosť, zostávajúci čas do cieľa, vzdialenosť do cieľa a
predpokladaný čas príjazdu.

7

GPS-kurzor

Ukazovateľ Vašej pozície na mape v prípade, že je Váš GPS prijímač zapnutý.

8

Menu

Kliknij podwójnie przycisk, aby otworzyć menu główne programu.

9

Informačný panel

Panel ukazuje názov ulice, ktorou práve prechádzate. Informácia je dostupná práve za
predpokladu spojenia GPS/GLONASS a existencie takejto informácie v mape. Pokiaľ
nie je názov ulice, zobrazí sa smer.

10

Zmena mierky

Oddialenie.

11

Zmena mierky

Priblíženie.

12

«Navitel.Udalosti»*

Tlačidlo pre kontrolu služby “Navitel.Udalosti“.

13

Indikátor priebehu
trasy

Farebne znázorňuje zostávajúcu trasu, prejazdné body (ak sú stanovené) a pomocou
farby aj hustotu prevádzky na trase.

14

Batéria

Ikona ukazuje stav nabitia batérie. Klepnutím sa zobrazí voľná operačná pamäť
zariadenia.

15

GPS

Ikona detekcie GPS/GLONASS spojenia. Ak je indikátor šedý – GPS vypnutá, červený
– GPS zapnutá, ale spojenie nie je naviazané, žltý – slabé spojenie, zelený – spojenie
naviazané. Číslo pri ikone znamená počet satelitov.

16

«Navitel.Priatelia» *

Ikona služby “Navitel.Priatelia“, pri poklepaní na ikonu otvoríte menu služby. Tu si
môžete pridať svojich priateľov, vidieť ich na mape a konverzovať s nimi.

17

Kurzor

Poklepaním na tlačidlo zobrazíte menu pre akcie s bodom označeným na mape (môžete
prejsť na obrazovku vlastnosti alebo stlačiť tlačidlo „Poďme!“) nastaviť cieľový bod.

18

Uložit’ bod

Uloží bod znázornený na mape ako cieľový bod.

19

2D/3D

Prepínanie medzi klasickým 2D a panoramatickým 3D zobrazením máp.

Č.

Názov

Funkcie

20

Bod na mape

Krátke poklepanie na mapu znázorní bod a umožní s ním ďalšie akcie: uložiť ako
navigačný bod, pridať do trasy alebo zobraziť údaje o objekte a ďalšie.

21

Aktualizácie*

Zobrazí dostupné aktualizácie.

22

Záznam stopy

Tlačidlo pre záznam stopy: červený bod – nahrávanie je zapnuté, šedý bod – nahrávanie
je zastavené.

23

Navitel.Dopravné
Info*

Ikona zobrazuje aktuálne dopravné informácie na desaťbodovej stupnici. Poklepaním na
tlačidlo zobrazíte menu pre ovádanie služby „Navitel.Dopravné Info“.

24

Navitel.SMS*

Ikona umožňuje čítanie/posielanie SMS správ vrátane zasielania
súradníc. Pri ikone môžete vidieť počet neprečítaných správ.

25

«Poďme!»

Klepnutím na tlačidlo dáte programu príkaz vypočítať trasu z aktuálnej pozície alebo zo
zvoleného počiatočného bodu.

26

«Nastaviť
štart»

Klepnutím na tlačidlo nastavíte vybraný bod ako počiatočný bod
trasy (prijímač GPS musí byť vypnutý).

27

«Nastaviť cieľ»

Tlačidlo je aktívne iba vtedy, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla nastavíte vybraný bod
ako cieľový.

28

«Prejazdný bod»

Tlačidlo je aktívne iba, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla zahrniete vybraný bod do
trasy. Posledný pridaný bod bude zaradený ako prvý za bod štartu.

Mapa

Späť na mapu.

29

* - táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s prístupom k internetu

2. Plánovanie trasy
2.1 Trasa k zvolenému bodu na mape

Trasu môžete nastaviť do bodu, ktorý si nájdete a označíte na mape, a potom ho nastavíte ako cieľový bod
s tým, že ako počiatočný bod trasy bude braná aktuálna pozícia podľa GPS. Pre vytvorenie trasy kliknite v
mape pre označenie bodu a vyberte „Kurzor“ [1], a potom „Poďme!“ [2]. Program ponúka 3 alternatívne trasy s
približnú vzdialenosť a čas do cieľa bodu [3]. Stlačením „Poďme!“ a nasledovatí trasy [4].
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2.2 Navádzanie na presnú adresu
Pre vytvorenie trasy k bodu, ktorého adresu poznáte, zvoľte „Menu“ v ľavom dolnom rohu obrazovky [1] →
„Nájsť“ [2] → „Podľa adresy“ [3] a potom stlačte „Vyberte krajinu“ a vložte jej názov [4]. Po stlačení klávesnice
stlačte ikonu v pravom hornom rohu časti obrazovky. Vyberte požadovanú krajinu [5]. Možnosti „Vyberte
mesto“, „Vyberte ulicu“ a „Uveďte číslo budovy“ sa aktivujú iba v prípade, že predchádzajúce pole bolo
vyplnené [6]. Po vyplnení všetkých informácií sa objekt zobrazí na mape [7]. Stlačte „Poďme!“. Program
ponúka 3 alternatívne trasy. Vyberte trasu a stlačte tlačidlo «Poďme!» [8]. Teraz môžete nasledovať trasu [9].

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

2.3 Manuálne nastavenie všetkých bodov trasy
Pre plánovanie trasy, kde sú počiatočné a cieľové body nastavené manuálne, najskôr zvoľte na mape bod,
ktorý má byť počiatočný a stlačte „Kurzor“ [1], čím sa zobrazí obrazovka „Moja trasa“. Kliknite na informačný
panel v spodnej časti obrazovky [2]. Stlačte „Nastaviť štart“ v obrazovke „Vlastnosti“ [3]. GPS prijímač musí
byť vypnutý. Bod bude označený na mape ako počiatočný bod. Zvoľte cieľový bod na mape: klepnite na mapu
pre označenie bodu, stlačte „Kurzor“ [4] a potom „Poďme!“ na obrazovke „Moja trasa“ [5]. Program ponúka 3
alternatívne trasy. Vyberte trasu a stlačte tlačidlo „Poďme!“ [6].
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3. Ďalšie funkcie

Pre zariadenie s pripojením na internet, sú k dispozícii rôzne NAVITEL® online služby zahrňujúce „Navitel.Dopravné Info“ a „Navitel.Priatelia“.

3.1 Navitel.Dopravné Info
Služba ponúka a zobrazuje informácie o dopravnej situácii v reálnom
čase. Ak je časť trasy na mape zvýraznená nazeleno znamená to, že
premávka na trase je plynulá, ak je zvýraznená nažlto – premávka je
pomerne hustá, na oranžovo – premávka je hustá, načerveno – je tu
dopravná zápcha [1]. Pre nastavenie služby zvoľte „Menu“ → „Nastavenie“ → „On-line služby“.
Obr. 1

3.2 Navitel.Priatelia
Interaktívna služba “Navitel.Priatelia” umožňuje zobraziť pozíciu
priateľov na mape v reálnom čase, plánovať trasu, používať ich súradnice, zdieľať polohu ich bodov a posielať správy. Pre zapnutie služby
zvoľte „Menu“ → „Nastavenie“ → „On-line služby“ a zapnite nastavenie
do pozície „On“ v sekcii „Spustiť Navitel.Priatelia“.
Obr. 2
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