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I. Začiatok
V režime Navigácia (A) softvér znázorňuje vašu polohu, aby ste mali vizuálnu
referenciu o ceste a mape okolia. Ak chcete preskúmať iné miesta,
presunutím mapy prstami prejdete do režimu Prezeranie mapy (B). Ak si
chcete vybrať destináciu, prezrite si informácie o vašej ceste a upravte
nastavenia a prejdite do Menu (C).
A

B

C
Je potrebné poznamenať, že
symboly a špeficikujú funkcie
dostupné pre nasledujúce
zariadenia:
Zariadenia s funkciou telefónu.
Smartphone alebo zariadenia s
pripojením na internet.
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1 Menu
Položku Menu otvorte klepnutím na šípku vpravo od informačného
panela. Medzi jednotlivými stránkami menu môžete na zariadení
smartphone prechádzať posúvaním prsta po obrazovke a na osobnom
navigačnom zariadení (PND) pomocou posúvača na pravej strane.
2 Režim Prezeranie mapy
Presunutím mapy prstami otvoríte režim Prezeranie mapy (B).
3 Späť
Slúži na prejdenie na predchádzajúci obrazovku.
4

Cieľový štvorček
Klepnutím na Cieľový štvorček sa sprístupnia iné úkony týkajúce sa
danej polohy. Bližšie informácie nájdete v kapitole Menu Akcie.

5 Lupa
Klepnutím na tlačidlo (+) obraz priblížite a získate podrobnejší pohľad,
tlačidlom (-) ho vzdialite. Na niektorých zariadeniach je možné obraz
priblížiť/vzdialiť viacdotykovým gestom.
6 Pohľad 2D/3D
Klepnutím na mriežku medzi znakom + a - na pravej strane navigačnej
obrazovky je možné prepínať medzi pohľadom 2D a 3D.
7 Kompas
Pomocou kompasu na spodnej strane obrazovky je možné otáčať a meniť
smer pohľadu. Klepnutím na kompas otočíte mapu na sever.
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Zadávanie adresy
Pri nastavovaní destinácie zadávaním adresy vyberte
Menu > Navigovať... > Adresa/bod záujmu
Potom môžete priamo zadať Vyberte mesto/PSČ alebo Zvoľte ulicu. Zadajte
iba niekoľko prvých písmen mesta/ulice a zobrazí sa zoznam podobných
názvov.
Sygic podporuje funkciu zadávania adresy Najprv mesto a Najprv ulica.
Vyhľadávanie adresy najprv podľa mesta

1.Vyberte mesto
2.Vyberte ulicu
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Vyhľadávanie adresy najprv podľa ulice

2.Mesto sa zmení automaticky
1.Vyberte ulicu

V zozname sa vľavo od názvu mesta/ulice nachádzajú aj vysvetľujúce ikony.
Mesto
Hlavné mesto
Centrum mesta
Ulica
Križovatka
Stred ulice

Zo zoznamu vyberte požadované mesto/ulicu.
Klepnutím na Body záujmu sa zobrazí zoznam všetkých bodov záujmu v
blízkosti zvolenej adresy.
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Kliknutím na tlačidlo Hotovo sa zobrazí Menu Akcie s nasledujúcimi
možnosťami: Autom, Pešo, Prechádzaj cez, Zobraziť na mape, Uložiť pozíciu,
Zdieľať polohu.
Bližšie informácie o Menu Akcie nájdete v kapitole Menu Akcie.
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Zoznam jednotlivých adries môžete zobraziť klepnutím na tlačidlo Späť.
Ak vaše zariadenie vie určiť vašu aktuálnu polohu, trasa sa vypočíta
automaticky z danej polohy. V prípade, že nie je možné zistiť aktuálnu
polohu, zariadenie vám ponúkne nasledujúce možnosti:
Čakajte na aktuálnu pozíciu (Odporúčané)
Cesta sa vypočíta z aktuálnej polohy hneď ako bude dostupný platný GPS
signál (pozri kapitolu Načítanie GPS polohyError! No bookmark name given.).
Použiť poslednú pozíciu
Trasa sa vypočíta z poslednej známej polohy (teda odtiaľ, kde zariadenie
naposledy stratilo GPS signál).
Vybrať z mapy
Umožňuje vám vybrať si akýkoľvek počiatočný bod na výpočet trasy.
Po vypočítaní trasy sa na mape zobrazí celá trasa.
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Klepnutím na položku Možnosti sa zobrazí zhrnutie trasy. V zhrnutí trasy
je možné:
Zrušiť trasu
Otvoriť položku Možnosti trasy
Vyhnúť sa cestám s úhradou, Vyhnúť sa diaľniciam, Vyhnúť sa
trajektom; Vyhnúť sa špeciálnym oblastiam, Vyhnúť sa nespevneným
cestám, Vyhnúť sa zakázaným oblastiam,
Slúži na spravovanie dopravných nehôd na trase (Dostupnosť
dopravných informácií závisí od konfigurácie výrobku.)
Pridať prechodné body Pridať prechodné body
Pozri zoznam Zaujímavé miesta
Zobraziť všetky inštrukcie
Optimalizuj trasu
Otvoriť položku Uložené trasy
Ak chcete trasu akceptovať a spustiť navigáciu zákruta po zákrute, klepnite na
Hotovo. Ak sa chcete vrátiť na plánovanie trasy, prejdite do položky Menu >
Trasa
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Navigácia zákruta po zákrute
Na obrazovke Navigácia sa zobrazí mapa vášho okolia s vypočítanou trasou
vyznačenou modrou.

Pred križovatkou sa zobrazia ďalšie smery, ktoré určujú smer jazdy.
Okrem navigácie zákruta po zákrute sa na obrazovke Navigácia zobrazuje aj
široká škála ďalších užitočných informácií:
1 Ďalší úkon
2 Vzdialenosť k ďalšej zmene
smeru
3 Aktuálna cesta/ulica
4 Odhadovaný čas príchodu do
cieľa
5 Aktuálna rýchlosť
6 Asistent jazdných pruhov
7 Vzdialenosť do cieľa
8 Dopravné informácie
9

9 Dopravné informácie
10 Ďalšia odporúčaná cesta/ulica
11 Zväčšenie/zmenšenie mapy
12 Aktuálna obmedzená rýchlosť

Načítavanie GPS polohy
Ak nie je dostupný žiaden GPS signál, indikátor GPS signálu na pravej strane
obrazovky bude prázdny. K tejto situácii môže dôjsť za nasledujúcich
podmienok:
■ Zariadenie je v tuneli alebo v mieste, kde
príjmu signálu zo satelitných GPS bránia
budovy, stromy, elektrické káble alebo
iné predmety.
■ Systémové nastavenia zariadenia alebo
nastavenia výrobku sú nastavené
nesprávne.
Nastavenia GPS je možné skontrolovať a nakonfigurovať v:
Menu > Nastavenia > Hardvérové nastavenia a
Menu > Nastavenia > Správa napájania
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II. Plánovanie trasy
Menu Akcie
Menu Akcie je posledným krokom pri výbere akejkoľvek lokality v softvéri
Sygic. Niekoľko menu akcií je k dispozícii po:
-

Stlačení červeného Cieľového štvorca v režime Prezeranie mapy
Vybratí ktorejkoľvek položky z menu Navigovať...
Vybratí kontaktu alebo priateľa z položky Komunita > Priatelia
Autom
Slúži na nastavenie lokality ako cieľa a vypočítanie trasy pre
navigáciu auta.
Pešo
Slúži na nastavenie lokality ako cieľa v režime Pešo a na vypočítanie
trasy pre chodcov.
Prechádzaj cez
Slúži na vloženie zastávky do existujúcej trasy.

Viac akcií
Zobraziť na mape
Nie je k dispozícii v režime Prezeranie mapy.
Uložiť pozíciu
Slúži na vybranie lokality zo zoznamu obľúbených destinácií.
Zdieľať polohu
Slúži na odoslanie správy s polohou prostredníctvom e-mailu, SMS
alebo Facebook.
Pridať BZ...
Slúži na pridanie lokality do databázy bodov záujmu.
11

Akcie týkajúce sa položky Kontakty/Priatelia
Volať priateľovi
Slúži na vytočenie čísla kontaktu.
Odoslať SMS
Slúži na odoslanie SMS správy vybranému kontaktu.
Odoslať správu
Slúži na odoslanie správy cez sieť priateľov.
Odstrániť tohto priateľa
Vybraný priateľ nebude oboznámený o jeho odstránení.
Prideliť novú polohu
Slúži na nastavenie GPS polohy prepojenej s kontaktom/priateľom.
Profil
Slúži na prezeranie profilu priateľa zo siete.
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Navigácia k bodu záujmu
Okrem siete trás sú v mape uložené aj podrobnosti o tisíckach bodov záujmu
(BZ), ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely, turistické atrakcie
a iné zariadenia.
Ak chcete svoju destináciu nastaviť ako BZ, máte niekoľko možností:

-
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Menu > Navigovať... > Adresa/bod záujmu slúži na nájdenie BZ v
okolí vybranej adresy.
Menu > Nájsť > Neďaleký bod záujmu slúži na zobrazenie zoznamu
BZ v blízkosti aktuálnej (alebo poslednej platnej) polohy.
V režime Prezeranie mapy vyberte polohu a z položky Menu Akcií
vyberte Neďaleký bod záujmu.

Vyhľadávanie BZ podľa názvu
Kedykoľvek počas vyhľadávania môžete začať zadávať názov BZ (klepnutím
na
sa zobrazí klávesnica), aby ste spresnili výsledky vyhľadávania.

Vyhľadávanie BZ podľa kategórie
Môžete prepínať medzi pohľadom Zoznam (zobrazuje úzky zoznam BZ) a
Skupina (zobrazuje kategórie a podkategórie BZ). Výsledky vyhľadávania
môžete pretriediť klepnutím na ikonu
na spodnej strane obrazovky
a zadaním názvu BZ, ktorý hľadáte. Môžete zadať aj iba časť názvu.
Po ukončení sa zobrazí kontextové Menu Akcie. Bližšie informácie nájdete v
kapitole Menu Akcie.

Body záujmu
usporiadané
v skupinách
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Zoznam bodov
záujmu

Vyhľadávanie
v zozname bodov
záujmu

Navigácia ku kontaktom
Ak sa chcete dostať k priateľovi alebo obchodnému partnerovi, vyberte si ich
meno priamo zo zoznamu kontaktov. Vyberte
Menu > Komunita > Priatelia
V zozname prejdite na požadovaný kontakt alebo klepnite na ikonu lupy
a zadajte ich meno. Môžete zadať aj iba časť mena. Klepnite na meno
kontaktu a zobrazí sa menu Akcie. Ak chcete adresu priradenú kontaktu
nastaviť ako cieľovú adresu, klepnite na tlačidlo Autom, Pešo alebo
Prechádzaj cez. Bližšie informácie nájdete v kapitole Menu Akcie.
POZNÁMKA: Pri nastavovaní cieľa zo zoznamu kontaktov musí byť pri vybranom kontakte uvedená
úplná adresa.

Navigácia domov
Ak chcete využívať túto funkciu, musíte najprv nastaviť svoju domácu
polohu, vyberte:
Menu > Navigovať... > Domov
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Po uložení domácej adresy môžete spustiť navigáciu domov cez to isté
dialógové okno.
Ak chcete upraviť domácu adresu, klepnite na tlačidlo Nastaviť.

Navigácia do predchádzajúcej destinácie
Aplikácia Sygic uchováva informácie o predchádzajúcich destináciách, čím je
jednoduché obnoviť niektorú z predchádzajúcich lokalít.
Pri zadávaní adresy cez
Menu > Navigovať...> ,Adresa/bod záujmu
sa vyberie posledná zadaná adresa. Ak vyberáte mesto alebo ulicu, zobrazí sa
zoznam s predchádzajúcimi adresami. Sú označené ikonou
.
K zoznamu predchádzajúcich destinácií môžete prejsť priamo cez
Menu >Navigovať...> História
a vybraním predchádzajúcej destinácie zo zobrazeného zoznamu spustite
navigáciu.

Klepnite na položku a vyberte akciu.
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Navigácia do obľúbenej destinácie
Zoznam obľúbených destinácií zobrazíte cez
Menu > Navigovať...> Obľúbené
Vybraním obľúbenej destinácie zo zobrazeného zoznamu spustite navigáciu.

Požadovanú obľúbenú destináciu si vyberte klepnutím na ňu a potom
vyberte ďalšie možnosti z Menu Akcie.

Definovanie novej obľúbenej destinácie
Ak chcete pridať novú položku do zoznamu obľúbených destinácií, klepnite
na Pridať a potom nastavte adresu pomocou nasledujúcich možností:
- Moja pozícia,
- Vybrať z mapy alebo
- Nájsť adresu.
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III. Alternatívna trasa
Zhrnutie trasy
Podrobnejšie informácie o vypočítanej trase nájdete v menu Trasa.
Vyberte Menu > Trasa, ak chcete:

1.

Zrušiť trasu

2.

Slúži na otvorenie položky Možnosti trasy (pozri stranu 19)

3.

Vyhnúť sa cestám s úhradou, Vyhnúť sa diaľniciam, Vyhnúť sa
trajektom; Vyhnúť sa špeciálnym oblastiam, Vyhnúť sa nespevneným
cestám, Vyhnúť sa zakázaným oblastiam,

4.

Slúži na spravovanie dopravných nehôd na trase (Dostupnosť
dopravných informácií závisí od konfigurácie výrobku.)

5.

Pridať prechodné body Pridať prechodné body

6.

Pozri zoznam Zaujímavé miesta, ako napríklad zastávky, križovatky a
mestá v blízkosti trasy.

7.

Zobraziť všetky inštrukcie

8.

Optimalizuj trasu

9.

Slúži na otvorenie položky Uložené trasy.
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V časti Zaujímavé miesta môžete vidieť zoznam dôležitých križovatiek a
miest počas trasy.
Podrobný zoznam križovatiek a smerov počas trasy zobrazíte pomocou
položky Zobraziť všetky inštrukcie.
Klepnutím na vybranú položku v zozname sa zobrazí križovatka na mape.
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Možnosti trasy
Ak chcete zobraziť celú rasu, vyberte Možnosti trasy > Zobraziť na mape.
Ak chcete, aby sa počas jazdy zobrazovala vypočítaná trasa (režim cestovať),
vyberte Možnosti trasy >Demonštrácia cesty.
Ak chcete zobraziť podrobnosti o predpovedi počasia na sedem dní, vyberte
Možnosti trasy > Predpoveď počasia
Ak chcete trasu uložiť, vyberte Možnosti trasy >Ulož trasu.
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Úprava trasy
Ak chcete počas svojej cesty navštíviť isté miesta, vyberte si z nasledujúcich
možností:
-

použite možnosť Prechádzaj cez v položke Menu Akcie. (Bližšie
informácie nájdete v kapitole Menu Akcie.)
klepnite na položku Pridať prechodné body v položke Zhrnutie
trasy a nastavte adresu pomocou nasledujúcich možností:
o
Moja pozícia,
o Vybrať z mapy,
o alebo Nájsť adresu

Ak chcete trasu optimalizovať pomocou viacerých zastávok, vyberte
Optimalizuj trasu.
Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, keď plánovaná trasa
obsahuje viac ako dve zastávky.

Trasa pred optimalizáciou
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Optimalizovaná trasa

Je možné upraviť tie časti trasy, ktoré sú uvedené v časti Zaujímavé miesta.
Klepnite na vybranú položku a zobrazí sa variácia nasledujúceho menu:
Zobraziť na mape
Vymazať prechodný bod
Vyhnúť sa
Slúži na to, aby ste sa vyhli istým miestam trasy, ako sú cesty s
úhradou, diaľnice, trajekty, špeciálne oblasti, nedláždené cesty a
zakázané oblasti.
Spravovať Dopravné nehody
Zmeniť prechodný bod Pridať prechodné body
Posuň hore
Posuň dole
Zmeniť štartovací bod (Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak je
vybraná položka počiatočným bodom.)
Zmeniť cieľ (Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak je vybraná
položka cieľovým bodom.)
Nájsť parkovanie v blízkosti (Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak
je vybraná položka cieľovým bodom.)
Predpoveď počasia (Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak je
vybraná položka cieľovým bodom.)
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Režim Prezeranie mapy
Keď mapu presuniete, zobrazí sa červený
štvorček a zobrazí sa položka Menu Akcie.

Cieľový štvorček. Klepnite na

Dostupné akcie pre vybranú lokalitu: Autom, Pešo, Prechádzaj cez1, Uložiť
pozíciu, Zdieľať polohu , Pridať BZ....
Bližšie informácie o dostupných akciách nájdete v kapitole Menu Akcie.
Poznámka Menu Akcie sa zobrazí iba vtedy, ak si zväčšíte niektorú časť mapy, ktorá je súčasťou vašej
licencie výrobku.

1

Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, keď ste už cestu naplánovali.
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Vyhnúť sa cestám s úhradou, diaľniciam a
trajektom
Ak sa chcete Vyhnúť sa cestám s úhradou, Vyhnúť sa diaľniciam, Vyhnúť sa
trajektom, Vyhnúť sa špeciálnym oblastiam, Vyhnúť sa nespevneným
cestám, or Vyhnúť sa zakázaným oblastiam, klepnite na ikony zobrazené v
zhrnutí trasy.

Ak ste do trasy pridali niekoľko zastávok, môžete tieto časti vynechať pre
každú zastávku zvlášť.
Ak chcete úplne zrušiť vypočítanú trasu a použiť navigačný systém iba ako
indikátor aktuálnej polohy, vyberte
Menu > Informácie > Trasa > Zrušiť trasu
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IV. Online funkcie
Celá kapitola Online funkcie sa týka iba zariadení smartphone alebo zariadení s pripojením na
internet.

Pripojenie
Ak chcete používať online služby (napr. doprava v reálnom čase
a upozornenia na bezpečnostné kamery), budete sa musieť pripojiť na
internet. Vyberte
Menu > Nastavenia > Pripojenie

Zapnite funkciu Pripojenie, aby ste sa mohli pripojiť na internet. Ak sa chcete
prihlásiť automaticky, zapnite možnosť Prihlásiť automaticky.
POZNÁMKA: Náklady za prenos údajov závisia od cenníka mobilného telefónu. Pred používaním online
funkcií si overte dané náklady. Nálady môžu byť značné vysoké počas používania roamingu.
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Dopravné upozornenia
Dostupnosť dopravného servisu závisí od konfigurácie
výrobku.
Informácie o dostupnosti a cenách dopravných služieb vo
vašom regióne nájdete na lokalite www.sygic.com/shop.

Ďalšie možnosti vrátane roamingových služieb nájdete v:
Menu > Nastavenia > Pripojenie
Ak chcete zobraziť upozornenia na dopravné nehody v reálnom čase na
vypočítanej trase, vyberte
Menu > Trasa > Dopravné info
Na obrazovke sa zobrazia nehody usporiadané podľa vzdialenosti od vašej
aktuálnej polohy. Môžete si vybrať, ktorým z nich sa chcete vyhnúť.

Všetky zaznamenané nehody môžete zobraziť klepnutím na tlačidlo Vyhnúť
sa všetkým.
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Ak chcete vybrať iba niektoré, najprv klepnite na nehodu. Ak ju chcete
zobraziť na mape, klepnite na Zobraziť na mape, ak sa jej chcete vyhnúť,
klepnite na Vyhnúť sa.

Nehody, ktorým sa chcete vyhnúť, sú vyznačené jednoliatym čiernym
krúžkom.

Hlásenie meračov rýchlosti a nehôd
Ak zbadáte merač rýchlosti alebo dopravnú nehodu, klepnite na spodný panel
na obrazovke Navigácia.

Z menu vyberte jednu možnosť.
28

Ak chcete zmeniť spôsob, ktorým dostávate informácie o meračoch rýchlosti
a dopravných nehodách, vyberte
Menu > Nastavenia >Oznamy a zvuky> Bezpečnostné kamery

Pridajte sa k narastajúcej komunite Policetraps.com, kde sa stretávajú iní
používatelia s cieľom zlepšiť databázu.
Podrobnejšie informácie získate na lokalite www.policetraps.com
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Informácie o počasí
Pri zisťovaní informácií o počasí v istej oblasti vyberte
Menu > Informácie > Automatická aktualizácia počasia

Ak chcete prepínať medzi °C/°F, vyberte:
Menu > Nastavenia > Regionálne

30

V. Komunita
Celá kapitola Komunita sa týka iba zariadení smartphone alebo
zariadení s pripojením na internet.

Priatelia

Ak chcete pridať priateľa, prejdite na
Menu > Komunita > Priatelia
Klepnite na Pridať.
Ak chcete vyhľadať priateľa spomedzi rozširujúcej sa komunity Sygic,
klepnite na Vyhľadávanie v Sygic priatelia a zadajte meno. Zobrazí sa
zoznam možných výsledkov. Klepnite na vybrané meno a potom na položku
Pridať, čím sa vytvorí pozvánka.
Klepnutím na Odoslať pozvánku e-mailom pozvete priateľa e-mailom.
Ak chcete pridať priateľa z Facebook, klepnite na Nájsť priateľov na
Facebooku.
Keď dostanete žiadosť od priateľa, zobrazí sa v
Menu > Komunita > Udalosti
Klepnutím na udalosť môžete žiadosť prijať alebo odmietnuť.
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Zdieľanie polohy a statusu
Ak chcete nastaviť svoj status a podeliť sa oň s priateľmi, prejdite na
Menu > Komunita > Môj status

Klepnite na Status a vyberte si jednu z možností. Klepnutím na Správa o
stave sa môžete podeliť o svoju náladu s inými priateľmi.

Ak chcete upraviť alebo pridať podrobnosti do profilu, klepnite na Môj profil.
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Ak chcete upraviť nastavenia na zdieľanie vašej lokality, statusu a správy o
stave na Twitter a Facebook, klepnite na Zdieľaj.

Odosielanie správ
Ak chcete správu odoslať, prezrieť si a odstrániť, prejdite na
Menu > Komunita > Správy
Na obrazovke sa zobrazia najnovšie správy zoskupené podľa odosielateľa.
Ak si chcete pozrieť všetky správy od niektorej osoby, klepnite na meno
odosielateľa.
Môžete si vybrať Odpovedať na správu alebo Odstrániť správu (klepnite na
dané položky). Ak chcete odstrániť všetky správy daného odosielateľa,
klepnite na Odstrániť všetko.

Zdieľanie polohy prostredníctvom SMS
Táto funkcia nie je dostupná pri zariadení iPhone, Android a
Maemo.

Pomocou aplikácie Sygic môžete zdieľať aktuálnu polohu alebo inú polohu s
inými cez SMS správu.
Pri posielaní aktuálnej polohy kontaktom alebo prijímaní ich polohy lokalitu
vyberte rovnako ako pri nastavovaní destinácie v kapitole II. Plánovanie
trasy
alebo vyberte bod na mape pomocou cieľového štvorčeka.
Z menu Akcie vyberte položku Zdieľať polohu.
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VI. Cestovný sprievodca a cestovný denník
Cestovný sprievodca
Ak sa chcete dozvedieť viac o dôležitých mestách, prejdite na
Menu > Nájsť > Cestovný sprievodca

Ak je cestovný sprievodca k dispozícii pre dané mesto, v ktorom sa
nachádzate, bude vopred predvolený. Ak cestovný sprievodca pre dané
mesto, v ktorom sa nachádzate, nie je k dispozícii, zobrazí sa zoznam štátov
alebo miest v závislosti od výrobku.
Vyberte štát a zobrazia sa dostupné mestá.
Pomocou funkcie vyhľadávania, lupy na spodnej strane stránky, nájdite
niektoré názvy.

34

Cestovný denník
Ak chcete vidieť štatistiku prejdených trás a profily nadmorských výšok,
prejdite na
Menu > Informácie > Cestovný denník

Klepnutím na vybraný denník sa zobrazí celková štatistika.

Prejdite si ďalšie akcie.
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Klepnite na Grafy a presuňte modrú značku, aby sa zobrazila nadmorská
výška, vzdialenosť, doba, rýchlosť a zrýchlenie z denníka.

Ak chcete denník zobraziť na mape, klepnite na Zobraziť na mape. Ak chcete
denník pridať k obľúbeným, klepnite na Pridať k obľúbeným.
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VII. Nastavenia
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Položky v menu vyznačené * nie
sú k dispozícii pre všetky zariadenia.

Ak chcete upraviť továrenské nastavenia, prejdite na Menu > Nastavenia.

Oznamy a zvuky
Povoliť zvuky alebo Vypnúť zvuky
Hlasová navigácia
Nastavenie hlasitosti* - slúži na
nastavenie intenzity zvuku samostatne
pre jazdu pri pomalej rýchlosti a jazdu
pri vysokej rýchlosti.
Pokročilé – Nastaviť hlasitosť zvukov
ako percento hlasitosti hudby,
Slúži na nastavenie zvukov pre oznamy.
 Bezpečnostné kamery
 Obmedzená rýchlosť
 Železničné priecestie
 Body záujmu
 Priatelia online
 Priatelia online
 Oznámenie o správe
 Oznam o premávke

Zobraziť
Slúži na nastavenie farby cez Deň/Noc
alebo automatického prepínania medzi
nimi.
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Body záujmu
Mestské štvrte
Budovy
Orientačné body
2D / 3D- slúži na prepínanie medzi 2D
a 3D zobrazeniami mapy.
Informácie o smerových tabuliach
Asistent jazdných pruhov
Automatický zoom
Fotky - slúži na zobrazenie fotografií
miest na mape.
Priatelia
Dopravné info

Pripojenie
Pripojiť alebo Odpojiť zariadenie od
internetu
Zmeniť heslo
Vytvoriť nové konto
Možnosti účtu
Vymazať prihlasovacie údaje
Prihlásiť automaticky
Opýtať sa pred pripojením

Plánovacie preferencie
Vyhnúť sa cestám s úhradou - Slúži na
nastavenie predvolieb pre úseky ciest s
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úhradou: vyhnúť sa im, nevyhnúť sa im
alebo vždy sa opýtať.
Plánovacie preferencie - Slúži na
nastavenie rutinného algoritmu pre
najrýchlejšiu, najkratšiu a ekonomickú
trasu.
Dopravné nehody – Slúži na nastavenie
predvoľby zaručujúcej automatické
vyhnutie sa dopravnej nehode.

Regionálne
Vyber typ hlasu - jazyk hlasových
pokynov.
Vyber jazyk - jazyk používateľského
rozhrania.
Rozloženie klávesnice
Slúži na nastavenie kilometrov/míľ,
formátu času, teploty a GPS súradníc.

Správa napájania
GPS vždy zapnuté
Vypnúť GPS po.. X minútach.
Slúži na nastavenie predvolieb
týkajúcich sa úspory energie zariadenia
Napájané externým zdrojom a Napájané
batériou.

Hardvérové nastavenia
Nastavenia iba pre skúsených
používateľov. Slúži na manuálne
nastavenie komunikačného portu GPS.
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Cestovný denník
Slúži na nastavenie kôl v režime Chôdza
na Spustiť stopkami, Spustiť po istej
vzdialenosti alebo automatická
Detekcia kola. Bližšie informácie
nájdete v kapitole Menu Akcie.

Automatický návrat do mapy
Toto dialógové okno sa automaticky
skryje po istom čase.

O produkte
Informácie o verzii, kóde zariadenia a
dostupnej aplikačnej pamäti. Uveďte
tieto informácie pri komunikácii s
podporou pre softvér Sygic.

Obnoviť pôvodné nastavenia
Slúži na obnovu predvolených
nastavení.
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Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom spoločnosti Sygic a.s. a smú sa využívať iba na
obsluhu a podporu relevantného softvéru vytvoreného spoločnosťou Sygic a.s.
Spoločnosť Sygic a.s. si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa informácií uvedených v tomto dokumente.
Tento dokument ani jeho časť nie je možné reprodukovať, distribuovať ani prekladať do iných jazykov
žiadnym spôsobom ani v žiadnej forme bez písomného súhlasu spoločnosti Sygic a.s.
Tento dokument sa poskytuje používateľom v takom stave ako je v čase predaja. Aj napriek tomu, že sa
pri príprave tohto návodu postupovalo dôkladne s cieľom poskytovať presné informácie a predchádzať
chybám, mohlo dôjsť k istým technickým nepresnostiam alebo chybám pri vydaní, za ktoré spoločnosť
Sygic a.s. nepreberá zodpovednosť.
Kvôli zlepšovaniu obsahu tohto dokumentu si spoločnosť Sygic a.s. vyhradzuje všetky práva kedykoľvek
upraviť, pozmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť tohto dokumentu bez predbežného upozornenia.

Podrobnejšie informácie a aktualizácie nájdete na lokalite www.sygic.com
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