Z-E3766

NAVIGATION
RYCHLÝ NÁVOD

CZ

Počáteční nastavení
1.

Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko
, abyste
výběr potvrdili. Později ho lze kdykoli změnit v nabídce Místní nastavení.

2.

Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a souhlasíte-li s podmínkami
použití, klepněte na tlačítko

.
pokračujte.

3.

Spustí se Průvodce konfigurací. Klepnutím na tlačítko

4.

.
Vyberte jazyk a hlas pro hlasové navádění a klepněte na tlačítko
Později ho lze kdykoli změnit v nabídce Místní nastavení. Krátkou hlasovou ukázku
lze vyslechnout po klepnutí na některou z položek seznamu. Chcete-li výběr potvrdit,
.

klepněte na tlačítko
5.

Nastavte preferované jednotky a formát času a klepněte na tlačítko
.
.

6.

Nastavte předvolby trasy a klepněte na tlačítko

7.

Počáteční nastavení je tímto dokončeno. Chcete-li přejít na obrazovku s mapou,
klepněte na tlačítko

.
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Zobrazení navigace
Zobrazení navigace je hlavní obrazovka Z-E3756, která zobrazuje plánovanou trasu na
mapě. Systém Z-E3756 pracuje s digitálními mapami, které nejsou jen počítačovou verzí
tradičních tištěných map. Podobně jako listinné silniční mapy i digitální mapy v režimu 2D
zobrazují ulice a silnice. Barevně je také zobrazena nadmořská výška.
Zobrazení navigace zobrazuje na mapě během navigace následující tlačítka obrazovky,
datová pole a informace o trase:

Některá tlačítka, pole nebo ikony nemusí být u některých verzí produktů k
Poznámka: dispozici.

Číslo
1

Název
Označení
aktuální polohy

Popis
Aktuální poloha je ve výchozím nastavení zobrazena jako šipka
modrý. Není-li poloha GPS k dispozici, je označení aktuální
polohy průsvitné a zobrazuje poslední známou polohu.
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2

Poloha GPS

3

Plánovaná trasa

Plánovaná trasa je zobrazena jako čára orange.

4

Datová pole

Tři datová pole zobrazují následující informace:

Tečka vedle šipky zobrazuje polohu GPS tak, jak ji vnímá
přijímač GPS. .

•

Odhadovaná doba příjezdu do cíle.

•

Zbývající doba cesty.

•

Zbývající vzdálenost do cíle.

Klepnutím na tuto oblast otevřete obrazovku Cestovní počítač
s dalšími informacemi o aktuální cestě na této obrazovce
přehledu.
Výchozí hodnoty lze upravit v Nastavení nebo klepnutím a
podržením oblasti, ve které se datová pole nacházejí.
Pokud jste nezvolili žádný cíl cesty, vidíte namísto těchto tří
datových polí směr jízdy.
Náhled první
nejbližší změny
směru

Zobrazuje typ následujícího úkonu na trase a jeho vzdálenost.
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Náhled druhé
nejbližší změny
směru

Zobrazuje typ druhého nejbližšího úkonu na trase, pokud se
nachází v blízkosti prvního.
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Další ulice

5

Zobrazuje název následující ulice.
Pokud jste nezvolili žádný cíl cesty, vidíte čísla popisná okolních
domů, pokud jsou k dispozici.

8

Parkování kolem
cíle

Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se
můžete seznámit s parkovacími oblastmi, které jsou v okolí cíle
k dispozici.

9

Nabídka Cíl

Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se
můžete seznámit se shrnutím cesty, vyhledat místa v okolí
konečného cíle, uložit aktuální polohu, přepnout systém nebo
navigaci pozastavit.

10

Provoz

Zobrazuje informace vztahující se k provozu.

11

Informace o
pruhu

U silnic s více pruhy zobrazuje pruhy před vámi a jejich směr.
Zvýrazněné šipky představují pruhy a směr, kterým máte jet.

12

Upozornění na
rychlostní limit

Zobrazuje při překročení rychlosti aktuální rychlost a rychlostní
limit.

13

Směrovka

Zobrazuje dostupné cíle a čísla silnic.

14

Změna měřítka

Zvětšit, zmenšit.
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15

Dálniční služby

Klepnutím na toto tlačítko se můžete během cesty po dálnici
seznámit s podrobnostmi o několika následujících čerpacích
stanicích s odpočívadlem (čerpací stanice, restaurace).

16

Nabídka
Navigace

Klepnutím na toto tlačítko můžete otevřít nabídku Navigace,
odkud máte přístup k dalším částem systému Z-E3756.
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Název ulice

18

3D objekty

Zobrazuje aktuální název ulice. Klepnutím na toto tlačítko
otevřete obrazovku Kde se nacházím.
Zobrazují kopce, hory, silnice, význačné prvky v krajině a
budovy ve formátu 3D.

Přibližujete-li se k výjezdu z dálnice nebo složité křižovatce a jsou-li k dispozici potřebné
informace, mapa bude nahrazena 3D zobrazením křižovatky.

Při vjezdu do tunelu je mapa nahrazena obecným obrazem tunelu.
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Nabídka Navigace
Nabídku Navigace otevřete klepnutím na tlačítko

na obrazovce Mapa.

Při navádění po plánované trase vidíte nabídku s následujícími možnostmi:

Tlačítko

Pokyn
Zvolte cíl zadáním adresy, souřadnic nebo výběrem místa, uloženého místa
nebo uložené trasy. Pomocí funkce Inteligentní historie můžete také vybrat
nedávné cíle.
Trasu vytvořte z jednoho nebo více bodů trasy. Trasu můžete také naplánovat
nezávisle na aktuální poloze GPS nastavením nového výchozího bodu.
Seznamte se s dopravními událostmi, které mohou mít vliv na vaši trasu, nebo
zobrazte historické údaje o provozu.
Získejte přístup k dalším funkcím a užitečným informacím, např. informacím o
provozu, cenách paliva apod.
Upravte způsob, jakým funguje navigační software.

Viz informace o navigačním softwaru.

Otevřete seznam blízkých lokalit týkajících se karavanů z místa zájmu na vašem
místě zařízení (tábory, parkoviště pro karavany, servisní místa apod.).
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Jedete-li po plánované trase, jsou k dispozici také následující funkce:

Tlačítko

Pokyn
Přidání dílčího cíle do trasy.

Zobrazení alternativ trasy, kterými se vynechají určité části trasy nebo konkrétní
silnice z plánované trasy.
Zobrazení trasy v celé její délce na mapě a zobrazení parametrů trasy a jejích
alternativ. Klepnutím na tlačítko
se můžete seznámit s dalšími funkcemi,
např. Simulace nebo Předvolby trasy.
Trasu odstraňte.

Odstraňte následující průjezdní bod nebo celou trasu.

V nabídce Navigace máte ještě další možnosti:

Tlačítko

Pokyn
Otevře obrazovku Uložená místa. Zde můžete uložit místo jako oblíbený cíl
nebo upravit již uložené místo.
Nastavení hlasitosti nebo úplné vypnutí zvuku navigace.
Přepnutí do režimu 3D.
Přepnutí do režimu 2D.
Přepnutí do režimu zobrazení 2D na sever.
Pozastavení navigace.
Opětovná aktivace navigace.
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Otevřete nabídku Uživatelské profily, kde můžete vytvářet nové profily nebo
upravovat stávající. Pokud navigační systém používá více řidičů, mohou pomocí
vlastního nastavení vytvořit své vlastní profily.

Tlačítko

Pokyn
Zobrazí oznámení, která obsahují důležité informace, ale nevyžadují od uživatelů
okamžitý zásah.
Otevření dalších možností pomocí nabídky možností na určitých obrazovkách.
Návrat na mapu z kterékoliv obrazovky nabídky.
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Nabídka Nová trasa

Chcete-li jako cíl určit konkrétní adresu, klepněte v nabídce Navigace na tlačítko

.

Nabídka Nová trasa k... obsahuje následující možnosti:

Tlačítko

Pokyn
Vyhledání cíle bez ohledu na jeho typ v Kombinované vyhledávání.
Určení adresy jako cíle.

Zvolení bodu zájmu jako cíle.

Výběr ze seznamu uložených míst.

Výběr ze seznamu všech nedávných cílů.

Výběr cíle nebo dílčího cíle ve formě uložené trasy.

Výběr cíle zadáním jeho souřadnic.

Aby bylo možné položku snadno vybrat, v nabídce Nová trasa k... se zobrazí dvě položky
nedávných cílů. Klepnutím na některou z položek inteligentní historie zvolíte místo jako svůj
cíl.
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Navádění na určitou adresu

Klepnutím na tlačítko

na obrazovce Zobrazení navigace se otevře menu Navigace.

a

V nabídce Navigace klepněte na tlačítka
obrazovka navrhuje město, ve kterém se nacházíte.
1.

2.

. Ve výchozím nastavení

Chcete-li změnit zemi, postupujte následujícím způsobem:
.

a.

Klepněte na tlačítko

b.

Pomocí klávesnice zadejte název země.

c.

Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadanému
řetězci.

d.

Klepnutím na tlačítko
kterých zvolíte požadovanou zemi.

otevřete seznam výsledků, ze

Chcete-li město změnit, postupujte následujícím způsobem:
a pomocí klávesnice zadejte část jeho

a.

Klepněte na tlačítko
názvu.

b.

Během zadávání písmen se v seznamu budou zobrazovat názvy odpovídající
zadanému řetězci. Chcete-li otevřít seznam výsledků, klepněte na tlačítko
.

c.
3.

Vyberte v seznamu město.

Chcete-li zadat název ulice, postupujte následujícím způsobem:

a.

Klepněte na tlačítko

b.

Začněte zadávat název ulice pomocí klávesnice. V seznamu se zobrazí názvy
odpovídající zadanému řetězci.

c.

Chcete-li otevřít seznam výsledků, klepněte na tlačítko
Vyberte v seznamu ulici.

.
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.

Klepněte na tlačítko

b.

Zadejte číslo domu na klávesnici. (Chcete-li zadávat písmena, klepněte na
tlačítko

c.
7.

.

a.

).
.

Chcete-li zadávání adresy ukončit, klepněte na tlačítko

Zobrazí se mapa s vybraným cílem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné
místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor (

).

(volitelná funkce) Chcete-li změnit některé parametry nastavení trasy, postupujte
následujícím způsobem:

a.

zakážete dálnice, klepnutím na tlačítko
Klepnutím na tlačítko
zakážete silnice s časovým mýtným nebo silnice s jednorázovým mýtným,
klepnutím na tlačítko
zakážete trajekty, nebo klepnutím na tlačítko
zakážete silnice pro obsazená vozidla.

b.

tlačítko
c.

potvrdíte cíl, nebo klepnutím na

Klepnutím na tlačítko
zvolíte jiný cíl.

Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.
Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko
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.

Používání kombinovaného hledání
Můžete zahájit jednotlivé hledání adres, míst, uložených míst nebo posledních cílů, ale
nejrychlejším způsobem hledání takových položek je použití kombinovaného hledání.

1.

Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko

otevřete nabídku Navigace a poté

.
2.

se zobrazí obrazovka kombinovaného
Klepnutím na tlačítko
hledání. Přímo vedle pole pro zadávání vidíte oblast pro vyhledávání, město, kolem
něhož se hledání provádí. Výchozí oblast pro vyhledávání je oblast, v níž se nacházíte.
V případě potřeby oblast hledání změňte.

3.
4.

Je-li zobrazena požadovaná oblast hledání, můžete začít zadávat název, adresu, nebo
kategorii cíle, který hledáte.

5.

zobrazíte výsledky hledání. V seznamu
Klepnutím na tlačítko
vidíte všechny výsledky bez ohledu na typ. Adresy, místa, kategorie míst, uložená
místa a poslední cíle jsou všechny uvedeny v jediném seznamu.

6.

Je-li to nutné, klepněte na odpovídající tlačítko, abyste seznam výsledků hledání zúžili
dle typu (číslo na příslušné ikoně zobrazuje počet odpovídajících výsledků):

7.

•

Klepnutím na tlačítko
názvem nebo adresou.

zobrazíte seznam nedávných cílů s odpovídajícím

•

Klepnutím na tlačítko
odpovídajícím názvem.

zobrazíte seznam cílů uložených míst (Oblíbené) s

•

Klepnutím na tlačítko

zobrazíte seznam odpovídajících adres.

•

zobrazíte seznam kategorií míst. Projděte seznam
Klepnutím na tlačítko
a vyberte některou z kategorií. Zobrazí se seznam míst v dané kategorii
seřazený podle jejich vzdálenosti od vaší aktuální polohy.

•

zobrazíte seznam odpovídajících míst seřazených
Klepnutím na tlačítko
podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy.

Zobrazí se mapa s vybraným cílem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné
místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor (
11

).

8.

(doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.

9.

Klepnutím na tlačítko

potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko

zvolíte jiný cíl.
10.

Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.
Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko
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.

Navigace do bodu zájmu

1.

Na obrazovce Mapa otevřete klepnutím na tlačítko

nabídku Navigace. V

a poté na tlačítko
nabídce Navigace klepněte na tlačítko
se vám následující přednastavené kategorie hledání:

2.

. Nabídnou

•

se zobrazí seznam čerpacích stanic
Klepnutím na tlačítko
na trase. Pokud takové čerpací stanice nejsou k dispozici, zobrazí se čerpací
stanice v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.

•

se zobrazí seznam ubytování v
Klepnutím na tlačítko
blízkosti cíle, v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.

•

se zobrazí seznam restaurací na
Klepnutím na tlačítko
trase, v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.

•

se zobrazí seznam parkovacích míst
Klepnutím na tlačítko
v okolí cíle. Pokud taková parkovací místa nejsou k dispozici, zobrazí se
parkovací místa v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.

otevřete okno Hledat dle kategorie. Zde
Klepnutím na tlačítko
můžete vyhledávat body zájmu dle názvu, kategorií a podkategorií v následujících
místech:
•

můžete vyhledávat okolo aktuální
Klepnutím na tlačítko
polohy. Pokud není k dispozici, pak kolem poslední známé polohy.

•

Chcete-li hledat v okolí aktivní trasy a ne v okolí určitého bodu, klepněte na
tlačítko
. Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější
zastávku, která způsobí jen minimální objížďku, například blížící se čerpací
stanice nebo restaurace.

•

Chcete-li hledat místo v určitém městě, klepněte na tlačítko
.

•

Chcete-li hledat místo nacházející se v okolí cíle aktivní trasy, klepněte na
tlačítko

.
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Příklad navigace do bodu zájmu
Chcete-li například najít parkoviště v okolí cíle, postupujte následujícím způsobem:

1.

Na obrazovce Mapa otevřete klepnutím na tlačítko

nabídce Navigace klepněte na tlačítko

nabídku Navigace. V

a poté na tlačítko

.

otevřete okno Hledat dle kategorie.

2.

Klepnutím na tlačítko

3.

Vyberte oblast, ve které chcete hledat místo. Klepněte na tlačítko
a zvolte tlačítko

.

4.
5.

Procházejte seznamem kategorií míst a klepněte na jednu z nich.

6.

Klepněte na některou položku seznamu.

7.

(doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.

8.

Klepnutím na tlačítko

potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko

zvolíte jiný cíl.
9.

Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.
Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko
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Nabídka Užitečné informace

Nabídka Užitečné informace poskytuje různé další funkce. V nabídce Navigace klepněte na

tlačítka

.

Tlačítko

Popis
Zobrazuje informace o aktuální poloze (zeměpisná šířka, zeměpisná délka,
nejbližší město, následující křižující ulice atd.) nebo o poslední známé poloze,
není-li signál GPS k dispozici.
Navrhuje pomoc v okolí vaší aktuální polohy.

Nabízí seznam zemí a užitečných informací pro řidiče týkajících se zvolené
země (např. rychlostní limit, maximální povolená hladina alkoholu v krvi).

Zobrazuje statistické údaje vaší cesty, např. čas zahájení, čas ukončení,
průměrná rychlost.
Zobrazuje přesný čas východu a západu slunce ve všech bodech trasy.

Zobrazuje obrazovku Informace GPS s polohou družic a intenzitou signálu.
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Nabídka Nastavení
Zde můžete konfigurovat nastavení programu a upravit chování systému Z-E3756. Klepněte

na tlačítka

a

.

Chcete-li zobrazit obsah následujících stran, klepněte na šipky.

Nabídka Nastavení obsahuje následující možnosti:

Tlačítko

Pokyn
Zvolte typ vozidla, které řídíte, typy silnic použitých při plánování trasy a metodu
plánování trasy.

Nastavení hlasitosti různých zvuků.

Aktivace a nastavení výstrah u rychlostního limitu, bodů výstrah (např. rychlostní
radary) a dopravních značek.

Vyladění vzhledu obrazovky s mapou nebo nastavení, jak vám má software
pomáhat při navigaci pomocí různých typů informací o trase zobrazených na
obrazovce s mapou.
Změna jazyka hlasového navádění, nastavení časové zóny, měrných jednotek,
času, data a formátů, přizpůsobení aplikace na místní jazyk.
Aktivace nebo zakázání animací nabídky.

Doporučená trasa mezi dvěma místy není vždy stejná. Kdykoli jsou k dispozici
vhodná data, lze při výpočtu trasy zohlednit dostupné dopravní informace.
Nastavte předvolby této služby.
Zapnutí nebo vypnutí automatického ukládání protokolu cesty a kontrola aktuální
velikosti databáze cest.
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Změna základních parametrů softwaru nastavených během procesu počátečního
nastavení.
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