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I. Začínáme 

V Režimu navigace (A) software vyhledá Vaší pozici pro vizuální zobrazení 
trasy a mapy v místě, kde se nacházíte. Chcete-li si prohlédnout jiné místo, 
posuňte mapu prsty, čímž aktivujete Režim prohlížení mapy(B). Výběr 
cílového místa, zobrazení informací o trase a změnu nastavení provedete v 
Hlavní nabídce (C). 

 

A B 

  

C  

 

 
Symboly   a  značí rozsah funkcí 
dostupných pro následující zařízení: 

 Telefonické zařízení. 

 Smartphone nebo zařízení 
s připojením k internetu. 
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1 Hlavní nabídka 

Do hlavní nabídky vstoupíte poklepáním na šipku umístěnou na pravé 
straně informačního panelu. Jednotlivé stránky hlavní nabídky můžete 
procházet přejížděním prstu po obrazovce telefonu (zařízení typu 
smartphone), nebo pomocí posouvací lišty umístěné na pravé straně 
(zařízení typu PND - Personal Navigation Devices). 

2 Režim prohlížení mapy  

Režim prohlížení mapy (B) aktivujete posunutím mapy prsty. 

3 Zpět 

Návrat na předchozí obrazovku. 

4 Cílový čtverec 

Více možností nastavení získáte poklepáním na Cílový čtverec. Pro více 
informací viz Nabídka funkcí. 

5 Zvětšení/zmenšení 

Pro zvětšení poklepejte na tlačítko (+); pro zmenšení poklepejte na 
tlačítko (-). Při použití některých zařízení můžete zvětšení dosáhnout 
různými pohyby na obrazovce těchto zařízení.  

6 2D/3D zobrazení 

Poklepáním na mřížku mezi symboly + a – v pravé části navigační 
obrazovky změníte režim zobrazení z 2D na 3D a naopak. 

7 Kompas 

Kompas ve spodní části obrazovky se používá k orientaci zobrazení. 
Poklepáním na kompas vrátíte mapu do výchozí pozice (sever nahoře).  
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Zadávání adresy 

Chcete-li cílové místo nastavit zadáním adresy, zvolte:  

Hlavní nabídka > Navigovat do... > Adresa nebo bod zájmu 

Nyní můžete zvolit možnost Vyberte město/PSČ nebo Vyberte ulici. Po 
zadání několika prvních písmen názvu Města/Ulice se zobrazí seznam 
podobných názvů. 

Sygic umožňuje jako první zadat název Města, nebo název Ulice. 

  

Zadání názvu města při vyhledávání adresy  Zadání názvu ulice při vyhledávání adresy  

 

Vlevo od názvu města/ulice jsou zobrazeny následující ikony: 

 
Město 

 
Ulice 

 
Hlavní město 

 
Křižovatka 

 
Centrum města 

 
Střed ulice 
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Ze seznamu vyberte příslušné město/ulici. 

Poklepejte na Body zájmu; zobrazí se všechny body zájmu v blízkosti zvolené 
adresy. 

  

 

Poklepejte na tlačítko Hotovo a zobrazí se Nabídka funkcí s následující 
možnosti: Řídit do, Jít tam, Cestovat přes,Ukázat na mapě, Přidat do 
oblíbených, Sdílet místo. 

Pro více informací o Nabídce funkcí viz Nabídka funkcí. 
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Chcete-li zadat jinou adresu, poklepejte na tlačítko Zpět. 
 
Pokud použité zařízení určí Vaší současnou pozici, bude trasa vypočítána 
přímo z této pozice. Není-li možné Vaši současnou pozici určit, budou Vám 
nabídnuty následující možnosti:  

Počkat na platnou polohu (doporučeno) 
Vaše trasa bude vypočítána na základě současné pozice ihned po zachycení 
GPS signálu (viz  

Vyhledávání GPS ). 

Poslední platná pozice 
Vaše trasa bude vypočítána na základě Vaší poslední známé pozice (tj. místa, 
kde jste se nacházeli před ztrátou GPS signálu).  

Výběr z mapy 
Umožňuje zvolit pro výpočet trasy jakékoliv výchozí místo.  
 

Po dokončení výpočtu trasy bude celá trasa zobrazena na mapě.  
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Poklepáním na Možnosti zobrazíte nabídku přehledu trasy. Tato nabídka 
umožňuje: 

 Zrušit trasu 

 Nastavit Možnosti trasy 

 

Vyhýbat se placeným úsekům, Vyhýbat se dálnicím, Vyhýbat se 
trajektům; Vyhnout se zvláštní oblasti, Vyhnout se nezpevněným 
cestám, Vyhnout se oblastem se zakázaným přístupem, 

 
Získat přehled o nehodách na trase (dostupnost dopravní služby 
závisí na konfiguraci produktu) 

 Přidat záchytný bod cesty  

 
Zobrazit seznam Důležitá místa 
 

 Zobrazit veškeré instrukce 

 Přizpůsobit trasu 

 Nastavit Uložené trasy 
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Poklepáním na Hotovo přijmete trasu a aktivujete tzv. „turn by turn“ 
podrobní navigaci. Chcete-li se vrátit k plánování trasy, přejděte na Hlavní 
nabídka > Trasa. 

Turn by Turn navigace 

Na navigační obrazovce je fialovou barvou zobrazena vypočítaná trasa a její 
okolí.  

 

Blížíte-li se ke křižovatce, software zobrazí další pokyny týkající se směru a 
ulice.  

Kromě těchto pokynů je na navigační obrazovce zobrazeno několik dalších 
užitečných informací: 

1 Směr jízdy 
2 Vzdálenost k další změně směru 

jízdy  
3 Název stávající silnice/ulice  
4 Odhadovaná doba příjezdu do 

cílového místa  
5 Stávající rychlost 
6 Asistent jízdních pruhů 
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7 Odhadovaná vzdálenost do 
cílového místa  

8 Provoz 
9 Provoz  

10 Následující silnice/ulice  
11 Upozornění na radar 

Zvětšení/zmenšení mapy 
12 Povolená rychlost 

 

Vyhledávání GPS pozice 

V případě nedostupnosti GPS signálu uvidíte na ukazateli GPS signálu 
v pravé části obrazovky prázdné dílky. To se může stát za následujících 
okolností: 

■ Zařízení se nachází v tunelu nebo v místě, 
kde je signál z GPS satelitů rušen 
budovami, stromy, elektrickými kabely a 
jinými předměty.  

■ Nesprávné nastavení systému zařízení 
nebo produktu. 
 

GPS nastavení můžete zkontrolovat a nakonfigurovat v: 
Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení hardwaru, a 
Hlavní nabídka > Nastavení > Správa baterie 
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II. Plánování trasy 

Nabídka funkcí 

Nabídka funkcí je poslední krok při nastavování jakékoliv lokality v Sygic. 
Nabídka funkcí je dostupná po: 

- stisknutí červeného Cílového čtverce v Režimu prohlížení 
mapy  

- provedení volby z některé části nabídky Navigovat do... 
- výběru kontaktu nebo přítele z nabídky Komunita>Přátelé  

 

 
Řídit do 
Nastavení zvolené lokality jako cílového místa a výpočet trasy pro 
navigování při jízdě automobilem. 

 
Jít tam 
Nastavení zvolené lokality jako cílového místa v rámci režimu pro 
navigování chodců a výpočet pěší trasy. 

 
Cestovat přes 
Zadávání bodů na současné trase. 

 Další možnosti 

 
Ukázat na mapě 
Tato funkce není dostupná v Režimu prohlížení mapy. 

 
Přidat do oblíbených 
Přidání zvolené lokality do seznamu oblíbených cílových míst. 

 

Sdílet místo 
Zaslání zprávy s pozicí prostřednictvím e-mailu, SMS nebo 
Facebooku. 

 
Přidat bod zájmu... 
Přidání vybrané lokality do databáze bodů zájmu. 
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 Možnosti související s Kontakty / Přáteli   

 
Zavolat přítele  
Vytočit telefonní číslo kontaktu. 

 
Poslat SMS  
Napsat SMS zprávu kontaktu. 

 
Odeslat zprávu  
Odeslat zprávu prostřednictvím sítě Přátelé. 

 
Odebrat tohoto přítele  
Zvolený přítel nebude o svém odebrání informován. 

 
Přiřadit novou pozici  
Nastavit GPS pozici pro kontakt/přítele. 

 
Profil  
Zobrazit profil přítele. 
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Navigování do bodu zájmu 

Kromě sítě silnic jsou na mapě také uloženy body zájmu (POI) – např. čerpací 
stanice, restaurace, hotely, turistické atrakce atd. 

Nastavení bodu zájmu jako Vašeho cílového místa provedete několika 
způsoby: 

- Hlavní nabídka > Navigovat do... > Adresa nebo bod zájmu – budou 
vyhledány body zájmu v blízkosti nastavené adresy. 

- Hlavní nabídka > Najít > Body zájmu (POI) – bude zobrazen seznam 
bodů zájmu v blízkosti Vaší současné (nebo poslední platné) pozice. 

- Výběr pozice v režimu Režim prohlížení mapy a nastavení Bodů 
zájmu (POI) z Nabídky funkcí 

 
      

  

 

Vyhledávání bodů zájmu podle názvu 

Během vyhledávání můžete kdykoliv zadat název bodu zájmu (poklepáním 

na  se zobrazí klávesnice). 
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Vyhledávání bodů zájmu podle kategorií 

V této nabídce je k dispozici Seznam (omezený seznam POI) a Skupiny 

(kategorie a podkategorie POI). Poklepáním na ikonu  v dolní části 
obrazovky se zobrazí klávesnice a Vy můžete zadat název POI, který hledáte. 
Je také možné zadat pouze část názvu.  
Po skončení se zobrazí Nabídka funkcí. Pro více informací viz Nabídka funkcí. 

   

Skupiny POI Seznam POI Vyhledávání POI podle 
názvu 

 

 

Navigování ke Kontaktům  

Pokud chcete navštívit přítele nebo obchodního partnera, vyberte jejich 
jméno přímo ze seznamu kontaktů.  

Hlavní nabídka > Komunita > Přátelé 

V seznamu vyberte požadovaný kontakt nebo poklepejte na ikonu  a 
vložte jméno kontaktu. Vložit můžete také část jména. Poklepejte na jméno 
kontaktu a zobrazí se Nabídka funkcí. Adresu přiřazenou ke kontaktu 
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nastavíte jako cílové místo poklepáním na tlačítko Řídit do, Jít tam nebo 
Cestovat přes. Pro více možností viz Nabídka funkcí. 

POZNÁMKA: chcete-li nastavit cílový bod ze seznamu kontaktů, musí být u zvoleného kontaktu uložena 
celá adresa. 

Navigování Domů 

Tuto funkci můžete začít používat 
po nastavení lokality Domov: 

Hlavní nabídka > Navigovat do... > 
Domů 

Po uložení adresy můžete ve stejné 
nabídce zadat navigování Domů. 

Pokud chcete lokalitu Domov 
změnit, poklepejte na tlačítko 
Nastavit. 

  

 

Navigování do Posledních cílových míst 

Sygic ukládá poslední zadaná cílová místa a umožňuje tak jednoduchý návrat 
do předešle nastavených lokalit. 

Při zadávání adresy prostřednictvím  

Hlavní nabídka > Navigovat do... > Adresa nebo bod zájmu 

bude nastavena poslední zadaná adresa. Pokud zadáváte město nebo ulici, 
zobrazí se seznam předešle zadaných měst a ulic, které jsou označeny 
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ikonou  

 

 

Seznam posledních cílových míst 
otevřete výběrem 

Hlavní nabídka > Navigovat do... > 
Historie 

Navigování zahájíte výběrem 
cílového místa ze zobrazeného 
seznamu. 

Poklepejte na položku a vyberte 
další krok.  

 

 

 

Navigování do Oblíbených cílových míst 

Chcete-li prohlížet seznam oblíbených cílových míst, vyberte  

Hlavní nabídka > Navigovat do... > Oblíbené 

Navigování spustíte výběrem Oblíbeného cílového místa ze zobrazeného 
seznamu.  
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Oblíbené cílové místo nastavíte poklepáním na jeho název; další možnosti 
nastavíte v Nabídce funkcí. 

Definování Oblíbeného cílového místa  
Novou položku na seznam Oblíbených cílových míst přidáte poklepáním na 
Přidat a zadáním adresy; adresu zadáte jedním z následujících způsobů: 

- Moje současná pozice,  
- Výběr z mapy, nebo  
- Zadejte adresu. 
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III. Nastavení trasy 

Přehled trasy 

Podrobné informace o vypočítané trase zobrazíte v nabídce Trasa.  

Vyberte Hlavní nabídka > Trasa: 

1. Zrušit trasu 

2. Možnosti trasy (viz str. 26) 

3. 

Vyhýbat se placeným úsekům, Vyhýbat se dálnicím, Vyhýbat se 
trajektům; Vyhnout se zvláštní oblasti, Vyhnout se nezpevněným 
cestám, Vyhnout se oblastem se zakázaným přístupem 

4. 
Získat přehled o nehodách na trase (dostupnost dopravní služby 
závisí na konfiguraci produktu) 

5. Přidat záchytný bod cesty  

6. 
Zobrazit seznam Důležitá místa – např. místa na trase, odbočky a 
města v blízkosti trasy 

7. Zobrazit veškeré instrukce 

8. Optimalizovat trasu 

9. Uložené trasy 
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V části Důležitá místa si můžete prohlédnout seznam důležitých odboček a 
míst v blízkosti naplánované trasy.  
Podrobný seznam křižovatek a odboček zobrazíte poklepáním na Zobrazit 
veškeré instrukce. 
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Poklepáním na vybranou položku v seznamu se zobrazí křižovatka na mapě. 

  

 

 



20 

 

Možnosti trasy 

Chcete-li si prohlédnout celou trasu na mapě, zvolte Možnosti trasy > Ukázat 
na mapě. 
Chcete-li si prohlédnout vypočítanou trasu jako kdybyste jí projížděli, zvolte 
Možnosti trasy > Ukázat. 
Pro zobrazení podrobné sedmidenní předpovědi počasí, zvolte Možnosti 
trasy > Předpověď počasí. 
Trasu uložíte poklepáním na Možnosti trasy > Uložit trasu. 
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Úprava trasy 

Pokud chcete cestovat přes určité místo, zvolte jenu z následujících 
možností: 

- možnost Cestovat přes v Nabídce funkcí. (Pro více informací viz 
Nabídka funkcí) 

- poklepejte na Přidat záchytný bod cesty v Přehledu trasy a jedním 
z následujících způsobů zadejte adresu: 

o Moje současná pozice,  
o Výběr z mapy,  
o nebo Zadejte adresu 
 

Chcete-li optimalizovat trasu s více  záchytnými body, zvolte Přizpůsobit 
trasu. 

 

 

  

Trasa před optimalizací Optimalizovaná trasa 

 

Tato možnost je k dispozici pouze, pokud budou na trase zadány více než dva body. 
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Upravovat můžete pouze části trasy, které jsou uvedeny jako Důležitá 
místa.  

Po poklepání na zvolenou položku se zobrazí některá z následujících 
nabídek: 

 Ukázat na mapě  

 Smazat bod trasy 

 

Objížďky 

Slouží k vyhnutí se specifickým částem trasy – např. placené úseky, 
dálnice, trajekty, zvláštní oblasti, nezpevněné cesty nebo oblasti se 
zakázaným přístupem.  

 Dopravní nehody 

 Změnit bod trasy  

 Posunout bod trasy vzhůru 

 Posunout bod trasy dolů 

 
Změnit počáteční bod (tato možnost je k dispozici pouze, je-li zvolený 
bod současně počátečním bodem trasy) 

 
Změnit cílový bod (tato možnost je k dispozici pouze, je-li zvolený 
bod současně cílovým bodem trasy.) 

 
Najít v okolí parkoviště (tato možnost je k dispozici pouze, je-li 
zvolený bod současně cílovým bodem trasy) 

 
Předpověď počasí (tato možnost je k dispozici pouze, je-li zvolený 
bod současně cílovým bodem trasy) 
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Režim prohlížení mapy 

Při posouvání mapy se zobrazí červený  Cílový čtverec. Po poklepání na 
tento čtverec se zobrazí Nabídka funkcí. 

Funkce dostupné pro zvolenou lokalitu: Řídit do, Jít tam, Cestovat 
přes1,Přidat do oblíbených, Sdílet místo , Přidat bod zájmu... 

Pro více informací o dostupných funkcích viz Nabídka funkcí. 

Poznámka:  nabídka funkcí se zobrazí pouze při zvětšení části mapy, která je součástí licence Vašeho 
produktu. 

  

 

                                                                        

 

1Tato možnost je k dispozici pouze pokud byla již naplánována trasa. 
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Vyhýbání se placeným úsekům, dálnicím nebo 
trajektům  

Chcete-li nastavit možnost Vyhýbat se placeným úsekům, Vyhýbat se 
dálnicím, Vyhýbat se trajektům, Vyhnout se zvláštní oblasti, Vyhnout se 
nezpevněným cestám nebo Vyhnout se oblastem se zakázaným přístupem, 
poklepejte na ikony v přehledu trasy. 

 

  

Pokud jste na trase naplánovali nějaké body, je možné vyhnout se výše 
uvedeným částem trasy zvlášť pro jednotlivé body na trase.  

Chcete-li vypočítanou trasu úplně zrušit a použít navigační systém pouze 
jako ukazatel současné pozice, zvolte:  

Hlavní nabídka > Trasa > Zrušit trasu 
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  IV. Online funkce 

 
Tato kapitola Online funkce se vztahuje pouze na zařízení typu 
smartphone nebo zařízení s připojením k internetu. 

Připojení 

Pokud chcete využívat online služby (např. doprava v reálném čase a 
upozornění na radary), musí být Vaše zařízení připojeno k internetu. Zvolte  

Hlavní nabídka > Nastavení > Připojení 

  

Aktivujte Připojení. Pro automatické připojení aktivujte funkci Přihlásit mne 
automaticky. 

POZNÁMKA: cena datových přenosů se odvíjí od tarifu mobilního telefonu. Než začnete využívat online 
funkce, informujte se o ceně datových přenosů. V případě roamingu v zahraničí může být cena datových 
přenosů značně vyšší.  



27 

 

Dopravní info 

 
Dostupnost dopravních služeb závisí na konfiguraci Vašeho produktu. Více informací o 
dostupnosti a poplatcích za dopravní služby ve Vašem regionu získáte na www.sygic.com/shop. 

Pro více možností, včetně nastavení roamingu, jděte na: 

Hlavní nabídka > Nastavení > Připojení 

 
Chcete-li si na vypočítané trase 
prohlédnout upozornění na dopravní 
nehody v reálném čase, zvolte:  

Hlavní nabídka > Trasa > Dopravní info 

 

Na obrazovce uvidíte nehody 
uspořádané podle vzdálenosti od Vaší 
současné pozice. Můžete si vybrat, 
kterým nehodám se chcete vyhnout. 

 

Chcete-li se vyhnout všem nehodám, 
poklepejte na tlačítko Vyhnout se 
všemu.  

 

Chcete-li se vyhnout jen některým nehodám, poklepejte vždy na příslušnou 
nehodu. Pro zobrazení rozsahu nehody na mapě poklepejte na Ukázat na 
mapě; pro vyhnutí se nehodě poklepejte na Vyloučit. 

http://www.sygic.com/shop
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Hlášení radarů a dopravních nehod 

Pokud na trase uvidíte radar nebo 
dopravní nehodu, poklepejte na 
dolní lištu Navigační obrazovky. 

 

Z hlavní nabídky vyberte příslušnou 
možnost. 

 

Chcete-li změnit způsob získávání 
informací o radarech a nehodách, 
zvolte:  

Hlavní nabídka > Nastavení > 
Upozornění a zvuky > Radary 

 

 

 

Připojte se k neustále se rozrůstající komunitě Policetraps.com, kde se 
setkávají ostatní uživatelé a společně zdokonalují databázi. 

 

Pro více informací navštivte www.policetraps.com 

http://www.policetraps.com/
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Informace o počasí 

Chcete-li zjistit předpověď počasí 
v určitém místě, zvolte:  

Hlavní nabídka > Info > Počasí 

Jednotky °C/°F nastavíte: 

Hlavní nabídka > Nastavení > 
Regionální 
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V. Komunita 

 
Kapitola Komunita se vztahuje pouze na zařízení typu smartphone nebo zařízení 
s připojením k internetu. 

Přátelé 

Chcete-li přidat přítele, jděte na: 

Hlavní nabídka > Komunita > 
Přátelé 

Klikněte na Přidat. 

 

Přátele v neustále rostoucí komunitě Sygic vyhledáte poklepáním na Hledání 
v Sygic a zadáním jména. Zobrazí se seznam výsledků. Poklepejte na vybrané 
jméno a zvolte Přidat; systém automaticky vygeneruje zprávu s pozvánkou. 

Chcete-li přátele pozvat e-mailem, poklepejte na Poslat e-mailovou 
pozvánku. 

Chcete-li přidat přátele z Facebooku, poklepejte na Porovnat přátele na 
Facebooku. 

Obdržené požadavky od přátel naleznete v   

Hlavní nabídka > Komunita > Události 

 

Poklepejte na událost a požadavek přijměte/odmítněte. 
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Sdílení lokality a status 

 

Chcete-li nastavit status a sdílet jej 
s přáteli, jděte na:  

Hlavní nabídka > Komunita > Můj 
status 

 

 

Poklepejte na Status a zvolte jednu 
z následujících možností. 
Poklepáním na Zpráva statusu 
budete sdílet svůj aktuální status 
s ostatními přáteli. 

 

 

 

Profil můžete upravovat nebo měnit 
poklepáním na Můj profil. 

 

 

Pro změnu nastavení Lokality, Stavu a Statusu na serveru Twitter a Facebook 
poklepejte na Sdílet. 
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Posílání zpráv 

Pro posílání, prohlížení a mazání zpráv jděte na:  

Hlavní nabídka > Komunita > Zprávy 

Na obrazovce uvidíte poslední zprávy seřazené podle odesilatele. Pro 
zobrazení všech zpráv od určité osoby poklepejte na jméno odesilatele.  

Můžete si vybrat možnost Odpovědět na zprávu nebo Odebrat zprávu 
(poklepejte na jednu z možností). Všechny zprávy od jednoho odesilatele 
smažete poklepáním na Odstranit vše. 

 

Sdílení pozice prostřednictvím SMS 

Sygic umožňuje sdílení současné pozice nebo jiné lokality s ostatními 
prostřednictvím SMS. 

Při odesílání současné pozice Vašim kontaktům nebo při přijímání pozice 
Vašich kontaktů postupujte stejně jako při nastavování cílového bodu 
(kapitola II. ), nebo zvolte bod na mapě pomocí Cílového čtverce. 

Z Nabídky funkcí vyberte možnost Sdílet místo.  
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VI. Průvodce městem a cestovní deník 

Průvodce městem 

Pro více informací o důležitých 
městech jděte na: 

Hlavní nabídka > Najít > Průvodce 
městem 

 
 

 

Je-li pro město, ve kterém se právě nacházíte, k dispozici průvodce, bude 
tento průvodce vyhledán automaticky. Pokud průvodce k dispozici není, 
zobrazí se seznam států nebo měst (podle produktového balíčku).  

Vyberte stát a prohlédněte si seznam dostupných měst. 

Název vyhledáte pomocí funkce vyhledávání nebo lupy ve spodní části 
stránky.  

 

Cestovní deník 

Chcete-li si prohlédnout statistiky a výškové profily projetých tras, jděte na: 

Hlavní nabídka > Info > Cestovní deník 
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Poklepáním na příslušný záznam se zobrazí celková statistika.  

 

Posouváním se zobrazí více funkcí. 

 

Poklepejte na Grafy; posunutí modrého ukazatele umožní prohlížení 
záznamů o nadmořské výšce, vzdálenosti, době, rychlosti a zrychlení.  
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Pro zobrazení záznamů na mapě poklepejte na Ukázat na mapě. Pro přidání 
záznamů k oblíbeným poklepejte na Přidat k oblíbeným.  
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VII. Nastavení 

 DŮLEŽITÉ: položky v hlavní nabídce označené symbolem * nejsou k dispozici pro všechna zařízení. 

Chcete-li změnit nastavení z výroby, jděte na Hlavní nabídka > Nastavení. 

 

 Upozornění a zvuky 

Povolit zvuky nebo Vypnout zvuky   

Hlasové instrukce 

Nastavení hlasitosti* - nastavení hlasitosti pro rychlou jízdu a pomalou 
jízdu. 

Pokročilé – Nastavit hlasitost zvuků jako procento hlasitosti hudby,  

Nastavení zvuků upozornění  
 Radary 
 Omezení rychlosti 
 Železniční přejezdy 
 Body zájmu 
 Přátelé online 
 Upozornění na přátele 
 Oznámení zprávy 
 Dopravní upozornění 
 

 

 
 

Zobrazení mapy 

Nastavení zobrazení pro Den /Noc nebo nastavení automatické změny 
zobrazení. 

Body zájmu 

Městské bloky 

Budovy 
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Mezníky 

2D / 3D - přepínání mezi 2D a 3D zobrazením mapy 

Informace směrových tabulí 

Zobrazovat jízdní pruhy 

Automatické přiblížení 

Fotografie – viz fotografie míst na mapě 

Přátelé 

Dopravní info 

 

 Připojení 

Připojit nebo Odpojit zařízení od internetu 

Změnit heslo 

Vytvořit nový účet 

Možnosti účtu 

Smazat přihlašovací údaje 

Přihlásit mne automaticky 

Zeptat se před připojením 

 

 Volby plánování 

Vyhýbat se placeným úsekům – upřednostňovaná nastavení pro 
placené úseky: vyhýbat se, nevyhýbat se nebo vždy se dotázat. 

Volby plánování - nastavení tratě – Nejrychlejší, Nejkratší, Ekonomická. 

Dopravní nehody – nastavte automatické vyhýbání se nehodám. 

 

 Regionální 

Vybrat hlasové povely - jazyk hlasových pokynů. 
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Vybrat jazyk – jazyk uživatelského rozhraní. 

Rozvržení klávesnice 
Nastavení kilometrů/mílí, časového formátu, teploty a GPS souřadnic. 

 

 Správa baterie 

GPS vždy zapnuté 

Vypnout GPS po…X minutách. 

Nastavit šetření baterie Z externího zdroje energie a Z baterie. 

 

 Nastavení hardwaru 

Nastavení pro pokročilé uživatele. Manuální nastavení GPS 
komunikačního portu. 

 

 Cestovní deník 

Nastavení automatické aktivace stopek, automatického měření 
vzdálenosti nebo automatického měření jednotlivých kol v režimu pro 
chodce. Pro více informací viz Cestovní deník. 

 

 Automatické zavírání dialogů 

Dialogy budou zavírány automaticky po uplynutí specifické doby. 

 

 O aplikaci 

Informace o verzi, kódu zařízení a dostupné aplikační paměti. Tyto 
informace prosím poskytněte při komunikaci s asistenční podporou 
Sygic.  

 

 Obnovit původní hodnoty nastavení 

Obnovení původního nastavení. 
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Prohlášení 
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Sygic a.s. a mohou být použity pouze 
za účelem provozování a podpory příslušného softwaru vytvořeného společností Sygic a.s. 

V souvislosti se zde uvedenými informacemi si Sygic a.s. vyhrazuje veškerá práva. Bez písemného 
souhlasu společnosti Sygic a.s. nesmí být tento dokument, nebo jeho část, kopírován, distribuován nebo 
překládán do jiných jazyků. 

Tento dokument je uživatelům poskytován bez záruky správnosti. Přesto, že při přípravě této 
uživatelské příručky byla věnována maximální péče z hlediska poskytnutí správných informací a 
vyvarování se chyb, mohou se vyskytnout některé technické nepřesnosti nebo redakční chyby, za které 
společnost Sygic a.s. nenese odpovědnost.  

V zájmu zlepšování obsahu tohoto dokumentu si Sygic a.s. vyhrazuje právo upravit, změnit nebo 
vyškrtnout jakoukoliv část tohoto dokumentu, kdykoliv a bez předchozího upozornění.  

 

 

Pro více informací a aktualizací navštivte www.sygic.com 

 

 

© 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. 


