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Důležitá upozornění
Tento manuál je určen pro navigační zařízení Dynavix vybavená softwarem Dynavix 10.
Se softwarem Dynavix (dále také „softwarem“) nemanipulujte, pokud vozidlo nestojí na bezpečném
místě, kde neohrožuje Vás ani ostatní účastníky silničního provozu. Za jízdy máte povinnost věnovat se
plně řízení vozidla a sledování aktuální dopravní situace.
Ačkoliv klademe maximální důraz na zajištění co nejkvalitnějších a nejúplnějších mapových podkladů,
reálná situace se stále dynamicky mění. Může se stát, že narazíte na místa, kde vás navigace bude
chybně navigovat, nebude obsahovat nově vybudované nebo přemístěné komunikace, dojde ke změně
dopravního značení atd. V těchto případech VŽDY PLATÍ, ŽE REÁLNÁ SITUACE, DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ, POKYNY POLICISTŮ, AKTUÁLNÍ POČASÍ a STAV KOMUNIKACÍ se mohou lišit od stavu
uvedeného v mapovém podkladu k navigačnímu systému. Proto se NELZE na navigační systém
SPOLEHNOUT při předvídání aktuální situace! Vždy upravte váš jízdní styl dle aktuální situace a
nespoléhejte se na údaje z navigace!

Příjem signálu GPS
Při prvním spuštění může navigačnímu zařízení trvat několik minut, než určí vaši přesnou pozici GPS a
zobrazí ji v mapě. Po opakovaném zapnutí je již nalezení pozice rychlejší, neboť pozice satelitů GPS je
odhadována na základě pozice předešlé.
Pro zajištění dobrého příjmu signálu GPS je nutné používat zařízení v prostoru s volným výhledem na
oblohu, venku. Příjem signálu GPS mohou narušovat vysoké budovy nebo hustá zástavba.
Při ztrátě satelitního signálu během jízdy v tunelu je pohyb vozidla simulován v závislosti na průměrné
rychlosti určitého úseku před ztrátou signálu.

Instalace a umístění navigačního zařízení
Držák navigace musí být ve vozidle umístěn tak, aby neblokoval ani jinak nepřekážel vašemu výhledu na
vozovku a do zpětných zrcátek, přístupu k ovládacím prvkům na palubové desce vozidla nebo airbagu.
Držák by měl být umístěn v takové vzdálenosti, aby bylo možné obsluhovat v něm umístěné navigační
zařízení bez nutnosti se ohýbat či naklánět. Držák je možno přichytit na čelní sklo automobilu, případně
lze využít speciálního samolepícího disku a přísavný držák umístit na palubní desku vozidla.
Společnost Dynavix nabízí řešení takového způsobu uchycení. Samolepící disk je v nabídce
příslušenství dostupného v elektronickém obchodě společnosti Dynavix, sekce Příslušenství.

Baterie
Pokud se nedaří zařízení zapnout, zkontrolujte, zda je baterie řádně nabitá. Chcete-li baterii dobít,
zapojte zařízení do automobilové nabíječky případně do síťové nabíječky (není-li tato součástí balení, je
možné ji dokoupit v elektronickém obchodě společnosti Dynavix, sekce Příslušenství).
Úplné dobití baterií se liší v závislosti na jejich kapacitě. Dobití baterií může trvat až 2 hodiny pokud není
jinak uvedeno v manuálu „Rychlé spuštění“.
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Péče o zařízení
Při opouštění vozidla nenechávejte navigační zařízení Dynavix ani jeho příslušenství na viditelném místě
– mohou být podnětem pro vloupání do vozidla a jejich odcizení.
Zařízení není navrženo pro užívání v extrémních teplotních podmínkách. Vystavení takovým teplotám,
např. jeho ponecháním ve vozidle v zimních měsících jej může vážně poškodit.
Zařízení není voděodolné, pokud není uvedeno jinak v manuálu „Rychlé spuštění“, který je součástí
balení.
Pro očištění obrazovky nepoužívejte žádné saponáty.
Zařízení obsahuje drobné součásti jako paměťová karta, z toho důvodu není vhodné pro děti do 6 let,
kterým hrozí možnost vdechnutí nebo spolknutí.
Za žádných okolností neotvírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a nelze poté
uplatňovat práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba.
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1. Klíčové vlastnosti navigačního software Dynavix
Tento manuál obsahuje kapitolu Najít cíl, zadání první trasy, podle které rychle zadáte cíl vaší první
trasy a vyzkoušíte si práci se softwarem Dynavix. V dalších kapitolách jsou podrobněji popsány funkce
programu.
Dynavix je program určený k aktivní hlasové a mapové navigaci do vozidla. Navigace probíhá pomocí
hlasových instrukcí, podrobných schémat manévrů a mapy okolí. K dispozici je simulační režim
umožňující pohodlné plánování tras.

Klíčové vlastnosti:
•

99% pokrytí čísly popisnými v ČR

•

Kvalitní mapové podklady kompletní Evropy od společnosti TeleAtlas

•

Asistent rychlosti zobrazuje informace o maximální povolené rychlosti

•

Navigace do jízdních pruhů

•

Zobrazení významných budov ve 3D

•

Možnost volby alternativního hlasu herce Pavla Lišky

•

Evidence jízd s možností exportu do knihy jízd

•

Upozorňování na radary

•

RDS-TMC – přepočet trasy na základě aktuálních dopravních informací

•

Možnost zadávání složitých tras pomocí průjezdních bodů a ukládání těchto tras

•

Simulační režim pro pohodlné plánování tras

Více informací o software Dynavix a dostupných aktualizacích naleznete na webových stránkách
výrobce www.dynavix.cz.
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2. Na
ajít cíl, zadání prvníí trasy
2.1.

Zadá
ání první trasy
t

Spusťte vvíceúčelové navigační
n
za
ařízení Dynavvix. Z bezpe
ečnostních důvodů bystee trasu měli naplánovat
n
ještě před
d tím, než vyjjedete.
Po spuště
ění se zobrazzí menu nav
vigace, kliknu
utím na tlačíttko Mapa pře
ejdete do obbrazovky pro prohlížení
mapy. Pro
o zadání cíle
e první trasy stiskněte
s
Naj
ajít cíl a vybe
erte způsob zadání
z
cíle.

Zvolte položku Adres
sa, v dialogu
u vyberte ze seznamu sttát, ve kterém leží váš ccíl, dále zadejte název
města, ná
ázev ulice a číslo popisn
né. Postačuje
e zadat jen několik počá
átečních písm
men, konkré
étní město,
ulice nebo
o číslo popissné je postup
pně nabízeno
o podle již za
adaných písm
men. Až se zzobrazí hledané místo,
vyberte je
ej kliknutím.

Poznámka
ka: Pro zadán
ní trasy neníí nutné zada
at svůj cíl pře
esně i s čísle
em popisným
m, přesné um
místění cíle
své trasy můžete určitt výběrem po
ozice přímo v mapě v dallším kroku.
Vyberte zzpůsob hledá
ání trasy: Na
ajít krátkou
u trasu, Najíít rychlou trrasu nebo N
Najít chytro
ou trasu a
stiskněte tlačítko Nav
vigovat. Vyp
počtená trasa
a se v mapě
ě zobrazí jak
ko výrazná bbarevná linie. Trasa se
automaticcky přepočítá
á vždy, pokud
d je deteková
áno její opuš
štění.

Tip: Pro zzobrazení ce
elé trasy v mapě
m
klikněte
te kdekoliv v mapě a přřejděte do hllavního menu. Vyberte
položku M
Mapa, poté poté na ikonu
u

na ho
orní liště obra
azovky.

Poznámka
a: Pokud jste
e v místě s dostatečnou kkvalitou GPS
S signálu (ukazatel kvalityy signálu zob
brazuje
počet dosstupných sate
elitů GPS), zobrazí
z
se va
aše aktuální pozice
p
v map
pě. Pokud see tak nestane
e, zkuste
popojet na
a místo s lep
pším výhlede
em na oblohu
u, přemístit GPS
G
anténu nebo
n
jen chvvilku počkat. Příjem
signálu GPS mohou narušovat
n
vys
soké budovyy nebo hustá zástavba.
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2.2.

Dalšší možnosti navigovvání

A
Adresa
Hledání adres
H
s použijte prro hledání ullic, nebo pro
o hledání poddle čísel pop
pisných.
N
Navigace
Dyn
navix obsahu
ují 99% pokry
ytí čísel popisných v ČR..

O
Oblíbené
cíle
e
Oblíbené cíle používejte pro místa, které
O
k
zadáváte jako cíl čaasto, např. kancelář
k
apod. Získáte
e k nim velmi rychlý přístu
up bez vyhledávání.

N
Nedávné
cíle
e
S
Stisknutím
iko
onky rozbalítte seznam na
aposledy pou
užitých cílů.

D
Domů
S
Stisknutím
iko
onky započne
ete okamžito
ou navigaci na
n Vaši domáácí adresu.

Při výběrru Oblíbené
é cíle nebo Nedávné cíle se zob
brazí seznam
m cílů, kterré můžete vybrat
v
pro
navigován
ní nebo je smazat.
s
Vyb
berete-li bod
d ze seznam
mu, stisknutím tlačítka V
Více vyvoláte nabídku
dalších úkkonů, pro kte
eré můžete zvolený bod vvyužít.
Přidat k oblíbeným
Přidá bod
d do seznam
mu oblíbenýc
ch cílů.

Přidat do
o trasy
Přidá bod
d do plánova
ané trasy.

Přidat k BZ
Otevře dialog pro přid
dání nového bodu zájmu (POI).

7

Zakázat úsek
Dočasně
ě nebo trvale zakáže úsek dopravní komunikace.

B
Body
zájmu POI
P
Body zájmu obsahují rozzsáhlý katalo
B
og čerpacích
h stanic, ne mocnic, turistických
cílů, parkoviš
šť apod. V d
dialogu zvoltte, kde hledat bod zájm
mu a typ hle
edaného
objektu (např. Letiště, či B
Benzínová pu
umpa).

Ve sttátě
Umož
žní vyhledat POI ve zvole
ené zemi, mě
ěstě, podle jeeho názvu a typu.

Ve městě
Umož
žní vyhledat POI ve zvole
eném městě, podle jeho nnázvu a typu
u.

Vlasttní POI
Vyhle
edává z vašiich bodů zá
ájmu. Stiskn
nutím tlačítkka Volby je možno
imporrtovat vlastn í body do Dynavix.
D
Pro případ, že jednu instalaci sdílí
střída
avě více uživvatelů, jsou vlastní
v
body
y zájmu svázzány s uživa
atelským
jméne
em, nejprve ttedy zadejte své uživatelské jméno.

Im
mport vlastn
ních POI
Body je možn
no importova
at jednotlivě nebo i jako celé seznam
my POI. Impport se prová
ádí pomocí
ap
plikace Dyna
avix Manage
er. Chcete-li importovat seznam
s
POI načtěte nejpprve soubor typu .csv,
ktterý obsahu
uje data v požadovaném
p
m formátu pomocí Dy
ynavix Manaagera, je-li připojeno
na
avigační zařízení, je mož
žno pak tentto seznam im
mportovat do
o navigace D
Dynavix. Více
e informací
kapitole Vlasstní body zájmu (POI).
je
e uvedeno v samostatné
s

POI v okolí
Volba
a je dostupn á v případě,, že je znám
ma aktuální G
GPS pozice. Slouží
k vyhledání bodu zájmu v nejb
bližším okolí..

POI u cíle
Volba
a je dostupná
á v případě, že byla vypo
očtena trasa a je znám cíl
c trasy.
Slouž
ží k vyhledán
ní bodu zájm
mu v okolí cíle
e trasy. Takt
kto vyhledaný
ý bod je
možno přidat do t rasy.
8

POI na
n trase
Volba
a je dostupn
ná v případě, je-li vypoč
čtena trasa. Umožňuje vyhledat
v
body zájmu pobl íž vypočtené trasy a minimalizuje
m
případnou zajížďku
z
např. k nejbližší b enzínové sta
anici nebo re
estauraci.

W
WGS
pozice
V tomto dialog
gu je možné zadat souřa
adnice ve form
mátu WGS844.
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3. Tra
asa
3.1.

Zobrrazení nap
plánované
é trasy

Po výpočttu trasy se zobrazí
z
vaše aktuální pozzice v mapě a vypočtená
á trasa jako výrazná barrevná linie.
Chcete-li zobrazit celo
ou vypočtenou trasu v m
mapě, klikně
ěte kdekoliv
v v mapě, zoobrazí se hla
avní menu
é na ikonu
navigace. Klikněte na Mapa a poté

v horní liště.

atí pro simulační režim, který
k
je popssán níže.
Toto nepla

3.2.

Přep
počet plán
nované tra
asy, objízd
dná trasa

Objeví-li sse na trase neočekávaná překážky, je možno přepočítat
p
urč
čitý úsek traasy. Klikněte
e kdekoliv
v mapě, zzobrazí se hlavní menu navigace. Zvvolte Trasa > Objízdná trasa, otevřee se nabídka
a, ve které
zvolte, jakk dlouhý úse
ek trasy se má
m přepočíta
at (2, 5, 10 až 20 km). Je
J rovněž m
možné přepočítat celou
trasu volb
bou Trasa.

Toto nepla
atí pro simulační režim, který
k
je popssán níže.

3.3.

Plánování tras
sy, simula
ace

Simulačníí režim lze za
apnout, vybe
ereme-li v hla
avním menu navigace po
oložku Trasaa > Simulace
e.
Zobrazí sse dialog, kd
de nejprve zadáme startt a cíl trasy a následně vybereme vve který den v týdnu a
v jaký čass chceme sim
mulovat výpo
očet trasy. D
Do simulované trasy je možno přidávaat další průje
ezdní body
stisknutím
m zeleného tlačítka ‘plus’..
Upozorně
ění: Optimalizzace simulov
vané trasy v závislosti na
a dnu v týdnu a denním čase je mož
žná, pouze
pokud sofftware Dynavix obsahuje
e funkci Chyttrá trasa. Tato funkce je dostupná u zařízení zak
koupených
po 5. 5. 2010, resp. s mapami od verze 03.20
010 a vyšší.
Pokud Vá
áš software neobsahuje
n
funkci Chytrá
rá trasa, dop
poručujeme zakoupení
z
m
mapového up
pgradu v eshopu spo
olečnosti Dyn
navix.
Po zadán
ní trasy stiskněte Simulo
ovat a vyberrte typ výpoč
čtu trasy, zo
obrazí se polloha vozidla v mapě a
spustí se simulace. Kliknutím
K
kd
dekoli do ma
apy zobrazíte
e kontextovo
ou nabídku ssimulačního režimu, ve
které je m
možno simula
aci pozastavitt, urychlit, přřepočíst nebo
o zobrazit tra
asu či simulaační režim vy
ypnout.
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3.4.

Uložžení trasy, více průje
ezdních bodů
b
na trase

Potřebuje
ete-li napláno
ovanou trasu
u uložit nebo
o naplánovat trasu přes více průjezddních bodů, v hlavním
menu navvigace zvoltte Trasa > Body na tr
trase. Otevře
e se manaž
žer pro přiddávání bodů na trase.
Startovní pozice je na
astavena na aktuální GP
PS pozice. Klikněte
K
na Přidat
P
cíl a z dialogu pro vyhledání
cíle vyberrte způsob, jakým
j
chcete
e zadat cíl ssvé trasy. Tlačítkem ‘plus’ přidáte daalší průjezdn
ní body na
trase.

a Uložit. Zad ejte název trrasy a potvrď
ďte OK.
Trasu potté uložíte stisskem tlačítka

3.5.

Dalšší možnosti trasy

Podvolby menu trasy se mohou liš
šit v závislostti na konfiguraci navigačního zařízenní.
dy na trase
Body
Vyvo
olá dialog pro
o zadání trassy. Startovníí bod je nasta
aven na aktuuální GPS po
ozici. Je
možn
no zadat cíl trasy a přřidávat průje
ezdní body trasy.
t
Ty lzee vyhledáva
at podle
stand
dardního dia
alogu pro zad
dání cíle. Vyttvořenou tras
su je pak moožné uložit.

skočit bod
Přes
Je-li vypočtena trasa,
t
která obsahuje prrůjezdní bod
dy (ne jen sttart a cíl) je
e možné
průje
ezdní body v případě po
otřeby přesk
kočit. Trasa je poté přeepočtena k dalšímu
průje
ezdnímu bod
du nebo k cílii.

šit trasu
Zruš
Je-li vypočtena trrasa, je možn
no ji zrušit sttisknutím toh
hoto tlačítka.

ízdná trasa
Objíz
Obje
eví-li se na trrase neočekkávaná překá
ážky, je mož
žno přepočítaat určitý úse
ek trasy.
Po stisku
s
tohoto tlačítka se o
otevře nabídka, ve které zvolte, jak ddlouhý úsek trasy se
má přepočítat
p
(2
2, 5, 10 až 2
20 km). Je rovněž možné přepočítatt celou trasu
u volbou
Tras
sa.
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ulace
Simu
Zobrrazí dialog, umožňující
u
vvýběr dne v týdnu a čas
su, kdy cesttu chcete simulovat
výpo
očet trasy*, poté
p
zadáme start a cíl trrasy. Do simulované trassy je možno přidávat
dalšíí průjezdní body.

* Optimallizace simulo
ované trasy v závislosti na dnu v tý
ýdnu a denn
ním čase je možná, pou
uze pokud
software D
Dynavix obsa
ahuje funkci Chytrá trasa
a. Tato funkc
ce je dostupn
ná u zařízeníí zakoupených po 5. 5.
2010, resp
p. s mapamii od verze 03
3.2010 a vyššší.
Pokud Vá
áš software neobsahuje
n
funkci
f
Chytrá
rá trasa, doporučujeme zakoupení
z
m
mapového upgradu v eshopu spo
olečnosti Dyn
navix.
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4. Ob
brazovkka běh
hem řízzení
Po potvrzzení cíle trassy se otevře obrazovka p
pro řízení, která
k
znázorň
ňuje pozici v mapě. Chc
cete-li opět
přejít do h
hlavního men
nu navigace, klikněte kd
dekoliv do mapy.
m
Poznámka
ka: Pokud je ikonka Vaše
eho autíčka šedá, zname
ená to, že zařízení ještěě nenašlo přřesně svou
polohu. S
Síla signálu ze
e satelitů je znázorněna
z
v pravém do
olním rohu ob
brazovky.

Popis čás
stí obrazovk
ky
A – Schém
ma následujíícího manévrru

G – Zbývající čas do cíle

B – Vzdálenost k nejb
bližšímu manévru

H – Aktuální
A
rychlo
ost

C – Aktuá
ální čas

I – Ind
dikátor stavu baterie

D – Vaše aktuální pozzice v mapě

J – Přřiblížení v ma
apě

E – Vzdálenost do cíle
e

K – Oddálení
O
v ma
apě

F – Názevv aktuální ulice

L – Ak
ktuální počett nalezenýchh satelitů

Poznámka
ka: Zobrazen
ní položek v dolním infformačním panelu
p
lze měnit v Naastavení > Vzhled >
Informač
ční panel.
Ovládáníí hlasitosti navigace
n
Kliknete--li ve spodn
ní části ob
brazovky (ba
arevný inforrmační pane
el), zobrazí se ovládání hlasitosti
hlasových
h povelů. Pom
mocí posuvn
níku je možné
é nastavit hlasitost případně zvuky n avigace úpln
ně vypnout
stiskem tla
ačítka

, které se potté změní na

.
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5. Pro
ohlížen
ní map
py
avního menu
Do režimu
u prohlížení mapy se do
ostanete z hla
u navigace kliknutím
k
na položku Mapa. Pokud
jste v režiimu simulace
e, klikněte kdekoliv
k
vm
mapě, zobra
azí se kontex
xtová nabídkka simulačníh
ho režimu,
zvolte Zob
brazit trasu.
Mapu lze posouvat tažžením prstu po displeji.

5.1.

Popis ovládac
cích tlačíte
ek

A – Tlačítko vrací zpět do hlavního
o menu

Z
náhled vypočten é trasy
E – Zobrazí

B – Vystře
edí mapu na pozici vozidla

F – Spustí
S
kontex
xtovou nabíddku (viz níže)

C – Přepíínání 2D a 3D
D pohledu

G – Kompas otá
áčí mapu buď
ď dle natoče
ení auta, či
ji 'zamkne' severem nahoru.

D – Spusstí obrazovku
u pro natáče
ení mapy o 360°
v libovolné
ém směru (vviz níže)

5.2.

H,I –Tlačítka nastavují přibblížení nebo
o oddálení
mapy

Obra
azovka pro
o natáčen
ní mapy

Stiskem ttlačítka
se otevře speciální obrrazovka pro natáčení po
ohledu mapyy o 360° v libovolném
l
směru. Ch
hcete-li pohled na mapu pootočit, stiiskněte a po
održte průhlednou šipku v mapě. Pro
o návrat do
režimu pro
ohlížení map
py stiskněte Zpět.
Z
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5.3.

Menu v režimu
u mapa

Kontextovvou nabídku umožňující provést řadu
ahující se k vybranému bodu v mapě vyvoláte
u funkcí vzta
stisknutím
m tlačítka
ak zobrazíte kliknutím na
a tlačítko Vícce. S vybraný
ým bodem
, rozšířené možnosti pa
v mapě je
e možno provvést následujjící úkony:







Navig
govat – Vypo
očte trasu k označenému
o
u bodu
Přida
at k oblíbený
ým – vyvolá dialog přidávvání bod do seznamu
s
oblíbených boddů
Přida
at do trasy – přidá vybran
ný bod do tra
asy, nejprve je nutno zvo
olený bod pojjmenovat
Přida
at k BZ – spu
ustí dialog přidávání bodů
ů zájmu (POI)
Zakázzat úsek – zakáže
z
vybranou dopravn
ní komunikac
ci; tato pak není zohledněěna při pláno
ování trasy
BZ v okolí – zobrazí seznam
m kategorií bo
odů zájmu, po
p výběru po
ožadovanýchh kategorie se
s zobrazí
am nejbližšícch POI vybrané kategorie
e řazený podle vzdálenos
sti.
sezna
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6. Mo
ožnostii nasta
avení
V menu N
Nastavení můžete
m
navo
olit parametryy programu Dynavix tak
k, aby co nej
ejvíce vyhovo
oval vašim
potřebám. Menu zahrnuje přepín
nání vzhledu
u programu, nabízí něko
olik barevnýcch variant pro
p denní i
noční map
pu. Umožňujje přístup k uživatelském
u
mu nastavení,, volby hlasu a nastaveníí dalších funk
kcí.
Menu nasstavení se může lišit v závislosti na ko
onfiguraci na
avigačního za
ařízení.
D
Denní
režim / Noční režiim
Stisknutím nastavíte
S
n
režžim osvětlení displeje a zobrazenní
m
mapy
vhodné
é pro osvětle
ení za dne, re
esp. v noci.

uk
Zvu
Slo
ouží pro na
astavení hla
asitosti hlas
sových povelů navigacce, upozorn
nění při
pře
ekročení pov
volené rychlo
osti, hlasové
é instrukce při
p ztrátě a nalezení sig
gnálu, či
nasstavení upoz
zornění na bl ízkost vybrané kategorie
e bodu zájmuu.

hled
Vzh
Um
možňuje změ
ěnu nastaven
ní vzhledu mapy,, vzhledu celé aplikaace, ikonky vozidla,
pozzadí menu navigace, barevného skinu a informací zobrazovaný
ých na
info
ormačním pa
anelu během
m navigování. Dále zde můžete
m
zvol it způsob zo
obrazení
názzvů ulic či na
atočení úhlu pohledu.

Re
egion
Slo
ouží pro výbě
ěr jazyka, ře
eči hlasové navigace,
n
či regionální nnastavení zo
obrazení
vzd
dálenosti a času.

asa
Tra
Um
možňuje zakázat či povo
olit určité ty
ypy silnic pro
o výpočet trrasy. Lze například
nasstavit, aby vypočtená tra
asa nevedla přes placen
né úseky nebbo dálnice. V menu
mů
ůžete také na
astavit upozo
ornění na pov
volenou rych
hlost.

Os
sobní
Zob
brazí menu umožňujícíí Vaše osob
bní nastavení bodů záájmu POI v aplikaci
Dynavix. Dále můžete na
astavit Vaši domácí ad
dresu pro neejrychlejší započetí
z
navvigování.
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Po
odsvícení
Nastavení pods
svícení disple
eje pro denn
ní a noční rež
žim.

Zařízení
Um
možňuje kalib
brovat disple
ej, resetovat GPS přijíma
ač, uvést naavigaci do to
ovárního
nasstavení či na
astavit přijíma
ač aktuálních
h dopravních
h událostí TM
MC.

7. Na
avigace
e pro nákladn
n
ní vozidla
Do mapovvých podkladů jsme přid
dali speciáln
ní údaje, jak
ko jsou nos
snosti mostů
ů, výšky po
odjezdů či
šířky siln
nic, které v praxi uplatn
ní řidiči náklladních auto
omobilů. Stačí, když řidiič uvede do
o navigace
Dynavix s mapovými podklady
p
pro
o TIR základn
ní údaje o ná
ákladním voz
zidlu.
Navigace pak vyhledá
á optimální trasu
t
s ohle
edem na parrametry nákla
adního autom
mobilu, napřříklad jeho
hmotnost a rozměry. Takto vyb
bavené nav
vigace jsou
u určené speciálně prro řidiče nákladních
automobilů.
Tato funkc
kce se týká po
ouze speciállních navigaccí pro řidiče nákladních
n
automobilů
a

astavení voz
zidla
Na
Zo
obrazí zadáv
vací dialog, ve kterém můžete jed
dnoduše vypplnit parame
etry svých
vo
ozidel, jako je
e výška, šířka
a, délka, váh
ha a váha na nápravu.
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8. Mu
ultiméd
dia
Možnosti multimédií se
s liší v závislosti na ko nfiguraci zařřízení, někte
eré funkce neemusejí být dostupné.
V tomto m
manuálu uvád
díme komple
etní výčet dosstupných fun
nkcí Dynavix.
Multimediální centrum
m spustíte tla
ačítkem Multtimédia z hla
avního menu
u navigace. V některých zařízeních
jsou multimédia dostupná z menu navigačního
o zařízení, viz
z poznámka níže.
hlížeč obráz
zků
Proh
Zobrrazí obrázky
y ve formáttu JPEG ulo
ožené na paměťové
p
kaartě nebo v paměti
zařízzení.

hrávač videa
a
Přeh
Zobrrazí seznam videí ve form
mátu WMV uložených
u
na
a paměťové kartě nebo v paměti
zařízzení a umožn
ní jejich přeh
hrávání.

hrávač hudb
by
Přeh
Zobrrazí seznam hudebních stop ve forrmátu mp3 a umožní jeejich přehráv
vání. Je
možn
no zobrazit seznam
s
hude
ebních soubo
orů, alb, auto
orů nebo playy listu.

v
FM vysílač
Nasttavení frekvence FM vvysílače. Po naladění stejné
s
frekveence na au
utorádiu,
může
ete hlasové
é povely či přehrávané
é mp3 soub
bory posloucchat přímo z repro
sousstavy vozidla.

hlížení budo
ov
Proh
Význ
namné histo
orické a kullturní budov
vy jsou v mapě
m
zobrazzeny v reáln
ném 3D
pohle
edu (tzv. landmark). Po
oložka umož
žňuje jejich prohlížení ppodle státu, kde se
nach
házejí. Tlačítkem Navigo
ovat spustíte navigaci přím
mo k takové budově.
Ve verzi
v
pro zařízení PDA/M DA je tato po
oložka dostu
upná z hlavníího menu Na
ajít cíl >
Proh
hlížení budo
ov

ění: V některrých zařízen
ních není m
multimediální centrum so
oučástí Dynaavix. Pro přřechod do
Upozorně
multimediiálního centra
a zařízení je pak možný p
pouze po uk
končení aplik
kace Dynavixx.
Pro přech
hod do multim
mediálního centra stiskně
ěte Ukončit. V menu naviigačního zařřízení potom vyhledejte
tlačítko prro spuštění audio
a
či video
o přehrávače
e, nebo pro prohlížení
p
ob
brázků.
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9. Exttra
Telefon
n
Víceúčelo
ová navigačn
ní zařízení Dynavix
D
je m ožno propojit s mobilním
m telefonem, takže moho
ou sloužit i
jako hand
dsfree. Dostu
upnost této fu
unkce se liší v závislosti na
n konfiguraci zařízení.
Je-li zařízzení vybave
eno bluetootth je možno
o nastavit propojení s te
elefonem přřímo z hlavn
ního menu
navigace tlačítkem Ex
xtra > Telefo
on.

pro připojeníí telefonu
Postup p







Zapně
ěte bluetooth
h na vašem mobilním
m
tele
efonu.
Stiskn
něte tlačítko Nastavení a zapněte blu
uetooth na na
avigačním za
ařízení tlačítkkem ON/OFF
FF.
Klikně
ěte na Připojit a v pravém dolním
m rohu stiskn
něte tlačítko
o pro vyhleddání zařízen
ní. Vyberte
zaříze
ení, které chcete připojit kliknutím, p
poté spárujte mobilní tele
efon a navigaaci tlačítkem
m v pravém
horním
m rohu tlačítkem Conn
nect. Během
m párování zařízení
z
jste vyzváni proo zadání ov
věřovacího
hesla. Postupujte podle pokyn
nů na displejíích mobilního
o telefonu a navigace.
párování zaříízení lze načíst telefonní seznam, stis
skněte Konta
akty > Impo
ort.
Po sp
Nyní jje možné zahájit nebo přřijmout hovorr.

Pomoc
c
K co nejrrychlejšímu vyhledání
v
po
otřebné pom oci je určeno menu Pom
moc v sekcii Extra. V to
omto menu
můžete vyyhledat nejblližší čerpací stanici, policcejní stanici, nemocnici, či
č autoopravnnu.
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Záznam
m jízd

nam jízd
Zázn
Otevvře dialog, díky
d
kterému
ávat údaje ppotřebné k vytvoření
v
u je možno zaznamená
knih
hy jízd.
Podrobněji viz ka
apitola Evide
ence jízd.

Zázna
am jízd
Spusttí dialog zázznamu jízd. Umožňuje zadat řidičee, vozidlo, ty
yp jízdy
(souk
kromá, služe
ební) a popis jízdy. Povolíte-li zázznam jízd, bude
b
se
zazna
amenávat ka
aždá projetá trasa.
t

Tankování
Vyvolá dialog pro zadání údajjů o tankován
ní. Tlačítkem
m Zobrazit zo
obrazíte
všech
hny záznamyy o tanková
ání. Předvyp
plněno je m
místo podle aktuální
pozice
e.

Začáttek jízdy
Zahájjí záznam jízzdy pro účely
y evidence jízd, ze kteréé je pomocí Dynavix
Mana
agera možné vytvořit knih
hu jízd.

ec jízdy
Kone
Ukonč
čí záznam j ízdy a zobrrazí údaje o projeté trasse. Trasu je možné
ukonč
čit až po ujettí určité vzdá
álenosti.

¨
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10. R
RDS-T
TMC
Víceúčelo
ová zařízení Dynavix mohou být vyba
avena interním nebo exte
erním RDS-T
TMC přijímačem podle
technickýcch specifikaccí každého modelu.
m
Neníí-li navigace vybavena in
nterním přijím
mačem a nen
ní-li externí
přijímač (vviz obrázek níže) součás
stí balení lze
e k navigacím
m tento přijím
mač dokoupitt v e-shopu společnosti
s
Dynavix.
RDS-TMC
Externí R
Standardn
ní přijímač RDS-TMC
R
nabízený spole
ečností Dyna
avix je vyobra
azen a popsáán na obrázk
ku níže.
Upozorně
ění: Software
e Dynavix 9 podporuje n
následující TMC
T
přijíma
ače: Amarylloo, GNS a Royaltek
R
(k
zakoupen
ní v e-shopu společnosti Dynavix). Osstatní přijíma
ače a způsob
by přijímání T
TMC zpráv nemusí
n
být
v navigaččním softwaru
u korektní.

Postup in
nstalace





Zapojjte autonabíje
ečku.
Připojjte autonabíječku zakonč
čenou mini U
USB konektorrem do RDS-TMC modullu.
Připojjte k modulu externí anté
énu
Zapojjte modul do
o USB konek
ktoru navigacce (u naviga
ací Dynavix Atto,
A
Dynaviix Nano, Dyn
navix Tera
zapojtte TMC mod
dul do USB konektoru na aktivním drž
žáku).
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ní RDS-TMC v Dynavix
Nastaven
RDS-TMC
C přijímač na
astavíte klikn
nutím v hlavvním menu na
n Nastavení > šipka v ppravém doln
ním rohu >
Nastavení RDS-TMC. Zobrazí se menu, kde m
můžete povollit používání RDS-TMC (vviz obrázek níže).
Seznam T
TMC událosttí zobrazíte stisknutím
s
tla
ačítka TMC události.

Port TMC
C zařízení by měl být nasttavený na ho
odnotu ‘auto’.
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11. Z
Záznam
m jízd, tvorba
a knihy
y jízd
Software Dynavix nab
bízí svým uživatelům funkkci umožňujíící vytvářet knihu
k
jízd gennerováním z evidence
všech jízd
d. Tuto funkcci ocení především zamě stnanci se služebními vo
ozy, kteří veddou knihu jízd. Dynavix
pro tento účel může využívat hne
ed několik u
uživatelů, kte
eří mohou za
adat své jmééno a vozidlo. Postup
vytvoření knihy jízd spočívá v exportu
e
služžebních cestt týkajících se konkrétnního vozidla z celkové
evidence jízd, která za
ahrnuje data o jízdách vššech vozidel a řidičů.

11.1.

Zázn
nam trasy v Dynavixx

V hlavním
m menu navig
gace vybereme Extra > Záznam jízd > Záznam
m jízd. Otevřee se dialog pro
p zadání
řidiče, vozzidla a určení soukromé
é nebo služe
ební jízdy. Je možné tak
ké cestě přiddat podrobnější popis.
Přepínač Povolit zázn
nam jízd zajistí, aby se zzaznamenáv
vala každá tra
asa.
Pokud chccete trasu za
aznamenáva
at i v případě , že není spo
očtena trasa, je nutné za pnout Povollit záznam
jízd. Před
d trasou potté na obrazo
ovce Extra > Záznam jízd
j
stisknětte tlačítko Za
Začátek jízdy
y. Aby byl
vytvořen zzáznam, resp
p. aby bylo možno
m
ukonččit trasu, je nutné ujet alespoň 100 meetrů.

11.2
2.

Ukon
nčení záznamu trassy

Je-li zapn
nuta volba Povolit
P
zázna
am jízd v d
dialogu Extra
a > Záznam
m jízd > Zázznam jízd provádí
p
se
záznam ttrasy při kažždém pohyb
bu, je-li napllánována tra
asa. Záznam
m trasy se aautomaticky zahájí při
detekci po
ohybu a ukon
nčí se při dos
sažení cíle trrasy.
Záznam je možné ukkončit i v prů
ůběhu navig
gování stiskn
nutím Extra > Záznam jjízd > Ukon
nčit trasu,
zobrazí se
e informace o uskutečněné trase, kte
eré je možné dále editova
at.

11.3
3.

Expo
ort dat z Dynavix
D

Pro další zpracování pomocí aplikace Evide
ence jízd, ktterá je souč
částí Dynavixx Managera
a, je nutné
projeté tra
asy exportovvat z navigace. Pro exporrt stiskněte Extra
E
> Záznam jízd > Zááznam jízd > Export.
V dialogu
u exportu má
áte možnost zvolit si od jakého data
a, k jakému datu chcetee tento expo
ort provést.
Položka Od zobrazu
uje datum posledního e
exportu, implicitně je tedy export nnastaven tak
k, aby byl
ovat, všechnna data lze exportovat
proveden od data exxportu předešlého. Data exportu je možno edito
přepnutím
m tlačítka Exp
portovat vše
e. Pro exportt stiskněte tla
ačítko Exporrt.
Vypíše se
e obrazovka s cestou, kam
m byla data exportována
a. Zpravidla v tomto formáátu:
\SDMMC\\dynavix\user\journeyStat_20100409_
_20100409s
s.csv
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Umístění exportované
ého souboru
u se může liššit podle kon
nfigurace za
ařízení, vždyy se ale zobrrazí cesta,
kam byl e
export dat pro
oveden.

11.4
4.

Zpra
acování da
at v PC

Pro zpraccování exporrtovaných da
at slouží ap likace Evide
ence jízd, kte
erá je součáástí Dynavix Manager.
Instalace Evidence jízzd se zahájí při
p jejím prvn
ním spuštění.
Postup




Exporrtujte data v navigaci
Propo
ojte navigačn
ní zařízení s PC a spusťte
e Dynavix Manager a přihlaste se ke svému účtu (vytvoření
účtu vviz Dynavix Manager)
M
V Dyn
navix Manag
ger přejděte do sekce E
Evidence jízd
d > Načíst nebo
n
zpraccovat data z navigace
Dyna
avix.

stí Dynavix Manageru
Popis ovlládacích čás
1 – Výběrr souboru Evvidence jízd pro
p načtení

A – Tlačítko
T
impo
ortu dat z naavigace

2 – Výběrr souboru Evvidence pohonných hmo
ot pro
načtení

B – Zobrazí
Z
všec
chna data

3 – Údaje
e o jízdách im
mportované z Dynavix




C – Filtrování
F
dat
D – Tlačítko
T
spuš
štění Eviden ce jízd

ěte na tlačítkko Importov
vat ze zaříze
ení
. V navigaci exportované
e
soubory se načtou do
Klikně
okna Údaje o jízd
dách importo
ované z navvigace Dynav
vix. Vyberte kliknutím daata, která ch
hcete dále
zpraccovávat. Podrržíte-li kláves
su CTRL, mů
ůžete vybrat více souborů.
Poté kklikněte na Spustit
S
Evid
denci jízd.

Tip: V pří
řípadě, že jsste již dříve pracovali s E
Evidencí jízd
d a vytvořili jste už souubor Evidenc
ce jízd, do
kterého cchcete přidat další nové
é údaje, vyb
berte nejprve
e v Dynavix Manageru Soubor Evid
dence jízd
(oblast 1,, oblast 2), který se má
m načíst. Po
oté kliknutím
m označte exportované
e
soubory v části
č
okna
označené
é jako Údaje
e o jízdách importovan
né z navigac
ce Dynavix (oblast 3). Kliknutím na
n Spustit
Evidenci jízd otevře
ete sešit Ev
vidence jízd
d, která obs
sahuje dříve
e zpracovanná data a data
d
nově
exportova
aná.
Poznámka
a: Evidence jízd bude

11.5
5.

Prácce s Evide
encí jízd – vytvořeníí knihy jízd
d

Aplikace E
Evidence jízd je vytvořen
na jako stand
dardní soubo
or MS Excel 2000 (.xls) s využitím obslužného
o
systému V
VBA maker. Po zaveden
ní do prostře
edí MS Exce
el je hlavní nabídka doplnněna o polož
žku Kniha
jízd. V MS
S Office 2007
7 se uvedená položka m enu – Evide
ence jízd nac
chází pod voolbou Doplňk
ky.
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Upozorně
ění: pro bezp
problémový běh
b aplikace jje třeba povo
olit Makra v otevřeném
o
ssešitu Excel.
Aplikace o
obsahuje 3 liisty – každý list umožňuje
e jeden typ výstupu:
v




Celko
ová evidence
e jízd,
Evide
ence PHM – sledování
s
sp
potřeby,
Kniha
a jízd.

Sestaven
ní Knihy jízd
d
1. P
Přepněte se na
n list Kniha jízd.
2. Stiskněte tlačítko Nová.

Otevře se forrmulář, ve ktterém lze vyybrat poznáv
vací značku, pro kterou vytvořit knih
hu jízd. Je
3. O
m
možné zadat všechny úda
aje potřebné k vedení kniihy jízd.
4. Stiskněte Pou
užít pro zobrazení knihy jjízd, nebo OK pro potvrzení a odsouhhlasení formuláře.
a jízd je optim
malizována pro
p tisk.
Tip: Kniha
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12. V
Vlastníí body zájmu (POI)
Navigační software Dyynavix umož
žňuje přidáva
at do navigac
ce množství vlastních
v
boddů zájmu. Ty
yto body je
možno im
mportovat hro
omadně, což proces impo
ortu výrazně zrychluje.

12.1.

Přidá
ání bodu zájmu
z
(PO
OI) v Dyna
avix

Přidat vlasstní bod zájm
mu POI je v softwaru
s
Dyn
navix možný třemi způsoby:
1. V hlavním me
enu zvolte Ma
apa, zobrazíí se mapa. Stiskněte
S
akktuálního zob
brazení bude
e přidán k PO
OI.

> Přidat k B
BZ, středový bod mapy

2. V případě, že
e jste již deffinovali své o
oblíbené cíle
e, je možné tyto body ppřidat k bodů
ům zájmu.
Stiskněte Najíít cíl > Oblíb
bené cíle > V
Více > Přidat k BZ.
3. V případě, že
e už jste zad
dali dříve allespoň jeden
n cíl navigov
vání, zobrazzí se tento v seznamu
ne
edávných cíllů a je možno
o ho přidat k bodům zájm
mu. Stiskněte
e Najít cíl > N
Nedávné cílle > Více >
P
Přidat k BZ.

12.2
2.

Úpra
ava vlastních bodů zájmu (PO
OI) v Dyna
avix

Vlastní bo
ody zájmu zo
obrazíte a up
pravíte stiskn
nutím Najít cíl
c > Body zá
ájmu > Vlasttní POI > po
oté klikněte
na vybran
ný bod. Edito
ovatelné jsou všechny úd aje s výjimko
ou pozice.

12.3
3.
Impo
ort bodů zájmu (P
POI) – přřidání jednotlivého bodu v Dynavix
M
Manageru
u
Import bo
odů zájmu se
s uskutečň
ňuje s pomo
ocí aplikace Dynavix Manager. Boddy je možno
o přidávat
jednotlivě nebo lze na
ačíst celý sez
znam POI ulo
ožených v so
ouboru typu .csv, který m
má předepsan
ný formát.
V Dynavixx Manageru přejděte do
o sekce POII > Vlastní body zájmu
u, otevře se níže popsa
aný dialog.
Tlačítkem
m Přidat POI vytvoříte vla
astní POI, kte
erý můžete dále editovat v oblasti 2.
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Popis ovlládacích čás
stí Dynavix Managera
1 – Sezna
am vytvořenýých bodů zájmu

A – Otevře
O
nové zadávání PO
OI

2 – Oblasst editace bod
dů zájmu

B – Načte se
eznam bod ů zájmu z externího
soub
boru
C – Uloží se
eznam ručn ě vytvořený
ých nebo
edito
ovaných POI
D – Uloží
U
seznam
m POI na urččité místo
E – Odešle
O
body
y zájmu do naavigace

12.4
4.



Přidá
ání více bodů zájm u – hroma
adný impo
ort v Dyna
avix Manageru

Připojjte navigační zařízení k počítači
p
a sp
pusťte Dynav
vix Manager a přihlaste sse ke svému účtu (více
viz Dyynavix Manager)
V Dyn
navix Manag
geru přejděte
e do sekce P
POI > Vlastn
ní body zájm
mu, otevře see výše popsa
aný dialog.
Stiskn
něte tlačítko pro import bodů
b
z extern
ního souboru
u Otevřít do
okument
požad
dovanému fo
ormátu, načto
ou se body zzájmu v části okna 1.






. Odpovídá
á-li soubor

.
Stiskn
něte tlačítko Odeslat do navigace
n
Vypně
ěte aplikaci Dynavix
D
Man
nager.
Spusťťte aplikaci Dynavix,
D
pokud se nespu
ustí sama. Prro import bod
dů do Dynavvix stiskněte Nastavení
N
> Více
e > Osobní > Import / Export,
E
otevřře se seznam
m dostupných
h souborů, kt
které mají ste
ejné názvy,
jako ssoubory načttené v Dynav
vix Manageru
u.
Kliknu
utím vyberte soubor, kterrý chcete imp
portovat a po
otvrďte tlačítk
kem Import.

Tip: Na webových stránkách
s
Dy
ynavix si mů
ůžete stáhnout aktuálníí databázi bbodů zájmu obsahující
Radary a Riziková míssta
UPOZOR
RNĚNÍ: Neim
mportujte sou
ubory, které mají tisíce položek, neboť může ddojít k zahlce
ení paměti
zařízení. P
Pokud naimp
portujete tisíc
ce bodů zájm
mu, tak může
e docházet ta
aké ke zpom
malení odezv
vy zařízení,
při práci s mapou nebo vyhledávání.
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13. Dynavix Manager
Pro aktualizace softwaru, zálohování, import a export dat, tedy pro případy, kdy je nutno navigaci propojit
s PC pomocí USB rozhraní je třeba mít nainstalován synchronizační software, který se liší podle
instalované verze operačního systému Windows v počítači. V případě, že není USB kabel součástí
balení, je možné ho dokoupit v internetovém obchodě společnosti Dynavix, sekce Příslušenství.
Díky tomuto nástroji máte přístup k řadě služeb:









aktualizace navigačního softwaru Dynavix pro všechna zařízení
zálohování uživatelského nastavení
informace o dostupných updatech mapových podkladů
možnost upgradu map 3R programu
editace vlastních bodů zájmu (POI)
zjednodušený přístup k exportovaným datům z Evidence jízd
rychlý přístup ke knize jízd
aktivace a stahování zakoupených mapových aktualizací

13.1.

Instalace Dynavix Managera

Potřebné vybavení



Počítač s připojením k internetu a operačním systémem Windows XP a vyšším.
Na počítači musí být nainstalován:

Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1

synchronizační program ActiveSync (Windows XP), popř. Windows Mobile Device Center
(Windows Vista, Windows 7).
Více informací na stránkách společnosti Microsoft nebo v sekci Podpora > FAQ na stránkách
Dynavix.

13.2.

Registrace uživatele v Dynavix Manager

Pro správu zařízení, tedy aktualizaci software, stahování nových map v rámci 3R programu je nutné
nejprve registrovat účet v Dynavix Manageru.
1.
2.

Spusťte Dynavix Manager (více na www.dynavix.cz/dynavix-manager.html).
Zvolte vytvořit účet a vyplňte požadované údaje. Po odsouhlasení podmínek Ochrany osobních údajů stiskněte
Další.

Pozn.: Vytvoření účtu je možné také v dialogu v sekci Registrace > Vytvoření uživatelského účtu.
3.
4.

5.

Resetujte zařízení. Pozice tlačítka reset se liší, postupujte podle manuálu, který je obsahem balení. Nestačí jen
vypnout displej zařízení. Zařízení PDA/MDA není nutné resetovat – tento krok přeskočte.
Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyčkejte, než počítač detekuje vaše zařízení, poté stiskněte
Identifikovat. Zobrazí se obrázek vašeho zařízení. Potvrďte OK a vyčkejte, než se zařízení připojí k Dynavix
Manager. V případě identifikace mobilního zařízení PDA/MDA v tomto dialogu ještě vyberte umístění, kam se
má instalovat aplikace Dynavix.
Po připojení zařízení stiskněte Dokončit pro vytvoření uživatelského účtu.

5.1.

Aktualizace softwaru

Bezplatná aktualizace na Dynavix 9 je možná pouze pro zařízení vybavená softwarem Dynavix 8. Pro
uživatele verze Dynavix 7 je určen placený upgrade (více informací v e-shopu společnosti Dynavix v
sekci Upgrade/Update). Podrobný postup aktualizace je dostupný na webových stránkách Dynavix
v sekci Podpora.
Tento obecný postup není určen pro zákazníky, kteří obdrželi Dynavix Nano jako dárek v
prodejnách Mountfield! Postup aktualizace na Dynavix 9 pro toto zařízení je ke stažení na
webových stránkách Dynavix v sekci Podpora > Manuály.
Spusťte aplikaci Dynavix Manager a připojte navigační zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Nejste-li
přihlášeni, stiskněte tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu.
1.

Přejděte do sekce Home > Stahování a instalace > Tovární nastavení. Otevře se dialog Typ instalace, zvolte
Stáhnout a instalovat.
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2.

Vybertte aktuální dostupnou verzi software* zašškrtnutím chec
ckboxu a potv
vrďte Další. Pooté vyberte po
ožadovanou
mapu a potvrďte tlaččítkem Dokon
nčit.

Pozn.: Bě
ěhem instalacce neodpojujjte zařízení o
od počítače. Pokud jste vyzváni
v
k přip
ipojení pamě
ěťové karty
(urychleníí instalace na
n starších modelech),
m
vvyjměte ji ze
e zařízení a připojte k ppočítači pom
mocí čtečky
karet.
Pozn.: Do
oba instalace
e je závislá na konfiguracci počítače a rychlosti inte
ernetového ppřipojení. V případě,
p
že
Vás DM vvyzve k přep
pnutí do sync
chronizačníh o (ActiveSyn
nc) modu, po
otvrďte tentoo požadavek stisknutím
tlačítka
na ob
brazovce zaří
řízení.
3.

Po insstalaci se spusstí automatick
ký restart zaříízení. Spusťte
e navigaci Dyn
navix, pokud sse nespustí automaticky.
a
PDA/M
MDA zařízení není nutné res
setovat – tento
o krok přeskočte.

Pozn.: V p
případě, že restart neprroběhne auto
omaticky, re
esetujte zaříz
zení. Pozice tlačítka Res
set se liší,
postupujte
e podle manuálu, který je
e obsahem b
balení.
4.

5.

Během
m spuštění Dyynavix 9 jste vyzváni
v
k zadá
ání aktivačníh
ho kódu. Tento
o kód je neleppený v krabicii k zařízení.
Zadejtte kód a stiskkněte Další. Je-li zařízení p
připojeno k po
očítači, stiskně
ěte Získat klííč přes intern
net. Není-li,
odešle
ete SMS v požžadovaném tvaru na uveden
né číslo.
Stiskněte Další a vyčkejte
v
zave
edení aplikace
e Dynavix 9. Software Dyn
navix 9 s odppovídajícími mapami
m
byl
alován.
nainsta

Upozorně
ění: Dovolujjeme si vás upozornit, žže při přechodu na novo
ou verzi Dynnavix 9 se nezachová
n
uživatelskké nastaveníí. Po přecho
odu na Dyna
avix 9 není možné
m
se vrrátit k předeššlé verzi (Dy
ynavix 7 a
Dynavix 8
8).
* Tento p
postup se lišší pro zařízení Dynavixx Nano,která
á bylo možn
no získat jakko dárek v prodejnách
p
Mountfield
d.
Upozorně
ění: Dovoluje
eme si vás upozornit, žže při přecho
odu na novo
ou verzi Dynnavix 9 se nezachová
n
uživatelskké nastaveníí. Po přecho
odu na Dyna
avix 9 není možné
m
se vrrátit k předeššlé verzi (Dy
ynavix 7 a
Dynavix 8
8). Dojde-li k přerušení stahování
s
akktualizace, Dy
ynavix Mana
ager při příšttím připojeníí pokračuje
ve stahovvání od přeru
ušení.

5.2.

Aktualizace map
m

Spusťte a
aplikaci Dyna
avix Manage
er a připojte zařízení k počítači
p
pom
mocí USB kaabelu a přihla
aste se ke
svému úččtu.
1. P
Přejděte do sekce Registtrace > Regiistrace zako
oupených doplňků, otevvře se dialog
gové okno,
do
o kterého za
adejte registra
ační kód uve
edený na zad
dní straně ná
ávodu, který obdržíte při zakoupení
prroduktu. Potvvrďte tlačítke
em Další pro
o ověření kód
du, poté stisk
kněte Dokon
nčit.
2. P
Přejděte do se
ekce Home > Stahován
ní a instalace
e > Aktuálníí dostupná vverze, otevře
e se dialog
Ty
Typ instalace
e, zvolte Sttáhnout a iinstalovat. Vyberte aktuální dostuupnou verzi software*
za
aškrtnutím checkboxu a potvrďte Da
alší. Poté vyb
berte v přede
ešlém kroku registrovano
ou mapu a
sttiskněte Dok
končit.
3. P
Po instalaci re
esetujte zaří
řízení a spusťťte navigaci Dynavix pok
kud se nespuustí automaticky.
4. P
Po spuštění Dynavix 9 jste
j
vyzvánii k zadání desetimístné
ého aktivačnního kódu. V Dynavix
M
Manageru pře
ejděte do se
ekce Home > Stahová
ání a instala
ace > Inform
rmace o mo
ožnostech
ak
ktualizace > záložka Registrova
ané produk
kty. Kliknutíím vyberte registrovanou mapu.
D
Desetimístný aktivační kó
ód k mapám
m, které jste právě nains
stalovali, se zobrazí v pravé
p
části
okkna.
5. Zadejte kód v navigaci a stiskněte OK
K. Je-li zaříz
zení připojen
no k počítačii, stiskněte Získat
Z
klíč
přes internett. Není-li, ode
ešlete SMS v požadovan
ném tvaru na uvedené čísslo.
6. Stiskněte Dallší a vyčkejte zavedení aplikace Dy
ynavix 9. Sofftware Dynavvix 9 s odpo
ovídajícími
m
mapami byl na
ainstalován.
* Pro zaří
řízení Dynaviix Nano, které zákaznícíí získali jako
o dárek v pro
odejnách Moountfield, vyb
berte verzi
Dynavix N
Nano. Pro za
ařízení Dynav
vix Delta III je
e nutno vybrrat software Dynavix
D
Deltta III +.
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Upozornění: Dovolujeme si vás upozornit, že při přechodu na novou verzi Dynavix 9 se nezachová
uživatelské nastavení. Po přechodu na Dynavix 9 není možné se vrátit k předešlé verzi (Dynavix 7 a
Dynavix 8).
Poznámka: Dojde-li k přerušení stahování aktualizace, Dynavix Manager při příštím připojení pokračuje
ve stahování od přerušení.

5.3.

Import bodů zájmu (POI) pomocí Dynavix Manager

Import bodů zájmu pomocí Dynavix Managera je popsán v kapitole Vlastní body zájmu (POI) tohoto
manuálu.

5.4.

Tvorba knihy jízd

Postup vytvoření knihy jízd pomocí Dynavix Managera a aplikace Evidence jízd je popsán v kapitole
Záznam jízd, tvorba knihy jízd tohoto manuálu.
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6. Dodatek
Neustálý vývoj produktů Dynavix může vést k tomu, že některé informace v této příručce nebudou zcela
aktuální. Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Společnost Dynavix není odpovědná za technické, redakční chyby či vynechávky v tomto dokumentu;
rovněž nezodpovídá za škody vyplývající z výkonu jeho použití.
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