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Sme radi, že ste si zvolili náše zariadenie
NAVIC 400! 
Pozorne si prečítajte informácie na 
nasledujúcich stránkach, aby ste mohli 
navigačné zariadenie používať 
optimálne. Dúfame, že si s novým NAVIC
400 užijete cyklistiku i pešiu turistiku!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa im vyhli nehode či úrazu:

• Toto navigačné zariadenie je iba pomôckou na orientáciu a navigáciu a nemôže 
nahradiť primerané posúdenie situácie.

Vždy sa prispôsobte podmienkam, terénu a použitej ceste. Nikdy nenasledujte trasy
ani návrhy trás, ktoré zahŕňajú nebezpečný alebo nezákonný štýl jazdy.

• Pri jazde na bicykli sa musia dodržiavať aj pravidlá cestnej premávky a tie majú 
vždy prednosť pred trasami navigačného zariadenia.

• Navigačný prístroj nikdy neobsluhujte počas jazdy, nechajte sa len navigovať 
počas jazdy alebo behu. Nedajte sa rozptyľovať použitím prístroja.

• Upozorňujeme, že CicloSport K.W. Hochschorner GmbH nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za škody spôsobené obsluhou zariadenia počas jazdy na bicykli.

• Použité mapové podklady môžu obsahovať nepresné alebo neúplné údaje. Preto 
skontrolujte, či je vypočítaná trasa zmysluplná a v prípade potreby vyberte vlastnú
alternatívnu trasu.

UPOZORNENIE: Navigačný prístroj nie je vhodný na použitie ako navigačný 
systém vozidla!

Prevádzková teplota: max. -10 ° C až 60 ° C. Skladovacia teplota: -20 °C až 70 °C.

PRVÉ KROKY

Montáž konzoly na riadidlá bicykla. 
Vyberte si správne gumené podložky pre
riadidlá a umiestnite ich.
Teraz umiestnite držiak na požadované 
miesto na riadidlách a pevne utiahnite 
skrutku.
Teraz otočte NAVIC do bajonetového 
zámku a skontrolujte, či je držiak správne
umiestnený a pevne upevnený.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ak zariadenie nefunguje správne, môžete ho resetovať:

Stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 15 sekúnd.

Pomocou 3 tlačidiel v spodnej časti displeja sa môžete posúvať doprava a doľava 
pre viacstránkové funkcie, prostredné tlačidlo vždy vás posunie o krok späť.
Prípadne môžete pracovať so systémom priamo na displeji, sledujte displej v dolnej
časti obrazovky v každom menu.
Listovať môžete tiež potiahnutím prsta doľava alebo doprava.
Pomocou tlačidla ON / OFF môžete zariadenie spustiť.
Ak už bolo zariadenie spustené, otvorí sa ponuka, v ktorej môžete zariadenie 
vypnúť a vykonať ďalšie dôležité nastavenia. Pomocou tlačidla nahrávania môžete 
spustiť a zastaviť nahrávanie.

PRVÉ SPUSTENIE

Pri prvom spustení NAVIC 400 je 
potrebné vykonať niekoľko základných 
nastavení.

Vyberte si jazyk a mapy, ktoré 
potrebujete a zadajte svoju domácu 
adresu.



HLAVNÉ MENU 

V hlavnom menu môžete pohodlne zobraziť všetky dôležité menu a funkcie. 
Navigation: Tu nájdete všetky navigačné funkcie.
Cockpit: Tu sa dostanete priamo do zobrazenia všetkých funkcií pre bicykel, 
dokonca aj bez aktívnej navigácie.
Tracks: Tu si môžete naplánovať a spravovať svoje trasy. 
History: Tu môžete vidieť svoje zaznamenané údaje.
Extras: Tu nájdete všetky "Extra" funkcie a nastavenia, ako sú GPX trasy alebo 
kompas.
Settings: Tu nájdete všetky nastavenia, pomocou ktorých môžete NAVIC 400 
podrobne nakonfigurovať. Tu nájdete aj profily. 
Dodatočné: Všetky jednotlivé menu sú farebne označené, a rovnaká farba 
pokračuje do posledného podmenu, aby ste mali lepší prehľad.

PROFILY
Nastavte si vlastné profily
Svoje profily môžete zmeniť v menu
"Extras" > Profiles („Doplnky“> 
Spravovať a upravovať profily).
Tu môžete napr. zmeňte profil bicykla, 
ak máte iný typ bicykla.

ZOBRAZENIA NAVIGÁCIE:
Ak klepnete na zväčšovacie sklo v pravom dolnom rohu, môžete mapu posúvať, zobraziť
legendy, (   ) alebo priblížiť alebo oddialiť.
Kliknite na mapu: Ak klepnete na miesto na mape, miesto bude označené zvýrazneným 
kolíkom a zobrazí sa adresa alebo pozícia. 
Ak klepnete na „Actions“, môžete navigovať na označené miesto alebo polohu uložiť.
Okrem toho môžete samozrejme kliknúť aj priamo na špeciálne ciele na mape.

DESTINÁCIA
V hlavnej ponuke vyberte položku 
Navigácia> Adresa (Navigation> Adress).
Pomocou zobrazenej klávesnice môžete 
zadať 1. mesto, 2. ulicu a 3. číslo domu. 
Potvrďte zadanie: Mesto, ulica a číslo 
domu, každý kliknutím na „Ďalej“(Next). 
Kliknutím na „Vypočítať“(Calculate) 
spustíte výpočet trasy. Prípadne môžete 
zadať ulicu kliknutím na „Centrum mesta“
(City centre) alebo do stredu ulice pri 
zadávaní čísla domu. Okrem zadania 
adresy máte k dispozícii aj ďalšie 
možnosti zadávania, napríklad - 
špeciálne ciele, body trasy alebo 
súradnice.

MOŽNOSTI TRASY

Vytvorte si svoju individuálnu trasu nastavením možností trasy. Po každom cieli 
môžete nastaviť možnosti trasy. Alebo klepnite na „Nastavenia> Navigácia> 
Možnosti trasy“ (Settings> Navigation> Route options) v hlavnej ponuke.

Teraz určte typ trasy:
Flat / rovina • preferencia trasy so stúpaním 0-4%
Mountainous / kopce • preferencia trasy so stúpaním 4-8%
Short / krátka • vypočíta najkratšiu trasu k cieľu
Linear distance / vzdušná čiara • počíta dĺžku vzdušnej čiary do cieľa



MOŽNOSTI TRASY

Vyberte dopravné trasy, ktoré chcete 
použiť, alebo ktoré chcete uprednostniť 
alebo sa im vyhnúť, napr. cesty, 
cyklotrasy alebo chodníky. Svoj výber 
potvrďte pomocou tlačidla „Ďalej“ (Next). 
Po výpočte trasy máte nasledujúce 
možnosti:

- Výpočet dvoch alternatívnych trás.

- Zobrazenie výškového profilu vypočítanej trasy.

- Zmena možností trasy.

- Zobrazenie informácií o trase.

- Spustí navigáciu do cieľa.

PRESUNÚŤ A ZMENIŤ
Po vypočítaní trasy pomocou zadania cieľa máte možnosť manuálne zmeniť 
vypočítanú trasu.
1. Po vypočítaní trasy klepnite na tlačidlo „Zmeniť trasu“      (Change route) a potom
na tlačidlo „Presunúť trasu“ (Drag route).
2. Klepnite na časť trasy, ktorú chcete zmeniť. Zobrazí sa značka.
3. Teraz klepnite (v okruhu 300 km) na miesto na mape, kam chcete trasu presunúť.
Nová trasa sa vypočíta a zobrazí. Pôvodný bod je zvýraznený. 
4. Zobrazia sa dve tlačidlá, pomocou ktorých môžete trasu ďalej upravovať.
      Vymazať bod - predtým nastavená značka sa odstráni.
      Opraviť bod a nastaviť ďalší bod - nastavená značka je prijatá a pevná, 
      vypočíta sa nová trasa.
Pevné body sú označené symbolom  
Pevný bod môžete kedykoľvek vybrať, presunúť alebo odstrániť.
POZNÁMKA: Ak je bod nastavený mimo cesty, systém vyhľadá najbližší spojovací 
bod k segmentu cesty a pomocou tohto bodu vypočíta trasu.

NAPLÁNUJ SI SVOJ OKRUH
Prostredníctvom funkcie „Plánovač trás“ (Tour planner) môžete zobraziť „Plánovací 
okruh“ (Plan circuit). Teraz si môžete naplánovať okruh buď z vašej aktuálnej polohy
alebo z ľubovoľného miesta, bodu záujmu, mesta alebo domácej adresy. Ďalej 
môžete nastaviť požadované parametre. Môže to byť napr. požadovanú vzdialenosť
alebo môžete tiež obmedziť trvanie okruhu.
Môžete zadať napr. 20 km alebo 3 hodiny. Teraz si môžete zvoliť, ako bude váš 
okruh vyzerať. Napríklad, ak by ste chceli naplánovať športovejšiu trasu, kliknite na 
„Kopce“(Mountainous), ak preferujete nenej náročný okruh, kliknite na „Rovina“ 
(Flat).
Potom môžete vybrať hlavné trasy, ktoré chcete podniknúť. Takže môžete napr. 
nastaviť, že hlavne chcete jazdiť na bicykli.
V hlavnej ponuke „Navigácia“ (Navigation) sa nachádza položka „Návrh trasy“ 
(Track Suggestion). Tu môžete mať trasy navrhnuté z bodu „A“ do bodu „B“ alebo aj
okruhy. Ak sa pohybujete z bodu „A“ do bodu „B“, dostane 3 návrhy trasy. Pre okruh
si môžete zvoliť dĺžku tréningu podľa dĺžky alebo trvania.
Tu si môžete vybrať z 3 okruhov, ktoré sa počítajú podľa vašich požiadaviek.

Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia po celú dobu záruky, pretože musí byť priložený k akejkoľvek reklamácii.

Konečný užívateľ dostáva 24-mesačnú záruku od dátumu predaja. Výrobok bol vyrobený pomocou najmodernejších výrobných postupov a bol 
podrobený prísnym kontrolám kvality. Pokiaľ by sa počas záručnej doby vyskytli akékoľvek chyby, obráťte sa, prosím, iba na výrobcu obchodné 
zastúpenie v danej krajine (NIE na maloobchodníka, od ktorého bol produkt zakúpený). Servisný kontakt: ciclo-service@ciclosport.de

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo vonkajšími vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo rozbitie).

Vyhlásenie o zhode: CicloSport K.W. Spoločnosť Hochschorner GmbH týmto vyhlasuje, že zariadenie NAVIC 400 spĺňa základné požiadavky a 
ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / EÚ (ČERVENÉ). Vyhlásenie o zhode sa nachádza na tejto adrese: www.ciclosport.de

Zákaznícky servis / kontakt: Ak je zariadenie nefunkčné alebo ak s ním máte problém, pošlite ho na nižšie uvedenú adresu a zohľadnite 
nasledujúce body.

1. Vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnom balení.

2. priložiť sprievodný list s opisom poruchy.

3. vašu úplnú adresu

4. kópiu dokladu o kúpe.

5. balík zasielajte s dostatočným poštovným

ADRESA VÝROBCU: CICLOSPORT K.W. HOCHSCHORNER GMBH, LOHENSTR. 11, 82166 GRÄFELFING, GERMANY

ADRESA DOVOZCU PRE SR: SK-PROFI BIKE S.R.O., ZVOLENSKÁ CESTA 23, 97405 BANSKÁ BYSTRICA 


