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1.

Jak nainstalovat RESCUE NAVIGATOR

1. Krok - Instalace: Na zařízení s OS Android 4.0 a výše spusťte Obchod play a
vyhledejte klíčové slovo „rescuenavigator“ a nainstalujte aplikaci. V případě, že Vám
Vaše zařízení aplikaci nenalezne, pošlete e-mail na adresu jsdh_support@pointx.cz
s žádostí o zaslání aplikace Rescue Navigator.

2. Krok - registrace: Po instalaci aplikaci spusťte a vyplňte registrační formulář.
Do formuláře uveďte telefonní číslo a e-mail na kontaktní osobu ve Vaší jednotce, kterou
může kontaktovat tým podpory Rescue Navigator, v případě potřeby.
Do kolonky JPO uveďte název Vaší jednotky + volací znak techniky, kterou chcete k licenci
spárovat + RZ (SPZ) této techniky.
Příklad: Příbram, PPB740, 3S3 2560
PIN získáte na adrese jsdh_support@pointx.cz. Napište z jakého kraje je Vaše jednotka,
PIN Vám bude zaslán odpovědí na Váš e-mail.
Po potvrzení registrace dochází k automatickému odeslání žádosti na spárování licence na
KOPIS. O úspěšném dokončení registračního procesu budete informováni e-mailem na Vámi
uvedenou e-mailovu adresu v registračním formuláři.
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2. Jak používat RESCUE NAVIGATOR (RN)

Hlavní obrazovka RN:

Hlavní MENU

Spustí navigaci

Utlumí jas na přednastavenou úroveň
(v MENU/Nastavení)
Identifikační číslo spojového prostředku

Otevře číselník pro
odesílání statusů
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Po stisknutí odešle na KOPIS status
00 – žádost o spojení
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Nastavení aplikace RN: Kliknutím na Hlavní MENU zvolte Nastavení

Doporučujeme zaškrtnout volby:
„Odeslání statusu z navigační obrazovky dlouhým stiskem – ochrana proti náhodnému
odeslání stavu vozidla během jízdy na místo události
„Vibrace při odeslání statusu“ – zařízení Vás vibrací upozorní, že danou akci provedl
„Povol stavová tlačítka na externí mapě“ – umožní odesílat automaticky nabídnuté statusy
přímo z navigační obrazovky.

Není potřeba zaškrtávat volby:
„Používej SMS jako záložní kanál“ se použije pouze v případě potíží s příjmem příkazů
k výjezdu na zařízení.
„Povol tlačítko mapa pro zobrazení externí mapy“ – pouze znovu otevře Google mapy

Typ navigace ponechte Google navigace, pokud budete používat pro navigaci právě
navigaci Google.
Budete-li chtít pro navigaci používat navigace Here, WAZE, nebo BeOnRoad, zvolte typ
„Ostatní navigace“
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Příjem výjezdu:
Zařízení vydává výstražný tón a objeví se tato výjezdová obrazovka se základními
informacemi o události
Zobrazí detailnější příkaz k výjezdu

Krátkým stiskem Navigovat
automaticky odešle status 1-Výjezd
a spustí navigaci

Dlouhým stiskem odešle 1-Výjezd,
ale nezačne navigovat

Dokumentace Zdolávání Požáru – není určeno pro JSDH

Okno navigace:

Krátkým stiskem skryje tlačítka statusů
Dlouhým stiskem změní panel tlačítek
svou polohu na displeji zařízení

Dlouhým stiskem přepne do základní
obrazovky RN
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Panel tlačítek se statusy – POZOR, nutno
povolit v MENU, viz. výše
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Historie statusů:

MENU u konkrétní události

Aplikace RN je po spuštění v chodu na pozadí zařízení.
Pro úplné vypnutí aplikace je nutné ji odhlásit:
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