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Parkování

This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is ﬁnished)

Parkování
Znáte tu situaci, když zaparkujete auto na obřím parkovišti před nákupním centrem nebo ve spleti
uliček centra města, pak strávíte několik hodin na nákupech a nakonec, obtěžkáni taškami a balíčky,
vzpomínáte, kde jste svého plechového kamaráda nechali… Locus Map nabízí pomoc - zaznamená
GPS pozici vašeho auta, přidá jeho geotagované foto nebo poznámku, a dokonce vás alarmem
upozorní na blížící se expiraci parkovacího lístku!

Okno parkování
Obrazovka je rozdělena do dvou záložek:

Základní

Poloha - GPS souřadnice vašeho auta. Můžete je editovat různými metodami voliče pozice.
Zaparkováno v - datum a čas parkování (výchozí hodnotou je aktuální čas)
Parkovací hodiny - interval vašeho parkovacího lístku
Popis - pole pro případný bližší popis parkovacího místa
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Fotograﬁe zaparkování - zde vyfoťte své parkovací místo

Upozornění

Když se blíží čas vypršení vašeho parkovacího lístku nebo zaplaceného parkovacího interavalu, Locus
Map vás může upozornit - zatrhněte Upozornit.
Nastavení zvuku
Vypnout - všechny zvuky jsou vypnuty, upozornění pouze displejem a vibrací
Pípnutí - upozornění pípnutím. Nastavte si počet pípnutí od 1 do 10.
Vybrat zvuk - zvolte jakýkoli zvuk z úložiště vašeho přístroje
Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení zvuku.
Nastavení vibrace - viditelné pouze pokud váš přístroj disponuje vibrátorem (zpravidla
telefony)
Vypnout - vibrace vypnuta, alarm pouze zvukem a na displeji
Vzor - nastavte si vlastní vibrační vzor pomocí tří symbolů: '.' pro 200 milisekund vibrace,
'-' pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.
Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení vibrace.
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