
styczeń 2018 r.

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej
Niezbędnik kierowcy – asystent



Aplikacja Niezbędnik kierowcy - asystent przeznaczona jest na 
smartfony z wbudowanym systemem Android. Aplikacja dedykowana 
jest głównie osobom zmotoryzowanym, jednak niektóre funkcje jak np.
telefony alarmowe, SOS SMS, czy zapamiętywanie wybranego 
miejsca przydać się mogą każdemu np. grzybiarzom, turystom itp. 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz utrwalania  wiedzy
użytkownika  podczas  uruchamiania  aplikacji  wyświetlają  się  losowo

generowane tekstowe porady i informacje w większości związane z motoryzacją,  obsługą
samochodu, przepisami drogowymi itp. W czasie jej użytkowania wyświetlane są natomiast
inne  powiadomienia  tekstowo-graficzne,  jeśli  urządzenie  wykryje  brak  ruchu.  Pozwala  to
kierowcy skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu (nie jest rozpraszany w czasie jazdy).
Propozycje  nowych  przypomnień  i  porad  proszę  przekazywać  drogą  e-mailową  na  mój
adres.

Program przystosowany jest do korzystania zarówno w orientacji pionowej,  jak i poziomej
ekranu.

Aplikacja  składa  się  z  wielu  przydatnych  funkcji,  które  na potrzeby niniejszego  manuala
zostały  ponumerowane.  Poniższy  screen  przedstawia  ekran  startowy  wersji  2.8  (24-25)
Niezbędnika. 

Screen 1. Layout wersji 2.8
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Screen 2. Narzędzia przesuwanego - środkowego paska narzędzi

Opis najważniejszych funkcji:
Na ekranie startowym Niezbędnika, zwykle po kilku sekundach od uruchomienia pokaże się
aktualny  adres  (A) wraz  z  przybliżoną  dokładnością  (D) oraz  współrzędne  GPS  (G).
Ustalenie lokalizacji zostanie potwierdzone zmianą koloru diody statusu (S) z czerwonego na
zielony.  Szybkość  i  dokładność  lokalizacji  zależy  od dobrej  widoczności  odbiornika  GPS
wbudowanego w smartfonie przez satelity oraz od aktywnego dostępu do internetu. 

W przypadku  problemów z ustaleniem adresu i  współrzędnych  miejsca należy ponownie
uruchomić aplikację w innym miejscu, kilka metrów dalej, na zewnątrz budynku, pod gołym
niebem na otwartej przestrzeni, polanie itp. 

Uwaga! Włączenie Internetu w smartfonie poprawi szybkość i stabilność (eliminacja
tzw.  lagów  apki  w  reakcji  na  przyciski).  Aplikacja  działająca  w  trybie  offline  (bez
połączenia  internetowego)  nie  będzie  wyświetlała  adresu  (A),  tylko  aktualne
współrzędne  GPS  (G).  Podczas  uruchamiania  Niezbędnika  sprawdzany  jest  status
dostępu do Internetu. W przypadku wykrycia braku połączenia wyświetli się monit  
z dobrowolną opcją ręcznej aktywacji. 
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Przy  dużym  zachmurzeniu  atmosferycznym,  opadach  deszczu,  korzystaniem  
z  aplikacji  w  budynkach  adres  oraz  współrzędne  GPS  mogą  w  ogóle  się  nie
wyświetlać.

Podczas używania aplikacji  w samochodzie zaleca się podłączenie smartfona do gniazda
zasilania zapalniczki. Przycisk  (B) na ekranie startowym umożliwia aktywację/dezaktywację
modułu  Bluetooth  bezprzewodowe  podłączenie  smartfona  do  zestawu  audio,  zestawu
głośnomówiącego  lub  głośnika  Bluetooth.  O statusie  połączenia  informuje  zmiana  koloru
litery „B” (czarny – brak połączenia, biały - aktywne)

W prawym górnym rogu ekranu startowego, obok współrzędnych GPS wyświetla się ikonka
statusu obsługi gestów, oznaczona jako (OG). Zmienia się ona w zależności od tego czy
użytkownik włączył  obsługę gestu czy nie, oraz jaką funkcję wybrał do aktywacji  gestem.
"Gest" polega na przesunięciu dłonią w okolicy słuchawki telefonu w odległości ok. 3 cm od
czujnika zbliżeniowego. 

W wersji  2.8  dostępne  są  następujące  funkcje,  obsługiwane  gestami  (bez  konieczności
klikania w przycisk):

zamykanie aplikacji, 

wybór utworu muzycznego do odtworzenia/zatrzymanie odtwarzania, 

aktualna data i czas,

przesuwanie środkowego paska narzędzi. 
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Aby  ustawić  wybrany  gest  należy  zaznaczyć  odpowiedni  checkbox  
w ustawieniach,  dostępnych na dole  ekranu startowego oraz checkbox aktywacji  obsługi
gestów, co przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Screen 3. Ustawienia aplikacji

Gdzie jest mój samochód? (Ślady)

Pinezka  (P),  znajdująca  się  po  prawej  stronie  ekranu  startowego  (obok  ikony  śladów  
i  Bluetooth) zapamiętuje aktualną lokalizację np.  miejsce postoju samochodu lub miejsce
zbiórki, po krótkim tapnięciu na nią.
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Zapisana  lokalizacja  (cel)  powoduje  zmianę  koloru  pinezki  na  zielony.  Miejsce  będzie
pamiętane  nawet  po  wyjściu  z  aplikacji.  Status  pinezki  lokalizacji:  zielona  -  miejce-cel  
w pamięci, czerwona - brak miejsca. Zerowanie (czyszczenie pamięci celu odbywa się przez
dłuższe tapnięcie pinezki) Każde kolejne krótkie tapnięcie nadpisuje nasz zapamiętany cel.

Odnalezienie  zapamiętanej  pinezką  lokalizacji  umożliwia  piesza
nawigacja,  uruchamiana  przyciskiem  Ś  (Ślady)  (prawa,  górna
część ekranu). 

Tapnięcie na śladach przypomina pamięć miejsca-celu z pinezki.
Dłuższe tapnięcie śladów uruchamia okno z wyborem narzędzia
do  pieszej  nawigacji  do  zapisanej  lokalizacji  (albo  wbudowana
piesza nawigacja albo zewnętrzna mapa)

Wewnętrzny  system  pieszej  nawigacji  składa  się  z  kompasu  pokazującego:  położenie
względem biegunów (północ, południe, zachód i wschód), kierunku marszu i odległości do
zapamiętanego  pinezką  celu.  W  przypadku  braku  w  urządzeniu  sensora  orientacji,  po
kliknięciu na ślady otworzy się okno z wyborem zewnętrznej mapy.

Dzięki  tej  funkcji  nie  zabłądzisz  w  lesie,  miejskiej  dżungli  czy  
w nieznanym sobie terenie. 

Uwaga!  W  związku  ze  znacznym  zapotrzebowaniem  odbiornika  GPS  telefonu  na
energię - podczas korzystania z programu w terenie zaleca się cykliczne wyłączanie
aplikacji i połączenia internetowego. Należy pamiętać, że przy zbyt niskim poziomie
baterii urządzenie przestanie działać. Wskazane jest więc krótkotrwałe uruchamianie 
w  celu  np.  potwierdzenia  lub  ustalenia  właściwego  kierunku  i  odległości  do
zapisanego miejsca. W niektórych smartfonach wbudowana piesza nawigacja może
nie działać płynnie, powodując lekkie „zamrażanie” strzałki kierunku. Jeśli dotyczy to
Twojego urządzenia należy uruchamiać ją w trybie zewnętrznej mapy.

1.  Telefony alarmowe

Po  tapnięciu  na  ikonę  telefonu  alarmowego  otworzy  się  okno  
z  dostępnymi  przyciskami  do  Centrum  Powiadamiania
Ratunkowego (CPR), Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,
Policji,  Górskiego/Tatrzańskiego  Ochotniczego  Pogotowia
Ratunkowego  (GOPR  /  TOPR),  Wodnego/Mazurskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR / MOPR). Inicjacja
połączenia telefonicznego następuje poprzez dłuższe tapnięcie na
wybranym przycisku z nazwą wybranej służby ratunkowej. 
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Uwaga!  Pamiętaj,  żeby  używać  telefonów  alarmowych  wyłącznie  w  wypadku
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia i do odpowiednich służb ratunkowych.

2.SOS-SMS (SMS ratunkowy) 

Po tapnięciu na ikonę koperty z napisem SOS-SMS otworzy się okno
z wyborem czynności.  Należy  wówczas  tapnąć na kontakty.  Po

wyborze osoby z własnej listy kontaktów telefonicznych wysłana
zostanie  do  niej  automatycznie  wygenerowana  wiadomość.
Zawierała  będzie  ona  informację  
o  potrzebie  pomocy  i  ustaloną  lokalizację  GPS  (miejsce)  
w którym oczekujesz na wybrany kontakt.

W ustawieniach aplikacji, widocznych na screenie nr 3 można
także  zdefiniować  własny  -  stały  numer  telefonu  komórkowego  osoby,  do  której  można
będzie w sytuacji awaryjnej bezpośrednio i szybko wysłać wiadomość SOS-SMS z powyższą
treścią.  Aby wysłać  bezpośrednią  wiadomość  z  wezwaniem  pomocy należy  przytrzymać
dłużej  przycisk  SOS-SMS,  po  wcześniejszym  zdefiniowaniu  numeru  telefonu,  który  jest
zapamiętywany w wewnętrznej bazie danych.

Uwaga! Aby wysyłana wiadomość zawierała przybliżony adres ze współrzędnymi GPS
pod którym np. nastąpiła awaria - ikona statusu (S) w lewym górnym rogu ekranu
startowego  aplikacji  musi  być  w  kolorze  zielonym.  Jeśli  aplikacja  działa  w  trybie
offline  (bez  aktywnego  połączenia  internetowego)  -  
w treści  SMS-a  znajdą  się  wyłącznie  aktualne  koordynaty  GPS (bez przybliżonego
adresu)

3.Koło ratunkowe – pomoc w okolicy

Po tapnięciu na koło ratunkowe otworzy się Mapa Google* na
której  należy  tapnąć  na  „celownik”.  Po  kilku  sekundach
automatycznie  otworzy  się  okno  Niezbędnika  z  kolorowymi
przyciskami.  Zawierają  one  dynamiczne,  wcześniej
zdefiniowane przydatne adresy w okolicy (tzw. Google Places*)
takie  jak:  m.  in.  autoholowanie,  punkty  wulkanizacyjne,
warsztaty  samochodowe,  serwisy,  stacje  paliw,  sklepy
motoryzacyjne,  punkty  awaryjnego  otwierania  samochodu  w
przypadku np. pozostawienia kluczyków wewnątrz samochodu i
zatrzaśnięcia  się  drzwi  oraz  inne.  Po  kliknięciu  na  wybrany

przycisk otworzy się ponownie Mapa Google* z najbliższymi obiektami dla wybranej kategorii
w okolicy wraz z przyciskami nawigacji a czasami także telefonu.
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Zaleca  się  aby  tapnięcie  na  biały  przycisk  lokalizacji  na  mapie  (z  kropką  w  celowniku)
następowało  zaraz  po  kliknięciu  na  ikonę  koła  ratunkowego.  Pozwala  to  zwiększyć
dokładność lokalizacji  i  odległości  najbliższych pomocnych adresów. Przełączenie „języka
lokalizacji” na wybrany język umożliwia wyszukiwanie ww. adresów na terenie kraju w którym
dany język jest używany. 

Uwaga! Funkcjonalność zapytań inicjowanych tym przyciskiem, zależy w dużej mierze
od stanu danych i nazewnictwa firm w Mapach Google*

4.Wyszukiwanie głosowe

Tapnięcie  na  ekranie  startowym  w  ikonę  tuby  aktywuje
wyszukiwanie  głosowe  Google*.  Przy  dłuższym  tapnięciu  na
ikonę wyświetli się legenda podstawowych komend głosowych.
Przykładowe komendy to: Napisz sms, Napisz e-mail, Zadzwoń
do [nazwa kontaktu], Jak dojechać do, Wyznacz trasę, Otwórz
kalendarz,  Otwórz  Youtube,  Zrób  zdjęcie,  Nagraj  film,
Przypomnij mi o godzinie ..., Notatka dla siebie ..., Ustaw alarm,
Prognoza pogody. 

Uwaga!  Aktywacja  połączeń  telefonicznych  każdorazowo
wymaga  zgody  na  inicjację  połączenia  telefonicznego.  Podobnie  przy  wysyłaniu
wiadomości  SMS.  W  ustawieniach  aplikacji  Androida  można  zarządzać  tymi
uprawnieniami i np. na życzenie dodać stałą zgodę na wysyłanie SMS lub połączenia
telefoniczne, bez denerwującego, każdorazowego wymogu potwierdzania.
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5. Twoja okolica w Google Street View*

 Tapnięcie  na  oko  przenosi  użytkownika  do  aplikacji  Google
Street  View*  i  podglądu  miejsca  w  którym  się  aktualnie
znajdujemy.  Funkcja  ta  umożliwia   wirtualny  spacer  bez
konieczności wysiadania  z samochodu. Może sie przydać np.
podczas wyprawy do nieznanego nam miasta itp. Aby możliwe
było korzystanie z tej funkcji wymagany jest aktywny dostęp do
internetu  oraz  zielony  kolor  ikony  samochodu  (S),
potwierdzający bieżącą lokalizację.

6.Szkoda OC (Ubezpieczenie)

Funkcja  ta  służy  do  telefonicznego  zgłaszania  tzw.  szkody
komunikacyjnej  (np.  kolizji,  wypadku)  wybranemu
ubezpieczycielowi.  Po  tapnięciu  na  ikonę  otworzy  się  okno  
z  wyborem  ubezpieczyciela,  do  którego,  po  kliknięciu  na  jego
nazwie   automatycznie  nawiązane  zostanie  połączenie
telefoniczne.

7.Moje auto (specyfikacja samochodu)

Moduł  umożliwia  zapamiętywanie  najważniejszych  informacji  
o samochodzie  np.  rozmiaru  opon,  wycieraczek,  nr  polisy,

rodzajów żarówek itp.  Krótkie tapnięcie  ikony mojego auta =>
otwiera dane pierwszego auta, dłuższe => drugiego

Przydatna  funkcja  notatnika  daje  praktycznie  nieograniczoną
możliwość zapamiętania wszystkich informacji,  które mogą być
przydatne.

Zapamiętywane są również definiowane przez użytkownika daty:
przeglądu  technicznego,  składek  OC/AC,  wymiany  oleju

silnikowego, legalizacji butli LPG. Terminy wyświetlane są w oknie mojego auta. Dodatkowo
użytkownik  ma  możliwość  zdefiniowania  własnego  alertu  (zamiast  przypomnienia  o
legalizacji butli LPG). Przypomnienia wyświetlane są podczas uruchamiania Niezbędnika na
30 dni  przed zdefiniowanym terminem, aż do wyznaczonej  daty.  Podczas odczytu  alertu
można zrezygnować z przypominania, klikając na przycisk „Nie przypominaj”. Począwszy od
wersji 2.8 Niezbędnika zapamiętane terminy można wyeksportować do pliku, zapisywanego
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w folderze  wybranego  auta.  Dzięki  temu po zmianie  telefonu  istnieje  możliwość  importu
terminów, bez konieczności ponownego sprawdzania w dokumentach.  

Dodawanie fotki profilowej samochodu. 

Zdjęcie profilowe samochodu dodawane jest z wybranego albumu smartfona. 

Po tapnięciu palcem na miejsce przeznaczone na fotkę nastąpi prośba o wybór czynności.
Należy wybrać otwarcie galerii i wskazać zdjęcie, które przypisane zostanie do profilu auta.

Najlepiej jak zdjęcie samochodu zrobione jest w proporcji aparatu ustawionej na 16:9.

Uwaga! Niektóre smartfony do robienia zdjęć wymagają zainstalowanej karty SD.

Podpinanie zdjęć do przycisków w module 
„Moje auto”

Aby poniżej zdjęcia profilowego auta dodać dodatkowe fotki samochodu - przytrzymaj dłużej
jeden z trzech dedykowanych przycisków.  Nastąpi otwarcie galerii,  gdzie należy wskazać
wybrane zdjęcie tapnięciem na nie. Przycisk zmieni się w miniaturę wybranej fotki. Krótkie
tapnięcie na miniaturze otworzy zdjęcie.

Obsługa dokumentów pdf

Aby podpiąć dokument pdf, związany z naszym samochodem - przytrzymaj dłużej jeden z
dedykowanych  przycisków  (CAR  MANUAL,  POLISA  OC,  POLISA  AC,  POLISA
ASSISTANCE).  Wskaż następnie plik  menedżerem plików.  Wyświetli  się  potwierdzenie  o
powiązaniu  pdf  z  przyciskiem.  Odtąd  krótkie  tapnięcie  otworzy  powiązany  plik.  Jeśli  OS
Android  urządzenia  nie  został  wyposażony  w  czytnik  PDF  konieczna  będzie  instalacja
dowolnej przeglądarki dokumentów PDF 
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Uwaga!  Gdy  otrzymasz  alert  o  nieudanym  powiązaniu  pliku  pdf  -  przytrzymaj
ponownie (ok. 2 sek.) dedykowany przycisk a następnie tapnij na [...] (rozwijane menu)
i wskaż plik PDF innym dostępnym menedżerem plików. Jeśli  żaden z dostępnych
menedżerów nie powiąże poprawnie pliku należy zainstalować inny file manager (np.
TC) i powtórzyć operację powiązania nowym menedżerem.

Eksportowanie (backup danych samochodu) 

Kopia zapasowa bazy danych samochodu i warsztatów jest eksportowana do utworzonego
przez Niezbędnik folderu w pamięci smartfona (domyślna ścieżka:

/storage/emulated/0/Niezbednik_kierowcy/ albo

/storage/sdcard0/Niezbednik_kierowcy/)

Uwaga!  Każdorazowo  po  uzupełnieniu,  aktualizacji  i  zapisaniu  pól  z  danymi
samochodu  zalecane  jest  wykonanie  eksportu  (backupu)  do  pamięci  wewnętrznej
urządzenia. Dzięki temu w każdej chwili istnieje możliwość przywrócenia zapisanych
specyfikacji  auta.  Nawet  po  wyczyszczeniu  wszystkich  pól  przyciskiem  „Usuń
zapisane informacje”.

Użytkownik ma także możliwość udostępnienia na własne życzenie danych o aucie np. do
notatnika/via Facebook, SMS, Messenger, e-mail itp.

Uwaga!

Jeśli  podczas  eksportu/importu  pojawiają  się  błędy  należy  sprawdzić,  czy  
w folderach /emulated/0/ lub /sdcard0/  (lub ich odpowiednikach) znajduje się folder
Niezbednik_kierowcy 

Jeśli nie - należy utworzyć go ręcznie w dowolnym menedżerze plików i założyć w nim
foldery: auto_1 i auto_2

8. Kalkulator spalania

Kalkulator i rejestr spalania dowolnego paliwa - benzyna
(PB), olej napędowy (ON) lub gaz (LPG). Pomiar odbywa
się albo w trybie zalecanej metody „do pełnego baku” albo
metody ekonomicznej „do rezerwy”. 

W  metodzie  zalecanej  należy  najpierw  wybrać  auto  i
wpisać w dedykowane pole początkowy stan licznika na
pełnym baku. Obliczenie spalania nastąpi po przejechaniu
określonego dystansu przez użytkownika i wpisaniu liczby
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dolanych do pełna (pod korek) litrów paliwa oraz przepisaniu z licznika samochodu
aktualnego przebiegu. 

W metodzie ekonomicznej w momencie gdy w samochodzie zaświeci się lampka rezerwy
należy  wybrać  samochód  i  wpisać  w  dedykowane  pola:  wlaną  liczbę  litrów paliwa  oraz
początkowy do obliczeń stan licznika.  Kiedy w czasie jazdy ponownie zapali  się rezerwa
należy znów zatankować, wpisując w pole „Przebieg” aktualny stan licznika kilometrów. Bez
względu na wybraną metodę pomiaru, obliczone spalanie oraz przejechany dystans zostaną
dodane do właściwego „rejestru paliwożerności”. Rejestr ten może zostać udostępniony na
życzenie użytkownika innym osobom np. przy odsprzedaży auta. Można również usuwać
pojedyncze wpisy lub cały rejestr. 

Uwaga!  Początkowy  stan  licznika  aktualizuje  się  automatycznie  od  ostatniego
pomiaru. W związku z tym, jeśli pomiar ma dotyczyć innego auta należy skorygować
początkowy stan licznika adekwatny do tego auta.

9. Moje warsztaty samochodowe

Definiowanie listy 3 własnych ulubionych punktów serwisowych. W
dedykowane pola należy wpisać specjalność zakładu, jego nazwę,
adres  i  numery  telefonu  (stacjonarny  i  komórkowy).  Numery
telefonu  należy  wpisać  w  odpowiednim  formacie  tzn.  numery
stacjonarne  w  formacie:  42XXXXXXX,  gdzie  42  to  numer
kierunkowy,  numery  komórkowe  w  formacie  9  cyfr  (bez  0  na
początku):  XXXXXXXXX.  Właściwy  format  wpisu  umożliwia
korzystanie  z  wygodnej  funkcji  przycisków  inicjujących
bezpośrednie połączenie telefoniczne do ulubionych warsztatów.
Istnieje  również  możliwość  dzielenia  się  listą  warsztatów  ze

znajomymi a także  eksportowanie kopii zapasowej oraz import backupu danych.

10. Przycisk nawigacyjny 1 poziomu 
ruchomego paska narzędzi 

Środkowy  pasek  narzędzi  jest  ruchomy.  Nawigacja  po
kolejnych poziomach, których jest łącznie 5 - odbywa się
poprzez albo tapnięcie,  które przewija pasek o 1 poziom
dalej,  lub  dłuższe  tapnięcie,  które  przewija  pasek  
o  jeden  poziom  wstecz.  Dla  ułatwienia  nawigacji  każdy
poziom  został  oznaczony  cyfrą  pokazująca  na  którym
"piętrze" aktualnie się znajdujemy. Co pewien czas pasek
sam  wraca  do  stanu  początkowego  (poziom  1).  Takie
same reguły przesuwania paska dotyczą także przycisków
oznaczonych numerami  20, 25, 30 i  31 na screenie nr 2

manuala.
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11. Słuchawka telefonu

 Tapnięcie  w  przycisk  umożliwia  wykonywanie
połączeń  telefonicznych  do  ostatnio  wybieranych
numerów,  numerów  zapisanych  w  kontaktach  oraz
inicjowanie nowych połączeń telefonicznych

12. Rejestrator jazdy 

Ikona  na  ekranie  startowym  przedstawiająca
soczewkę  obiektywu.  Tapnięcie  na  przycisk
przełącza  telefon  w  tryb  kamery  
z domyślnym oprogramowaniem do jej obsługi.
Dostępny jest  też tryb  aparatu fotograficznego
wbudowanego do smartfona. 

13. Nawigacja

 Przycisk z ikoną nawiagacji GPS jest zwykłym skrótem
do aplikacji Mapy Google*
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14. Rejestr  kosztów  napraw  i  eksploatacji
auta 

Prosty  rejestr  ewidencji  kosztów  i  eksploatacji
samochodów.  Umożliwia  on  rejestrowanie  kosztów
wybranego auta z uwzględnieniem bieżącej lub wstecznej
daty  operacji,  opisu  wydatku,  kosztu,  nazwy  miejsca
realizacji  oraz  stanu  licznika.  Istnieje  też  możliwość
eksportu  rejestru  w  formacie  testowym  do  folderu
"/Niezbednik_kierowcy/auto_1"  oraz udostępniania  go na
żądanie  użytkownika  przez  SMS,  e-mail  itp.  Dłuższe
tapnięcie ikony "Koszty eksploatacji" na ekranie startowym
ukrywa ją a uaktywnia ikonę "Kalkulator spalania".  Stary

rejestr 2 auta odnajdziemy w folderze "/Niezbednik_kierowcy/auto_2", po wykonaniu
eksportu nowego rejestru.

15. Zakończenie pracy z programem

Wyjście z aplikacji Niezbędnik kierowcy – asystent odbywa się albo poprzez przycisk „back”
(strzałka  w  lewo)  na  ekranie  startowym  na  telefonie  albo  przez  tapnięcie  na  ikonę  „X”,
znajdującą się na dole, po prawej stronie ekranu startowego.

16. Ustawienia

Pierwszy z przycisków znajdujący się na drugim poziomie
ruchomego  paska  narzędzi  jest  skrótem  do  ustawień

systemowych Androida. Dzięki temu mamy łatwy dostęp
do systemowych preferencji z poziomu Niezbędnika.
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17. Przeglądanie filmów online

Tapnięcie w przycisk uruchamia aplikację YouTube*

18. Oglądanie filmów video

Odtwarzacz  plików  filmowych  znajdujących  się  w
pamięci urządzenia lub na karcie pamięci SD. Dotyczy
to  zarówno  samodzielnie  nagranych  filmów  kamerą
systemową  lub  skopiowanych  do  urządzenia  lub  na
kartę pamięci. Po odnalezieniu interesującego nas pliku

i  tapnięciu  na  nim  uruchomi  się  odtwarzacz.  Po
wyświetleniu  się  całego  filmu  odtwarzacz
automatycznie sie zamknie. Aby wyłączyć odtwarzacz

w  trakcie  oglądania  należy  przewinąć  film  prawie  do  samego  końca  
i  kontynuować  oglądanie.  Nastąpi  automatyczne  wyłączenie  i  okno  odtwarzacza
zniknie również z ekranu Niezbędnika.

19. Słuchanie muzyki ze smartfona

Tapnięcie na nuty powoduje otwarcie menedżera plików i
wybór  pojedynczych  utworów  muzycznych,  znajdujących
się w pamięci smartfona lub na karcie SD i ich odtwarzanie
w  tle  Niezbędnika.  Aby  zatrzymać  odtwarzanie  utworu
należy  ponownie  tapnąć  na  nutki.  Dostęp  do  ostatnio
wybranego  folderu  jest  zapamiętywany  i  w każdej  chwili
może być zmieniony. Istnieje również możliwość wczytania
całej playlisty przez dłuższe tapnięcie na nutki. Wymagana
jest  do tego instalacja zewnętrznej  aplikacji  -  menedżera
plików Total Commander.
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20. Przycisk nawigacyjny 2 poziomu 
ruchomego paska narzędzi 

Tapnięcie  otworzy  trzeci  poziom.  Dłuższe  tapniecie
otworzy pierwszy poziom narzędzi w środkowym pasku.

21. Jasność ekranu

Tapnięcie  na żarówkę  otwiera  ustawienia  systemowe
związane  z  parametrami  ekranu.  Z  poziomu
Niezbędnika  mamy  możliwość  sterowania  jasnością
ekranu  naszego  smartfona,  co  może  się  przydać
szczególnie  
w warunkach dużego nasłonecznienia.

22. Kalendarz 

Przycisk do kalendarza systemowego.
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23. Przycisk do programu pocztowego

Tapnięcie na przycisk uruchamia systemowy program
pocztowy Gmail*

24. Kalkulator 

Przycisk  ekranu  startowego  aplikacji,  uruchamiający
systemowy  kalkulator,  dostępny  w  większości  (jeśli  nie
wszystkich) urządzeniach, bez względu na wersję OS Android

25. Przycisk nawigacyjny 3 poziomu 
ruchomego paska narzędzi 

Tapnięcie  otworzy  czwarty  poziom.  Dłuższe  tapnięcie
otworzy drugi poziom narzędzi w środkowym pasku.
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26. Dyktafon 

Tapnięcie  otworzy  rekorder  umożliwiający  robienie  głosowych
notatek podczas jazdy lub postoju samochodu. 

27. Portfel (utrata dokumentów)

Przycisk  z  ikoną  „portfela  na  dokumenty”  służy  do
zastrzegania  prawa jazdy,  dowodu osobistego i  karty
płatniczej w przypadku ich kradzieży lub zgubienia. Po
tapnięciu na ikonę otworzy się Mapa Google* na której
należy  tapnąć  na  „celownik”.  Po  kilku  sekundach
automatycznie  otworzy  się  okno  Niezbędnika  
z przyciskami.  Zawierają  one wcześniej  zdefiniowane
dynamiczne  adresy  w  okolicy:  najbliższego  banku,
urzędu gminy lub  miasta  i  posterunku Policji oraz
numer  telefonu  na  infolinię  Systemu  Zastrzegania

Kart Związku Banków Polskich.

Uwaga! Tapnięcie na biały przycisk z czarną kropką w celowniku mapy powinno
nastąpić  zaraz  po  kliknięciu  na  ikonę  portfela.  Jest  to  niezbędne  w  celu
zwiększenia  dokładności  lokalizacji  i  odległości  najbliższych  przydatnych
adresów.

28. Zegarek 

Tapnięcie  pokaże  na  ekranie  bieżącą  godzinę  oraz
przypomni  zapominalskim  aktualną  datę:  dzień,
miesiąc i rok ;)
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29. Pogoda 

Tapnięcie  otworzy  stronę  internetową  serwisu
pogoda.interia.pl  z  możliwością  wyświetlenia  danych
pogodowych: aktualnego miejsca (po wyrażeniu zgody
na dostęp) lub wyszukanej  określonej  lokalizacji.  Aby
odświeżyć dane należy tapnąć na kropkę lokalizacji.

30. Przycisk nawigacyjny 4 poziomu 
ruchomego paska narzędzi 

Tapnięcie otworzy piąty poziom. Dłuższe tapnięcie otworzy
trzeci poziom narzędzi w środkowym pasku

.

31. Nadajniki FM
Przycisk-link  do  zewnętrznej,  bezpłatnej  aplikacji  „Nadajniki
FM”  Krzysztofa  Chrobota  (Devsland).  Aplikacja  ta  pokazuje
częstotliwości  stacji  radiowych  w  Polsce,  w  kolejności
odległości  nadajników  od  aktualnej  lokalizacji.  Aplikacja
przydatna dla kierowcy,  gdyż przyszłość radia analogowego
nie  jest  jeszcze  do  końca  przesądzona.  Szczególnie  ze
względu na koszty przejścia na platformę cyfrową, jak i liczbę
użytkowników.
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32. Kalkulator opon

Jest  to  aplikacja  opcjonalna  Niezbędnika  kierowcy,
możliwa do doinstalowanania ze sklepu Google Play* po
tapnięciu na ikonę opony. Kalkulator składa się z trzech
modułów: Kalkulatora zamienników opon i dojazdówek,
indeksów nośności i prędkości oraz doboru felg. 

Kalkulator zamienników opon 

umożliwia obliczanie średnicy opony fabrycznej, czyli wysokości całego koła (od powierzchni
ziemi do końcowej warstwy bieżnika). Na podstawie wprowadzonych parametrów następuje
matematyczne dopasowanie zamienników czyli  opon o innych wartościach, które powinny
pasować do samochodu. Ocena dopasowania następuje w oparciu o następujące kryteria:
średnica zamiennika nie może być większa niż 1,5% oraz nie mniejsza niż 2% wysokości
opony fabrycznej.

Istnieje  też  możliwość  porównania  dwóch  rozmiarów  opon  np.  opony  fabrycznej  
z zamiennikiem lub z kołem dojazdowym. 

Zamiast standardowych kół zapasowych producenci stosują często specjalne awaryjne koła
dojazdowe, zajmujące mniej miejsca w bagażniku. Ich zadanie to zastąpienie standardowej
opony wyłącznie  w celu  dojazdu do wulkanizatora/ASO z prędkością  nie  przekraczającą
zwykle  80  km/h.  Mają  one  nietypowe  rozmiary,  różniące  się  od  stosowanych  opon
fabrycznych np. inną wielkość felgi itp. Do weryfikacji zgodności przyjęto regułę, że średnica
koła  dojazdowego  może  różnić  się  maksymalnie  o  5  mm  od  średnicy  drugiego  koła,
znajdującego się na tej samej osi (przedniej lub tylnej). Pozostałe wielkości nie mogą być
stosowane ze względów bezpieczeństwa. Zbyt duża różnica wysokości opon na jednej osi
wiąże się z różnicami przyczepności,  zjawiskiem aquaplaningu, zachowania na zakrętach,
inną drogą hamowania itp. Z uwagi na ryzyko zużycia mechanizmu różnicowego zalecane
jest, żeby dojazdówkę zakładać na oś nienapędową. Przykładowo, jeżeli  auto ma przedni
napęd  a  uszkodzeniu  ulegnie  opona  fabryczna  na  osi  przedniej,  po  stronie  kierowcy,
zalecane jest  przełożenie  sprawnych opon z tylnej  osi  na przód a dojazdówkę z drugim
kołem fabrycznym na tył. 

Uwaga! Rzeczywista różnica średnic opony fabrycznej i dojazdowej (gdy ta ostatnia
ma mniejszą średnicę) może być nieznacznie mniejsza od wskazań aplikacji. Używane
koło fabryczne nie jest zwykle nowe i ma częściowo wytarty bieżnik. Koło dojazdowe często
jest nieużywane. Należy zawsze stosować indeksy zalecane przez producenta samochodu
lub  wyższe.  Parametry  podawane  przez  aplikację  są  wartościami  teoretycznymi
(matematycznymi).  Aplikacja  ma jedynie  dostarczyć  wskazówek  i  ułatwić  właściwy  dobór
opon  i  felg.  Kalkulator  nie  uwzględnia  grubości  zamienników  opon,  jedynie  wylicza  ich
średnicę. Zawsze należy sprawdzić czy koło z zamiennikiem nie styka się z amortyzatorami 
i czy luźno mieści się w nadkolu.
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Kalkulator nośności i prędkości opon

Na podstawie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz prędkości maksymalnej obliczany
jest  minimalny  matematyczny  indeks  nośności  i  prędkości  opon  dla  standardowych
samochodów dwuosiowych.

Kalkulator doboru felg

Na podstawie  wyboru rozmiaru opony dopasowywane są trzy pasujące wielkości  felg (w
calach) – minimalna, zalecana i maksymalna. Narzędzie umożliwia także porównanie felgi
fabrycznej  z  nową  o  takiej  samej  lub  różnej  grubości  i  jej  ułożenia  w  nadkolu  
z uwzględnieniem offsetu (ET)

33. Instrukcja obsługi Niezbędnika

Aby podpiąć dokument pdf, związany z naszym samochodem -
przytrzymaj dłużej dedykowany przycisk (i). Wskaż następnie plik
menedżerem plików.  Wyświetli  się  potwierdzenie  o  powiązaniu
pdf  z  przyciskiem.  Odtąd  krótkie  tapnięcie  otworzy  powiązany
plik.  Jeśli  OS  Android  urządzenia  nie  został  wyposażony  w
czytnik  PDF konieczna  będzie  instalacja  dowolnej  przeglądarki
dokumentów PDF 

Uwaga! Gdy otrzymasz alert o nieudanym powiązaniu pliku
pdf - przytrzymaj ponownie (ok. 2 sek.) dedykowany przycisk

a  następnie  tapnij  na  [...]  (rozwijane  menu)  i  wskaż  plik  PDF  innym  dostępnym
menedżerem plików. Jeśli  żaden z dostępnych menedżerów nie powiąże poprawnie
pliku należy zainstalować inny file manager (np. TC) i powtórzyć operację powiązania
nowym menedżerem.

34. Przepisy drogowe

Przycisk-link  do  aplikacji  zewnętrznej  „Przepisy  drogowe”
Marcina Wiącka
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35. Ocena aplikacji

Jeśli  uważasz  aplikację  za  przydatną  proszę  o  wystawienie  jej  
5  gwiazdek  w sklepie  Google  Play*  (dłuższe  tapnięcie  na  ikonie
gwiazdki) Dziękuję!

Historia wersji:

24-25 (2.8) 18-sty-18
 Poprawiona widoczność rejestru paliwożerności

 Nowy przycisk-link do aplikacji „Nadajniki FM” Krzysztofa Chrobota (Devsland)

 Poprawiony błąd eksportu kosztów

 Poprawiony błąd wyboru auta

 Poprawiony błąd statusu bluetooth podczas uruchamiania

 Poprawiona obsługa systemowego kalkulatora

 Potwierdzenie wysłania SOS-SMS

 Eksport/import terminów

 Definiowanie własnego terminu

 Wybór „języka lokalizacji” szukania miejsc

 Usprawnienie pieszej nawigacji
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 Prostsze podpinanie zdjęć

 Łatwiejsze podpinanie pdf
22-23 (2.7) 21-paź-17

 Korekta algorytmu obsługi gestów

 Status połączenia bluetooth sygnalizowany zmianą ikony

 Pokazywanie/ukrywanie paska statusu ekranu

 Poprawienie  błędnej  samoaktywacji  gestu po powrocie  z  innego modułu  (niektóre
rodzaje czujników)

 Powrót kalkulatora spalania na swoje miejsce 

 Aktualizacja telefonów do ubezpieczycieli
21 (2.6) 7-paź-17

 Obsługa  gestów  (przewijanie  paska  narzędzi,  zegar,  wybór  pliku  muzycznego,
zamykanie aplikacji)

 Optymalizacja pieszej nawigacji

 Przycisk kosztów eksploatacji na ekranie startowym

 Dłuższe tapnięcie ikony kosztów uaktywnia przycisk kalkulatora spalania

 Wybór auta w module kosztów eksploatacji i w kalkulatorze spalania

 Krótkie tapnięcie ikony mojego auta => dane pierwszego auta, dłuższe => drugiego

 Automatyczny powrót paska narzędzi do stanu początkowego po 10 sek.

 Rozszerzenie  funkcjonalności  SOS-SMS  (dłuższe  tapnięcie  =>  bezp.  SMS  do
zdefiniowanego numeru)

 Podpinanie  plików  pdf  pod  przyciski:  instrukcja  samochodu,  polisa:  OC,  AC,
ASSISTANCE

 Nowy przycisk-link do aplikacji zewnętrznej: Car Mode (Andrew Schwimmer)

 Korekta obsługi systemowego kalkulatora
20 (2.5) 4-wrz-17

 Korekta mechanizmu ręcznego aktywowania połączenia internetowego

 Cykliczne powiadomienia o trybie offline,

 Przesuwany środkowy pasek narzędzi (tapnięcie – dalej, dłuższe tapnięcie – powrót
o 1 poziom),

 Nowe  przyciski:  słuchawka  telefonu,  nawigacja  (link  do  Map  Google*),  skrót  do
kalkulatora, oko (okolica w Street View*), dostęp do ustawień OS Android, skrót do
serwisu  YouTube*,  odtwarzanie  plików  video,  odtwarzanie  plików  muzycznych,
aktywacja/deaktywacja Bluetooth, dostęp do: ustawień jasności ekranu, kalendarza,
skrót  do poczty email (Gmail*), SIM TOOL, dyktafon, aktualna data/zegar, pogoda
(link do serwisu pogodowego strony interia.pl),

 Aktualizacja telefonów do ubezpieczycieli 
17-19 (2.4) 16-cze-17

 Uproszczenie dodawania/zmiany zdjęcia profilowego auta

 Kosmetyka layout

 Korekta mechanizmu powiadomień
16 (2.3) 29-kwi-17

 Dodawanie wstecznych napraw i zakupów w module „Koszty eksploatacji i napraw”

 Zmiany  w  pieszej  nawigacji  (alternatywny  sposób  wyznaczania  celu  przyciskiem
„Ślady”)
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 Sprawdzanie aktywności połączenia internetowego podczas uruchamiania aplikacji z
możliwością bezpośredniego włączenia danych mobilnych operatora GSM lub przez
WiFi

 Przycisk  „Instrukcja  Ready”  z  możliwością  podpięcia  do  niego  pliku  z  instrukcją
użytkownika w formacie pdf

 Przyciski w profilach obu aut z możliwością podpięcia do nich zdjęć w formacie jpg

 Dodanie  nowego  pola  z  wielkością  przebiegu  w  module  „Koszty  eksploatacji  i
napraw”

 Funkcja eksportu rejestru eksploatacji i napraw

 Ręczna edycja ścieżki dostępu (niestandardowa struktura katalogów)

 Responsywna wielkość czcionki adresowej w zależności od orientacji ekranu

 Powiadomienia graficzno-dźwiękowe podczas dłuższego zatrzymania
15 (2.2) 08-mar-17

 Legenda komend głosowych (dłuższe przytrzymanie ikony megafonu)

 Nowe pola do edycji/udostępniania/backupu (struktura bazy danych)  w moje auto:
ciśnienie opon, specyfikacja filtrów, tworzenie notatek

 Uwaga! Po aktualizacji zalecane wykonanie eksportu/backupu danych mojego auta

 Polityka prywatności (Privacy Policy) (About this application)
14 (2.1) 26-lut-17

 Definiowanie terminów przeglądów technicznych, płatności polisy ubezpieczeniowej,
wymiany  oleju  silnikowego  i  ważności  legalizacji  butli  LPG  dla  "zagazowanych"
pojazdów. Dane są widoczne w informacjach o samochodach.

13 (2.0) 08-sty-17
 Kalkulator zamienników opon i dojazdówek

 Kalkulator indeksów nośności i prędkości opon

 Kalkulator doboru felg

 Naprawienie dublowania się powiadomień SMS
12 (1.9) 15-gru-16

 Rozwiązanie problemu dublowania się powiadomień SMS (zamykanie apki ikoną "x"
lub przyciskiem <== "back" )

11 (1.8) 21-lis-16
 Kalkulator  i  rejestr  spalania  paliwa  -  benzyna  (PB),  olej  napędowy  (ON)  lub  gaz

(LPG). Jeszcze nigdy obliczanie spalania nie było tak proste! Dwie metody pomiaru
do wyboru: zalecana - do pełnego baku i metoda ekonomiczna do rezerwy.

10 (1.7) 13-lis-16
 Rejestr kosztów napraw i eksploatacji auta

 Moje warsztaty samochodowe

 Definiowanie własnej listy kontaktowej i dzielenie się nią

 Dodawanie fotki samochodu z aparatu do profilu auta

 Poprawienie funkcji dodawania przypomnienia do kalendarza
9 (1.6) 09-lis-16

 Porady ładowane podczas startu

 „Przyjaźniejsze” rozmieszczenie przycisków

 Ręczne odświeżanie lokalizacji przyciskiem na mapie podczas szukania usług
8 (1.5) 05-lis-16

 Możliwość dodania drugiego samochodu
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 Eksport (backup) oraz import danych samochodu

 Utworzenie folderu w pamięci smartfona z backupem danych
ścieżka: /storage/emulated/0/Niezbednik_kierowcy/

 Zmiana statusu pinezki lokalizacji:  zielona - miejce-cel w pamięci, czerwona - brak
miejsca

 Tapnięcie na śladach wyświetla pamięć miejsca-celu

 Dłuższe tapnięcie śladów uruchamia pieszą nawigację
7 (1.4) 29-paź-16

 Zapamiętywanie parametrów auta, wyposażenia np. rozmiar opon, wycieraczek,  nr
polisy, rodzaje żarówek itp.

 Eksport/udostępnianie danych samochodu

 Korekta algorytmu odległości pieszej nawigacji

 Poprawa dokładności lokalizacji

 Nowy przycisk - link do aplikacji Marcina Wiącka "Przepisy drogowe"

 Inteligentne przekierowanie do instalacji brakujących pakietów

 Optymalizacja kodu
4-6 (1.3) 23-paź-16

 Poprawiony  autonomiczny  system  pieszej  nawigacji  z  kompasem,  kierunkiem  
i odległością do celu (wymagany Orientation Sensor) (niwelacja zamrażania ekranu)

 Lepsza jakość lokalizacji

 Nowa ikona
3 (1.2) 20-paź-16

 Poprawienie jakości lokalizacji

 Wskaźnik dokładności w metrach

 Autonomiczny  system  pieszej  nawigacji  z  kompasem,  kierunkiem  marszu  i
odległością do celu (wymagany Orientation Sensor)

 W przypadku nieaktywnego sensora wyświetli  się alternatywny przycisk nawigacji  
z wyborem zewnętrznej aplikacji

 Funkcja rejestratora jazdy (przycisk kamery)

 Przeniesienie  do  ikony  przydatnych  adresów  i  naprawienie  mechanizmu
wyszukiwania w najbliższej okolicy

 Zmieniony wygląd interfejsu
2 (1.1) 13-paź-16

 Przebudowanie ekranu z telefonami alarmowymi

 Dodanie przycisków zastrzegania dowodu osobistego, karty płatniczej w przypadku
kradzieży lub zgubienia

 Przycisk dodawania do kalendarza daty przeglądu technicznego auta oraz składki
ubezpieczenia OC/AC

 Drobne poprawki
1 (1.0) 07-paź-16

 Publikacja pierwszej wersji Niezbędnika Kierowcy
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Adres aplikacji w sklepie Google Play

Polityka prywatności 

Strona internetowa aplikacji: http://niezbednik-kierowcy.pl/

© Jakub Kozłowski | E-mail

* Mapy Google, Google Places, Google Play, Google Street View,  YouTube, Gmail  są
własnością firmy Google Inc.
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