Návod ke stažení a instalaci bodů zájmu do navigace TomTom
řady Via a Go100x
Holandský výrobce navigací TomTom uvolnil do prodeje na podzim roku 2010 nové
řady navigací – Via a Go100x. Změnil však u těchto nových řad zcela aktualizaci navigace.
Pro spojení navigace s PC je nutno nainstalovat aplikaci MyTomTom (stáhnout ze stránek
www.tomtom.com). Aplikace vytvoří virtuální síť pro komunikaci s navigací přes USB.
Používá webový prohlížeč pro práci s navigací. V počáteční fázi (do léta 2011) nebyla
aplikace MyTomTom zcela korektní a neumožňovala všechny propagované funkce.
V současné době (srpen 2011) je již možno pomocí této aplikace dohrávat vlastní kategorie
BZ, zvuky, schémata apod.
Celý postup je obecný a platí pro všechny kategorie BZ. Popis je předveden na čtyřech asi
nejsledovanějších kategoriích radarů.
1. Stažení kategorie BZ
Ve svém počítači si vytvořte složku pro ukládání stažených souborů. Na www.poi.cz
vyhledejte kategorii, která nás zajímá. Klikněte na obrázek diskety u příslušné kategorie a
určete cestu do složky pro stažení. Poté klikněte na obrázek ikony příslušné kategorie a také
uložte do příslušné složky. Postup opakujte pro všechny kategorie, o které máte zájem. Vše
je naznačeno na obrázku č.1.

V počítači máte dříve vytvořenou složku, do které jste uložili vybrané kategorie a jejich ikony
pro zobrazení v navigaci TomTom. Všimněte si, že soubory jednotlivých kategorií BZ mají
formát (příponu) *.ov2 a ikony *.bmp. Jejich názvy jsou však identické. Toto je
bezpodmínečná nutnost ke korektnímu zobrazení v navigaci TomTom.

2. Uložení kategorie BZ do navigace TomTom
Nyní přichází ke slovu již dříve nainstalovaná aplikace MyTomTom. Připojte navigaci
k počítači a pokud je vše korektně nainstalováno, otevře se webový prohlížeč s přibližně
následujícím zobrazením

V oblasti system tray v pravém spodním rohu obrazovky se objeví ikona MyTomTom
Kliknutím na tuto ikonu otevřete pole ovládání navigace

Klikněte na Přidat obsah komunity , otevře se vám v prohlížeči panel pro možnost
nahrávání dalších položek do navigace. Vypadá asi takto

Pro naši potřebu dohrání vlastních kategorií BZ nás bude zajímat položka Přidat BZ .
Kliknutím na ní se otevře dialogové okno pro přidávání BZ

Klikněte na prohlížet, vyberte cestu do složky ve vašem PC, kde máte uloženy stažené
kategorie BZ a ikony k nim. Pro orientaci asi toto

Nyní nastává trochu zdlouhavá práce. Je nutno vybrat a nahrát do navigace postupně
soubor po souboru. A to jak soubory *.ov2, tak i *.bmp. Pokud se vše podaří, bude to
v prohlížeči vypadat asi takto

Máme vyhráno a ani to moc nebolelo. Nyní zbývá již pouze nastavit vše poptřebné
v navigaci, aby nám fungovala ke spokojenosti.
3. Zapnutí zobrazení a upozornění na BZ v navigaci TomTom

Zapněte navigaci TomTom, přejděte do nastavení (klepnutím na obrazovku).
Klepněte na ikonu Nastavení a dále pokračujeme
-pro upozornění na body zájmu (tato funkce je výhodná právěpro upozornění na
radary) klepněte na Správa BZ a dále Upozornit na blízký BZ. Zde vyberte
kategorii BZ, nastavte vzdálenost na upozornění, zvukovou výstrahu a další
funkcí je Upozornit pouze na BZ na trase. Pokud tuto možnost zatrhnete,
bude upozornění fungovat pouze při navigování a pro BZ, které leží přímo na
trase. Na body BZ, které leží mimo trasu upozorněni nebudete. Pokud tuto
možnost ponecháte nezatrženou, bude Vás navigace upozorňovat na všechny
BZ v okruhu nastavené vzdálenosti od Vaší pozice bez ohledu zda jste
navigováni, či zda navigaci používáte pouze jako dynamickou mapu
-pro pouhé zobrazení BZ klepněte na ikonu Zobrazit BZ na mapě. V seznamu
zatrhněte kategorie BZ, které Vás zajímají. V seznamu jsou i kategorie
dodávané výrobcem a uložené v souboru poi.dat.
Zde je dobré upozornit i ne určitá omezení množství dodatečně stažených
kategorií BZ a jejich zobrazení. Navigace těchto řad již sice nemají taková omezení jako

starší navigace TomTom, ale je nutné si uvědomit, že zapnutí zobrazení desítek
kategorií s velkým počtem BZ výrazně zpomaluje chod navigace. Navíc klesá
přehlednost mapy během navigování.
4. Závěrem
Tady bych chtěl upozornit na skutečnost, že jak aplikace MyTomTom, tak i
ovládací SW v navigaci (Navcore) je neustále vyvíjen a dopracováván. V průběhu času
může dojít k určitým změnám.

Přejeme příjemné využívání navigací TomTom Via a Go100x..
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