Jak dostal POI do navigace Nav n Go Igo 8
Tento návod nám popíše postup, jak dostal POI body z www.poi.cz do navigační aplikace
Nav n Go Igo 8. Z principu by měl být totožný jak pro PDA navigace, tak pro (PNA)
samostatné navigační přístroje. Je to jednoduché, tak jdeme na to. Informace jsem vytahal ze
zdejšího fora a úspěšně nahrál do svého pda. Snažil jsem se, aby podle návodu nahráli i
počítačově méně zdatní, proto to je tak dlouhé. Ostatní nechť čtou jen tučný text.
1) Pro naše Igo 8 budeme pracovat pouze s Google/KML soubory! ! ! ! !
2) Po výběru kategorií, které nás osobně zajímají a tedy které POI body chceme
z poi.cz nahrát do našeho zařízení, stáhneme od každé kategorie soubor ve
formátu KML a uložíme na disk svého počítače. Nepovinná pozn. č. 1: V nastavení
osobního profilu na poi.cz můžeme (po registraci samozřejmě) nastavit, že se nám u
každé kategorie má zobrazit ke stažení pouze odkaz na soubor KML. (na výběr je asi
šest formátů, tak aby nás to nepletlo a nepřekáželo☺) Nepovinná pozn. č. 2: Dále
můžeme na poi.cz ve Slučování kategorií, si nastavit sloučení všech kategorií bodů,
které nás zajímají, do jediného (opět KML) souboru, který pak lze naráz stáhnout. To
se hodí tehdy, až budeme třeba za měsíc chtít aktualizovat, tak nám stačí stáhnout
jediný sloučený soubor KML, a ne třeba 20x stahovat daný KML soubor od každé
z 20-ti Oblíbených položek. V případě importu POI bodů ve formě sloučeného
souboru, se nám v navigaci v hlavním seznamu kategorií POI, objeví složka se
shodným názvem jako náš název sloučeného souboru a teprve v ní se jednotlivé
kategorie dělí. (na např. kempy, benzínky, atd.). Sloučený (!) KML soubor tedy
vhodně pojmenujte; v seznamu poi bodů v navigaci jsou položky řazeny dle abecedy,
jak všichni víme. (ja mám např. „aaa vlastní“) . Další postup je totožný pro sloučené i
samostatné KML soubory!
3) KML soubory běžně nakopírujte z počítače do navigace do složky
iGO8\content\userdata\poi. Pokud tam (na kartě, v paměti, prostě tam kde má vaše
Igo svoje data) dané složky a podložky nejsou, vytvořte je ručně.
4) Spusťte navigační software Igo 8. Po spuštění si Igo 8 začne samo ke každému KML
souboru generovat další dva soubory *.kix a *. Kns.
5) V závislosti na počtu a velikosti KML souborů a výkonu vašeho přístroje, bude
navigace i několik desítek minut vykazovat zpomalené ovládání, případně jakoby
zamrzne. Průběh generování kix a kns souborů můžete kontrolovat tak, že necháte
přístroj připojen k počítači a v okně průzkumníka budete skrz klávesu F5 sledovat
přírůstek nových kix a kns souborů.
6) V žádném případě Igo 8 neukončujte násilím nebo sestřelením procesu!
7) Ukončení generování kix a kns souborů poznáte, že reakce navigačního softwaru
jsou opět normální nebo že v průzkumníku jsou ke každému(!) *.kml souboru
vytvořeny *.kix a *.kns soubory se stejným názvem.
8) Toť vše, připraveno k používání! Před prvním používáním pro jistotu Igo ukončete
běžným způsobem a znova spusťte.
PS: Obrázky doufám netřeba. Děkovné ovace a finanční příspěvky vítány:-DDD
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