
Korzystanie z funkcji TourGuide 

Tworzenie punktów TourGuide z pomocą MapSource MapSource

Plik .gpx zawierający dane dla funkcji TourGuide utworzyć można korzystając z 
oprogramowania  MapSource, wykonując poniższą procedurę.

1. Otwórz MapSource, a następnie wybierz narzędzie ręcznego tworzenia waypointów 
(Tools->Waypoint).

2. Wskaż na mapie położenie punktu TourGuide a następnie kliknij w tym miejscu. 
Spowoduje to dodanie waypointa i otwarcie okna jak na rysunku poniżej.

3. W otwartym oknie waypointa:
a. Wprowadź dystans ostrzegawczy punktu TourGuide, odznaczając pole wyboru 

obok “Proximity” i wprowadzając dystans (jest to dystans przy którym 
uaktywniony zostanie ten punkt).

b. Zlinkuj z tym punktem TourGuide .plik mp3, korzystając z przycisku 
“Browse…”.  (w pierwszej wersji oprogramowania obsługiwane są tylko pliki 
.mp3).  Nazwa pliku mp3  musi zawierać słowo “TourGuide”, aby mogło 
nastąpić jego odtworzenie w urządzeniu., np:“TourGuide USA.mp3” lub 
“TourGuide UK.mp3”.

4. Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich punktów TourGuide, które chcesz dodać.
5. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych punktów TourGuide, wybierz opcję “Save As” z 

menu File.  Zapisz plik w formacie .gpx.



Ładowanie punktów TourGuide na kartę SD Card lub do pamięci GPS

Jeśli utworzyłeś już plik danych TourGuide .(w formacie gpx), możesz załadować te dane do 
pamięci urządzenia lub na kartę SD umieszczoną w urządzeniu, korzystając z najnowszej 
wersji oprogramowania POI Loader. W tym celu wykonaj poniższą procedurę:.

1. Uruchom aplikację POI Loader i kliknij “Next”
2. Wybierz pamięć/urządzenie gdzie chcesz zapisać dane  TourGuide, i kliknij “Next”.
3. Wybierz folder w którym zapisałeś plik gpx zawierający dane TourGuide (korzystając 

z przycisku “Browse”) i kliknij “Next”. Czas ładowania danych do urządzenia jest 
zależny od wielkości plików mp3, które zostały zlinkowane z punktami TourGuide..

Korzystanie z funkcji TourGuide w urządzeniu GPS

Jeśli załadowałeś dane TourGuide do urządzenia, możesz zobaczyć załadowane punkty 
korzystając z Dokąd?->Moje punkty->Własne punktu POI.

Ustawienia dla TourGuide dostępne są w menu ustawień.  Dostęne są 3 opcje.
1. Off: punkty TourGuide nie będą uaktywniane przy przekroczeniu odległości ustalonej 

dla danego punktu.
2. Auto Play: punkty TourGuide będą uaktywniane automatycznie przy przekroczeniu 

ustalonej odległości do punktu, co spowoduje odtworzenie pliku dźwiękowego.
3. Prompted: punkty TourGuide będą uaktywniane automatycznie przy przekroczeniu 

ustalonej odległości od punktu, ale nie spowoduje to automatycznego odtworzenia pliku 
dźwiękowego. Użytkownik może uruchomić odtwarzanie tego pliku przez dotknięcie 
ikony (jak na rysunku poniżej) na ekranie mapy.


