
 INSTALACJA DODATKOWYCH PUNKTÓW POI ORAZ FOTORADARÓW W URZĄDZENIACH BECKER.  

Firma Becker nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodnośd informacji oraz nie odpowiada za żadne 

skutki wynikłe z ich korzystania. 

Lista kompatybilnych modeli Becker*  

POI 

1. Podłącz urządzenie do PC, a następnie (jeśli jeszcze nie istnieje) stwórz folder 

igo8/content/userdata/POI. 

3. Uruchom program Poiplaza.com. 

4. Wybierz opcje „download” (ściągnij) 

 

5.  Wybierz jedną z opcji: 

- punkty POI w podziale na kraje (download POI by country) 

- punkty POI w podziale na kategorie (download POI by categories) 

A następnie wybierz szukaną grupę punktów POI i kliknij na ikonę. 

6.   Wybierz „download” (ściągnij), a następnie wybierz aplikację igo8! (aplikacja Becker, tylko do 

starszych modeli np. TA7928, TA7977, Z101 itp.)  

7. Ściągnij, rozpakuj i skopiuj plik *.kml do folderu z p.2. 

8. Wykonaj reset urządzenia (on/off) 

9. W menu nawigacyjnym wybierz cel jako POI i znajdź żądaną kategorię.  

 



Uwaga: niektóre punkty POI mogą byd niewidoczne na danym poziomie mapy lub bez aktywnego 

sygnału GPS. 

 

Fotoradary – funkcja akustycznego I wizualnego ostrzegania przed niebezpiecznymi miejscami i 

fotoradarami.  

Uwaga! W niektórych krajach (Niemcy, Szwajcaria, Austria) zabronione jest korzystanie z urządzeo 

ostrzegających przed fotoradarmi) 

1. Wyłącz zabezpieczenie karty SD przed nagrywaniem.  

2. Podłącz kartę pamięci lub urządzenie do PC. 

3. Uruchom program Poiplaza.com. 

4. Wybierz opcje „download” (ściągnij) 

5.  Wybierz jedną z opcji: 

- punkty POI w podziale na kraje (download POI by country) 

- punkty POI w podziale na kategorie (download POI by categories) 

A następnie wybierz szukaną grupę fotoradarów (Fix Speedcams=Stacjonarne fotoradary, Mobile 

Speedcams = Przenośne fotoradary, Speedcams built in Police Car = Radiowozy z video-rejestratorem  

6.   Wybierz „download” (ściągnij), a następnie wybierz „download as speedcam” aplikacja igo8 

(zainstaluj jako funkcja ostrzegania) (aplikacja Becker, tylko do starszych modeli np. TA7928, 

TA7977, Z101 itp.)  

7. Ściągnij i rozpakuj plik iGO8_txt.zip. Po rozpakowaniu pojawią się dwa pliki speedcam.txt and 

POIplaza-iG08 Notes.txt 

8. Przenieś plik speedcam.txt do folderu urządzenia do folderu igo8/content/speedcam 

8. Wykonaj reset urządzenia (on/off). Urządzenie automatycznie dokona aktualizacji. 

9. Pojawią się trzy pliki w folderze speedcam directory, speedcam.spdb, speedcam.txt and 

SpeedcamUpdates.spud. 

10. Po uaktywnieniu sygnału GPS, fotoradary będą widoczne na mapie.  

11. Sprawdź czy funkcja ostrzegania o fotoradarach jest uaktywniona.  



 

Uwaga: instalacja wielu punktów POI oraz fotoradarów może spowodowad wolniejsze działanie 

urządzenia.  

*Z11X, Z21X, Z302, R43, R43Traffic, A43Traffic, A43Talk, P43Control, A43Transit.  

 


