Jak zainstalować nawigację MapaMap w tradycyjnych urządzeniach
GPS z systemem Windows CE.
Oprogramowanie MapaMap można zainstalować na urządzeniu GPS na dwa sposoby:
- Instalacja z pliku instalacyjnego EXE (instalacja zalecana)
- Instalacja z pliku instalacyjnego ZIP (instalacja szybka, ale tylko dla urządzeń z trybem pamięci masowej)

I.

INSTALACJA Z PLIKU INSTALACYJNEGO EXE (Instalacja Zalecana):

1. Pobranie nowej wersji oprogramowania MapaMap.
Logujemy się do serwisu internetowego www.MojeMapy.IMAGIS.pl i w zakładce „do
pobrania” klikamy "pobierz" przy pliku instalatora z rozszerzeniem EXE. Następnie
zapisujemy pobierany plik na dysku komputera PC w dowolnie wybranym miejscu.
2. Podłączenie urządzenie GPS do komputera PC.
Należy dokonać restartu urządzenia GPS, a następnie podłączyć je kablem USB do
komputera PC. Podłączane urządzenie powinno być włączone, ale aplikacja nawigacyjna
MapaMap zamknięta.
3. Synchronizacja urządzenia GPS z komputerem PC.
Po podłączeniu urządzenia GPS do komputera PC, program do synchronizacji (Microsoft
ActiveSync lub Microsoft Mobile Device Center) zainstalowany na komputerze powinien
automatycznie dokonać synchronizacji urządzenia z komputerem. Jeżeli taka automatyczna
synchronizacja nie nastąpiła należy samodzielnie uruchomić program do synchronizacji i
wybrać opcję „połącz” lub „synchronizuj” z urządzeniem mobilnym.
4. Instalacja nowego oprogramowania MapaMap.
Gdy urządzenie GPS jest podłączone i zsynchronizowane z komputerem PC, na komputerze
uruchamiamy zapisany plik EXE z instalatorem nowej wersji oprogramowania MapaMap.
Instalator pokieruje naszymi dalszymi krokami, aż do momentu, w którym zapyta w jaki
sposób będzie wykonywana instalacja: „przez urządzenie” czy przez „czytnik kart”. Należy
wtedy wybrać opcję „przez urządzenie” i dokończyć proces instalacji.

5. Odblokowanie oprogramowania MapaMap.
Zainstalowane nowe oprogramowanie MapaMap należy odblokować, czyli uzyskać tzw.
Klucz Odblokowujący. W jaki sposób tego dokonać prezentuje krótka instrukcja poniżej:
Przy pierwszym uruchomieniu nowo
zainstalowanej
wersji
MapyMap
na
urządzeniu GPS wyświetli się specjalny ekran
o nazwie „ Menedżer map”.
Należy kliknąć w wiersz oznaczony „kłódką”,
aby przejść do kolejnego ekranu. Wtedy
powinien pojawić się ekran o nazwie
„Odblokowanie mapy”.
Na ekranie o nazwie „Odblokowanie mapy” wyświetlone są 3 ważne pola:
- pole do wpisania numeru seryjnego MapyMap
- pole już wypełnione przez numer urządzenia

- pole do wpisania klucza odblokowującego
Po wpisaniu w pierwsze pole numeru
seryjnego MapyMap i wpisaniu w ostatnie
pole klucza odblokowującego wystarczy
kliknąć OK, aby odblokować mapę.
W wyniku tego ponownie pojawi się ekran o nazwie „ Menedżer map” z tym że, tym
razem w wierszu opisującym aktualną mapę zamiast zamkniętej kłódki pojawi symbol:
który oznacza, że proces odblokowania odbył się poprawnie. Dopiero teraz klikając
przycisk OK kończymy cały proces instalacji.
Skąd wziąć klucz odblokowujący?
Klucz
odblokowujący
należy
wygenerować
w
serwisie
internetowym
www.MojeMapy.IMAGIS.pl W tym celu po zalogowaniu do tego serwisu wchodzimy w
zakładkę "Moje produkty", a następnie wybieramy szczegóły numeru seryjnego, który
właśnie aktualizowaliśmy. Tam należy kliknąć w opcję "Generuj klucz”. W wyniku tej
czynności pojawi się rubryka albo z domyślnie już wpisanym numerem urządzenia GPS
(wpisany bladą czcionką), bądź pusta rubryka, w którą należy wpisać numer swojego
urządzenia GPS (używając dużych liter). Numer urządzenia odczytujemy ze środkowego pola
w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji. Jeżeli pole numer urządzenie
jest już wypełnione należy kliknąć przycisk "Generuj" i na koncie użytkownika pojawi się
klucz odblokowujący, który należy wpisać w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie
nawigacji.

II.

INSTALACJA Z PLIKU INSTALACYJNEGO ZIP

(Szybki sposób instalacji, który można przeprowadzić tylko w tych w urządzeniach GPS, które
oferują podłączenie do komputera PC w trybie dysku wymiennego tzw. pamięci masowej)
1. Pobranie i rozpakowanie instalatora
Pobierz plik instalacyjny z rozszerzeniem ZIP z serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl z zakładki
"Do pobrania", zapisz go w dowolnym miejscu na komputerze PC. Wypakuj zawartość pliku
instalacyjnego ZIP za pomocą programu rozpakowującego (na przykład: WinZip lub 7zip). Po
rozpakowaniu otrzymasz 2 katalogi o nazwach: „MobileNavigator” oraz „MapaMap”. Te dwa
katalogi trzeba będzie skopiować do pamięci wewnętrznej urządzenia GPS. W kolejnych krokach
opisujemy jak to wykonać.
2. Przełączenie urządzenia GPS w tryb dysku wymiennego
W następnym kroku należy przełączyć urządzenie GPS z trybu „Active Sync” na tryb „dysku
wymiennego” czasami nazywanego też trybem pamięci masowej „mass storage”. Aby to zrobić proszę
w ustawieniach urządzenia GPS odszukać w opcję „USB” lub podobnie brzmiącą nazwę (inna nazwa dla
różnych urządzeń GPS) i zmienić tryb pracy urządzenia.

3. Podłączenie urządzenia GPS do komputera PC
Następnie należy dokonać restartu urządzenia GPS, a potem podłączyć je kablem USB do
komputera PC. Podłączane urządzenie powinno być włączone, ale aplikacja nawigacyjna
MapaMap zamknięta.
4. Odnalezienie na komputerze PC podłączonego urządzenia GPS.
W kolejnym kroku na komputerze PC wchodzimy w ikonę „Mój Komputer”. Po uruchomieniu tej ikony
otrzymamy między innymi listę podłączonych do komputera dysków i pamięci masowych. Na tej liście
powinno pojawić się nasze urządzenie GPS jako ”dysk wymienny” oznaczony kolejną literą alfabetu (na
przykład: D, E, F lub G w zależności od ilości wcześniej podłączonych urządzeń). Jeżeli urządzenie nie
pojawia się na liście, należy odczekać chwilę, gdyż system Windows musi w takim przypadku
zainstalować odpowiedni sterownik do tego urządzenia.

5) Kopiowanie zawartości instalatora ZIP do pamięci wewnętrznej urządzenia GPS
W kolejnym kroku z listy podłączonych dysków wymiennych wybieramy nasze urządzenie i
wchodzimy w jego zawartość. Miejsce do którego trafimy to tak zwana pamięć wewnętrzna.
Trzeba z niej skasować 2 stare katalogi: „MobileNavigator” oraz „MapaMap”, a następnie
skopiować tam 2 nowe katalogi „MobileNavigator” oraz „MapaMap”, które otrzymaliśmy dzięki
rozpakowaniu instalatora z rozszerzeniem ZIP.
Tak przygotowane urządzenie GPS, odłączamy od komputera i ponownie uruchamiamy.

6) Odblokowanie oprogramowania MapaMap.
Zainstalowane nowe oprogramowanie MapaMap należy odblokować, czyli uzyskać tzw.
Klucz Odblokowujący. W jaki sposób tego dokonać prezentuje krótka instrukcja poniżej:
Przy pierwszym uruchomieniu nowo
zainstalowanej
wersji
MapyMap
na
urządzeniu GPS wyświetli się specjalny ekran
o nazwie „ Menedżer map”.
Należy kliknąć w wiersz oznaczony „kłódką”,
aby przejść do kolejnego ekranu. Wtedy
powinien pojawić się ekran o nazwie
„Odblokowanie mapy”.
Na ekranie o nazwie „Odblokowanie mapy” wyświetlone są 3 ważne pola:
- pole do wpisania numeru seryjnego MapyMap
- pole już wypełnione przez numer urządzenia

- pole do wpisania klucza odblokowującego
Po wpisaniu w pierwsze pole numeru
seryjnego MapyMap i wpisaniu w ostatnie
pole klucza odblokowującego wystarczy
kliknąć OK, aby odblokować mapę.
W wyniku tego ponownie pojawi się ekran o nazwie „ Menedżer map” z tym że, tym
razem w wierszu opisującym aktualną mapę zamiast zamkniętej kłódki pojawi symbol:
który oznacza, że proces odblokowania odbył się poprawnie. Dopiero teraz klikając
przycisk OK kończymy cały proces instalacji.
Skąd wziąć klucz odblokowujący?
Klucz
odblokowujący
należy
wygenerować
w
serwisie
internetowym
www.MojeMapy.IMAGIS.pl W tym celu po zalogowaniu do tego serwisu wchodzimy w
zakładkę "Moje produkty", a następnie wybieramy szczegóły numeru seryjnego, który
właśnie aktualizowaliśmy. Tam należy kliknąć w opcję "Generuj klucz”. W wyniku tej
czynności pojawi się rubryka albo z domyślnie już wpisanym numerem urządzenia GPS
(wpisany bladą czcionką), bądź pusta rubryka, w którą należy wpisać numer swojego
urządzenia GPS (używając dużych liter). Numer urządzenia odczytujemy ze środkowego
pola w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji. Jeżeli pole numer
urządzenie jest już wypełnione należy kliknąć przycisk "Generuj" i na koncie użytkownika
pojawi się klucz odblokowujący, który należy wpisać w oknie o nazwie „Odblokowanie
Map” na ekranie nawigacji.

