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1) Pobranie aktualizacji 
 
W pierwszym kroku należy ściągnąć na swój komputer plik z aktualizacją, który 
udostępniany jest serwisu internetowego www.MojeMapy.IMAGIS.pl z zakładki o nazwie 
„Do pobrania”. 
 
Plik z aktualizacją posiada rozszerzenie EXE, należy ściągnąć go na swój komputer (na 
przykład na pulpit). Uwaga plik zajmuje dużo miejsca około 4 GB !!! 
 
2) Instalacja Aktualizacji  

 
W pierwszej kolejności należy uruchomić urządzenie GPS, a następnie zamiast klikać w ikonę 
o nazwie „Nawigacja” (która uruchamia system nawigacyjny MapaMap), należy odszukać 
opcję która umożliwia zmianę trybu synchronizacji urządzenia z komputerem  z 
zaznaczonego „Active Sync” na opcję ”Mass Storage”. Dzięki temu nasze urządzenie GPS po 
podłączeniu do komputera zostanie zainstalowane jako zewnętrzna pamięć masowa. Po 
zmianie opcji na Mass Storage należy wyjść do menu głównego urządzenia i podłączyć je do 
komputera kablem USB dostarczonym w pudełku razem z nawigacją. 
 
W kolejnym kroku na komputerze zamykamy wszystkie otwarte programy i odnajdujemy na 
pulpicie 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 litera 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. Jeżeli to również nie pomogło 
proszę odłączyć kabel USB od komputera i podłączyć go ponownie, zmieniając na przykład 
port USB do którego podłączamy kabel. Jeżeli urządzenie pojawi się na liście, możemy przejść 
do następnego kroku. 
 
Uwaga: należy zapamiętać literę Alfabetu pod jaką nasze urządzenie GPS zostało oznaczone  
 

 



 
W następnym kroku należy uruchomić ściągnięty uprzednio na komputer instalator map 
Europy. W wyniku uruchomienia na ekranie komputera ukarze się informacja o 
przygotowywaniu do instalacji. Ta operacja może zając nawet kilkanaście minut gdyż w tym 
czasie wypakowywane są do pamięci podręcznej komputera niezbędne komponenty. 
 

 
 
Po ukończeniu procesu przygotowania, na ekranie ukarze się okno instalatora map w którym 
użytkownik będzie zaznaczał mapy krajów, które chciałby zainstalować na swoim urządzeniu 
GPS.  Urządzenie posiada Pamięć wewnętrzną 4 GB, mapy wszystkich krajów nie zmieszczą 
się. Należy dokonać takiego wyboru, aby licznik znajdujący się na dole instalatora, który 
sumuje wagę wszystkich map, wskazywał liczbę mniejsza niż 4000 MB. Po dokonaniu wyboru 
należy kliknąć przycisk Dalej. 
 
 

 
 

 
 
W kolejnym etapie instalacji zostanie wyświetlony ekran na którym użytkownik będzie 
musiał wskazać literę z alfabetu która została przydzielona dla naszego urządzenia GPS na 



liście dysków wymiennych podłączonych do komputera.  Prosiliśmy o jej zapamiętanie w 
jednym z poprzedzających  kroków. Po wybraniu odpowiedniej litery alfabetu należy kliknąć 
przycisk DALEJ. 
 

 
 

    
W kolejnym etapie aktualizowania urządzenia GPS instalator map Europy uruchomiony na 
komputerze rozpocznie proces przegrywania wybranych map do urządzenia. Ten etap jest 
najdłuższy i może potrwać od 1 do2 godzin w zależności od ilości wybranych map.   Prosimy o 
uzbrojenie się w cierpliwość. 

 

 
 

Gdy instalator zakończy przegrywanie map, poinformuje to tym fakcie ostatnim 
komunikatem i proces instalacji będzie można zakończyć klikając przycisk  ”Zakończ”. Do 
pełnego zakończenia procesu instalacji pozostanie etap ostatni czyli odblokowanie 
zainstalowanych map. Przedtem można już odłączyć urządzenie GPS od komputera. 
 



ODBLOKOWANIA MAP 
 
Gdy instalator zakończył już swoja pracę czas na pierwsze uruchomienie nawigacji podczas 
którego będzie trzeba odblokować zainstalowane mapy. W tym celu należy uruchomić 
system nawigacyjny MapaMap klikając w menu urządzenia przycisk „Nawigacja”.  Po tym 
kroku na ekranie urządzenie pojawi „Menadżer map” z listą zainstalowanych krajów oraz 
ikoną kłódki przy każdej z nich. Należy kliknąć w dowolnie wybraną kłódkę.  
 

 
 
 

W wyniku kliknięcia na ekranie pojawi się okno odblokowania mapy zawierające 
informacje o numerze seryjnym naszego urządzenia GPS i dwoma polami pustymi do 
wypełnienia. W pierwsze pole od góry o nazwie „Numer seryjny” należy wpisać numer 
seryjny MapyMap, który odczytujemy z nalepki naklejonej na instrukcję obsługi nawigacji 
MapaMap. W drugie pole należy wpisać tak zwany „ klucz odblokowujący ”, który 
musimy wygenerować w serwisie internetowym www.MojeMapy.IMAGIS.pl 
 

 
 
W tym celu logujemy się do serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl i w sekcji "moje 
produkty" generujemy klucz odblokowujący. Uzyskany w serwisie klucz wpisujemy w 
urządzeniu GPS w odpowiednie pole okna odblokowania mapy. Po zatwierdzeniu danych 
za pomocą przycisku "OK" system nawigacyjny zostanie odblokowany.  
 
KONIEC. 


