INSTRUKCJA AKTUALIZACJI MAP
DLA URZĄDZEO NAWIGACYJNYCH GOCLEVER
Z MAPĄ POLSKI W WERSJI MAP OD 2009.09
Jak Sprawdzid czy moja mapa objęta jest bezpłatną aktualizacją:
- Urządzenia z mapą datowaną na wrzesieo 2009.09 ( nie jest tutaj ważna data zakupu urządzenia liczy się
wydanie naszej mapy ) znalazły się w sprzedaży w grudniu 2009 roku, wszystkie starsze urządzenia
posiadają mapy nie objęte bezpłatną aktualizacją
- Urządzenie musi posiadad mapę Polski „EMAPA 2009.09” lub nowszą, Informację o wersji mapy można
odczytad z boku opakowania zbiorczego pod kodem kreskowym w numerze IDM

„IDM:5066VIA30200909PLRF091212”, jak również w aplikacji po kliknięciu na „MENU->
STRZAŁKA W DÓŁ->O APLIKACJI->DOSTAWCY MAP & PRAWA AUTORSKIE->STRZAŁKA W DÓŁ->STRZAŁKA
W DÓŁ.

- Jeżeli twoja mapa nie spełnia tych wymagao program nie zwróci numer PIN
- Informujemy również że mapy w wersji FULL EUROPE oraz znajdujące się w innych pakietach nie są objęte
programem darmowej aktualizacji
- INFORMUJEMY RÓWNIEŻ ŻE WYKONAD DARMOWĄ AKTUALIZACJĘ MOŻNA TYLKO RAZ W PRZECIĄGU JEDNO
ROKU OD DATY WYDANIA MAPY !!!
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POBRANIE PLIKÓW AKTUALIZACYJNYCH
1. Proszę zalogowad się do „MOJEGO KONTA” na stronie GOCLEVER.COM
2. Wybieramy Zarejestrowane urządzenie
3. Wybieramy Opcję CHECK UPDATE
4. Wybieramy interesującą nas aktualizację
5. Kolejny krok to odebranie wiadomości e-mail wysłanej z automatycznego systemu aktualizacji
GOCLEVER Update:

6. Wiadomośd zawiera linki do plików mapy oraz Licencje do niej znajdującą się w załączniku oba pliki
są niezbędne do uruchomienia nowych map.
7. Dla ułatwienia późniejszych działao proszę o pobranie plików i rozpakowanie licencji oraz mapy do
jednego katalogu (najlepiej na pulpicie) .
8. Jeżeli wykonałeś dokładnie nasze zalecenia - jesteś gotowy do Transferu Plików na urządzenie !
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PROCES TRANSFERU PLIKÓW AKTUALIZACYJNYCH
1. Podłączamy urządzenie do komputera przez kabel USB

UWAGA !!!
W niektórych urządzeniach możliwe jest przełączenie trybu pracy USB, interesujący nas tryb to
„MASS STORAGE” - aby to sprawdzid należy w menu głównym urządzenia odszukad opcję USB. W
większości przypadków znajduje się ona bezpośrednio w zakładce "USTAWIENIA" , "INFORMACJA
O SYSTEMIE” lub "SYSTEM"
2. Następnie eksplorujemy nowo wykryty dysk wymienny
3. Wykonujemy kopię zapasową wszystkich plików znajdujących się na dysku :
a. Zaznaczamy wszystkie pliki
b. Klikamy prawym klawiszem na zaznaczone pliki i wybieramy opcję „KOPIUJ”
c. Powracamy na pulpit, w pustym miejscu klikamy prawy klawisz myszy i wybieramy opcję
„WKLEJ”
d. W ten sposób na pulpicie znalazła się kopia zapasowa naszej aktualnej mapy, którą będziemy
mogli wgrad spowrotem na urządzenie w przypadku jakichkolwiek komplikacji (pliki z pulpitu
przekopiowad spowrotem na dysk wymienny).
4. Zaznaczamy wszystkie pobrane wcześniej pliki klikamy na nie prawym klawiszem i wybieramy opcję
„WYTNIJ”
5. Ponownie eksplorujemy nasz dysk wymienny ale tym razem po jego otwarciu wchodzimy do
katalogu „MOBILENAVIGATOR” a następnie do katalogu „MAPS”
6. Zaznaczamy wszystkie zawierające się w nim pliki ,a następnie klikamy na nie prawym klawiszem
myszy i wybieramy opcję „USUO” potwierdzamy tą operację klikając na przycisk „TAK”
7. Klikamy prawym klawiszem na wolne pole i wybieramy opcję „WKLEJ”. Po zakooczeniu operacji w
katalogu pojawią się wcześniej pobrane i wycięte pliki mapy.
8. Ostatnią operacją jest Bezpieczne odłączenie sprzętu przez usługę Windows (skrót w w prawym
dolnym rogu „BEZPIECZNE USUWANIE SPRZĘTU i WYSUWANIE NOŚNIKÓW”. Należy kliknąd lewym
klawiszem myszy i wybrad opcję „WYSUO DYSK WYMIENNY” - w innym wypadku dane
zawierające się na naszym dysku wymiennym mogą zostad usunięte bądź nie prawidłowo
zapisane, w związku z czym będziemy musieli wgrad kopię zapasową mapy i rozpocząd proces od
początku.
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9. Uruchamiamy urządzenie i sprawdzamy czy po odpaleniu mapy i wejściu do „MENU->STRZAŁKA W
DÓŁ->O VIAGPS->DOSTAWCY ->STRZAŁKA W DÓŁ->STRZAŁKA W DÓŁ” wyświetla się najnowsza
wersja mapy jeżeli tak znaczy to że aktualizacja przebiegła pomyślnie.
UWAGA !!!
1.Jeżeli mapa nie mieści się w Pamięci urządzenia należy całoś przekopiowad na dodatkową kartę sd i to na
niej wykonad operację aktualizacji. Po wykonaniu Aktualizacji może byd potrzebna zamina ścieżki mapy w
nawigacji do karty SD . Wykonujemy tą operację wchodząc do USTAWIEO urządzenia a następnie do „
ŚCIEŻKA MAPY” lub „NAVI PATCH” tam pokazujemy plik mobilenavigator w katalogu SDMMC
3. Jeżeli po naciśnięciu ikony "nawigacja" -mapa uruchmi się jednak będzie cofad się do menu głównego
podczas ładowania mapy „opening maps” oznacza to że plik licencji mapy „nazwa_mapy.lic” nie znajduje
się w katalogu „nośnik:\mobilenavigato\maps\nazwa_mapy.lic” lub mapa nie znajduje się w odpowiedniej
lokalizacji „nośnik:\mobilenavigato\maps\nazwa_mapy.cpf” (nazwa mapy musi byd taka sama jak nazwa
licencji - jedyna różnica leży w rozszerzeniach „*.lic” oraz „*.cpf”)
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