INSTRUKCJA POTRZEBNA DO INSTALACJI PROGRAMU NAWIGACYJNEGO
NA MODULE GPS-BOX MARKI NAVIHEAVEN
W celu poprawnego działania nawigacji, należy na kartę SD (nie SD HC) zainstalować program do nawigacji.
Program ma zostać zainstalowany pod system operacyjny Win CE 4,2, ponieważ taki system zainstalowany jest
w module. Mapy zainstalowane pod inny system nie będą się uruchamiać.
Programy jakie testowaliśmy na module GPS-BOX marki NaviHeaven:
AutoMapa, Igo 8, MapaMap
Po zainstalowaniu mapy na karcie pamięci (czynność tę wykonuje się na komputerze stacjonarnym, a karta
pamięci powinna być umieszczona w czytniku kart podłączonym do komputera) należy wgrać luzem na kartę
plik, który znajduje się na stronie (pliku proszę nie wgrywać do katalogu mapy):
www.naviheaven.pl/YFAutorun.INF lub www.naviheaven.pl/YFAutorun.zip
Po zgraniu z serwera pliku YFAutorun.INF, należy wgrać go „luzem” na kartę pamięci (nie należy go wgrywać
do katalogu mapy). Plik ten po otwarciu w komputerze stacjonarnym, posiada nastepującą składnię:
\SDMMC\AutoMapa EU\wce42Am.exe
SDMMC - to informacja dla modułu, informująca urządzenie, że powinno ono zczytywać program do
nawigacji z czytnika kart umieszczonego w module GPS-BOX.
AutoMapa EU - to przykładowy katalog, w którym znajduje się zainstalowany program do nawigacji (w tym
przypadku na karcie mamy zainstalowany program Automapa).
wce42Am.exe - to plik exe, który uruchamia program do nawigacji (w tym przypadku wce42Am.exe to plik
uruchamiający AutoMapę – wersje starsze niż 6.X).
Jeżeli na karcie będzie zainstalowany inny program do nawigacji to należy analogicznie zmienić powyższą
ścieżke dostepu.

Informacja odnośnie instalacji programu AutoMapa
INSTALACJA PROGRAMU AUTO MAPA 5.XX
Instalacja składa się z 2-ch etapów.
1) Uruchamiamy instalatora i zaznaczamy, system operacyjny Windows CE.NET 4.2. Po ukończeniu
pierwszego etapu, przed włożeniem karty pamięci do urządzenia należy wgrać na kartę SD plik:
YFAutorun.INF powinien mieć składnię: \SDMMC\AutoMapa EU\wce42Am.exe
Po tej czynności AutoMapa prawidłowo będzie odczytywana przez urządzenie.
2) Należy dokończyć rejestrację mapy.

INSTALACJA PROGRAMU AUTO MAPA 6.1
Instalacja składa się z 2-ch etapów.
1) Uruchamiamy instalatora i zaznaczamy, system operacyjny Windows CE.NET 4.2. Po ukończeniu
pierwszego etapu, przed włożeniem karty pamięci do urządzenia należy wgrać na kartę pamięci plik (zastapić
dotychczasowy) dostępny pod adresem: www.naviheaven.pl/wce42Am.zip (od wersji AutoMapy 6,2 nie trzeba
wgrywać tego pliku)– plik przed wgraniem na kartę do katalogu „AutoMapa EU” należy rozpakować. Po tej
czynności należy wgrać na kartę SD plik: YFAutorun.INF powinien mieć składnię: \SDMMC\AutoMapa EU\
Automapa Eu.exe
Po tej czynności AutoMapa prawidłowo będzie odczytywana przez urządzenie.
2) Należy dokończyć rejestrację mapy.

