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Útmutató a Dacia Media Nav Evolution Toolbox alkalmazáshoz
A navigációs rendszer térképeit a Dacia Media Nav Evolution Toolbox alkalmazás segítségével tudja 
frissíteni. Ez egy ingyenes alkalmazás, amely lehetővé teszi a navigációs rendszerhez tartozó térképfrissítések 
megvásárlását, letöltését és telepítését. 

Ehhez a következőkre lesz szüksége:
• egy USB-meghajtó 
• szélessávú internetkapcsolat
• a támogatott operációs rendszerek egyik a számítógépre telepítve:

 − Windows 7 vagy újabb 
 − OS X 10.10 vagy újabb



1. Az USB-Meghajtó 
Szinkronizálása A Navigációs 
Rendszerrel
1. Helyezzen be egy USB-meghajtót 

a Media Nav rendszerbe, és 
kapcsolja be a fejegységet.

2. Nyomja meg a Navigáció ikon > 
Beállítások > Térképfrissítés > 
Beállítások > Frissítés > gombot.

3. Ez szinkronizálja a rendszer 
navigációs adatait az USB-
meghajtóval.

4. Távolítsa el az USB-meghajtót a 
fejegységből.



2. A Toolbox telepítése
1. Keresse fel a https://dacia.

welcome.naviextras.com/ 
weblapot, és töltse le az operációs 
rendszeréhez (Windows vagy OS 
X) való Toolbox alkalmazást.

2. A telepítés után indítsa el a 
Toolbox alkalmazást.

3. Helyezze be a navigációs készülék 
mentett adatait tartalmazó USB-
meghajtót.

4. A Toolbox automatikusan 
felismeri a navigációs adatokat.

5. Hozza létre személyes fiókját az 
alábbiakat megadva:

• név és érvényes e-mail-cím
• lakóhely szerinti ország
• jelszó

Ne felejtse el bejelölni a legújabb 
elérhető térképekről való értesítést 
engedélyező jelölőnégyzetet!



3. A szoftver (az operációs 
rendszer) frissítése
A funkciók és a teljesítmény javítása 
érdekében időnként frissíteni kell 
a navigációs készülék operációs 
rendszerét.

A Toolbox értesíti, ha kötelező a 
frissítés.
1. Indítsa el a Toolbox alkalmazást, és 

helyezze be a navigációs rendszer 
adataival szinkronizált USB-
meghajtót (lásd: 1. szakasz).

2. A Toolbox automatikusan frissíti az 
operációs rendszert. 

3. Kattintson a Telepítés gombra.



Az operációs rendszer USB-
meghajtóra történt sikeres telepítése 
után:
1. Távolítsa el az USB-meghajtót, és 

helyezze vissza a fejegységbe.

2. Kapcsolja be a navigációs 
rendszert.

3. Kattintson a Frissítés gombra, és 
várjon, amíg a művelet be nem 
fejeződik.

MEGJEGYZÉS: Ne feledje, 
hogy a navigációs rendszer 
operációs rendszerének 
frissítése nélkül nem 
tudja letölteni az ingyenes 
térképfrissítéseket, 
illetve nem vásárolhat új 
frissítéseket.

4. Szinkronizálja újra a rendszer 
navigációs adatait (lásd: 
Útmutató, 1. szakasz).

5. Ha ezután szeretne 
térképfrissítést letölteni, 
távolítsa el az USB-meghajtót, 
majd helyezze vissza a 
számítógépbe, és indítsa el újra 
a Toolbox alkalmazást.



4. Az ingyenes térképfrissítések 
letöltése
Hogy a Media Nav navigációs 
rendszerrel a lehető legjobb eredményt 
érje el, az autó gyártója a Media Nav 
Evolution Multimedia rendszer első 
használatától számított 90 napon 
belül egy ingyenes térképfrissítést 
tesz lehetővé. Ne hagyja veszni ezt a 
lehetőséget, és frissítse rendszerét 
késedelem nélkül.
1. Bejelentkezés után az [Ingyenes 

frissítések] képernyőre kerül.

2. Az elérhető tartalmak letöltéséhez 
és telepítéséhez kattintson a 
[Telepítés] gombra.



• A folyamatjelző sáv a letöltés és 
a telepítés állását mutatja. 

• Várjon, amíg a folyamat be nem 
fejeződik, és meg nem jelenik a 
sikeres telepítést jelző üzenet.

• Ha a [Mégse] gombra kattint, 
később még mindig letöltheti 
az ingyenes frissítést a 
kezdőképernyőn az [Elérhető 
ingyenes térképfrissítés] gombra 
kattintva.

• Ha nem látható az [Elérhető 
ingyenes térképfrissítés] 
gomb, akkor vagy letöltötte 
és telepítette már a frissítést, 
vagy nem jogosult ingyenes 
frissítésre.

MEGJEGYZÉS: A letöltési folyamat 
az internetkapcsolat sebességétől 
függően hosszabb ideig is eltarthat. 



5. A legújabb térképfrissítés 
feltöltése a Media Nav 
Navigációs rendszerre
1. A legújabb térkép USB-meghajtóra 

való letöltése és telepítése után 
helyezze vissza az USB-meghajtót 
a Media Nav rendszer megfelelő 
portjába, majd kapcsolja be a 
fejegységet.

2. Nyomja meg a Navigáció ikon > 
Beállítások > Térképfrissítés > 
Beállítások > Frissítés > gombot.

3. Ezzel szinkronizálja a rendszer 
navigációs adatait az USB-
meghajtóval. 

4. Távolítsa el az USB-meghajtót a 
fejegységből.



6. Tartalom vásárlása
Az első tartalom megvásárlása előtt 
frissítse a Media Nav Evolution 
multimédiás rendszer szoftverét. A 
részletes útmutatást lásd: Útmutató, 
2. szakasz.
1. Jelentkezzen be a Toolbox 

alkalmazásba, és válassza a 
kezdőképernyőn a [Tartalom 
vásárlása] lehetőséget.

2. Válassza ki megvásárolni kívánt 
frissítést vagy tartalmat rá 
kattintva. 

3. Válassza ki a térképfrissítés 
vagy tartalom fajtáját (egyszeri 
frissítés vagy előfizetés 1 vagy 
több évre).



4. Rendelje meg a terméket a 
[Vásárlás, XX EUR] gombra 
kattintva. 

5. Adja meg a számlázási adatokat, 
majd kattintson a [Fizetés] gombra. 
(Ha vásárolt már valamilyen 
tartalmat a Toolbox alkalmazásban, 
akkor az Toolbox tárolja a 
címét. A kiállított számlák nem 
módosíthatók, ezért figyelmesen 
ellenőrizze az adatokat, mielőtt a 
továbblépne a fizetésre.)

6. Olvassa el a vásárlási feltételeket, 
majd kattintson [A megrendelés 
elküldése és fizetés] gombra.



7. Válassza ki a hitelkártya/letéti 
kártya típusát, és adja meg a kártya 
adatait. 

8. A fizetés feldolgozása után 
kattintson a [Telepítés] gombra. 

9. A telepítést követően távolítsa 
el az USB-meghajtót, helyezze a 
jármű fejegységébe, és töltse fel 
a térképfrissítést a navigációs 
rendszerre (lásd: 3. szakasz:  A 
navigációs adatok szinkronizálása).



Biztonságos utat!


