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Guia Para Dacia Media Nav Evolution Toolbox
Você pode atualizar o mapa em seu sistema de navegação com a ajuda do Dacia Media Nav Evolution Toolbox. 
Este é um aplicativo gratuito que permite comprar, baixar e instalar atualizações de mapas no seu sistema de 
navegação.

Para isso, você vai precisar:
• um dispositivo USB 
• conexão internet de banda larga
• um dos sistemas operacionais compatíveis, instalado no seu computador. 

 − Windows 7 ou superior, 
 − OS X 10.10 ou superior



1. Sincronizar O USB Flash 
Drive Com O Sistema De 
Navegação
1. Insira o dispositivo USB no sistema 

Media Nav e ligue a unidade de 
direção.

2. Pressione o ícone de Navegação > 
Opções > Atualização de Mapa > 
Opções > Atualização

3. Isto irá sincronizar os dados de 
navegação do sistema com a 
unidade flash USB

4. Remova a unidade flash USB da 
unidade de direção.



2. Instalar O Toolbox
1. Visite o site https://dacia.

welcome.naviextras.com/ e baixe 
o Toolbox para o seu sistema 
operacional (Windows ou OSX)

2. Após a instalação, inicie o Toolbox

3. Insira a unidade flash USB no 
computador que contém os dados 
salvos do seu dispositivo de 
navegação

4. O Toolbox irá reconhecer 
automaticamente os dados de 
navegação.

5. Crie sua conta pessoal, 
fornecendo:

• seu nome e endereço de e-mail 
válido

• seu país de residência
• uma senha

Não se esqueça de marcar a caixa 
de seleção para receber notificações 
sobre os mapas mais recentes 
disponíveis! 



3. Atualização De Software 
(sistema operacional)
O sistema operacional (SO) de 
seu sistema de navegação precisa 
ser atualizado periodicamente 
para melhorar o desempenho e 
funcionalidade.

O Toolbox irá notificar você, caso a 
atualização seja obrigatória.
1. Inicie o Toolbox e insira a unidade 

flash USB que está sincronizada 
com os dados do seu sistema de 
navegação (ver seção 1).

2. O Toolbox oferecerá 
automaticamente a atualização do 
sistema operacional 

3. Clique em Instalar.



Após a atualização do SO ser efetuada 
com êxito para a unidade flash USB:
1. Remova a unidade flash USB e a 

insira novamente na unidade de 
direção

2. Ligue o sistema de navegação

3. Clique em Atualizar e aguarde até 
que seja concluída

OBSERVAÇÃO: Observe que 
sem atualizar o sistema 
operacional de seu sistema 
de navegação, você não será 
capaz de baixar atualizações 
de mapa gratuitos ou comprar 
novas atualizações.

4. Sincronize os dados do sistema 
navegação novamente (consulte 
o Guia de Instruções, seção 1.)

5. Se deseja baixar um mapa 
atualizar agora, remova o 
dispositivo, insira-o novamente 
no seu computador e reinicie o 
Toolbox.



4. Baixar Atualizações De 
Mapas
Para fornecer a melhor experiência 
possível com seu sistema de navegação 
Media Nav, o fabricante do veículo 
fornece uma atualização do mapa 
gratuito dentro de 90 dias da primeira 
utilização do sistema multimídia 
Media Nav Evolution. Não perca esta 
oportunidade e atualize o seu sistema 
tão logo possível.

1. Após o login, o acesso será 
direcionado para a tela 
[Atualizações Gratuitas].

2. Clique em [Instalar] para baixar 
e instalar o(s) conteúdo(s) 
disponível(is)



• As barras de progresso mostram 
o progresso do download e 
instalação. 

• Espere até que o processo 
seja concluído, aparecerá 
uma mensagem com êxito da 
instalação.

• Se você clicar em [Cancelar], 
ainda poderá baixar a 
atualização gratuita depois da 
[atualização de mapa gratuito 
disponível] na tela INÍCIO.

• Se o botão [atualização de mapa 
gratuito disponível] não estiver 
disponível, então você já tem ou 
já baixou e instalou a atualização 
ou não está apto à atualização 
gratuita.

OBSERVAÇÃO: O processo de 
download pode levar mais tempo, 
dependendo da velocidade de sua 
conexão com a internet.  



5. Carregar A Atualização De 
Mapa Mais Recente Para O Seu 
Sistema De Navegação Media 
Nav
1. Depois de baixar e instalar o mapa 

mais recente para a unidade flash 
USB, insira-o novamente no slot 
apropriado em seu sistema de 
navegação Media Nav e ligue a 
unidade de direção.

2. Pressione o ícone de Navegação > 
Opções > Atualização de Mapa > 
Opções > Atualização

3. Isto irá sincronizar os dados de 
navegação do sistema com a 
unidade flash USB. 

4. Remova a unidade flash USB da 
unidade de direção.



6. Comprar Conteúdo
Antes da primeira compra de 
conteúdo, faça uma atualização de 
software do seu sistema multimídia 
Media Nav Evolution. Para obter 
instruções detalhadas, consulte o 
Guia de Instruções, seção 2.

1. Faça login do Toolbox [Comprar 
conteúdo] na tela INÍCIO

2. Selecione o atualização mapa/
conteúdo, clicando naquele que 
você deseja comprar. 

3. Selecione o tipo de atualização 
de mapa/conteúdo (atualização 
única ou assinatura por 1 ou mais)

4. Faça o seu pedido, clicando em 
[Comprar xx EUR]. 



5. Digite seus dados de faturamento 
e clique em [Pagamento] (se você 
já tiver comprado o conteúdo 
no Toolbox, em seguida, seu 
endereço será armazenado 
antecipadamente. Faturas emitidas 
não podem ser modificadas 
portanto, portanto verifique 
cuidadosamente as informações 
antes de continuar com o 
pagamento.)

6. Leia os Termos e Condições de 
Compra e clique em [Enviar o 
pedido e pagar]

7. Escolha o tipo do seu cartão 
de crédito/débito e insira as 
informações do cartão. 



8. Após o pagamento ser processado, 
clique em [Instalar] 

9. Após a instalação, ejete a unidade 
flash USB, insira na unidade de 
direção do seu veículo e envie a 
atualização do mapa para seu 
sistema de navegação (ver seção 
3. Sincronização de dados de 
navegação).



Faça uma boa viagem.


