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Dacia Media Nav Evolution Toolbox Kilavuzu
Navigasyon sisteminizdeki haritayı Dacia Media Nav Evolution Toolbox.yardımıyla güncelleyebilirsiniz. Bu, 
navigasyon sisteminizde harita güncellemeleri satın almanızı, indirmenizi ve yüklemenizi sağlayan ücretsiz bir 
uygulamadır. 

Bunun için ihtiyacınız olanlar:
• bir USB flash sürücü 
• geniş bant internet bağlantısı
• bilgisayarınızda yüklü desteklenen işletim sistemlerin biri: 

 − Windows 7 ya da daha üst sürümler, 
 − OS X 10.10 ya da daha üst sürümler



1. USB Flash Sürücüyü 
Navigasyon Sistemiyle 
Senkronize Etme
1. Media Nav sistemine bir USB flash 

sürücü takın ve ana üniteyi açın

2. Sırasıyla Navigasyon simgesi > 
Seçenekler > Harita Güncellemesi 
> Seçenekler > Güncelleme 
seçeneklerine basın

3. Böylece sistemin navigasyon 
verileri USB flash sürücüyle 
senkronize edilecek

4. USB flash sürücüyü ana üniteden 
çıkarın.



2. Toolbax’I Yükleme
1. https://dacia.welcome.naviextras.

com/ adresine gidin ve İşletim 
Sisteminize uygun Toolbox’ı 
indirin (Windows veya OSX)

2. Yüklemeden sonra Toolbox’ı 
başlatın

3. Navigasyon cihazınızın verilerini 
kaydettiğiniz USB flash sürücüyü 
takın

4. Toolbox, navigasyon verilerini 
otomatik olarak tanıyacaktır

5. Aşağıdaki bilgileri vererek kişisel 
hesabınızı oluşturun:

• adınız ve geçerli bir e-posta 
adresi

• ikamet ettiğiniz ülke
• bir şifre

En güncel mevcut haritalarla 
ilgili bildirim almak için kutucuğu 
işaretlemeyi unutmayın! 



3. Yazilim (İşletim Sistemi) 
Güncellemesi
İşlevselliği ve performansı iyileştirmek 
için navigasyon sisteminizin 
işletim sisteminin zaman zaman 
güncellenmesi gerekir.

Güncellemenin zorunlu olduğu 
durumlarda Toolbox size bildirim yollar.

1. Toolbox’ı başlatın ve navigasyon 
sisteminizin verileriyle senkronize 
olan (bkz. bölüm 1) USB flash 
sürücüyü takın.

2. Toolbox, İşletim Sistemi 
güncellemesini otomatik olarak 
önerecektir 

3. Yükle seçeneğine tıklayın



İşletim Sistemi güncellemesi başarıyla 
USB flash sürücüye yüklendikten 
sonra:
1. USB flash sürücüyü çıkarın ve ana 

üniteye tekrar takın

2. Navigasyon sistemini açın

3. Güncelle seçeneğine tıklayın ve 
tamamlanana kadar bekleyin

NOT: Navigasyon 
sisteminizin işletim sistemini 
güncellemeden ücretsiz 
harita güncellemelerini 
indiremeyeceğinizi veya 
yeni güncellemeler satın 
alamayacağınız lütfen 
unutmayın.

4. Sistemin navigasyon verilerini 
yeniden senkronize edin (bkz. 
Nasıl Yapılır Rehberi, bölüm 1.)

5. Bir harita güncellemesini hemen 
indirmek istiyorsanız cihazınızı 
çıkarın, bilgisayarınıza takın ve 
Toolbox’ı yeniden başlatın.



4. Ücretsiz Harita 
Güncellemelerini Indirme
Media Nav navigasyon sisteminizle 
mümkün olan en iyi deneyimi 
yaşayabilmeniz için araba üreticiniz, 
Media Nav Evolution Multimedya 
Sistemini ilk kullanımınızın ardından 
90 gün içinde kullanabileceğiniz 
bir ücretsiz harita güncellemesi 
vermektedir. Bu fırsatı kaçırmayın ve 
sisteminizi ertelemeden güncelleyin.  
1. Oturum açtıktan sonra 

[Free Updates] ekranına 
yönlendirilirsiniz.

2. Mevcut içeriği/içerikleri indirmek ve 
yüklemek için [Install] seçeneğine 
tıklayın



• İlerleme çubukları İndirme ve 
Yükleme sürecini gösterir. 

• İşlem bitene kadar bekleyin; 
bittiğinde yüklemenin başarılı 
olduğunu gösteren bir mesaj 
belirir.

• [Cancel] seçeneğine tıklarsanız 
ücretsiz güncellemeyi daha 
sonra ANA SAYFA ekranındaki 
[Free map update available] 
seçeneğinden indirebilirsiniz.

• [Free map update available] 
düğmesi kullanılamıyorsa 
güncellemeyi zaten indirip 
yüklemişsiniz demektir ya da 
ücret güncelleme hakkınız 
yoktur.

NOT: İndirme işlemi internet 
bağlantınızın hızına bağlı olarak uzun 
sürebilir. 



5. Media Nav Navigasyon 
Sisteminize En Yeni Harita 
Güncellemesini Yükleme
1. En son haritayı USB flash sürücüye 

indirip yükledikten sonra USB flash 
sürücüyü Media Nav sisteminizdeki 
uygun yuvaya tekrar takın ve ana 
üniteyi açın.

2. Sırasıyla Navigasyon simgesi > 
Seçenekler > Harita Güncellemesi 
> Seçenekler > Güncelleme 
seçeneklerine basın

3. Böylece sistemin navigasyon 
verileri USB flash sürücüyle 
senkronize edilecek. 

4. USB flash sürücüyü ana üniteden 
çıkarın.



6. Içerik Satin Alma
İlk defa içerik satın almadan 
önce lütfen Media Nav Evolution 
multimedya sisteminizde bir 
yazılım güncellemesi yapın. Ayrıntılı 
talimatlar için bkz. Nasıl Yapılır 
Rehberi, bölüm 2.

1. Toolbox’ta oturum açın ve ANA 
SAYFA ekranından [Buy Content] 
seçeneğini seçin

2. Satın almak istediğiniz harita 
güncellemesini/içeriği üzerine 
tıklayarak seçin. 

3. Harita güncellemesi/içerik türünü 
seçin (tek seferlik güncelleme 
veya 1 yıl veya üstü abonelik)

4. [Buy xx EUR] seçeneğine 
tıklayarak siparişinizi verin. 



5. Faturalama bilgilerinizi girin ve 
[Payment] seçeneğine tıklayın 
(Önceden Toolbox’tan zaten içerik 
aldıysanız, adresiniz önceden 
saklanacaktır. Düzenlenmiş 
faturalar değiştirilemez; 
bu nedenle ödemeyi 
gerçekleştirmeden önce bilgilerinizi 
dikkatle kontrol edin.)

6. Satın Alma Şartları ve Koşullarını 
okuyun ve [Send the order and pay] 
seçeneğine tıklayın

7. Kredi/banka kartınızın türünü seçin 
ve kart bilgilerinizi girin. 



8. Ödemeniz işleme koyulduktan 
sonra [Install] seçeneğine tıklayın 

9. Yüklemeden sonra USB flash 
sürücüyü çıkarın, aracınızın 
ana ünitesine takın ve harita 
güncellemesini navigasyon 
sisteminize yükleyin (bkz. 
bölüm 3. Navigasyon Verileri 
Senkronizasyonu).



İyi yolculuklar.


