Vejledning
Sådan opdaterer du dit
Pioneer Navigation System

DU SKAL BRUGE:
· PC med Windows XP / 7 / 8
· Internetadgang
· USB stick på minst 8 GB

Komme i gang
Denne veiledningen forklarer de aller første trinnene for bruk av Toolbox: Hvordan du kobler
navigasjonsenheten til PC-en og hvordan du logger på med brukernavnet og passordet ditt.
Systemkrav
For å oppdatere ditt navigasjonskart og tjenester, trenger du følgende:
- En datamaskin utstyrt med:
- Microsoft Windows operativsystem (Windows XP, Windows 7, Windows 8)
- Internett-tilkobling
- En tom FAT32 formatert USB-minnepenn med en kapasitet på minst 8GB.
Forbered USB-minnepenn før oppdateringen
Før du laster ned innhold til din USB-minnepenn fra https://www.naviextras.com/shop/portal,
må du forberede USB-enheten for oppdateringen. For å gjøre dette, følger du
fremgangsmåten nedenfor:
1. Fra navigasjonsmenyen, går du til innstillinger trykker på Synctool.

2. Systemet ber deg bekrefte at du ønsker å forberede lagringsmediet for en oppdatering.

3. Koble den tome USB-minnepennen til navigasjonsenheten, etter du har sjekket at ingen
annen USB-enhet er koblet til. En statusskjerm vil da vises.
ADVARSEL: IKKE FJERN LAGRINGSMEDIET OG IKKE SLÅ AV
NAVIGASJONSSYSTEMET UNDER PROSESSEN.

4. Vent til Pioneer navigasjonsenheten ber deg om å fjerne lagringsmediet. Nå kan du koble
fra USB-minnepennen fra ditt Pioneer system, og ta det med til din datamaskin.

Nedlasting og installasjon av Naviextras Toolbox
Nå må du installere Naviextras Toolbox programmvare til din datamaskin.
For å installere dette programmet, følger du fremgangsmåten nedenfor:
1. Last ned Naviextras Toolbox fra https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads.
2. Dobbelklikk på filen for å starte installasjonen.
3. Velg ønsket sprak.

4. Under installasjonsprosessen, følger du instruksjonene på skjermen og klikker på
Neste.

5. Når installasjonen er ferdig, klikker du på Fullfør.

Hvis du har krysset av for Jeg vil gjerne starte Naviextras Toolbox nå. alternativet, vil
Naviextras Toolbox starte automatisk etter installasjonen.
Koble USB-minnepennen til din datamaskin
Når du åpner Naviextras Toolbox programmet på din datamaskin, uten noen
navigasjonsenhet tilkoblet, blir du bedt om å koble til enheten. Koble da USB-minnepennen til
din datamaskin.

1. Systemet spør deg da om du vil tillate innsamling av anonyme GPS logger.
Hvis du ikke ønsker å se denne meldingen flere ganger, krysser du av for dette.

2. Deretter blir du bed tom å lage en sikkerhetskopi av dine nåværende data.
3. Naviextras Toolbox krever at du logger deg inn på din Naviextras konto for å kjøpe
nytt innhold, eller oppdatere eksisterende. Logg inn med dine brukerdata. Hvis du ikke
har en Naviextras konto enda, klikk Opprett en brukerprofil og oppgi nødvendige data.

4. Når du har logget deg inn på din Naviextras konto, vises startskjermen. Du kan se
din profil og transaksjonshistorikk herfra, og med en gang se tilgjengelig innhold og
tilbud til ditt Pioneer navigasjonssystem.

INSTRUKSJONSVEILEDNING: Hvordan utforske og velge oppdateringer i Naviextras
Toolbox?
Hvis du allerede har kjøpt oppdatering(er) på Naviextras.com-portalen, kan du hoppe over
disse trinnene og fortsette med å lese Hvordan laste ned og installere -oppdateringer?
Guide.
Etter at du har koblet til enheten din og logger på, kan du starte søket etter oppdateringer og
ekstra kart i Naviextras Toolbox. Klikk på Katalog-knappen i menylinjen på venstre side.

Tilgjengelige oppdateringer og ekstramateriell kan filtreres etter geografisk region eller
innholdstype (kart, 3D-landemerke, 3D-pakke, osv.) med to nedtrekksmenyer over listen med
tilgjengelige oppdateringer. Hvis et innhold er tilgjengelig for deg etter betaling, vises prisen
og et handlekurvikon for den varen. Hvis en oppdatering er tilgjengelig for deg uten kostnad,
vises et ikon for en "gratis" prislapp i stedet for prisen. Du kan finne flere detaljer om
oppdateringene ved å klikke på det blå (i) ikonet.

Etter at du har kjøpt en oppdatering eller lagt til en gratisvare i handlekurven din, legges den
til installasjonskøen og antall oppdateringer som venter på installasjon vises på
Oppdateringer-knappen.

Klikk på Oppdateringer-knappen for å fortsette med nedlastningen og installasjonen av
oppdateringer.

