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OPSTARTINSTRUCTIES Z-EMAP50

Fabrikant: ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Zwitserland
Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Duitsland              

EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET APPARAAT

●  Zorg ervoor dat zodra de installatie van het apparaat is voltooid, het voertuig zich buiten bevindt, onder vrije hemel, 
zonder objecten die met de GPS-ontvangst interfereren (bijv. vermijd bomen, hoge gebouwen enz.).

●  Plaats de meegeleverde microSD kaart voor de Z-EMAP50 die de navigatiesoftware bevat in de respectieve sleuf 
aan de voorzijde van het ZENEC apparaat. Zet het apparaat aan.

●  Kies het Nav-pictogram van het Algemene Menu om de navigatiemodus te laden, klik op “Kaartweergave” om 
informatie over de voortgang van “GPS zoeken” op te roepen.

●  Het zoeken naar een satelliet om een Sat-Fix te creëren neemt ongeveer 3 tot 5 minuten in beslag. Het voertuig mag 
voor de duur hiervan niet worden verplaatst.

Abonnement voor het bijwerken van kaarten

Na de activering van de navigatielicentie is de eigenaar van een compatibel ZENEC-apparaat gerechtigd om van de 
service “Abonnement voor het bijwerken van kaarten” te profiteren, bijvoorbeeld het downloaden van het nieuwste 
volledige EU-kaartpakket via de Naviextras updateserver. De MUPS is beperkt tot nieuwere kaartinhoud beschikbaar 
op Naviextras, afhankelijk van het aangekochte Nav-pakket, voor een jaar (of langer, afhankelijk van de pakketversie) na 
ingebruikname van het apparaat en licentie-activering door middel van de GPS satelliet-down-link.

Vereisten voor inhoudsupdate

1)  PC of notebook met Win7 OS of hoger, uitgerust met een SD-kaartlezer.

2)  Z-EMAP50 navigatiekaart, geactiveerd door Sat-Fix.

3)  Naviextras hulpmiddelen-software, geïnstalleerd op uw pc of notebook. U kunt de download-link voor de 
hulpmiddelen vinden op www.zenec.com

 
Update vereisten en procedures

De hulpmiddelen van Naviextras is een hulpprogramma van Windows dat toegang geeft tot de Naviextras server en het 
downloaden en beheren van gratis en betaalde navigatie-inhoud en andere handige aanvullingen met uw pc of 
notebook mogelijk maakt. Voor het downloaden van volledige EU-kaartpakketten binnen een redelijke tijd hebt u een 
breedbandinternetverbinding met een bandbreedte van minimaal 1MB/s nodig.

■  Voordat u de navigatie-inhoud van uw microSD kaart bijwerkt, moet u altijd de nieuwste hulpmiddelen-software 
van de ZENEC- of Naviextras-startpagina downloaden. U kunt de meest recente hulpmiddelen-versie vinden op de 
ZENEC- of Naviextras-startpagina.

■  Voordat u updates kunt downloaden, is het nodig dat u een gebruikersaccount in het Naviextras-portal aanmaakt. 
Zodra de software op uw pc of notebook is geïnstalleerd, verschijnt er automatisch een aanmeldvenster om de 
gegevens van uw gebruikersaccount in te vullen.

■  Zodra de gebruikersaccount is aangemaakt, start dan een back-up van de inhoud van de microSD-kaart om uw 
ongewijzigde, originele navigatiepakket op uw PC of notebook op te slaan. De back-up van de kaartgegevens wordt 
automatisch aangeboden zodra de hulpmiddelen een geldige nav-licentie op de microSD-kaart herkennen.

■  Begin niet met een update als u niet eerst een back-up hebt gemaakt. De back-up zorgt ervoor dat u de originele 
kaartgegevens van het pakket zoals die zijn geleverd kunt herstellen en is daarom een welkome “verzekering” als er 
iets misgaat tijdens het updateproces.

■  Belangrijk: Wanneer een gratis of betaalde inhoud-update op de microSD-kaart zijn geladen, moet u de volgende 
stappen voltooien om de bijgewerkte licentie te activeren: 

1)  plaats de geheugenkaart in uw naviceiver en start de navigatie. Schakel het apparaat uit, verwijder de microSD kaart. 
2)  start Hulpmiddelen en sluit de kaart aan op uw PC of notebook en volg de instructies van de software (activering van 

licentie). De bijgewerkte inhoud op de microSD-kaart is nu klaar voor gebruik.


