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INSTALLATION AV NAVIGERINGSPROGRAMVARA PÅ Z-N326 
+ Z-N426-ENHETER
Innan du kan använda den medföljande navigeringsprogramvaran 
Z-N326-SDFEU or Z-N426-SDFEU på microSD-kortet måste Android-
enheten (Z-N326 + Z-N426) förberedas genom att installera en 
programvara.
a.  Sätt i det medföljande microSD-kortet med ditt 

navigeringsprogramvarupaket i kortplatsen på enheten. Slå på enheten.
b.  Öppna enhetens inställningsmeny [Inställning]. Tryck på 

[Enhetsinställning] → [System] → [Navi-uppdatering] (bild 1)  
→ [YES] (bild 2).

INSTRUKTIONER IDRIFTTAGNING AV NAVIGERING FÖR Z-N326 + Z-N426

e.  Programvaruinstallationen genomförs i steg-för-steg-läge. Du kan 
följa förloppet vid programvaruinstallationen i ett statusfält. Den 
fullständiga uppdateringsproceduren tar ca 30–60 sekunder.

f.  Tryck slutligen på [Öppna]-ikonen för att kontrollera om installationen 
lyckades. Enheten bör nu visa inläsningsläget för navigeringen. 
Stäng nu navigeringsprogramvaran, stäng av enheten och läs 
informationen under ”sat-fix” nedan. 

FÖRSTA UPPSTART NAVI (SAT FIX-PROCESS)
›  När enhetsinstallationen har avslutats ska du se till att bilen 

befinner sig utomhus under öppen himmel. Det får inte finnas 
några föremål ovanför bilen som påverkar GPS-mottagningen 
(träd, höga byggnader etc.).

›  Tryck på navigeringsikonen i huvudmenyn för att starta navigeringsläget. 
Tryck på ”Visa karta” för att inleda ”sök GPS”-processen.

›  Vänta i 3 till 5 minuter för att skapa en så kallad sat-fix. Under den här 
perioden får inte bilen flyttas eller köras!

1 ÅRS ABONNEMANG PÅ KARTUPPDATERINGAR
När navigeringslicensen har aktiverats efter att GPS-mottagning 
erhållits och en påföljande körning på >10 km kan användaren/ägaren 
uppgradera kartinnehållet genom att ladda ner den senaste fullständiga 
EU-kartpaketet via Naviextras uppdateringsserver. MUPS-tjänsten är 
begränsad till de tillgängliga kartpaketen på Naviextras som är nyare 
än versionen i enhetens leveransomfång. Den avgiftsfria 
kartuppdateringen är giltig i 365 dagar från den dag licensen 
aktiverades.

Uppdateringskrav
1)  PC eller bärbar dator med nyare Windows-operativsystem och  

SD-kortläsare
2) Redan aktiverat 8 GB microSD-kort för navigering
3) Naviextras verktygslåda installerad på PC eller bärbar dator. 
4) Bredbandsuppkoppling på minst 1 MB/s.

Online-uppdateringar (kartinnehåll + buggfixar)
Naviextras verktygslåda är ett Windowsverktyg som ger serveråtkomst 
till Naviextras portal. 
■   Innan du uppdaterar navigeringsinnehållet på ditt microSD-kort ska 

du alltid ladda ner, installera och använda den senaste 
verktygslådan. 

■   Innan du kan ladda ner innehåll och uppdateringar ombeds du att 
skapa ett användarkonto på Naviextras portal. När verktygslådan är 
installerad öppnas ett inloggningsfönster som anger att du kan börja 
skapa ett användarkonto. 

■  När användarkontot är klart bör du först göra en säkerhetskopia av 
microSD-kortet innan du gör några uppdateringar. 
Säkerhetskopiering av data erbjuds automatiskt med verktygslådan 
när verktygslådan identifierar en giltig nav-licens på microSD-kortet.

■   Påbörja inte uppdateringen förrän du har skapat en säkerhetskopia. 
Säkerhetskopian gör det möjligt för dig att återställa paketets 
ursprungliga kartdata, vilket är till stor hjälp vid uppdaterings- eller 
installationsproblem som annars kan leda till kostsamma 
återställningsprocedurer.

■   Viktigt: Om en uppgradering med fritt eller avgiftsbelagt innehåll 
installeras på microSD-kortet måste följande två steg genomföras för 
att återaktivera licensen: 

1)  Sätt i minneskortet i din naviceiver och starta navigeringen.   
Stäng av enheten och ta bort microSD-kortet. 

2)  Starta verktygslådan och anslut kortet till din PC eller bärbara dator 
och följ instruktionerna för programvaran (aktivering av licens). 

c. Tryck på “iGO.apk” för att öppna installationspaketet för programvaran.
d.  Tryck på [Installera] för att starta standardinstallationen (bild 3).
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