POKYNY KE SPUŠTĚNÍ NAVIGACE PRO MODELY Z-N326 + Z-N426
INSTALACE NAVIGAČNÍHO SOFTWARU NA ZAŘÍZENÍCH
Z-N326 + Z-N426
Než bude možné navigační software Z-N326-SDFEU nebo Z-N426SDFEU dodaný na kartě microSD použít, je nutné do zařízení se
systémem Android (Z-N326 + Z-N426) nainstalovat software.
a. Zasuňte přiloženou kartu microSD s navigačním softwarem do
příslušného slotu zařízení. Zařízení zapněte.
b. Otevřete nabídku nastavení zařízení [Nastavení]. Klepněte na [Nastavení
zařízení] → [Systém] → [Aktualizovat navigaci] (obrázek 1) → [ANO]
(obrázek 2).

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ NAVIGACE (PROCES SAT-FIX)
› Jakmile je instalace v zařízení dokončena, ujistěte se, že vůz stojí
venku s přímým výhledem na oblohu. Nad vozem by neměly být
žádné objekty, které by mohly ovlivnit příjem signálu GPS (stromy,
vysoké budovy atd.).
› Klepnutím na ikonu navigace v hlavní nabídce spusťte režim
navigace. Klepnutím na „Zobrazit mapu“ spusťte režim vyhledávání
satelitů GPS.
› Nechte zařízení 3 až 5 minut pracovat. Dojde k vytvoření tzv. SatFixu. Během této doby se vozidlo nesmí vozidlo!

JEDNOLETÉ PŘEDPLATNÉ AKTUALIZACE MAP
Po aktivaci licence navigace příjmem signálu GPS a následném ujetí
>10 km má uživatel/vlastník nárok na aktualizaci mapového obsahu. Ta
probíhá stažením nejnovějšího balíčku map celé EU prostřednictvím
aktualizačního serveru Naviextras. Služba MUPS je omezena na
balíčky map dostupné na serveru Naviextras, které jsou novější než
verze dodaná se zařízením. Bezplatná aktualizace map je dostupná
365 dní ode dne aktivace licence.
Požadavky k aktualizacím
1) Stolní počítač nebo notebook s novějším systémem Windows a
čtečkou karet SD
2) 16GB kartu microSD s již aktivovanou navigací
3) Software Naviextras Toolbox nainstalovaný ve stolním počítači nebo
notebooku.
4) Širokopásmové připojení k internetu o rychlosti min. 1 MB/s.
Online aktualizace (mapový obsah + opravy chyb)
Naviextras Toolbox je nástroj systému Windows, který slouží k
navazování spojení se serverem portálu Naviextras.
c. Klepnutím na „iGO.apk“ otevřete instalační stránku softwaru.
d. Klepnutím na [Instalovat] spusťte standardní proces instalace
(obrázek 3).

■ Před aktualizací navigačního obsahu na kartě microSD si vždy
stáhněte, nainstalujte a použijte nejnovější verzi softwaru Toolbox.
■ Než budete moci stahovat obsah a aktualizace, požádáme vás o
vytvoření uživatelského účtu na portálu Naviextras. Jakmile bude
instalace softwaru Toolbox hotová, zobrazí se přihlašovací okno,
které vás vyzve k nastavení uživatelského účtu.
■ Po nastavení uživatelského účtu si jako první krok před jakoukoli
aktualizací zálohujte obsah karty microSD. Záloha dat se nabídne
automaticky ve chvíli, kdy Toolbox rozezná platnou licenci navigace
na kartě microSD.
■ Dokud neprovedete zálohu, nespouštějte aktualizaci. Záloha
umožňuje obnovení dat původního mapového balíčku, což je
užitečné obzvláště v případě problémů s aktualizací nebo instalací,
které by jinak vyžadovaly nákladný proces obnovy softwaru.
■ Důležité upozornění: Pokud byla na kartu microSD nainstalována
bezplatná či placená aktualizace obsahu, je třeba znovu aktivovat
licenci pomocí těchto dvou kroků:

e. Instalace softwaru probíhá v krocích. Stavová lišta umožňuje
sledovat průběh instalace softwaru. Kompletní proces aktualizace
trvá asi 30 až 60 sekund.
f. Nakonec klepnutím na ikonu [Otevřít] zkontrolujte, zda byla instalace
úspěšná. Zařízení by mělo zobrazit režim načítání navigace. Nyní
navigační software zavřete, vypněte zařízení a přečtěte si informace
uvedené níže v části „Sat-Fix“.

1) Vložte paměťovou kartu do zařízení naviceiver a spusťte navigaci.
Vypněte zařízení a vyjměte kartu microSD.
2) Spusťte Toolbox, připojte kartu ke stolnímu počítači nebo notebooku
a postupujte podle pokynů programu (aktivace licence).
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