OPSTARTINSTRUCTIES NAVIGATIE VOOR Z-N326 + Z-N426
INSTALLATIE NAVIGATIE-SOFTWARE OP Z-N326 + Z-N426
APPARATEN

EERSTE KEER OPSTARTEN VAN NAVI (SAT FIX PROCES)

Voordat u de Z-N326-SDFEU of Z-N426-SDFEU navigatiesoftware kunt
gebruiken op de microSD-kaart wordt geleverd, moet het Android-apparaat
(Z-N326 + Z-N426) worden voorbereid door een software te installeren.

› Nadat de installatie van het apparaat is voltooid, wordt het voertuig
buiten in openlucht gelokaliseerd. Er mogen zich geen objecten
boven het voertuig bevinden die de GPS-ontvangst kunnen
beïnvloeden (bomen, hoge gebouwen etc.).

a. Plaats de meegeleverde microSD kaart met de navigatiesoftware in
de respectieve sleuf van het apparaat. Schakel het apparaat in.

› Tik op het navigatiepictogram in het hoofdmenu om de navigatiemodus
te starten. Tik op “Show Map” om het proces “zoek GPS” te starten.

b. Ga naar het setup-menu van het apparaat [Setup]. Tik op [Device
Setup] → [System] → [Navi Update] (illustratie 1) → [YES] (illustratie 2).

› Wacht 3 tot 5 minuten tot de zogenaamde Sat-Fix wordt
aangemaakt. Tijdens die periode mag het voertuig niet worden
verplaatst of rijden!

ABONNEMENT VOOR 1 JAAR UPDATES VAN DE KAARTEN
Na de activering van de navigatielicentie per GPS-ontvangst en
aansluitend een rit van >10km, heeft de gebruiker / eigenaar het recht om
de kaartinhoud te upgraden door het laatste volledige EU-kaartpakket via
de Naviextras update server te downloaden. De MUPS-service is beperkt
tot kaartpakketten die beschikbaar zijn op Naviextras die nieuwer zijn dan
de op het apparaat geleverde versie. De gratis kaart-update is geldig
gedurende 365 dagen vanaf de datum waarop de licentie wordt
geactiveerd.
Update-vereisten
1) PC of notebook met nieuwere Windows OS, voorzien van een SDkaartlezer
2) Al geactiveerde navigatie microSD-kaart van 16 GB
3) Naviextras Toolbox software geïnstalleerd op PC of notebook.
4) Breedband-internetverbinding van min. 1MB/s.
Online-updates (kaartinhoud + Bugfixes)
Naviextras Toolbox een Windows utility en biedt op het Naviextrasportaal verbinding maken met de server.
c. Tik op de “iGO.apk” om de installatiepagina van de software te openen.
d. Tik op [Install] om het standaard installatieproces te starten
(illustratie 3).

■ Voordat u de navigatie-inhoud van uw microSD-kaart bijwerkt, moet
u altijd de nieuwste Toolbox-software downloaden.
■ Voordat u inhoud en updates kunt downloaden, moet u een
gebruikersaccount in het Naviextras-portaal aanmaken. Zodra de
Toolbox-software is geïnstalleerd, verschijnt een aanmeldvenster dat
aanduidt dat de setup van een gebruikersaccount kan beginnen.
■ Als de gebruikersaccount gereed is, zorg er dan voor dat u eerst een
backup maakt van de inhoud van de microSD-kaart voordat u de
inhoud bijwerkt. Er wordt automatisch een data backup aangeboden
met de Toolbox die een geldige nav-licentie op de microSD-kaart
herkent.
■ Begin niet met een update voordat u een back-up hebt aangemaakt.
Met de backup kunt u de originele kaartinhoud van het pakket
herstellen, wat een welgekomen hulp is bij update- of
installatieproblemen die anders aanleiding zouden kunnen geven tot
een duur proces voor het softwareherstel.

e. De software-installatie zal stapsgewijs gebeuren. Tijdens de
software-installatie zal een statusbalk de voortgang van de installatie
tonen. Het volledige update-proces duurt circa 30 - 60 seconden.
f. Tik tot slot op het pictogram [Open] om te controleren of de installatie
correct is verlopen. Het apparaat moet de navigatie-laadmodus
tonen. Sluit nu de navigatiesoftware, schakel het apparaat uit en lees
de info onder „Sat-Fix“.

■ Belangrijk: Als een gratis of betaalde update van de inhoud werd
geïnstalleerd op de microSD-kaart, moeten de volgende twee
stappen worden voltooid om de licentie te heractiveren:
1) Steek de geheugenkaart in uw naviceiver en start de navigatie.
Schakel het apparaat uit, verwijder de microSD kaart.
2) Start Toolbox en sluit de kaart aan op uw PC of notebook en volg de
instructies van de software (activering van licentie).
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