MEDIA NAV

Handleiding voor het online downloaden van
content

In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren.
Hoewel de schermafbeeldingen nog niet definitief zijn, kunt u deze gebruiken totdat de definitieve
afbeeldingen beschikbaar zijn.

Algemene procedure voor het uitvoeren van software-updates
Voor het uitvoeren van een volledige software-update voor het navigatiesysteem dient u de onderstaande
stappen te volgen.
1. U hoeft elke stap slechts één keer uit te voeren.
1a. Installeer Media Nav Toolbox op uw pc. De specifieke Media Nav Toolbox-versies voor Renault of
Dacia kunt u downloaden van:
- https://www.naviextras.com/dl_renault_toolbox voor Renault-modellen of
- https://www.naviextras.com/dl_dacia_toolbox voor Dacia-modellen.
1b. Registreer u met behulp van Media Nav Toolbox als gebruiker op de Naviextras-website. De
adressen van de specifieke Naviextra-websites voor Renault of Dacia zijn:
- http://www.renault.naviextras.com voor Renault-modellen.
- http://www.dacia.naviextras.com voor Dacia-modellen.
2. Plaats een lege USB-stick in de USB-aansluiting van het navigatieapparaat.
3. Selecteer Update in het systeemmenu. Op de USB-stick wordt nu een logbestand opgeslagen met
informatie over de huidige versies van de geïnstalleerde besturings- en navigatiesoftware en de content van
het navigatiesysteem.
4. Verwijder vervolgens de USB-stick uit het navigatieapparaat en plaats deze in uw pc.
5. Start Media Nav Toolbox: het programma herkent automatisch het logbestand op de USB-stick.
6. Er verschijnt een overzicht van mogelijke updates voor de content, de navigatiesoftware en het
besturingssysteem.
7. Na het selecteren van de gewenste updates downloadt Media Nav Toolbox automatisch de bijbehorende
bestanden op de USB-stick.
8. Verwijder, wanneer het downloaden gereed is, de USB-stick uit de pc en plaats deze terug in het
navigatieapparaat.
9. De updates worden nu automatisch uitgevoerd.
10. Verwijder de USB-stick uit het navigatieapparaat wanneer het updaten voltooid is.
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Welke updates kunnen worden uitgevoerd?
Op dit moment zijn de volgende gratis en betaalde updates beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaartupdates gedurende de eerste 90 dagen (gratis).
Update van het besturingssysteem (gratis).
Update van de navigatiesoftware (gratis).
Extra kaarten.
Extra POI's.
Locaties van vaste flitskasten.
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Stapsgewijze instructies voor het gebruik van Media Nav Toolbox
In dit gedeelte wordt stap voor stap uitgelegd hoe u met behulp van Media Nav Toolbox de updates kunt
uitvoeren.

1. Media Nav Toolbox installeren
Het installeren van Media Nav Toolbox gaat snel en gemakkelijk. Na het downloaden van het
installatiebestand, kunt u de installatie starten door op het bestand te dubbelklikken.
Eerst wordt u gevraagd een taal voor de installatie-wizard te selecteren.

Volg tijdens de installatieprocedure de instructies op het scherm en klik op Next (Volgende):
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Als u de optie ‘I would like to start Media Nav Toolbox now’ (Ik wil Media Nav Toolbox nu starten) aanvinkt,
start het programma na de installatie automatisch.
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Media Nav Toolbox heeft een functie voor automatisch updaten: wanneer er na het opstarten een nieuwere
versie beschikbaar is, wordt u gevraagd of u deze wilt installeren. Als u hiervoor kiest, dient u de hierboven
beschreven installatieprocedure nogmaals te doorlopen. Om de software-update te kunnen uitvoeren, moet
u beschikken over beheerdersrechten voor de pc waarop u werkt. Mocht u een melding krijgen over
beschikbare updates zonder deze te kunnen uitvoeren, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

2. Aan de slag met Media Nav Toolbox
Na het opstarten van Media Nav Toolbox verschijnt het startscherm. Op de werkbalk boven in dit scherm is
te zien dat u niet bent ingelogd:

2.1. Zorg dat uw pc verbinding heeft met internet.
Media Nav Toolbox heeft een internetverbinding nodig om te kunnen controleren of er updates beschikbaar
zijn en om deze eventueel te kunnen downloaden.
2.2. Klik op 'Not logged in' (Niet ingelogd) of op de knop Login (Inloggen) en meld u aan met uw
gebruikersnaam en wachtwoord.
De sites van Media Nav Toolbox en Naviextras werken geïntegreerd: als u een update of extra kaarten
aanschaft op Naviextras.com en vervolgens inlogt op de site van Media Nav Toolbox, weet het programma
direct dat u deze update of kaarten mag downloaden en over een licentie beschikt om ze te gebruiken. Ook
wanneer er een gratis update voor u beschikbaar is, wordt dit in Media Nav Toolbox weergegeven nadat u
hebt ingelogd.
Klik om in te loggen op 'Not logged in' (Niet ingelogd) op de werkbalk boven in het scherm of op de knop
Login (Inloggen) op het startscherm van Media Nav Toolbox.
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Wanneer u zich nog niet hebt geregistreerd op de site van Naviextras.com en Media Nav Toolbox, kunt u dat
eenvoudig doen door te klikken op de knop ‘Register’ (Registreren) op het inlogscherm.

Nadat u bent ingelogd, wordt uw gebruikersnaam weergegeven aan de bovenzijde van alle Media Nav
Toolbox-schermen.

3. Het navigatiesysteem aan uw Media Nav Toolbox-gebruikersaccount toevoegen
Om uw navigatiesysteem aan uw gebruikersprofiel toe te voegen, dient u eerst een lege USB-stick in de USBaansluiting van het apparaat te plaatsen. Selecteer daarna de knop Update in het menu van het
navigatiesysteem.
De knop Update is alleen actief wanneer er een USB-stick op het apparaat is aangesloten. Deze kunt u als
volgt vinden:
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1. Klik op Navi (DEST in Frans).

2. Klik op de pijlknop rechts.

3. Klik op Map Update.
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4. Klik op Options.

5. Klik op Update.
Op de USB-stick worden nu registerbestanden aangemaakt die Media Nav Toolbox nodig heeft om uw
apparaat bij uw account aan te melden, zodat Media Nav Toolbox kan nagaan welke updates er voor uw
systeem beschikbaar zijn.
Plaats de USB-stick in uw pc. Wanneer uw navigatiesysteem na het plaatsen van de USB-stick door Media
Nav Toolbox wordt gevonden in de lijst van ondersteunde apparaten, wordt de naam van het systeem (of de
software) boven in het Media Nav Toolbox-scherm weergegeven.
Als u de instructies in deze gids tot op dit punt hebt gevolgd, de USB-stick in uw pc hebt geplaatst en
vervolgens hebt ingelogd, dan is uw navigatiesysteem nu herkend en aan uw gebruikersaccount toegevoegd.

4. Updates in Media Nav Toolbox zoeken en selecteren
Als u al updates op Naviextras.com hebt aangeschaft, kunt u deze stap overslaan.
Nadat u de USB-stick in de pc hebt geplaatst en bent ingelogd, kunt u in Media Nav Toolbox op zoek gaan
naar updates en extra kaarten. Klik op de knop Catalogue (Catalogus) in de menubalk links op het scherm.
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De beschikbare updates en extra's kunnen worden gesorteerd op geografische regio of op contenttype met
behulp van de twee keuzelijsten bovenaan het overzicht. Als het gaat om content waar u voor moet betalen,
worden aan het eind van de regel de prijs en een winkelwagentje weergegeven. Gaat het om een gratis
update, dan wordt in plaats van de prijs de aanduiding ‘Free’ weergegeven. Door te klikken op het blauwe
pictogram (i) kunt u meer informatie over de betreffende update opvragen.
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Wanneer u een update hebt aangeschaft of een gratis item aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd, wordt
dit aan de installatiewachtrij toegevoegd. Op de knop Updates wordt weergegeven hoeveel updates er
gereed zijn om te worden geïnstalleerd.
Klik op de knop Updates om verder te gaan met het downloaden en installeren van de updates.

5. Updates en extra’s aanschaffen in Media Nav Toolbox
Hieronder vindt u een beschrijving van de procedure om updates en extra's met behulp van Media Nav
Toolbox aan te schaffen. Wanneer u een item wilt aanschaffen, klikt u op het winkelwagentje naast het
geselecteerde product.

Media Nav Toolbox opent nu een nieuw venster met een gedetailleerde beschrijving van het item. U kunt
vervolgens het item aan uw winkelwagentje toevoegen door te klikken op de knop Add to cart (Toevoegen
aan winkelwagentje), net als op het hoofdscherm.
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Na het toevoegen van het item aan het winkelwagentje, verschijnt er op het pictogram van uw
winkelwagentje een knop waarop u kunt klikken om af te rekenen. Soms zijn er aanbiedingen voor
aanvullende aanbevolen items die u voor een speciale bundelprijs kunt aanschaffen in combinatie met de
items die u al aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd. Klik op Add to cart (Toevoegen aan winkelwagentje)
om van deze speciale aanbiedingen gebruik te maken.

Als u ook aanvullende updates wilt aanschaffen, sluit dit venster dan, klik op het winkelwagentje bij de
betreffende update en klik vervolgens op de knop Add to cart om de update aan uw winkelwagentje toe te
voegen. Hebt u alle items die u wilt aanschaffen aan uw winkelwagentje toegevoegd, klik dan op de knop Go
to Checkout (Naar kassa) en doorloop de betalingsprocedure.
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6. Updates naar de USB-stick downloaden
Als u aangeschafte en/of gratis updates wilt installeren, klik dan op de knop Updates in het menu links in het
scherm.
Er opent nu een scherm met een overzicht van alle beschikbare updates. Dit zijn:
• alle items die u hebt aangeschaft, maar nog niet hebt geïnstalleerd (updates of extra's);
• gratis updates en extra’s die u vanuit de catalogus aan de installatiewachtrij hebt toegevoegd;
• speciale gratis updates (updates waarvoor u normaal gesproken moet betalen, maar die nu kosteloos
door de fabrikant of softwareleverancier ter beschikking worden gesteld).
Het overzicht toont alle beschikbare updates per regio in een lijst en op een wereldkaart.

Standaard worden alle items voor alle regio's geselecteerd voor installatie. Als u de updates voor een
bepaalde regio nu nog niet wilt installeren, vinkt u het selectievakje aan het begin van de regel uit.
Klik na het controleren van de lijst op de knop Install (Installeren) onder in het scherm om de
installatieprocedure te starten.
Het programma begint nu met het downloaden en installeren van de geselecteerde updates. De voortgang
hiervan wordt aangegeven met een dubbele statusbalk: de bovenste laat zien welk gedeelte van de totale
taak is uitgevoerd, de onderste toont de voortgang voor het huidige bestand. Wacht totdat er een bericht
verschijnt waarin staat dat de taak is voltooid.
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7. De updates op het navigatiesysteem installeren
Wanneer het downloaden van de bestanden naar de USB-stick is voltooid (stap 6), verwijdert u de stick uit
de pc en steekt u deze weer in de USB-aansluiting van het navigatieapparaat. Zodra het navigatiesysteem
wordt ingeschakeld, worden de aanwezige updates op de USB-stick automatisch herkend en wordt u
gevraagd of u de gevonden updates wilt installeren.
Na het installeren van de updates wordt het systeem automatisch opnieuw opgestart, waarna alle nieuwe
functies en gegevens voor gebruik beschikbaar zijn.
Verwijder de USB-stick niet uit het apparaat en zet het navigatiesysteem niet uit voordat de
updateprocedure gereed is!
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Systeemvereisten
Systeemvereisten voor Media Nav Toolbox
Het programma wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen:
• Windows XP (Service Pack 2).
• Windows Vista (32-bits versie).
• Windows 7 (32-bits versie).
De schermresolutie van de pc moet zijn ingesteld op 1024x768.

Vereisten USB-stick
Hoewel de noodzakelijke opslagcapaciteit sterk afhankelijk is van de gebruikte navigatiesoftware en de
omvang van de downloads, wordt een USB-stick van 4 GB aanbevolen.
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