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ZENEC navigointiohjelmistosi päivittäminen
Karttojen päivittämiseksi tulee luoda käyttäjätili Naviextras.com palveluun sekä ladata ja käyttää tietokoneohjelmaa 
nimeltä “Toolbox”. Ohjelmisto tekee ZENEC navigointiohjelmistostasi yhteensopivan naviextras.com -palvelun kanssa, 
ja lisäksi ohjelmalla käsitellään uusia päivityksiä, karttoja ja muita lisäohjelmistoja. Voit ladata Toolbox -ohjelmiston 
osoitteesta: 
zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Toolbox -ohjelmiston pääominaisuudet ja toiminnot

- Pidä navigointiohjelmistosi ajantasalla
Kytkettäessä SD/SDHC -muistikortti tietokoneeseen Toolbox -ohjelmiston ollessa käynnissä, se tunnistaa kortilla olevan 
ohjelmistosisällön automaattisesti. Toisin sanoen, jos uusia päivityksiä on saatavilla, Toolbox näyttää päivitykset 
automaattisesti. 

- “Get maps and more” -toiminto (= Hae karttoja ja muita)
Kun SD/SDHC -kortti on kytkettynä tietokoneeseen ja Toolbox käynnistetään, se tunnistaa ohjelmistosi automaattisesti. 
Jos painat painiketta “Get maps and more”, Toolbox kytkeytyy palvelimelle. Hetken kuluttua (nopeus riippuu verkko-
yhteyden nopeudesta) Toolbox näyttää saatavilla olevat sisältöpaketit ja lisäominaisuudet, jotka ovat yhteensopivia 
käytössäsi olevan ZENEC navigointiohjelmiston kanssa. Voit muokata hakukriteereitä kuten esimerkiksi POI paketteja, 
karttoja, 3D sisältöjä. Kun olet valinnut haluamasi sisällöt, ne näytetään kohdassa “My Updates” 

- Helppo päivitys “My Updates” -toiminnolla 
Valittuasi päivityspaketit / ominaisuudet / kartat “maps and more” -valikosta, löydät ne ja lataat käyttäen “My updates” 
-toimintoa. Käyttääksesi päivitystä ZENEC navigointijärjestelmälläsi, seuraat vain tarkasti asennusohjetta.

-“Backup and Restore” -toiminto (= Varmuuskopioi ja palauta) 
Tällä ominaisuudella on helppoa luoda tai palauttaa ZENEC navigointijärjestelmäsi varmuuskopio virheiden, laiteongelmien 
yms. varalle. Tämän lisäksi Toolbox kysyy haluatko tehdä varmuuskopion uusien sisältöjen ja päivitysten asennuksen 
yhteydessä.

- “Transfer my contents” -toiminto (= Siirrä sisältöni) 
Jos SD/SDHC -kortilla ei ole tarpeeksi tilaa uuden sisällön lisäämiseen, voit helposti siirtää tarpeettoman olemassaolevan 
sisällön tietokoneellesi talteen. Tätä sisältöä voidaan käyttää milloin tahansa myöhemmin, kun sitä tarvitset.

“Settings” (= Asetukset) 
Asetuksista voit asettaa ohjelmiston kielen ja sen eri toiminnot.

Huomaa myös:  
→ Toolboxin käyttöön tarvitset internetyhteyden.  
→ Toolboxin käyttö vaatii käyttäjätilin Naviextras.com palveluun.
→ Tarkasta, että käyttämäsi laite mainitaan yhteensopivuusluettelossa osoitteessa zenec.naviextras.com ja, että sinulla on 
voimassaoleva ohjelmistolisenssi.
→ Käytettäessä Toolboxia, pitää tietokoneeseen kytkeä SD/SDHC -kortti, jolla ZENEC navigointiohjelmistosi on. Yleensä Toolbox tunnistaa 
kortilla olevan navigointiohjelmiston automaattisesti. Jos niin ei käy, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@zenec.com 

→ ZENEC navigointijärjestelmää on pitänyt käyttää ainakin kerran ennen Toolbox -ohjelmiston käyttöä. Muuten Toolbox ei toimi oikein.
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