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Aktualizacja danych mapowych i nawigacji

Wraz z najnowszą wersją aplikacji GBox® Assist 4.0.8.3 umożliwiamy Ci łatwą aktualizację mapy
i nawigacji w Twoim GBox® Assist.

Urządzenia GBox® Assist korzystające z aplikacji  4.0.8 lub wyższej dają możliwość łatwej aktualizacji
map i nawigacji.

Proces ten, ze względu na ilość wgrywanych danych, może zająć około godziny.

Pamiętaj! Mapę i nawigację możesz zaktualizować na urządzeniach korzystających z aplikacji GBox®
Assist 2.0  w wersji 4.0.8 lub wyższej.

Jak sprawdzić z jakiej wersji aplikacji korzysta urządzenie?

Wybierz  Ustawienia ->  Więcej ustawień -> Informacje o urządzeniu -> Aplikacja GBox® Assist

2.0 

Jakich narzędzi potrzebuję żeby wykonać aktualizację?

Przed rozpoczęciem aktualizacji zaopatrz się w pamięć USB:

§ standard 2.0;
§ wolna przestrzeń co najmniej 3.03 GB;
§ system plików: FAT32.
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Przygotowanie do aktualizacji

1. Pobierz pliki aktualizacyjne na swój komputer:

Wejdź na stronę Strefa Klienta GBox

W sekcji Aplikacje i sterowniki znajdź i pobierz pliki:

· Assist 2.0 aktualizacja - nawigacja [aktualny nr wersji nawigacji];

· Assist 2.0 aktualizacja - mapa [aktualny nr wersji mapy];

Pobieranie rozpocznie się automatycznie.

2. Otwórz pobrane archiwa i skopiuj ich zawartość do pamięci USB Może to trwać kilkanaście minut;

3. Odłącz pamięć USB od komputera i umieść ją w slocie USB urządzenia GBox® Assist;

4. Upewnij się, że karta micro SD z mapami PTV znajduje się w slocie GBox® Assist.

https://inelo.pl/strefa-klienta-gbox/#service-files-items-category-2-sub-0-heading
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Aktualizacja nawigacji

1. Wybierz  Ustawienia ->  Więcej ustawień ->  Nawigacja -> Aktualizuj nawigację PTV;

2. Na wyświetlanych komunikatach wybieraj Uruchom. Nie usuwaj pamięci USB ze slotu, ani nie
wyłączaj urządzenia;

3. GBox® Assist zrestartuje się po zainstalowaniu aktualizacji;

4. Skontroluj czy zaktualizowana nawigacja działa prawidłowo:

a. Sprawdź czy zgadza się wersja nawigacji:  

Wybierz  Ustawienia ->  Więcej ustawień ->  Nawigacja -> Wersja nawigacji;

b. Uruchom nawigację: 

Na Widoku głównym wybierz  Nawigacja -> Uruchom nawigację;

Jeśli nawigacja działa poprawnie, przejdź do aktualizacji mapy. Jeśli nie, skontaktuj się
z serwisem: serwis@inelo.pl

Aktualizacja mapy

1. Na Widoku głównym wybierz  Ustawienia ->  Więcej ustawień ->  Nawigacja -> Aktualizuj

mapy PTV;

2. W oknie komunikatu kliknij Uruchom;

3. Rozpocznie się kopiowanie danych mapowych na kartę microSD (może to zająć ok. 45 min). Na
bieżąco wyświetlana będzie informacja na temat postępu tego procesu.
Nie wyciągaj pamięci USB ze slotu i nie wyłączaj urządzenia póki kopiowanie nie zostanie
ukończone;

4. Po zakończeniu  wyświetlony zostanie komunikat Kopiowanie map zakończono pomyślnie ->
kliknij Zamknij.
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