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Handleiding Renault Media Nav Evolution Toolbox
U kunt de kaart op uw navigatiesysteem updaten met behulp van de Renault Media Nav Evolution Toolbox. Dit 
is een gratis applicatie waarmee u kaartupdates kunt kopen, downloaden en installeren op uw navigatie. 

Om dit te doen, hebt u het volgende nodig:
• een USB-stick 
• breedband-internetverbinding
• een van de ondersteunde besturingssystemen, geïnstalleerd op uw computer:

 − Windows 7 of hoger, 
 − OS X 10.10 of hoger



1. De USB-Stick Synchroniseren 
Met Het Navigatiesysteem
1. Plaats een USB-stick in het 

Media Nav-systeem en zet het 
navigatiesysteem aan

2. Druk op het pictogram Navigatie 
> Opties > Kaartupdate > Opties > 
Update

3. Hierdoor zullen de 
navigatiegegevens van het 
systeem worden gesynchroniseerd 
met de USB-stick

4. Haal de USB-stick uit het 
navigatiesysteem.



2. Toolbox Installeren
1. Ga naar  

https://renault.welcome.naviextras.
com/ en download de Toolbox voor 
uw besturingssysteem (Windows 
of OSX)

2. Open na de installatie Toolbox

3. Plaats de USB-stick met daarop 
de opgeslagen gegevens van uw 
navigatiesysteem

4. De Toolbox herkent de 
navigatiegegevens automatisch

5. Creëer uw persoonlijke account 
met:

• uw naam en een geldig 
e-mailadres

• uw land van verblijf
• een wachtwoord

Vergeet niet het vakje voor 
meldingen over de meest recente 
beschikbare kaarten aan te vinken! 



3. Software-Update 
(Besturingssysteem)

Het besturingssysteem van uw 
navigatiesysteem moet geüpdatet 
worden om de functionaliteit en 
prestaties te verbeteren. De Toolbox zal 
u op de hoogte brengen als de update 
verplicht is.

1. Open Toolbox en plaats de USB-
stick die is gesynchroniseerd 
met de gegevens van uw 
navigatiesysteem (zie paragraaf 1.)

2. Toolbox biedt automatisch de 
update van het besturingssysteem 
aan 

3. Klik op Installeren

Nadat de update succesvol is 
voltooid op de USB-stick:
1. Verwijder de USB-stick 

en steek deze weer in het 
navigatiesysteem

2. Zet het navigatiesysteem 
aan

3. Klik op Update en wacht 
totdat deze is voltooid

4. Synchroniseer de 
navigatiegegevens van 
het systeem opnieuw (zie 
Instructiehandleiding, 
paragraaf 1.)

5. Als u de kaartupdate nu wilt 
downloaden, verwijder dan 
de USB-stick, steek deze 
in uw computer en open 
Toolbox opnieuw.

OPMERKING: Houd er 
rekening mee dat u, zonder 
het updaten van uw 
navigatiesysteem, geen gratis 
kaarten kunt downloaden of 
nieuwe updates kunt kopen.



4. Gratis Kaartupdates 
Downloaden
Om u de best mogelijke ervaring met 
uw Media Nav-navigatiesysteem te 
bieden, levert de fabrikant van uw auto 
één gratis kaartupdate binnen 90 
dagen na het eerste gebruik van Media 
Nav Evolution Multimedia System. Mis 
deze kans niet en update uw systeem 
nu.

1. Nadat u zich hebt aangemeld, 
wordt u doorgestuurd naar het 
scherm [Gratis updates].

2. Klik op [Installeren] om 
beschikbare inhoud te downloaden 
en installeren



• De voortgangsbalk laat de 
voortgang van de download en 
installatie zien. 

• Wacht totdat de procedures 
is voltooid. Er verschijnt een 
bericht met installatie succesvol.

• Als u op [Annuleren] klikt, kunt 
u de gratis update op een later 
moment downloaden via [Gratis 
kaartupdate beschikbaar] op de 
THUIS-pagina.

• Als de knop [Gratis kaartupdate 
beschikbaar] niet beschikbaar 
is, dan hebt u de update al 
gedownload en geïnstalleerd of 
komt u niet in aanmerking voor 
de update.

OPMERKING: De download kan wat 
langer duren, afhankelijk van de 
snelheid van uw internetverbinding.



5. De Meest Recente 
Kaartupdate Uploaden Op Uw 
Media Nav-Navigatiesysteem
1. Na het downloaden en installeren 

van de meest recente kaart op 
de USB-stick, plaatst u deze 
weer in de gepaste sleuf op uw 
Media Nav-systeem en zet u het 
navigatiesysteem aan.

2. Druk op het pictogram Navigatie 
> Opties > Kaartupdate > Opties > 
Update

3. Hierdoor zullen de 
navigatiegegevens van het 
systeem worden gesynchroniseerd 
met de USB-stick 

4. Haal de USB-stick uit het 
navigatiesysteem.



6. Inhoud Kopen

Update voordat u inhoud koopt de 
software van uw Media Nav Evolution 
Multimedia System. Raadpleeg 
voor gedetailleerde informatie de 
Instructiehandleiding, paragraaf 2.

1. Meld u aan op Toolbox en kies op 
de THUIS-pagina [Inhoud kopen]

2. Selecteer de kaartupdate/inhoud 
door te klikken op het item dat u 
wilt kopen. 

3. Selecteer het soort kaartupdate/
inhoud (enkele update of 
abonnement voor 1 of meer jaar)



4. Plaats uw bestelling door op [Koop 
xx EUR] te klikken. 

5. Voer uw factuurgegegevens in 
en klik op [Betaling] (als u al ooit 
inhoud hebt gekocht in Toolbox, 
dan is uw adres al opgeslagen. 
Verstrekte facturen kunnen niet 
worden aangepast. Controleer uw 
informatie daarom goed voordat u 
betaalt.



6. Lees de Algemene 
aankoopvoorwaarden en klik op 
[Bestelling versturen en betalen]

7. Kies uw creditcard/bankkaart en 
voer de kaartgegevens in. 

8. Klik nadat uw betaling is verwerkt 
op [Installeren] 

9. Verwijder na installatie de 
USB-stick, plaats deze in het 
navigatiesysteem van uw auto 
en upload de kaartupdate 
op uw navigatiesysteem (zie 
paragraaf 3. Synchroniseren 
navigatiegegevens).



Goede reis!


