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Przewodnik Po Programie Renault Media Nav Evolution Toolbox
Program Renault Media Nav Evolution Toolbox umożliwia aktualizację map w systemie nawigacyjnym. 
To bezpłatna aplikacja, która umożliwia kupowanie, pobieranie i instalowanie aktualizacji map w systemie 
nawigacyjnym.

W tym celu będą Ci potrzebne:
• nośnik pamięci USB; 
• szerokopasmowe łącze internetowe;
• komputer z jednym z obsługiwanych systemów operacyjnych: 

 − Windows 7 lub nowszym; 
 − OS X 10.10 lub nowszym.



1. Synchronizacja Nośnika 
Pamięci Usb Z Systemem 
Nawigacyjnym
1. Włóż nośnik pamięci USB do 

systemu nawigacyjnego Media Nav 
i włącz system.

2. Naciśnij ikonę nawigacji i wybierz 
pozycje Opcje > Aktualizacja map > 
Opcje > Aktualizacja.

3. Dane systemu nawigacyjnego 
zostaną zsynchronizowane z 
nośnikiem pamięci USB.

4. Wyjmij nośnik USB z systemu 
nawigacyjnego.



2. Instalacja Programu Toolbox
1. Odwiedź stronę  

https://renault.welcome.naviextras.
com/ i pobierz program Toolbox 
dla swojego systemu operacyjnego 
(Windows lub OS X).

2. Po zakończeniu instalacji uruchom 
program Toolbox.

3. Podłącz do komputera nośnik pamięci 
USB, który zawiera zapisane dane 
urządzenia nawigacyjnego.

4. Program Toolbox automatycznie 
rozpozna dane nawigacyjne.

5. Załóż konto, podając:

• swoje imię i nazwisko oraz ważny 
adres e-mail;

• kraj zamieszkania;
• hasło.

Nie zapomnij zaznaczyć pola 
subskrypcji powiadomień o 
najnowszych dostępnych mapach! 



3. Aktualizacja Oprogramowania 
(Systemu Operacyjnego)

System operacyjny nawigacji 
wymaga co jakiś czas aktualizacji w 
celu poprawy jego funkcjonalności 
i wydajności. Jeśli aktualizacja jest 
obowiązkowa, program Toolbox 
wyświetli odpowiednie powiadomienie.

1. Uruchom program Toolbox i 
podłącz nośnik pamięci USB 
zsynchronizowany z danymi 
systemu nawigacyjnego (patrz 
część 1).

2. Program Toolbox automatycznie 
zaoferuje aktualizację systemu 
operacyjnego. 

3. Kliknij przycisk Zainstaluj.

Po pomyślnym zainstalowaniu 
aktualizacji systemu 
operacyjnego na nośniku pamięci 
USB:
1. Wyjmij nośnik pamięci 

USB i włóż go ponownie do 
urządzenia nawigacyjnego.

2. Włącz system nawigacyjny.

3. Kliknij przycisk Aktualizacja 
i poczekaj, aż proces się 
zakończy.

4. Zsynchronizuj ponownie 
dane systemu 
nawigacyjnego (patrz część 1 
przewodnika).

5. Jeśli chcesz teraz pobrać 
aktualizację mapy, wyjmij 
nośnik pamięci USB i podłącz 
go ponownie do komputera, 
a następnie uruchom 
program Toolbox jeszcze raz.

UWAGA: bez aktualizacji 
systemu operacyjnego 
urządzenia nawigacyjnego 
nie będzie można pobierać 
bezpłatnych aktualizacji 
map ani kupować nowych 
aktualizacji.



4. Pobieranie Bezpłatnych 
Aktualizacji Map
Aby zapewnić użytkownikom jak 
najlepsze wrażenia z korzystania z 
systemu nawigacyjnego Media Nav, 
producent samochodu zapewnia 
bezpłatną aktualizację map w ciągu 
90 dni od pierwszego użycia systemu 
multimedialnego Media Nav Evolution. 
Nie przegap tej okazji i niezwłocznie 
zaktualizuj swój system. 
1. Po zalogowaniu wyświetlony 

zostanie ekran Bezpłatne 
aktualizacje. 

2. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby 
pobrać i zainstalować dostępną 
zawartość.



• Paski postępu przedstawiają 
postęp pobierania i instalacji. 

• Poczekaj, aż proces się zakończy 
i pojawi się komunikat o 
powodzeniu instalacji.

• Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, 
bezpłatną aktualizację będzie 
można nadal pobrać później, 
używając opcji Dostępna 
aktualizacja bezpłatnych map na 
ekranie startowym.

• Jeśli przycisk Dostępna 
aktualizacja bezpłatnych map 
nie jest aktywny, aktualizacja 
została już pobrana i 
zainstalowana albo nie masz 
uprawnień do bezpłatnej 
aktualizacji.

UWAGA: proces pobierania może 
trwać nieco dłużej w zależności od 
prędkości połączenia internetowego. 



5. Przesyłanie Najnowszych 
Aktualizacji Map Do Systemu 
Nawigacyjnego Media Nav
1. Po pobraniu i zainstalowaniu 

najnowszej mapy na nośniku 
pamięci USB włóż go ponownie do 
odpowiedniego gniazda w systemie 
Media Nav i włącz system.

2. Naciśnij ikonę nawigacji i wybierz 
pozycje Opcje > Aktualizacja map > 
Opcje > Aktualizacja.

3. Dane z systemu nawigacyjnego 
zostaną zsynchronizowane z 
nośnikiem pamięci USB. 

4. Wyjmij nośnik USB z systemu 
nawigacyjnego.



6. Kupowanie Zawartości

Przed pierwszym zakupem zawartości 
zaktualizuj oprogramowanie systemu 
multimedialnego Media Nav Evolution. 
Szczegółowe informacje znajdziesz w 
części 2 przewodnika. 
1. Zaloguj się do programu Toolbox 

i na ekranie startowym wybierz 
opcję Kup zawartość.

2. Kliknij aktualizację map lub 
zawartość, którą chcesz kupić. 

3. Wybierz typ aktualizacji mapy 
lub zawartości (aktualizacja 
jednorazowa albo subskrypcja na 1 
rok lub więcej).

4. Złóż zamówienie, klikając przycisk 
Kup za xx EUR. 



5. Wpisz swoje dane do faktury i 
kliknij przycisk Płatność. Jeśli 
w programie Toolbox masz już 
zakupioną zawartość, Twój adres 
będzie wcześniej zapamiętany. 
Modyfikacja wystawionych 
faktur nie jest możliwa. Przed 
kontynuowaniem procedury 
płatności należy więc dokładnie 
sprawdzić podane informacje.

6. Przeczytaj Warunki zakupu i kliknij 
przycisk Wyślij zamówienie i 
zapłać.



7. Wybierz typ karty kredytowej lub 
debetowej i wprowadź dane karty. 

8. Po przetworzeniu płatności kliknij 
przycisk Zainstaluj. 

9. Po instalacji wyjmij nośnik pamięci 
USB, włóż go systemu nawigacji 
w pojeździe i wczytaj aktualizację 
map do systemu (patrz część 3 
pt. Synchronizowanie danych 
nawigacyjnych).



Bezpiecznej podróży!


