UWAGA!
Nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Aktualizację należy wykonywać WYŁĄCZNIE, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki.
Proces aktualizacji wymazuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu! Wykonaj kopię zapasową
tych danych.
Zainstalowany program nawigacyjny może wymagać ponownej aktywacji, dlatego też przed
aktualizacją sprawdź, czy posiadasz kody aktywacyjne do Twoich map.
Należy użyć czystej karty SD (nie MMC), sformatowanej w systemie plików FAT, o pojemności nie
większej niż 2 GB.
1. Rozpakuj pobrany plik do głównego folderu karty pamięci. Powinny się tam pojawić pliki o
nazwach xip.bin i EBOOT.nb0 oraz folder o nazwie NavRoad z zawartością.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Włóż przygotowaną kartę SD do urządzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności (1) na przednim panelu urządzenia.
5. Trzymając ww. przycisk, włącz urządzenie (2).
6. Gdy pojawi się ekran startowy z niebieskim logo NavRoad, puść przycisk zmniejszania głośności i
natychmiast naciśnij przycisk zwiększania głośności (3).
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7. Pojawi się ekran bootloadera.

8. Naciśnij przycisk zmniejszania głośności (1). Widoczna na ekranie niebieska belka obniży się o jedną
pozycję i wskaże [SD] EBoot Download.

9. Naciśnij przycisk MODE na przednim panelu urządzenia i zaczekaj aż ekran bootloadera pojawi się
ponownie.
10. Naciśnij przycisk zwiększania głośności (3). Widoczna na ekranie niebieska belka przesunie się o
jedną pozycję wyżej i wskaże [SD] OS Image Download.

11. Naciśnij przycisk MODE na przednim panelu urządzenia.
12. Po zakończeniu procesu (trwa parę minut) powinieneś zobaczyć na ekranie menu serwisowe
(FACTORY MENU).

13. Naciśnij pole Copy SD to Flash.
UWAGA! Nie należy wybierać innych opcji, gdyż przerwie to proces aktualizacji.

14. Na pytanie o formatowanie pamięci (Do you want to format flash disk?) odpowiedz przyciskając
Yes.

15. Pojawi się pasek postępu operacji.

16. Po zakończeniu procesu, zatwierdź pytanie o restart urządzenia przyciskiem OK na ekranie.

17. Po restarcie urządzenie jest gotowe do pracy, z tym że interfejs ustawiony jest na język angielski.
W menu Settings, wybierz opcję Language, naciśnij strzałkę w dół i wybierz pozycję Polski, po czym
naciśnij OK. Urządzenie zostanie zrestartowane.

