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VÄLKOMMEN IN I 
MEDIA NAVS VÄRLD !
Du har precis köpt en bil som är utrustad med navigeringssystemet 
MEDIA NAV och det är vi tacksamma för.

Hjälp och instruktioner hittar du på webbplatsen www.renault.naviextras.com.

TI
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Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats 
utifrån modeller som används före lansering och prototyper. Inom ramen för företagets ständiga strävan att förbättra produkterna förbehåller Renault 
sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och gestaltas här. Dessa ändringar meddelas till Renaults återför-
säljare så snabbt som möjligt. Versionerna kan variera mellan olika försäljningsländer och all utrustning kanske inte är tillgänglig (som standard, tillval 
eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta 
dokument avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel. Med ensamrätt. Reproducering, oavsett form eller medel, av hela eller delar av 
denna publikation är inte tillåten utan skriftligt godkännande från Renault.

Dina kontaktuppgifter : ...........................................
Telefon : ..................................................................
Mail : ......................................................................
Ditt användarnamn : ...............................................

www.renault.naviextras.com
Tel : 0771-345 666
Mail : kundservice.sverige@renault.com

Glöm inte att installera Renault MEDIA NAV Toolbox och skapa ett konto 
så snart som möjligt. 
Nu kan du ladda ner den senaste versionen av dina kartor gratis och ta del av olika 
erbjudanden för att skräddarsy ditt system.

OBSERVERA : Du har 90 dagar på dig efter att du har hämtat  
ut din bil att utnyttja den kostnadsfria uppdateringsgarantin.  
Om du väntar längre måste du betala för uppdateringarna.

Tänk på att uppdatera ditt system med jämna mellanrum.

* Inom 90 dagar efter leverans av din bil.
www.renault.naviextras.com

UPPDATERINGS - 
GUIDE FÖR  
MEDIA NAV
NAVIGATIONSSYSTEMET 
I DIN RENAULT GRATIS!*Uppdatera

Behöver du hjälp ? 

(www.renault.se)



SÅ HÄR KÖPER OCH  
UPPDATERAR DU DINA KARTOR

VAD ÄR MENINGEN MED ATT 
UPPDATERA DINA KARTOR ?
Eftersom vägnätet är i ständig förändring (på ett år hinner 15 % av vägarna att ändras) är det nödvändigt
att hålla kartorna i sitt navigeringssystem uppdaterade, både ur bekvämlighets- och säkerhetssynpunkt.
Då bibehålls navigeringssystemets effektivitet och du har största möjliga nytta av det.
Det är därför det två gånger per år finns nya kartuppdateringar på:

www.renault.naviextras.com

VÄRT ATT VETA :  
Till Europakartorna finns det också extrafunktioner som till exempel :

n Utmärkning av fartkameror (förutom i Frankrike).
n Ett stort antal utmärkta sevärdheter, med mera...

Produkt Omfattning System Pris* 
(*från)

Europakarta  
(inklusive 
Ryssland)

Andorra, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, Gibraltar, Irland, Italien, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Portu-
gal, San Marino, Spanien, Schweiz, Sverige, Storbritannien,
Vatikanstaten, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, 
Kroatien, Republiken Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, 
Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, 
Slovakien, Slovenien, Ukraina, Ryssland och Island.

MEDIA NAV 119 €

Europakarta, 
västra Europa

Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Österrike,
Liechtenstein, Schweiz, Andorra, Spanien, Portugal, Norge,
Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Italien,
San Marino, Vatikanstaten, Frankrike, Malta, Monaco och 
Island.

MEDIA NAV 99 €

Karta över 
Frankrike

Inklusive Andorra och Monaco. MEDIA NAV 49 €

För att komma åt de senaste uppdateringarna, inklusive de
kostnadsfria uppdateringarna, klicka på menyn « Uppdateringar ».
Om det finns uppdateringar tillgängliga klickar du sedan på
« Installera ». Då kopieras uppdateringarna över på USB-minnet.

Om du vill köpa en ny karta klickar du på menyn « Katalog ».
Sedan klickar du på kundvagnen intill den karta
som du vill köpa. När köpet är genomfört, klicka på menyn 
« Uppdateringar » för att ladda över kartan på USB-minnet.

KÖP OCH LADDA NER  
UPPDATERINGAR

Starta motorn, sätt i ditt USB-minne i bilens navigeringssystem.
Det nya innehållet installeras automatiskt och systemet startar om.
Dra inte ur USB-minnet och stäng inte av apparaten förrän uppdateringen är färdig.

INSTALLERA UPPDATERINGARNA  
I MEDIA NAV

Öppna programmet Renault Media Toolbox på din dator.
Stoppa in det synkroniserade USB-minnet i datorn.
Klicka på menyn « Ej identifierad » i Renault MEDIA NAV Toolbox.
Om du redan har skapat ett konto kan du använda samma användarnamn och lösenord.
Om inte så skapar du ditt konto genom att klicka på « Skapa ett konto ».

OBS! :  Användarnamnet på www.renault.naviextras.com är detsamma som i programvaran Renault  
MEDIA NAV Toolbox.

OBS! :  Du kan alltid kontrollera utgivningsdatumet på din karta så att du är säker på att du har den 
senaste versionen.

Gå in på www.renault.naviextras.com

Klicka på « ladda ner
PC-verktyg » eller skriv in
följande adress i din webbläsare:
https://www.renault.naviextras.
com/shop/portal/downloads

SYSTEMKRAV (gäller endast PC) :
För att kunna använda programvaran MEDIA NAV Toolbox måste du ha :

n Windows XP (Service Pack 2) 
n Windows Vista (32-bit version) 
n Windows 7 (32-bit version). Datorn måste ha en skärmupplösning på 1024 x 768.

I bilen :

OBS! : Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne på minst 4 GB formaterat i FAT32-filformat.

< Skärmbild MEDIA NAV Toolbox

< Skärmbild MEDIA NAV Toolbox
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SYNKRONISERA DITT USB-MINNE 
MED MEDIA NAV

SKAPA  
DITT KONTO

GRATIS INSTALLATION AV PROGRAMVARAN Renault MEDIA NAV TOOL-
BOX PÅ EN DATOR MED INTERNETUPPKOPPLING

* Rekommenderat pris inkl. moms 2012-11-01

Anslut nyformarterat USB-minne 
(välj FAT32 filformat för formate-
ring) till navigeringssystemet
i din bil.

Välj menyerna
DEST > Uppdatera kartor >
Alternativ > Uppdatera.

Identifieringsfilerna
laddas och kopieras över på  
USB-minnet.


