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SÅDAN OPDATERER DU DIT 3 ÅRS KORT
Guide til opdatering af modeltilpasset navigationskort

SD kortet skal indsættes i din navigation og have fundet GPS position. Dette vil aktivere SD kortet. 
Dette skal gøres, før kortet kan opdateres. Efter dette har du 30 dage til at opdatere dit kort. Du vil 
kunne opdatere dit kort ca. hver 4. måned i 3 år fra aktiveringsdagen.  

Gå ind på hjemmesiden www.naviextras.com og klik på “DOWNLOAD PC TOOL”

1

2

Klik på “REGISTER NOW”3 Skriv “ROADCOMMANDER” i dette felt.4

Vælg “RCPRIMA800”5 Klik på “CONTINUE”6

Udfyld alle felter for at oprette en konto
 og tryk “CREATE MY ACCOUNT”7 Klik på “CONTINUE WITH 

DOWNLOADING TOOLBOX”8

Klik på “DOWNLOAD” og installer  
programmet.9
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Åben det downloadede program og sæt SD kortet i computeren. 
Herefter registrerer programmet selv SD kortet.10

Når SD kortet er indsat, kommer login siden frem. Her 
skal du logge ind med dit brugernavn og kodeord.11 Når du er logget ind, klikker du

på “Opdateringer” i venstre menu 12

Her kan du se, om der er nyt indhold til dit SD kort. 
Hvis dette er tilfældet, tryk “Installér” 13 Nu bliver du spurgt, om du vil

sikkerhedskopiere dit kort før 
opdatering. Vi anbefaler dette, 
men det er ikke en nødvendighed.
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Dit SD kort bliver nu opdateret. 
Dette kan tage op til en halv time. 15 Klik “OK” og dit SD kort er nu opdateret og er 

klar til at blive sat tilbage i navigationen.16

Fejl i opdatering

Der kan nogle gange ske en fejl i opdateringen. Hvis den f.eks. siger “UnitedKingdom kort er ikke overført 
korrekt”skal følgende gøres:

Gå ind i SD kortet og derefter ind i Navione/content/maps. Her finder du UnitedKingdom kortet samt en kopi af 
kortet med fejllog md5log i betegnelsen, som disse: ‘

Slet disse to kort og påbegynd ny opdatering.
Den vil nu indlæse UnitedKingdom igen. 


