ПОЧАТОК РОБОТИ
1. Переконайтеся, що портал naviextras.com підтримує оновлення для Вашого приладу
2. Створіть власний акант користувача на naviextras.com:
https://www.naviextras.com/shop/portal/registration?task=register
3. Завантажте програму Naviextras Toolbox та підключіть свій прилад до ПК
Встановлення програми Naviextras Toolbox
Перед тим, як завантажити програми зі сторінки Downloads (Завантаження),
переконайтеся, що Ваш ПК відповідає мінімальним вимогам:
Операційна система - Windows XP Service Pack 2, Windows Vista;
Вільне місце на диску – 7 Мб
1. Встановлення програми Naviextras Toolbox
Встановити Naviextras Toolbox просто, і це не займе багато часу. Після того, як Ви
завантажите файл для встановлення програми, двічі клацніть його для початку
встановлення.
Під час встановлення виконуйте інструкції на екрані та натискайте кнопку Next (Далі):

Якщо Ви відмітили галочкою пункт "I would like to start Toolbox now." (Запустити програму
зараз), Naviextras Toolbox автоматично запуститься після завершення встановлення.
Програма має функцію автоматичного оновлення, яка пропонує оновити програму при
кожному запуску, якщо вже доступна новіша версія. Якщо Ви вирішите оновити програму,
повторіть описану вище процедуру встановлення.
2. Початок роботи з Naviextras Toolbox
Після запуску Naviextras Toolbox Ви побачите головну сторінку з детальними інструкціями
щодо початку роботи:

Перші кроки:
1. Виберіть мову інтерфейсу програми Naviextras Toolbox (Settings->Language) та інші
потрібні налаштування.
2. Підключіть до ПК свій навігаційний пристрій (чи навігаційну програму для
КПК/комінукатора).
3. Переконайтеся, що ПК підключений до Інтернету.
4. Натисніть на кнопку Login (Увійти), щоб увійти в програму під своїм ім’ям користувача та
паролем
Детальніше:
1. Підключіть до ПК свій навігаційний пристрій (чи навігаційну програму для
КПК/комінукатора).

Якщо Ви користуєтесь навігатором, USB – кабель для підключення його до комп’ютеру, як
правило, входить в комплект. Підключіть пристрій до ПК за допомогою цього кабелю.
Якщо Ви користуєтесь версією програми iGO My way/8 для КПК та комунікаторів, вставте SDкартку у кард-рідер. Або, якщо Ваш КПК чи комунікатор може бути підключений до ПК в
режимі з’ємного диску, Ви теж можете підключити його до ПК через USB-кабель.
Ви можете перевести свій КПК до роботи в режимі з’ємного диску в меню КПК наступним чином: Старт
(Start)/Налаштування(Settinds)/З’єднання (закладка)(Connection)/Налаштування USB (USB
Settings) (якщо Ваш прилад підтримує цей режим).

(Якщо на Вашому КПК чи комунікаторі немає цих налаштувань, це означає, що він не
підтримує протокол передачі даних зі з’ємного диску. Тоді Вам необхідно підключити SDкартку через кард-рідер.)
Коли Ваш пристрій підключено, назва приладу (чи програми) з’явиться згори у вікні програми
Toolbox, якщо він є у списку підтримуваних пристроїв.

2. Переконайтеся, що ПК підключено до Інтернету.
Підключення до Інтернету необхідне, щоб програма Toolbox могла перевірити наявність
доступних для завантаження оновлень, і, звичайно, щоб їх завантажити.

3. Натисніть на кнопку Login (Увійти), щоб увійти до програми під своїм ім’ям
користувача та паролем
Toolbox та портал naviextras.com працюють в комплексі. Коли Ви купуєте оновлення чи
додаткові мапи на порталі naviextras.com, а потім входите до програми під тим же ім’ям
користувача, програма одразу отримує інформацію про те, що Ви маєте право завантажити
ці оновлення чи мапи. Так само якщо Ви маєте право на безкоштовне оновлення, інформація
про це відображається у програмі Toolbox, коли Ви входите до неї.
Для того, щоб увійти до програми, натисніть на кнопку Login (Увійти) внизу в основному меню
Toolbox.

Коли Ви увійшли до програми, Ваше ім’я користувача буде відображатися вгорі в усіх меню
Toolbox.

3. Ідентифікація та реєстрація пристрою

Якщо Ви виконали попередні інструкції - підключили свій пристрій і увійшли до програми,
Ваш прилад вже ідентифікований і зареєстрований у Вашому профілі користувача на порталі
naviextras.com.
Якщо раніше Ви вказували тип приладу (чи навігаційної програми) у Вашому профілі на
порталі naviextras.com, ці дані перезаписуються і замінюються даними, отриманими через
автоматичну реєстрацію за допомогою Toolbox.
4. Пошук та вибір оновлень
Якщо Ви вже придбали оновлення на порталі naviextras.com, Ви можете пропустити цю
частину інструкції і перейти до розділу «Завантаження та встановлення оновлень».
Коли Ви підключили свій пристрій та увійшли до програми, Ви можете шукати оновлення та
додаткові мапи за допомогою Toolbox. Для цього натисніть на кнопку Get Maps & More
(Придбати мапи та додатки) у меню зліва.

Доступні оновлення та додатки можна відсортувати за географічним регіоном чи типом
даних (мапи, 3D-об’єкти, набори 3D-об’єктів і т.п.). Якщо певний тип даних можна придбати,
біля його назви відображається ціна і кнопка Buy now (Купити) ; якщо ж оновлення
пропонується безкоштовно, відображається інша кнопка – Add (Додати). Щоб отримати
додаткову інформацію про певне оновлення, натисніть на блакитну кнопку (i).

Після придбання оновлення чи додатку, або додавання безкоштовних оновлень, вибрані
файли додаються в чергу на встановлення. Кількість оновлень, які чекають встановлення,
відображається на кнопці My Updates (Мої оновлення).

Для того, щоб продовжити завантаження та встановлення оновлень, натисніть на кнопку My
updates (Мої оновлення).
5. Придбання оновлень та додатків через Naviextras Toolbox (а не через
naviextras.com)
Ви можете придбати оновлення та додатки як на порталі naviextras.com, так і прямо
через програму Toolbox.
Процес придбання оновлень та додатків через Toolbox дуже схожий на їх придбання через
naviextras.com, наявні відмінності дуже незначні.

Щоб придбати дані, натисніть на кнопку Buy now (Купити) поряд з обраним файлом.

У новому вікні відкриється детальна інформація про обраний тип даних. Щоб додати файл
до кошику, натисніть на кнопку Add to cart (Покласти в кошик)l, так само, як і при
придбанні через портал.

Якщо програма Toolbox визначить, що пам'яті підключеного приладу (або SD-картки)
недостатньо для завантаження обраних оновлень, на екрані з’явиться попередження.

Тим не менш, Ви можете вирішити продовжити завантаження файлів. В такому випадку Вам
буде необхідно тимчасово видалити з картки частину даних (наприклад, мапи, якими Ви не
користуєтесь), щоб звільнити місце для встановлення обраного оновлення чи додаткових
мап.
Після того, як Ви додали у кошик обраний файл, Ви можете перевірити вміст кошику,
натиснувши на відповідну кнопку.

Якщо Ви хочете придбати іще щось, закрийте це вікно та натисніть кнопку Buy now
(Купити) біля іншого типу даних, і за допомогою кнопки Add to cart (Покласти в кошик)
додайте їх до кошику.
Коли Ви поклали у кошик всі файли, які хочете придбати, натисніть на кнопку Checkout
(Перевірити) і перевірте вміст кошику.

6. Встановлення оновлень на навігаційний прилад (або в навігаційну програму)
Коли Ви придбали певні дані і/або додали в чергу на встановлення безкоштовні
додатки, натисніть на кнопку My updates (Мої оновлення) в меню зліва. Це – останній
крок, необхідний для оновлення навігаційного приладу чи програми.
Меню My updates (Мої оновлення) містить список:
придбаних даних (оновлень чи додатків);
безкоштовних оновлень та додатків, доданих в чергу на встановлення з меню Get
Maps & More (Придбати мапи та додатки);
оновлень, безкоштовних за спеціальною пропозицією (які звичайно є платними, але
пропонуються безкоштовно виробниками Вашого приладу або Вашим оператором
сайту).
Ви можете продовжити завантаження і встановлення оновлень вручну, по черзі натискаючи
на кнопку Download (Завантажити) біля обраних файлів; або запустити Installation Wizard
(Майстер Встановлення) для автоматичного встановлення.

Якщо якихось з придбаних файлів немає в цьому списку, натисніть на кнопку Refresh The
List (Оновити список), що знаходиться зліва в меню, чи перезапустіть програму.
Використання Майстра встановлення
Після того, як ви натиснете на кнопку Installation Wizard (Майстер Встановлення) справа
у вікні Toolbox, програма запропонує Вам зробити резервну копію. Ми рекомендуємо Вам
зробити таку копію перед завантаженням і встановленням оновлень! Якщо Ви вирішите
пропустити копіювання, пам’ятайте, що Ви робите це на власний страх і ризик.

Час, необхідний для створення резервної копії, може бути різним залежно від характеристик
Вашого приладу та USB-порту Вашого ПК (підтримка USB 1.1 чи USB 2.0). Будь ласка,
зачекайте, поки процес копіювання завершиться.

Після створення резервної копії поверніться в меню My Updates (Мої оновлення) і знову
запустіть Майстер встановлення. Цього разу не звертайте уваги на пропозицію зробити
резервну копію. Майстер встановлення запитає підтвердження встановлення всіх обраних
оновлень. Для того, щоб видалити будь-який пункт списку, зніміть відповідну галочку. Для
продовження встановлення натисніть кнопку Install (Встановити) зліва в меню. Кнопка
Install (Встановити) буде активною тільки тоді, коли вільної пам'яті приладу (чи SDкартки) достатньо для встановлення всіх вибраних файлів.

На екрані з’явиться попередження, що за можливості батарея приладу повинна бути
повністю заряджена, щоб він не вимкнувся в процесі встановлення нових файлів, оскільки це
може призвести до пошкодження файлів та поломки приладу.

Друге повідомлення попереджує, що оновлення можна встановити лише на один прилад, і
після встановлення їх буде неможливо скопіювати чи перенести на інший прилад. Якщо Ви
передумали і хочете встановити їх на інший прилад, до цього моменту Ви ще можете
перервати встановлення. Пам’ятайте, що пізніше відмінити встановлення буде вже
неможливо!

Якщо Ви підтвердите встановлення, програма Toolbox почне по одному завантажувати
необхідні файли з Інтернету на Ваш ПК і копіювати їх на навігаційний прилад (або SD-картку
з навігаційною програмою).

Після закінчення встановлення усіх файлів на екрані з’явиться повідомлення про його
завершення.
Завантаження та встановлення файлів вручну
Процес ручного завантаження та встановлення файлів відрізняється від автоматичного лише
тим, що Ви самі по черзі натискаєте на кнопки Download (Завантажити) біля обраних
файлів в меню My updates (Мої оновлення).

Коли файл завантажено на Ваш ПК, натисніть на кнопку Install (Встановити), щоб
отримати код ліцензії, і скопіюйте його на навігаційний прилад (чи SD-картку з навігаційною
програмою).

