Návod k aktualizácii
Tu vám nájdete krok za krokom ako si môžete stiahnuť nový mapový materiál
pre váš navigačný systém a importovať ho do navigačného systému.
Neprepisujte originálnu SD kartu ak si nie ste absolútne istí, že máte službu
MapCare!
Prepísanie karty SD bez prístupu k službe MapCare môže spôsobiť stratu dát!
Podmienky pre aktualizáciu máp:
1. Potrebujete SD kartu obsahujúcu originálne mapové dáta z vášho
navigačného systému. SD karta je pri dodaní vozidla zasunutá do čítačky SD
karty 2.
2. Aby bolo možné dosiahnuť bezproblémovú reprodukciu dát, na SD karte
nesmie byť nahrané nič iné okrem mapových dát.
3. Ak používate operačný systém Windows, potrebuje archivačný program ako
7-Zip. Tento špeciálny program sa dá nahrať zo stránky výrobcu programu. Ak
používate iný operačný systém, potrebujete program na extrakciu a sťahovanie
súborov vo formáte .7z.
4. Mapový materiál môže zaberať vyše 13 GB pamäte, preto musíte mať
najmenej takúto voľnú kapacitu na pevnom disku vášho počítača. Pevný disk
vášho počítača musí byť naformátovaný vo formáte NTFS aby mohol pracovať
s takými veľkými . To je štandardný systém používaný v nových počítačoch. Ak
máte starší počítač, skontrolujte formátovanie pevného disku kliknutím pravým
tlačidlom myši na ikonu pevného disku v prieskumníku a voľbou “Vlastnosti”.

Krok 1
Akú verziu mám momentálne nainštalovanú a aká verzia je dostupná ako
aktualizácia?
Aktuálnu verziu mapových dát vo vašom navigačnom systéme si môžete
skontrolovať stlačením tlačidla “MENU”. Na displeji zvoľte “Nastavenia” a
následne “Informácie o systéme”.
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Krok 2
Uložte si predchádzajúci mapový materiál. Odporúčame aby ste si urobili
zálohovanú kópiu predchádzajúceho mapového materiálu.
1. Na to vyberte SD kartu s mapovými dátami z čítačky 2 vášho navigačného
systému a vložte ju do čítačky SD vo vašom počítači alebo použite externú
čítačku SD kariet pripojenú k počítaču.
2. Vytvorte novú zložku vo vašom počítači na uloženie zálohovanej kópie vašich
mapových dát.
3. Skopírujte všetky dáta z SD karty do zložky vytvorenej vo vašom počítači.

Krok 3
Stiahnutie nových dát
1. Navštívte internetovú stránku www.seat.sk, na ktorej sú dostupné na
stiahnutie najčerstvejšie dáta. Kvôli veľkému objemu dát (aktuálne vyše 4 GB),
odporúčame ich sťahovať v niekoľkých častiach. No súčasne nie je možné
spustiť súbežné sťahovanie viac ako troch súborov. Rovnako môžete dáta
stiahnuť aj ako jediný súbor. Podľa rýchlosti vášho internetového pripojenia
môže sťahovanie trvať aj vyše 8 hodín. Všetky súbory sú komprimované vo
formáte .7z.
2. Stiahnite všetky súbory novej verzie a uložte ich spolu do novej zložky (napr.
“Aktualizácia mapy”) vo vašom počítači.
3. Posuňte poistku na SD karte do polohy “Unlock” a vložte SD kartu do čítačky
SD karty vo vašom počítači alebo do externej čítačky.
4. Vymažte všetky dáta na SD karte alebo preformátujte SD kartu. Tento postup
závisí od operačného systému: vo Windows zvoľte SD kartu, kliknite na ňu
pravým tlačidlom myši a zvoľte “Formátovať”. Pri iných operačných systémoch
postupujte podľa inštrukcií výrobcu.
5. Otvorte prvý súbor v zložke so stiahnutými dátami vo vašom počítači
(extension .7z.001).
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6. Preneste všetky súbory na SD kartu. Súbory musia byť uložené priamo do
základnej zložky vašej pamäťovej SD karty, nemôžu byť uložené v pod-zložke.
7. Keď je prenos dokončený, vytiahnite SD kartu z vášho počítača alebo čítačky.
Potom presuňte poistku na SD karte naspäť do polohy “Lock”.

Krok 4
Importovanie dát do navigačného systému
1. Zasuňte SD kartu späť do čítačky 2 vášho navigačného systému.
2. Aktualizované mapové budú k dispozícii hneď ako systém rozozná vloženú SD
kartu.

Prosím majte na pamäti:
Pretože navigačné dáta sú nahrané na SD karte, tá musí byť neustále vložená
v navigačnom systéme. Vo vozidle je SD karta vystavená extrémnym
environmentálnym vplyvom. Aby bolo zaručené, že váš navigačný systém bude
správne fungovať, váš navigačný systém akceptuje iba SD karty schválené
spoločnosťou SEAT. Ak dôjde k strate alebo poškodeniu vašej originálnej karty,
náhradnú kartu môžete získať u vášho servisného partnera SEAT.
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