UPDATE UW NAVIGATIE VAN UW
CROSSLAND X OF GRANDLAND X
Let op: het downloaden van de navigatie update is gratis voor de Crossland X en Grandland X, en zal 4 keer per jaar
worden aangeboden, dit 5 jaar lang.
Als u een ander Opel model rijdt, kunt u op http://opel.navigation.com de mogelijkheden voor uw Opel opzoeken.
Onderstaand beschrijft het proces van de navigatie update van uw Crossland X of Grandland X:
Download proces (vereist een stabiele internetverbinding)
1)
Gebruik een lege USB stick met tenminste 16GB vrij geheugen
2)
Formatteer met „FAT-32 Filesystem“
3)
Start het downloadproces door te klikken op onderstaande Download link.
4)
Sla de kaart update op vanuit de server op uw computer (PC) naar een benoemde map
5)
Pak het gedownloade bestand uit met WinZip (aanbevolen) in de map op de computer (PC).
WinZip › Settings › WinZip Option › expanded
Zorg ervoor dat de optie „Conversion LF to CR/LF at TAR Archive“ niet geselecteerd is in WinZip,
		
alvorens u start met het uitpakken van de bestanden.
6)
Kopieer de Unzip-mappen naar je USB-stick
7)
U kunt de USB stick nu in uw auto gebruiken voor het updaten van uw navigatie.
8)
Volg de instructies op het radioscherm

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE BEDIENING EN DE VERKEERSVEILIGHEID
Rijd altijd veilig. Bedien het Infotainment systeem alleen als de verkeerssituatie een veilig gebruik ervan toelaat. Met het
oog op de veiligheid moet u mogelijk de rit onderbreken voordat u het Infotainmentsysteem bedient (bijv. voor het invoeren
van adressen).
Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan
het verkeer deel te nemen. Houd u altijd aan de geldende verkeersregels.

Kaart installatieproces in uw auto
Onthoud het volgende:
–– Uw navigatie is niet beschikbaar tijdens het updaten van uw navigatiekaart. Wacht s.v.p. geduldig het voltooien van
de installatie af.
–– Het updaten van uw kaart duurt ongeveer één uur. Zorg ervoor dat er voldoende capaciteit op uw batterij beschikbaar is gedurende de update. U zou de update bijvoorbeeld kunnen laten plaatsvinden tijdens het rijden van een
bekende route. Bedien uw navigatiesysteem alleen wanneer verkeersomstandigheden een veilig gebruik toelaten.
Voor een veilig gebruik raden wij u aan uw auto eerst tot stilstand te brengen.
–– Verwijder de USB stick niet tot de update is afgerond
–– Steek de USB stick in de USB poort van uw auto
–– Bij de Opel Crossland X gebruikt u de bovenste USB poort met het telefoon icoon
–– Bij de Opel Grandland X bevindt de USB poort zich in de middenconsole
–– Selecteer de navigatie functie
–– Klik op „Ja“ om het updaten van uw kaart te starten
–– Selecteer de kaartupdate en klik op „Installeren“
–– Klik op „Ja“ om uw kaart te updaten
–– Klik op „Ja“ om de update af te ronden
–– Zodra de update is afgerond zal het systeem opnieuw opstarten
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