Krok 1: Jakou verzi map mám nainstalovanou a jaká
verze je k dispozici?

MIB Columbus
Aktualizace map krok za krokem
Zde se dozvíte, jak stáhnout a zaktualizovat nové mapy pro Vaši navigaci ŠKODA
Auto MIB Columbus.
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Pro aktualizaci navigačních dat potřebujete SD kartu s pamětí alespoň 32 GB.
Doporučujeme použít kartu Class 10/SDHC, která je dostupná v běžné obchodní síti.
Pokud používáte operační systém Windows, budete potřebovat komprimační
program, např. 7-Zip, který lze stáhnout z webové stránky www.7-zip.org.
Pokud používáte jiný operační systém než Windows, vyhledejte program pro
extrahování souborů, který podporuje soubory formátu .7z.
Vzhledem k velkému objemu komprimovaných navigačních dat (15 GB), budete potřebovat na pevném disku Vašeho počítače minimálně takovýto prostor.
Pevný disk zároveň musí obsahovat systém NTFS, aby zvládnul tak velké soubory. NTFS (New Technology File System) je běžnou součástí novějších počítačů. Pokud máte počítač starší, zkontrolujte formátování pevného disku tak,
že kliknete pravým tlačítkem na ikonu pevného disku a vyberete „Vlastnosti“.

Obr. 1 Menu / Nastavení
Obr. 2
Informace o systému

Poznámka
Během kopírování dat musí být navigace zapnutá. Navigační funkce nejsou během kopírování k dispozici. Vzhledem k velkému objemu dat, může proces trvat až
8 hodin. Záleží na typu SD karty. Pro dokončení aktualizace se ujistěte, že baterie
je dostatečně nabitá (pokud je vozidlo zaparkováno, vypněte všechno, co odebírá
elektrický proud, např. osvětlení, klimatizaci, vyhřívání sedadel, atd.).
■ Pokud je to nutné, připojte nabíječku k akumulátoru.
■ Při vypnutí zapalování se kopírování přeruší. Kopírování automaticky naváže

v místě přerušení, jakmile opět zapnete zapalování.
■
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Aktuální verzi map ve Vašem ŠKODA Auto MIB Columbus zkontrolujete stisknutím tlačítka MENU . Na displeji potvrďte volbu Nastavení a dále
Informace o systému . Kód v zeleném rámečku  označuje čtyřmístné číslo verze
a regionální kód navigačních dat (ECE - Evropa, ROW - zbytek světa).
Navštivte www.skoda-auto.com a zkontrolujte, zda číslo před regionálním
kódem (např. ECE) je vyšší, než číslo verze v přístroji. Pokud ano, Vaše verze
navigačních dat v přístroji je starších a doporučujeme navigační data aktualizovat.
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Krok 2: Stažení nových dat
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Navštivte webové stránky www.navigation.com/skoda-cz, kde najdete nejnovější údaje ke stažení. Vzhledem k velkému objemu dat, doporučujeme
stažení v několika fázích. Nespustí se však stahování více než tří souborů najednou. Doporučujeme použít Download manager. Data je možné stáhnout
i do jednoho souboru. V závislosti na rychlosti Vašeho internetového připojení, může stahování trvat i více než osm hodin. Všechny soubory jsou zkomprimovány ve formátu .7z.
Stáhněte všechny soubory nové verze a uložte je do nové složky ve Vašem
počítači (např. „Aktualizace map“).
Odemkněte SD kartu (poloha „Unlock“).
Vložte SD kartu do SD slotu ve Vašem počítači, nebo do čtečky paměťových
karet.
Vymažte všechna data na SD kartě nebo kartu zformátujte. Postup, jak kartu
zformátovat, se odvíjí od typu operačního systému: v systému Windows najděte ikonu SD karty, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte „Naformátovat“. V případě jiných operačních systému postupujte podle pokynů výrobce.
Otevřete první soubor ve složce se staženými daty (0.7z.001).
Extrahujte soubory na SD kartu.
Po dokončení extrahování souborů vyjměte SD kartu z počítače nebo čtečky
paměťových karet. Nyní zamkněte SD kartu (poloha „Lock“).
Na SD kartě nesmí být žádné jiné soubory!

Krok 3: Import dat do navigačního systému
Obr. 3
Aktualizace navigační databáze
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Vložte SD kartu do jednoho z SD slotů pro paměťové karty Vašeho systému
ŠKODA Auto MIB Columbus.
Zvolte Menu → Nastavení → Informace o systému → Aktualizovat software . Údaje
budou nyní zkopírovány do navigačního systému pevného disku.
Postupujte podle pokynů na displeji.



