
INSTRUKCJA AKTUALIZACJI
SYSTEMU NAWIGACJI

Dokument opisuje procedurę aktualizacji map MAPCARE 
w systemie SMEG/RT6
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1) PRZYGOTOWANIE NOŚNIKA USB

Zalecenie:
• Rekomendujemy korzystanie z nośnika USB o pojemności minimum 

16 GB (niektóre aktualizacje wymagają pojemności 32 GB).
• Nośnik USB musi być pusty i sformatowany w standardzie FAT32. 

Jeżeli nie masz pewności, jak to zrobić, poniżej znajdziesz instrukcję 
formatowania w standardzie FAT32.

Uwaga:
• Uruchom nośnik USB ponownie, zanim zaczniesz pobierać 

aktualizację
• Formatowanie powoduje skasowanie zawartości zapisanej na 

nośniku USB.  

Dla użytkowników Microsoft Windows:
• Włóż nośnik USB do odpowiedniego portu w komputerze.
• Uruchom Eksplorator Plików (naciśnij jednocześnie klawisz 

„Windows” i „E”).
• Kliknij prawym przyciskiem na dysk zewnętrzny.
• Kliknij lewym przyciskiem „Formatuj”.
• Sprawdź system zapisu plików: FAT32 (domyślny).
• Kliknij lewym przyciskiem „Start”.

Dla użytkowników Apple:
• Włóż nośnik USB do odpowiedniego portu w komputerze.
• Otwórz aplikację „Narzędzie dyskowe” w folderze „Narzędzia” (w 

menu „Programy”). 
• Wybierz Twój nośnik USB w „Zewnętrznych”. 
• Kliknij na ikonę „Wymaż”, wybierz format „MS DOS (FAT)”. 
• Kliknij lewym klawiszem „Wymaż”.

Uwaga: Pliki systemowe zapisane przez Apple na nośniku USB po 
włożeniu nośnika do komputera mogą zakłócić proces aktualizacji w 
samochodzie. Aby tego uniknąć, rekomendujemy skorzystanie z 
aplikacji CleanMyDrive, dostępnej bezpłatnie w App Store
(https://itunes.apple.com/fr/app/cleanmydrive-2/id523620159?mt=12 )

2) POBIERANIE AKTUALIZACJI MAP (czas - 40 minut lub więcej, w zależności od szybkości łącza 
internetowego)

Aby zaktualizować mapy nawigacji, należy pobrać plik:
• Aktualizacja map - plik spakowany w formacie .zip:
przykład: 

Uwaga: Pobieranie może trwać kilkadziesiąt minut lub kilka godzin, w zależności od jakości i 
szybkości łącza internetowego. 
Po pobraniu plików na komputer należy je rozpakować z katalogu .tar na nośnik USB. 

https://itunes.apple.com/fr/app/cleanmydrive-2/id523620159?mt=12


4) KOPIOWANIE PLIKÓW NA NOŚNIK USB:

Teraz należy skopiować rozpakowane pliki na nośnik USB:

Upewnij się, że na nośniku USB znajduje się 6 folderów i 13 plików, jak poniżej:

Możesz już wykonać aktualizację map nawigacji za pomocą nośnika USB i klucza aktywacyjnego DRM. 

3) ROZPAKOWANIE POBRANEGO PLIKU

Poniżej znajdziesz instrukcję rozpakowania plików z folderu .tar, pobranego na komputer:

Dla użytkowników Microsoft Windows:

• Kliknij prawym przyciskiem na ikonę pliku i wybierz narzędzie do rozpakowania (np. 7 Zip). 
Następnie wybierz „Wypakuj”, aby zapisać pliki na komputerze.  

Jeżeli nie dysponujesz narzędziem do rozpakowania pliku, rekomendujemy wcześniejsze 
zainstalowanie programu 7 Zip (http://www.7-zip.org/download.html )

Dla użytkowników Apple:

• Rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnej aplikacji „Unarchiver”, dostępnej w App Store
(https://itunes.apple.com/fr/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12)

Po rozpakowaniu pliku wygeneruje się na komputerze folder SWL, który będzie zawierał pliki z 
aktualizacją oraz plik „UpdateInfo.xml”, który nie będzie Ci potrzebny.  
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5) ZAINSTALOWANIE AKTUALIZACJI W SAMOCHODZIE

Uwaga:
Silnik musi być uruchomiony przez cały czas trwania aktualizacji.
Zalecamy, aby przeprowadzić aktualizację podczas postoju samochodu. Zaparkuj samochód na 
świeżym powietrzu, unikaj przestrzeni zamkniętych (np. garaży). 
Wyłącz funkcję „Stop & Start”, aby uniknąć sytuacji, w której silnik przestanie pracować.  
Nie wyjmuj nośnika USB z portu w samochodzie do chwili zakończenia procesu aktualizacji. 
W trakcie aktualizacji nawigacja w samochodzie nie będzie dostępna. 
Nie wyłączaj silnika do chwili zakończenia procesu aktualizacji. 

Krok 5.1:
• Włóż nośnik z zapisanymi plikami aktualizacji do odpowiedniego portu USB systemu nawigacji 

w samochodzie.
• W zależności od posiadanej wersji systemu, na ekranie automatycznie wyświetli się „Lista baz 

danych map”.
• Jeżeli tak się stanie, możesz przejść do kolejnego kroku. 

Krok 5.2: 
• Jeżeli aktualizacja nie zostanie automatycznie wykryta, naciśnij przycisk NAV na konsoli. 
• Wybierz „Zarządzaj kartą” i potwierdź. 
• Wybierz „Mapy i aktualizacja” i potwierdź. 

Krok 5.3:
• Wybierz „Aktualizacja map” na ekranie wyświetlającym listę baz danych map. 

Krok 5.4:
• Wprowadź klucz aktywacyjny wygenerowany w Kroku 3 i naciśnij „OK”. 

Krok 5.5:
• Poczekaj, aż aktualizacja map załaduje się. 
• Gdy proces się zakończy, możesz wyjąć nośnik USB. 
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Kolejne etapy ścieżki aktualizacji map systemu SMEG
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Kolejne etapy ścieżki aktualizacji map systemu RT6


