INSTRUKSER VEDRØRENDE OPDATERING AF KORTDATA OG
BERØRINGSSKÆRMENS NAVIGATIONSSYSTEM
App’en ”Citroën Update” tillader opdatering af navigationssystem og kortdata. Denne
App forbereder USB-nøglen, som du skal anvende til din bil.

1) Overførsel af opdateringer til bilen:
Opdatering af kortdata kan vare mere end 40-50 minutter.
Advarsel:


Gælder bil med benzin- eller dieselmotor eller en plug-in Hybrid (PHEV):

-

Det er vigtigt, at motoren er i gang, mens opdateringerne overføres til bilen.

-

Det anbefales ikke at køre, mens opdateringerne overføres til bilen. Parker
bilen under åben himmel frem for et lukket rum (f.eks. en garage).

-



Gælder en 100% batteridreven bil:

-

Det er vigtigt, at bilen er i "Ready"-funktion (Ready-indikator lyser i
instrumentgruppen), at du sidder på førersædet med lukket dør og har spændt
sikkerhedsselen, mens opdateringen er i gang.

-

Det er ikke muligt at oplade batteriet, mens opdateringen er i gang.

/!\ GPS-funktionen er ikke tilgængelig under opdatering.
/!\ Tag ikke USB-nøglen ud af stikket, før hele opdateringsproceduren er gennemført.
/!\ Afbryd ikke motoren, før hele opdateringsproceduren er gennemført.

PROCEDURE DER SKAL OVERFØRES TIL BILEN
Sæt USB-nøglen i bilens USB-port.
Følg dialogen på berøringsskærmen.
Hvis du skal opdatere:
-

Navigationssystemet alene, gå til trin 5.1

-

Kortdata alene, gå til trin 5.2

-

Navigationssystem og kortdata, gå til trin 5.1 Opdatering starter med
navigationssystem og slutter med kortdata. Vi anbefaler, at du

opdaterer det hele på én gang: Komplet opdatering af
berøringsskærmen og lige derefter opdatering af dine kortdata.

5.1 Opdatering af navigationssystem
Denne besked "Intet medieindhold på denne USB-nøgle" vises muligvis på skærmen.
Ignorer denne besked og tag ikke USB-nøglen ud af stikket. Denne besked forsvinder inden
for 10 sekunder. Herefter følges beskederne på skærmen.

1

Antallet afhænger af softwareversionen.

2

3

Et par sekunder efter trin 3, bliver skærmen et kort øjeblik sort, inden den går til trin 4.

Opdatering gennemført.


Hvis det kun er navigationssystemet alene der skal opdateres, fjernes USB-nøglen.
Systemet genstarter.

NB: Hvis du ikke fjerner USB-nøglen, kan du gøre det uden at tage hensyn til beskeden,
der foreslår en opdatering.



Hvis kortdata skal opdateres, og ligger på USB-nøglen, fortsætter opdateringen
automatisk. Hvis ikke, forsøg da at fjerne USB-nøglen og sætte den i igen.

Procedure i tilfælde af besked om fejl

1

Hvis ikke opdateringen gennemføres helt, vises følgende besked på skærmen:
"FIRMWAREOPDATERING MISLYKKEDES PÅ GRUND AF EN KORRUMPERET FIL".

Fjern USB-nøglen.

2

Skærmen genstarter med følgende besked: "INDLÆSNING AF SOFTWARE…"
Indsæt USB-nøglen igen. Hvis opdateringen ikke går i gang, startes hele proceduren forfra
med en ny USB-nøgle.

3

Hvis følgende besked vises "Version ikke kompatibel med hardware", er filerne på nøglen
eller formateringen af selve nøglen ikke korrekt.
Start hele proceduren forfra igen med en ny USB-nøgle.

5.2 Opdatering af kortdata

1

2

Klik på Installer.

3

4
Afhængigt af bilens tekniske konfiguration vil det være muligt at vælge de lande, som du
har brug for. Det vil reducere tiden til opdatering af kortdata.

Procedure i tilfælde af besked om fejl
Afhængigt af bilens tekniske konfiguration kan det ske, at opdateringsproceduren går i stå
og indikerer en fejl "opdateringsfejl", som medfører sort skærm i stedet for et kort på
navigationssystemets skærm. Hvis det sker, skal du fjerne USB-nøglen og sætte den i
stikket igen.
Det vil genstarte installationen og problemet skulle hermed være løst.

5

6 Nu kan du fjerne USB-nøglen. Hvis du ikke her fjernet den, vises følgende skærmbillede:
Nu kan du fjerne USB-nøglen.

