
NAVIGATIE UPDATE INSTALLEREN      ZENEC / XZENT Naviceivers  

 
Alleen voor modellen met navigatie software op een SD-kaart   

 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR  HET UPDATEN!! 

 

 
• Maak de eerste keer altijd een BACK UP als de toolbox hierom vraagt. Deze back up wordt opgeslagen 

op de PC en zorgt ervoor dat als er met updaten onverhoopt iets mis mocht gaan het systeem altijd terug 

te zetten is in de originele software stand. Gaat het updaten mis en kan er geen back up overlegt worden 

dan zal dit NOOIT onder garantie herstelt kunnen worden door de service dienst van ZENEC en zullen 

de kosten ALTIJD voor de eindgebruiker zelf zijn. 

• Lees de instructies van de toolbox ALTIJD aandachtig door alvorens op OK te klikken of stappen te 

bevestigen. 
 

 

 

Voorbereidingen om te kunnen updates via de toolbox. 

 

1. Neem de SD kaart welke is meegeleverd met het ZENEC systeem. Zorg ervoor dat deze minimaal 1x in het 

apparaat heeft gezeten en de navigatie is opgestart. 

 

 

 

2. Download de “toolbox” via volgende link: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads en installeer         

deze op uw windows pc. 

 

3. Maak op zenec.naviextras.com een account aan om later in te kunnen loggen op de toolbox. 

 
 

 

Het gebruik van de laatste map garantie en het installeren hiervan. 

 

1. Plaats de SD kaart in de PC. 

2. open nu de hierboven genoemde toolbox en log in met de aangemaakte inloggegevens als hierom 

gevraagd wordt. 

3. De toolbox zal nu de SD kaart ( linksbovenin) herkennen als het ZENEC navigatiesysteem. 

4. * Mochten er ook firmware updates beschikbaar zijn dan zal de toolbox deze eerst willen 

installeren op de SD kaart, sta dit toe!  Als de firmware update voltooid is dan zal de toolbox 

aangeven de SD kaart te los te koppelen en de toolbox opnieuw te starten.  

5. in de linker kolom is nu de optie UPDATE dik gedrukt. Kies deze optie. Nu verschijnt er een scherm 

met welke updates er beschikbaar zijn.  1 hiervan is “Laatste map garantie” Klik op “instaleer”.  

6. nu verschijnt er een venster waarin het programma aangeeft in procenten hoever de gekozen operatie 

gevorderd is.  

7. Als deze klaar is, sluit het programma dan af en neem de SD kaart uit de PC.  

8. Plaats de SD kaart in de ZENEC, nu is de nieuwste straat software klaar voor gebruik!! 

 

 

Contact gegevens van de ZENEC / XZENT helpdesk: 

 

Omdat wij ons heel erg goed beseffen dat een nieuwe motorhome al heel veel nieuwe 

apparaten en ervaringen met zich meebrengt, en ook dit navigatie toestel beschikt over heel 

veel mogelijkheden, zijn wij altijd te bereiken om iedereen te helpen en te voorzien van 

advies daar waar nodig.  

 

Wij zijn te bereiken via de volgende mogelijkheden: 

 

Telefonisch:     0031-881013165 

Email:      info@edr-dealers.com 

Email technische ondersteuning:  lars@edr-dealers.com 

 

 

 

 

 


