
HANDLEIDING UPDATEN PIONEER NAVIGATIE 

 

BELANGRIJK! U heeft na kentekenregistratie 30 dagen (!) de tijd om uw navigatiesysteem GRATIS te updaten indien 

deze nog niet voorzien is van de meest recente software. Omdat de onderstellen van een camper veelal maanden 

eerder dan de productie van de camper zelf worden geproduceerd is deze veel bij aflevering niet voorzien van de 

meeste recente kaartupdates. Omdat updates persoonsgebonden zijn aan een persoonlijk (e-mail)-account kunnen 

wij deze voor en na aflevering niet voor u updaten en dient u dit zelf te verzorgen. Indien u een update uitvoert ná 

30 dagen na kentekenregistratie kunnen kosten in rekening worden gebracht (tenzij uw navigatiesysteem voorzien is 

van een X-maanden gratis update actie).  

 

Stap 1: (Alleen indien u recht heeft op een gratis update! Raadpleeg uw documentatie.) 

Stuur een kopie van uw kentekencard naar het e-mailadres kartenupdate@pioneer.de met 

het verzoek voor een gratis kaartupdate. U ontvangt binnen enkele dagen een 

‘kortingscode’ welke u tijdens het updaten in kunt voeren, waarbij het bedrag van de 

update gereduceerd wordt naar €0,- 

Geen recht op een gratis update? Ga dan naar stap 2 

Stap 2: Plaats een LEGE USB-stick in de USB-aansluiting van uw navigatiesysteem. Let op dat 

uw USB-stick voldoende opslaggeheugen heeft voor de update. 

Stap 3: Ga in het navigatiescherm naar ‘INSTELLINGEN’ (dit kan d.m.v. op het kaartje de knop 

rechts onderin met de vier horizontale streepjes). Klik vervolgens op ‘SYNCTOOL’. Uw USB-stick 

zal nu voorbereid worden op de update. Verwijder de USB-stick zodra het systeem gereed is. 

Stap 4: Plaats de USB in uw PC en open het programma ‘NaviExtras ToolBox’ op uw PC. Indien 

u dit programma nog niet geïnstalleerd heeft kunt u deze downloaden via de website van 

Pioneer of via naviextras.com. U dient hiervoor een account aan te maken in de ‘NaviExtras 

ToolBox’. 

Stap 5: In het programma ‘NaviExtras ToolBox’ ziet u (als de voorbereide USB-stick geplaatst is) 

links bovenaan de gegevens uw navigatie-toestel. In het menu ‘WINKEL’ kunt u uw update 

aanschaffen en instaleren op uw USB. Vul, indien van toepassing, een kortingscode is. 

Verwijder de USB-stick zodra de update geïnstalleerd is op de USB-stick (dit kan even duren). 

Let op dat uw USB-stick voldoende opslaggeheugen heeft. 

Stap 6: Plaats de USB-stick vervolgens wederom in de USB-aansluiting van het 

navigatiesysteem.  

Stap 7: Ga in het navigatiescherm naar ‘INSTELLINGEN’ (dit kan d.m.v. op het kaartje de knop 

rechts onderin met de vier horizontale streepjes). Klik vervolgens op ‘SYNCTOOL’. De update 

zal nu vanuit de USB-stick op uw navigatiesysteem geïnstalleerd worden. Verwijder de USB-

stick zodra het systeem gereed is (dit kan even duren). 

 

Een uitgebreidere omschrijving van het update van uw systeem treft u in de handleiding van 

uw navigatiesysteem.  

mailto:kartenupdate@pioneer.de

