
WEEK NUMBER ROLLOVER - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 
Ze względu na „Rollover Number Week” (WNRO) możliwe jest, że system nawigacji Grundig pokazuje 
inną datę po 6 kwietnia. Czasami może się zdarzyć, że wystąpią również inne nieprawidłowości. 
WNRO odbywa się raz na 19 lat i jest wynikiem wewnętrznego licznika pamięci satelitarnej. Licznik 
tych satelitów zeruje się po każdych 19,7 roku. 
Nieprawidłowości, które występują z powodu WNRO, można rozwiązać, wykonując aktualizację 
oprogramowania. 
Niestety, nie wszystkie systemy nawigacji Grundig mogą uzyskać nową aktualizację oprogramowania. 
Ta aktualizacja oprogramowania jest odpowiednia dla Grundiga M6, M8 i M10. 
Aktualizacja NIE jest odpowiednia dla Grundiga MF1, M1 i DP1. 
 
GRUNDIG M5: 
Nie każdy M5 nadaje się do aktualizacji oprogramowania. 
Przyjrzyj się dokładnie modelowi Grundiga M5! Różnicę w modelu najlepiej widać z tyłu M5. 
Aktualizacja oprogramowania jest odpowiednia tylko dla tego modelu:

 

Aktualizacja oprogramowania układowego NIE jest odpowiednia dla następującego modelu: 

 

Niestety nie możemy zaktualizować systemów nawigacji Grundig, które nie nadają się do tej 
aktualizacji oprogramowania. Nieprawidłowości, które mogą wystąpić w przypadku tych systemów 
przez WNRO, niestety nie można rozwiązać. 
Jeśli Twój system nawigacyjny Grundig z powodu braku działania przez WNRO nadal objęty jest 
gwarancją (2 lata + dowód zakupu), zwróć go do sklepu w którym został zakupiony. 
Przepraszamy za niedogodności. 

 



UWAGA! PROCEDURA MOŻE BYĆ WYKONYWANA TYLKO Z KOMPUTERA Z SYSTEM 
OPERACYJNYM WINDOWS. DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA WYMAGANA JEST 
KARTA MICRO SD O POJEMNOŚCI 8 GB LUB WIĘCEJ. 

 
PROCEDURA WYKONYWANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA: 

 
1. Utwórz folder na pulpicie komputera i nadaj mu nazwą „Oprogramowanie Grundig”. 

 
2. Kliknij ten link do pobrania: 
Oprogramowanie  jest teraz pobierane. 

 
3. Rozpakuj skompresowany folder i umieść wszystkie pliki w folderze „Grundig 
firmware”. 
Następujące pliki znajdują się w folderze „Grundig firmware”:  

 

4. Sformatuj kartę micro SD (8 GB lub większą), upewnij się, że jest całkowicie pusta: 

 

 

 

 

 

http://www.grundiggps.com/files/FirmwareupdateV1-0.zip


5. Najpier skopiuj plik “UPD” na kartę micro SD. 

 

6. Następnie skopiuj pozostałe pliki na kartę micro SD. 

 

7. Weź system nawigacyjny Grundig i NIE włączaj go. Upewnij się również, że system 
nawigacji Grundig nie jest podłączony do żadnego źródła zasilania. 
8. Włóż kartę micro SD do portu micro SD systemu nawigacji Grundig. 
9. Podłączyć system nawigacji Grundig do źródła zasilania. 

System nawigacji Grundig uruchamia się automatycznie i zaczyna nadpisywać oprogramowanie. 
System nawigacyjny jest gotowy, gdy system generuje dźwięk i wyświetlane jest menu główne. 

10. Wyłącz system nawigacji Grundig, a następnie wyjmij kartę micro SD. 
11. Naciśnij przycisk „RESET” z tyłu systemu nawigacyjnego, aby go ponownie 
uruchomić. 

Oprogramowanie zostało zaktualizowane. 


