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Grundig M10 – procedura aktualizacji 
 
Przynajmniej raz na rok pojawia się nowe oprogramowanie i możliwość zaktualizowania Twojej nawigacji Grundig 
M10. Zalecamy regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji dla Twojego urządzenia. 
 
Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z nią, gdyż pewne szczegóły są bardzo istotne. 
 
Aktualizacji można dokonać wyłączenie za pomocą komputera PC z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Windows oraz dostępem do internetu. 
 

1. Włącz nawigację M10 bez podłączenia do komputera. Jeżeli nawigacja nie włączy się automatycznie, naciśnij ikonę „Nawigacja”.  
 

W celu przeprowadzenia aktualizacji potrzebny będzie numer seryjny. Możesz go znaleźć postępując zgodnie z 
poniższymi zdjęciami:  
 

 
 
 

2. Zapisz sobie numer seryjny (numer składa się z 32 znaków przed znakiem „-„ oraz 6 za nim. Numer seryjny zmienia się przy każdej aktualizacji! 
 

Aktualizację należy przeprowadzić we włączonym trybie „Pamięci masowej”, który należy włączyć postepując zgodnie 
z poniższymi zdjęciami: 
 

  
 

3. Upewnij się, że zaznaczyłeś tryb „Pamięci masowej” 
  

   
 

4. Wyłącz nawigację Grundig M10 i odłóż ją. Włącz komputer z systemem Windows. 
 

5. Stwórz na komputerze dwa katalogi: „Mireo Maps” oraz „Mireo Licences”.  

6. Wejdź na stronę https://partners.mireo.hr/crm i wpisz zapisany wcześniej numer seryjny w odpowiednie okno wskazane poniżej. Pamiętaj, by 
używać tylko WIELKICH liter! Następnie naciśnij przycisk „Find updates”. Dostępne aktualizacje dla Twojego urządzenia pojawią się poniżej. 
(Zwróć uwagę, że aktualizacje pojawią się również przy wpisaniu numeru seryjnego bez wielkich liter, ale wygenerowane licencje nie będą działały w 
Twojej nawigacji Grundig M10).  

 

https://partners.mireo.hr/crm
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Nigdy nie używaj licencji od innych urządzeń oraz innych wersji aktualizacji. Licencje są unikalne dla każdego systemu 
oraz każdej aktualizacji. 
 

7. Ściąnij i zapisz wszystkie licencje klikając na link „ Download all licences for this update”.  

 
8. Rozpakuj skompresowany katalog. (w niektórych przypadkach mogą występować osobne pliki) 

 
9. Otwórz rozpakowany katalog i skopiuj wszystkie 41 (!) plików z licencjami do utworzonego wcześniej katalogu „ Mireo Licences”. Pliki licencji 

mają rozszerzenia „.mcp”.  
 

10. Nowe mapy pojawią się przy liście dostępnych państw. Każda mapa musi być pobrana i zapisana pojedynczo po kliknięciu na link: „ download file”  
znajdujący się przy każdym państwie. 

 
11. Upewnij się, że wszystki pobrane mapy są zapisane w utworzonym wcześniej katalogu „ Mireo Maps”. Pliki map mają rozszerzenia „.cpf”. 

 
12. Podłącz nawigację M10 do komputera za pomocą kabla USB i włącz urządzenie.  

 
13. System Windows powinien automatycznie znaleźc urządzenie i wyświetlić je jako katalog „Dontpanic” zawierający różne pliki.  

 
14. Otwórz katalog „Dontpanic” w którym znajduje się wiele plików i co najnmniej 3 katalogi: „Langs”, „Voices” i „Maps”. Otwórz katalog „Maps” i 

usuń z niego wszystkie pliki. Katalog ma być pusty.  
 

15. Przegraj wszystkie 41 plików licencji z rozszerzeniami „.mcp” z katalogu „ Mireo Licences” do katalogu „Maps”.  
 

16. Przegraj wszystkie ściągnięte mapy z rozszerzeniem „.cpf” z katalogu „ Mireo Maps” również do katalogu „Maps”. 
 

17. Odłącz urządzenie M10 od komputera (!) i naciśnij ikonę „Nawigacja”.  
 
Twoja nawigacja Grundig M10 jeste teraz zaktualizowana. 
 


