
HONDA TOOLBOX



GUIA DO USUÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Para fornecer a melhor experiência possível  
com o seu sistema de navegação integrado,  
a Honda e a NNG, provedora do software de navegação,  
oferecem 3 anos de atualizações de mapas gratuitas  
(2 lançamentos por ano), a partir da data de compra do  
veículo. Então, aproveite todas as atualizações agora  
mesmo!  
 
Como? Este guia vai ajudar você!

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS:

um dispositivo USB 

conexão internet de banda larga 

um dos sistemas operacionais compatíveis,  
instalado no seu computador:  

Windows 7 ou superior, 
OS X 10.10 ou superior

 Para atualizar seu sistema de navegação Honda, 
 siga estes passos:

 SALVE OS DADOS DE NAVEGAÇÃO 
 NECESSÁRIOS EM UM  
 DISPOSITIVO USB 

Conecte o dispositivo USB ao veículo e ligue a 
unidade de direção.

Pressione o ícone ‘Navegação” no canto inferior 
esquerdo da tela de áudio. 

Depois, pressione a barra de menus no canto  
inferior direito.

No menu exibido, pressione o botão de rolagem 
à direita...

...e clique em ‘Configurações’.

No menu a seguir, clique no ícone de rolagem à  
direita novamente e escolha ‘Synctool’. Confirme 
que gostaria de coletar os dados de navegação 
para o dispositivo USB. Ao concluir, remova o 
dispositivo USB da unidade de direção.



CARREGANDO OS CONTEÚDOS DE NAVEGAÇÃO MAIS RECENTES PARA 

O SEU SISTEMA DE NAVEGAÇÃO HONDA

INSTALAÇÃO DO HONDA TOOLBOX  

 
Visite o site   honda-sam.welcome.naviextras.com   e baixe a versão do Toolbox adequada para o seu
sistema operacional (Windows ou Macintosh).

Após a instalação, inicialize o software. 

Insira o dispositivo USB no computador que contém os dados salvos do seu dispositivo de navegação.

Crie uma conta ao adicionar:
 
seu nome e endereço de e-mail válido
seu país de residência
uma senha

Não se esqueça de marcar a caixa de notificações sobre os mapas mais recentes disponíveis!  

BAXE A ATUALIZAÇÃO DE MAPAS

Si tiene derecho a obtener las actualizaciones de manera gratuita y hay una versión reciente del  
software que aún no está instalada en su automóvil, Honda Toolbox le preguntará si quiere actualizarla.  
Simplemente tiene que descargarla.

Insira o dispositivo USB com o conteúdo de 
navegação mais recente no slot apropriado no 
seu veículo e ligue a unidade de direção. 

Pressione o ícone ‘Navegação” no canto inferior 
esquerdo da tela de áudio.

 

Depois, pressione a barra de menus no canto  
inferior direito.

No menu exibido, pressione o botão de rolagem 
à direita...



 ...e clique em ‘Configurações’.

No menu a seguir, clique no ícone de rolagem à  
direita novamente e escolha ‘Synctool’. Confirme 
que gostaria de atualizar o conteúdo de mapa do 
seu sistema de navegação.

 

POR QUE USAR MAPAS ATUALIZADOS?
 
Mantenha-se a par das alterações na malha viária
A cada dia, 2,7 milhões de alterações são feitas na malha viária de todo o mundo. Então, são grandes as chances 
de que parte da sua jornada seja afetada.

I.   SEGURANÇA
UMA DIREÇÃO MAIS SEGURA 

E RELAXADA

Qualquer um pode se deparar com 
erros irritantes no planejamento da 
rota que são geralmente considerados 

 falha do sistema de navegação. 
Na verdade, o motivo mais comum 
para os erros no cálculo da rota é o 

uso de mapas desatualizados.

II.  EFICIÊNCIA
TEMPOS DE VIAGEM E DE 

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
OTIMIZADOS

Ao usar mapas atualizados, o sistema 
economiza tempo ao planejar uma 
rota otimizada. Você também pode 

reduzir o consumo médio do seu 
veículo em até 12 por cento.

III. CONVENIÊNCIA 
CONFORTO E EFICIÊNCIA DE POIS

Não é apenas a malha viária que muda, 
mas também o banco de dados de
pontos de interesse (POI) disponíveis. 

 Ele inclui uma lista de postos de 
combustível, caixas automáticos, 

farmácias, restaurantes, acomodação 
e muitos outros lugares que você pode 

 precisar durante a sua viagem.

Agora seu sistema de está atualizado com o conteúdo 
mais recente e pronto para usar! 

Tenha uma viagem segura!

Para obter mais assistência, leia nossa seção de  
Perguntas Frequentes no Honda Toolbox ou contate  
sua revendedora.


