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• Bağlantıdan indirmiş olduğunuz “synctool.apk” dosyasını boş bir USB belleğe yükleyiniz.

• Yükleme tamamlandıktan sonra USB belleğinizi AX serisi cihazınızın USB2 portuna takınız.

• Ana Menüden “Dosya Yöneticisi”ne tıklayınız. 

• Sol Menüdeki USB2 butonuna tıklayınız.



• “synctool.apk” dosyasına tıklayarak yükleme işlemini başlatınız.

• Açılan pencere de “SONRAKİ” butonuna tıklayınız.

• Açılan pencere de “SONRAKİ” butonuna tıklayınız.



• Açılan pencere de “SONRAKİ” butonuna tıklayınız.

• Açılan pencere de “YÜKLE” butonuna tıklayınız.



• Açılan pencere de “AÇ” butonuna tıklayınız.

• Açılan pencere de “EVET” butonuna tıklayınız.



• Lütfen aracınızı kapatmayınız ve yükleme işleminin bitmesini bekleyiniz.

• Açılan pencere de “TAMAM” butonuna tıklayınız.

Ana Menü’ye dönebilirsiniz.



 NOT: İlk kez güncelleme yapacak kullanıcıların; önce www.naviextras.com adresinden yeni kullanıcı kaydı  
 oluşturması gerekmektedir.

• Ana Sayfa da “PC ARACINI İNDİRİN” butonuna tıklayınız.

• Sayfa da “Kaydolun” butonuna tıklayınız.



• “Lütfen cihazınızın marka adını girin” bölümüne “Navitech” yazıp tıklayınız.

• Açılan menü de Rotiss “AX Series” seçeneğine tıklayınız.



• Açılan sayfa da “DEVAM ET” butonuna tıklayınız.

• İlgili alanları doldurunuz.



• Başarılı bir şekilde adımları izlediğinizde kullanıcı hesabınız başarılı bir şekilde oluşturulmuş olacaktır. 
E-postanıza gelen doğrulama linkine tıklamanız dahilinde kullanıcı işleminiz tamamlanmış olacaktır.

• “Toolbox YAZILIMINI İNDİRMEYE DEVAM ET” bağlantısına tıklayınız.

• Açılan sayfa da “İNDİR” butonuna tıklayınız.

• İndirme işlemi tamamlandığında lütfen programı bilgisayarınıza kurun ve programı çalıştırın.



• Program ana ekranı karşınıza gelecektir. Lütfen AX serisi cihazınızın USB2 portundan çıkardığınız USB belleğinizi 
bilgisayarınızın USB yuvasına takınız. 

• Oluşturmuş olduğunuz “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” yi girip “OTURUM AÇ” butonuna tıklıyoruz. 



• Sol tarafta yer alan menüden “Güncellemeler” butonuna tıklayınız ve “Yükle” butonuna tıklayarak yükleme 
işlemini başlatınız.

• Yükleme tamamlandıktan sonra USB belleğinizi bilgisayarınızdan çıkartabilirsiniz.
• USB belleğinizi tekrar AX serisi cihazınızın USB2 portuna takınız ve Ana Menü den iGO Synctool uygulamasına 

tıklayınız.



• Açılan pencerede “Evet” butonuna tıklayınız.

• Güncelleme işlemi tamamlandığında aşağıda yer alan resmi göreceksiniz. TAMAM butonuna tıklayınız. 

 NOT: Güncelleme işlemi esnasında lütfen aracınızı kapatmayınız ve USB belleğinizi çıkartmayınız.



Güncelleme işleminiz başarı ile tamamlanmıştır.
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