
 

  Odblokowywanie nawigacji oraz aktualizacja map w Media Nav  
 
Zanim zaczniemy : 
 
Poradnik dotyczy urządzeń Media Nav Evolution oraz Media Nav 3. 
Wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. 
 
Rozpoznajemy wersję Media Nav : 
 
a) Media Nav Evolution (znany jako MN2) posiada oprogramowanie: 
- 5.2.8 
- 6.0.3 
- 6.0.4 
- 7.0.5 
- 8.0.5 
- 9.1.1 
- 9.1.3 
 
b) Media Nav 3 posiada oprogramowanie: 
- 1.0.12.8 
- 1.0.13.1 
- 1.0.13.2 
- 1.0.13.3 
- 1.0.15.1 
 
Wersje 1.0.3, 2.0.4, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6 i 4.1.0 występują w MediaNav 1 i sposoby aktualizacji są 
inne. 
 
Potrzebujemy : 
 
- pendrive min. 4 GB (najlepiej z diodą) 
- komputer z systemem Windows/MacOS/Linux 
 
Format pliku : 
 
-  .lgu - format pliku oprogramowania   



 
Przed każdą operacją : 
 
Pamiętaj aby przez każdą kolejną operacją odpowiednio przygotować pendrive, poprzez jego 
formatowanie w odpowiednim trybie - FAT32. 
 
      WSZYSTKIE CZYNNOŚCI W SAMOCHODZIE PRZEPROWADZAMY NA WŁĄCZONYM SILNIKU 
 
    Uwalniamy MNE (5.2.8 - 9.1.3) 
 
W związku z dobrze działającą finalną wersją oprogramowania 9.1.3 poniższy proces będzie 
obejmował jego finalną instalację, czyli każda wersjia oprogramowania (także 9.1.3) zostanie 
zaktualizowana do odblokowanej wersji 9.1.3. 
 
Wersja 9.1.3 niesie za sobą dodanie wielu przydatnych funkcji m.in. wizualizację czujników 
parkowania, czy też realizację ostrzegania o przeszkodzie za pomocą wbudowanych 
głośników. 
 
Aktualizacja do 9.1.3 (szczególnie jeżeli posiadasz wersje 6.0.4 i niżej) może nieść za sobą 
pojawienie się komunikatu o „Braku kamery lub uszkodzonej kamerze” ze względu na zmiany 
w oprogramowaniu, wyłącznie w przypadku chińskich kamer! 
 
Zaczynamy : 
 
1. Pobieramy odblokowaną wersję oprogrowamowania 
 
- https://mega.nz/file/GW4WFT6C#I4fNYnW1-3ZBMCufqRTziwsoGMovSsmTszrbaebWmhI 
 
2. Wgrywamy plik upgrade.lgu  
 
Wgrywamy plik upgrade.lgu na przygotowanego wcześniej pendrive i idziemy do auta. 
Wkładamy pendrive do złącza USB, a po chwili ujrzymy komunikat o aktualizacji 
oprogramowania - zgadzamy się i czekamy. 
 
Urządzenie zresetuje się, nie wyjmujemy pendrive tylko czekamy do ujrzenia ponownego 
ekranu o aktualizacji urządzenia, klikamy Anuluj i wyjmujemy pendrive. 
 
  Posiadasz odblokowaną nawigację - przejdź do wgrywania map 
 
    Uwalniamy MN3 (1.0.12.8 - 1.0.15.1) 
 
W przypadku MN3 nie zalecamy wgrywania finalnej wersji oprogramowania gdyż posiada 
wiele błędów, w tym przypadku uwalniamy tylko samą nawigację. 
 
Zaczynamy : 
 
1. Pobieramy plik autorun_backup_navi 
 
- https://drive.google.com/file/d/1KfYSLK4tqycP31xSuaEzTHILAKAHhmu4/view 
 
2.  Zgrywamy backup danych naszej nawigacji oraz wgrywamy jej odblokowanie 
 



Podłączamy urządzenie USB do złącza USB w MediaNav3, jednakże system nie sygnalizuje 
przeprowadzania operacji, jedyne co ujrzymy to komunikat „Brak plików multimedialnych na 
urządzeniu”. 
 
Dlatego też odczekaj aż dioda LED wbudowana do pendrive zgaśnie (proces tworzenia 
backupu może potrwać nawet 15 minut lub dłużej, a niektóre pendrive mogą sygnalizować 
niepoprawnie wykonywaną operację) 

Po zgaśnieciu diody LED (lub upłynięciu czasu koło 20 minut) wyjmij pendrive, podłącz go 
do komputera, i ujrzymy naszą kopię zawartości urządzenia - folder nng2. 
 
Skopiuj zawartość pendrive na komputer oraz sformatuj pendrive. 

Po wszystkim wyjmujemy pendrive i przytrzymujemy dłużej przycisk włączania / głośności na 
urządzeniu, aż urządzenie się zresetuje. 
 

  Posiadasz odblokowaną nawigację - przejdź do wgrywania map 
 
     
     Wgrywamy mapy oraz pliki 
 
 
Formaty plików : 
 
-  .fbl - format pliku map        -  .poi - format pliku punktów użyteczności 
-  .tmc - format plików TMC         -  .fsp - format pliku znaków drogowych  
-  .spc - format pliku fotoradarów 
 
Foldery w nawigacji : 
 
- map - folder zawierajacy mapy w rozszerzeniu .fbl czy .fsp 
- building - folder zawierający widok budynków (większe miasta) 
- poi - folder zawierający pliki użyteczne typu stacje, salony, warsztaty 
- speedcam - folder zawierający pliki fotoradarów (wymaga aktywacji w MICOM) 
- tmc - folder zawierający pliki informacji drogowej (wymaga aktywacji w MICOM) 
 
  W poradniku nie zamieszczamy linków do map oraz plików. 
 Są to pliki własności Here lub TomTom i ich rozpowszechnianie jest niezgodne z prawem !!! 
 
Media Nav Evolution posiada około 1.8 GB przestrzeni na wszystkie pliki map, radarów, poi 
itd. dodatkowo mapy są kopiowane obok siebie, przez co po kilku aktualizacjach urządzenie 
może zapełnić swoją pamięć. 
 
Media Nav 3 występuje w dwóch wersjach  
- B0 - czyli wersja pierwonie bez funkcji nawigacji, montowana w słabszych wersjach 
wyposażenia, posiadająca jedynie koło 700 MB wolnej przestrzeni na mapy, głosy itd. 
- B4 (lub inna cyfra inna niż 0) - czyli wersja podstawowa, z funkcją nawigacji, posiadająca 
około 3.5 GB wolnej przestrzeni na mapy, głosy itd. 
 
Warto pamietać, że duża ilość map i plików, spowalnia urządzenie (szczególnie MNE) dlatego 
też jeżeli nie potrzebujemy mapy danego kraju, to nie wgrywajmy jej. 



    Wgrywamy mapy i pliki do MNE (5.2.8 - 9.1.3) 
 
1. Pobieramy backup_MNE - robimy backup zawartości nawigacji  
 
- https://mega.nz/file/XPISBbyA#bYKpIE2My5DCsrPTvllY4hFVwg1zQi1brPqX6nab17c 
 
Rozpakowujemy skopresowany plik na komputerze i całą zawartość folderu przenosimy na 
wcześniej sformatowanego pendrive. 
 
Idziemy do auta, wkładamy pendrive i akceptujemy (klikając YES) komunikat o zgrywaniu całej 
zawartości urządzenia do pendrive, postęp prezentowany jest poprzez paski które w 
przypadku dużej ilości danego typu plików mogą wyjść po za ekran urządzenia.  
 
Kopiowane są poszczególne foldery oraz tworzone na nawigacji, a po wszystkim ujrzymy 
komunikat o skopiowaniu zawartości i wymaganym resecie urządzenia - klikamy YES i podczas 
restartu urządzenia wyjmujemy pendrive - zawartość przenosimy na komputer. 
2. Pobieramy archiwum służące do wgrywania zawartości do naszego urządzenia: 
 
- https://mega.nz/file/nSAWAJ5b#O2aMmqOhZzuOBp6XBSrTP4KNN5stlqXSrtL_q7KhnWA 
 
3. Wgrywamy mapy i pliki do nawigacji 
 
Po uprzednim przygotowaniu pendrive, rozpakowujemy na pendrive pliki będące w archiwum. 
Do folderów map, building, poi, tmc, speedcam wrzucamy odpowiednio przygotowane pliki 
map, fotoradarów czy poi. 
 
Pendrive zanosimy do samochodu, i wkładamy do urządzenia, akceptujemy komunikat 
(klikając YES) o wgraniu zawartości pendrive do urządzenia.  
 
Postęp jak poprzednio jest prezentowany w sposób paskowy, po całej operacji wymagany jest 
reset urządzenia poprzez akceptację komunikatu (klikamy YES), podczas resetu wyjmujemy 
pendrive. 
 
Kolejna aktualizacja map będzie wiązała się z rozpoczęciem od kroku 3. 
 
Pierwsze uruchomienie nawigacji, może wymagać odczekania chwili zanim napis „Zgadzam 
się” aktywuje się i przestanie być szary - jeżeli tak się nie dzieje, coś poszło nie tak, i trzeba 
ponowić cały proces. 
 
   Posiadasz wgrane nowe mapy i pliki do urządzenia MNE 
 
 
   Wgrywamy mapy i pliki do MN3 (1.0.2.8 - 1.0.5.1) 
 
 
1. Pobieramy skompresowany plik autorun_patch_navi  
 
- https://drive.google.com/file/d/1N5gzKIGrXfnBbkcdl-S3wnTKJDPVD-GS/view?usp=sharing 
 
2.  Wgrywamy mapy i pliki do nawigacji 
 
Po uprzednim przygotowaniu pendrive, rozpakowujemy na pendrive pliki będące w archiwum. 

https://mega.nz/file/XPISBbyA#bYKpIE2My5DCsrPTvllY4hFVwg1zQi1brPqX6nab17c
https://drive.google.com/file/d/1N5gzKIGrXfnBbkcdl-S3wnTKJDPVD-GS/view?usp=sharing


Utworzone zostaną foldery : autorun_bavn i nng 
 
Interesuje nas folder nng a w nim podfolder content (nng/content/) w którym znajdują się 
interesujące nas foldery. 
 
Do folderów building, map, poi, speedcam czy tmc wrzucamy odpowiednie pliki wg.opisu 
znajdującego się w poradniku, jednakże wg.specjalnego systemu - zmieniamy nazwy plików. 
 
Pierwotnie pliki map posiadają np. następujące oznaczenie Poland_2020.Q2_Here.fbl, a 
zmieniamy nazwę przed .fbl na nazwę kraju czyli Poland.fbl, postępujemy tak samo z 
pozostałymi plikami. 
 
Po przeprowadzeniu wszystkich operacji odłączamy pendrive od komputera i udajemy się do 
samochodu, wkładamy pendrive do portu USB i czekamy na przeprowadzenie całego procesu. 
 
Ponownie i w tym wypadku nie ujrzymy żadnego komunikatu oprócz informacji o „Brak plików 
multimedialnych na urządzeniu”. 
 
Całość - w zależności od ilości plików do wgrania - może potrwać od kilku do kilkunastu minut. 
 
Po wszystkim wyjmujemy pendrive i przytrzymujemy dłużej przycisk włączania / głośności na 
urządzeniu, aż urządzenie się zresetuje. 

   Posiadasz wgrane nowe mapy i pliki do urządzenia MN3 
 
 
 
Poradnik opracowano na podstawie poradników dostępnych na zaprzyjaźnionej stronie 
GoDuster.pl oraz własnym doświadczeniu zdobytego przy aktualizacji urządzeń MNE i MN3. 
 
 
      Mateusz Sas  
               Aleks Wyszyński 
 
          Clio IV Klub Polska & GoDuster.pl 
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