
 

1, 04.12.2018, INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR PROGRAMUPPDATERING TILL DISPOPILOT.GUIDE 

SVENSKA 

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR PROGRAMUPPDATERING TILL 

DISPOPILOT.GUIDE 

Version: 04.12.2018

1 LEVERANSOMFATTNING 

Programuppdateringen innehåller data i följande 

versioner: 

Kartversion 2018.06 

Programversion 5.4.5 

Version navigeringsprogramvara 
(inkl. OS) 

17.324 

 

2 TÄCKNING AV LÄNDER 

 

I leveransen ingår vägkartor för följande 

länder/regioner: 

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och 

Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Tyskland, 

Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, 

Storbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, 

Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Makedonien, Moldavien, Monaco, 

Montenegro, Nederländerna, Norge, Österrike, 

Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, 

San Marino, Sverige, Schweiz, Serbien, 

Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, 

Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland, 

Cypern.. 

Gråskalan motsvarar vägkartornas respektive 

täckning. Ju mörkare ton, desto bättre täckning. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR: 

Kontrollera att följande förutsättningar för 

installation av programuppdateringen är uppfyllda. 

 DispoPilot.guide måste vara ansluten till en 

strömkälla under hela installationen. 

 MicroSD-kort med minst 16 GB minne av typ 

SDHC med minst UHS-1 och nyformaterat med 

FAT32.  

 microSD-kortet är inte bundet till någon apparat. 

Med ett och samma microSD-kort kan du 

uppdatera flera apparater efter varandra. Vi 

rekommenderar microSD-kort i kvalitetsklass 

"Industrial Grade" med påskrift "Industrial HC“. 

 Dator med minst 16 GB ledigt minne på 

hårddisken och läsare för microSD-kort. 

 Snabb Internetanslutning med minst 16 GB 

nedladdningsvolym. 

 Befintlig applikation i datorn (WinZip eller 7-Zip) 

för uppackning av komprimerade filer. 

ANMÄRKNINGAR: 

 Använd inte Utforskaren i Windows för 

uppackningen, eftersom filerna eventuellt inte blir 

rätt uppackade med detta program 

 Användaren har ansvaret för att uppdateringen 

genomförs korrekt. 
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4 NEDLADDNING AV DATA 

Installationsfilen finns på Internet. 

1. Mata in URL 

https://www.fleetboard.se/kartuppdatering i 

datorns sökmotor. 

2. Ladda ned filen med uppdateringen till din lokala 

hårddisk. 

3. Sätt in ett nyformaterat microSD-kort (FAT32) i 

datorn. 

4. Packa upp den nedladdade filen från hårddisken 

till microSD-kortet. 

 
5. Förhindra dataförluster genom att förvissa dig om 

att microSD-kortet har tagits ut säkert ur datorn. 

OBSERVERA: 

 Som tillval kan du med hjälp av ett MD5-

kontrollprogram förvissa dig om att filerna blir 

felfritt kopierade till microSD-kortet. Öppna med 

det valda MD5-kontrollprogrammet filen med 

tillägget ".md5" i rotkatalogen på microSD-kortet. 

5 GENOMFÖRANDE AV INSTALLATIONEN 

Gör så här för att installera uppdateringen: 

1. Sätt in microSD-kortet i microSD-kortfacket  på 

DispoPilot.guide.  

 

 Om apparaten inte kan läsa microSD-kortet 

visas ett meddelande om att apparaten inte 

hittar microSD-kortet. Sätt i så fall in microSD-

kortet på nytt. 

 

 

2. Kontrollera att apparaten strömförsörjs. 

a. I fordonet: Sätt in apparaten i apparatfacket. 

b. På skrivbordet: Anslut apparaten via USB-

uttaget  till en strömkälla med minst 1 A.  

 Datorns USB-anslutning ger bara 0,5 A 

och räcker därmed inte till för 

strömförsörjningen. 

 

3. Markera fältet 

"INFORMATION" i 

apparatens 

huvudmeny. 

4. Rulla i 

informations-

fönstret fram till 

punkten 

"Programvara". 
 

5. Starta 

uppdateringen genom att trycka på den krökta 

pilen till höger. 

6. Ett nytt fönster 

med information 

om uppdateringen 

visas. 
 

7. Välj fältet 

Installation. 

8. Installationen av 

uppdateringen 

sker nu 

automatiskt. 

Installationsapplikationen kan därvid starta om 

apparaten flera gånger. 

Programvara 

X.X.X 

Information 

… 

… 

… 

… 

… 

Programuppdatering 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Install 

xxxxxxxxxxxxx 

xx% 

 

Information  
i 

… … … 

… 



 



 

https://www.fleetboard.se/kartuppdatering
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9. Bekräfta de 

ytterligare frågor 

som eventuellt 

visas, och 

installera alla 

programpaket. 

10. Installationen har 

slutförts om inga 

flera frågor 

kommer och 

bocken visas. 

Återgå till 

huvudmenyn med 

Tillbaka-knappen. 

11. Kontrollera att 

uppdateringen har 

installerats korrekt 

med hjälp av 

versionsnumren 

för "Programvara" 

och 

"Navigeringskartor" i menyn "Information". 

12. Om uppdateringen är färdig tar du ut microSD-

kortet ur apparaten. 

13. Starta om apparaten. 

ANMÄRKNINGAR:  

 Uppdateringen av kartmaterialet tar cirka 20 

minuter. Det går inte att använda apparaten under 

tiden. 

6 FLEETBOARD SUPPORT 

Om du har frågor som rör Fleetboard fordonsdator 

eller DispoPilot.guide ber vi dig att kontakta 

Fleetboard Support: 

Land Telefon 

Österrike +43.1.3602773024 

Belgien +32.2.6200453 

Tjeckien +420.225376440 

Danmark (på engelska) +45.35158032 

Finland (på engelska) +358.981710433 

Frankrike +33.1.70489088 

Tyskland/ Internationellt +49 711.17.91999 

Ungern +36.1.3285340 

Italien +39.02.38591348 

Luxemburg +352.27302176 

Norge (på engelska) +47.23.500119 

Polen +48.22.5844282 

Rumänien +402 165 507.34 

Slovakien +421.2.50112011 

Spanien +34.91.3753353 

Sverige (på engelska) +46.85.1992272 

Schweiz +41.22.5675124 

Nederländerna +31.20.7219232 

 

Adress: Daimler Fleetboard GmbH, 
D-70546 Stuttgart, Tyskland 

Internet: www.fleetboard.se 

E-post: support@fleetboard.com 

7 COPYRIGHT 

Copyright 2018 Daimler Fleetboard GmbH. 

Alla rättigheter förbehålls 

Programvara 

X.X.X 

Information 

Navigering 

XX.XXX (EU.XXX.XX) 

… 

… 

… 

… 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 OK 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 


