
■Purpose of contents
This map update procedure on naviextras might be difficult to understand because explanation contents is not up to date.

Hence this step-by-step manual was made according to capture actual screen.

■Subject model
8750A353 ID-No: T-11 (The number is shown on face plate at right upper place.)

■Caution

・This update is done on PC.

・This update process is expected to complete approximately 5minutes(in case of 5Mbps). It depens on internet access speed.

・This update is applicable to [8750A353] only. Don't use this SD card to other models. 

・Do not remove the SD card during update.If do that ,navigation data may be currupted and 

　 failed update process or user setting memory may be lost.

　*If updating cannot be completed or the navigation does not start properly , please consult with Mitsubishi Motors dealers.

ส ำหรับมติซบูชิ ิปำเจโรส่ปอรต์ รุน่ GT

คูม่อืกำรอัพเดทระบบน ำทำง

วตัถปุระสงค ์
ขัน้ตอนกำรอพัเดทนีอ้ำจจะท ำควำมเขำ้ใจยำกเนือ่งจำกเนือ้หำเหลำ่นีน้ีย้งัไมอ่พัเดทลำ่สดุ  
ดว้ยเหตนุีจ้งึไดอ้ธบิำยแบบเป็นขัน้ตอนโดยมภีำพจรงิประกอบ 

ขอ้ควรระวงั 
- กำรอพัเดพนีต้อ้งท ำบนคอมพวิเตอร์ 
- ขัน้ตอนกำรอพัเดทนีค้ำดวำ่จะใชเ้วลำโดยประมำณ 5  นำทจีงึจะเสร็จสมบรูณ์(ในกรณีทีค่วำมเร็วขนำด5เมกะไบรท์)ทัง้นีก้ำรอพัเดทขึน้อยูก่บั
ควำมเร็วของอนิเทอรเ์น็ต 
- กำรอพัเดทนีใ้ชไ้ดก้บั8750A353เทำ่นัน้ หำ้มใช ้SD card นีก้บัรถรุน่อืน่ 

- หำ้มถอด SD card ขณะก ำลังอพัเดทซอฟตแ์วร ์หำกถอด SD card ขอ้มลูระบบน ำทำงอำจเสยีหำยและขัน้ตอนกำรอพัเดทจะลม้เหลวหรอืขอ้มลูกำร

ตัง้คำ่ผูใ้ชอ้ำจสญูหำยได  ้

*หำกกำรอพัเดทขอ้มลูไมส่ำมำรถท ำไดอ้ยำ่งสมบรูณ์หรอืระบบน ำทำงเริม่ตน้กำรท ำงำนไมถ่กูตอ้ง กรณุำตดิตอ่ผูจ้ ำหน่ำยมติซบูชิมิอเตอรส์  
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■Procedure of the file update ขัน้ตอนกำรอพัเดทขอ้มลู

1.Preparation กำรเตรยีมกำร

1-1. Tool Installation กำรตดิตัง้เครือ่งมอื

Please visit the website(clarion.naviextras.com) according to the following instructions.Click [DOWNLOAD PC TOOL].

กรณุำเขำ้เว็บไซต ์clarion.naviextras.com ตำมค ำแนะน ำดังตอ่ไปนี ้คลิ๊ก PC TOOL เพือ่ท ำกำรดำวน์โหลด

Please click the DOWNLOAD link and get Naviextras Toolbox's installer and install it.

คลิ๊กไอคอน "DOWNLOAD" เพือ่ดำวน์โหลดโปรแกรม Naviextras Toolbox และตดิตัง้ตำมค ำแนะน ำ
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1-2. Get SD card Prepared เตรยีมใสS่D card

Open navigation panel and take MAP SD card out from the SD slot on right side.

Insert the MAP SD into PC.

เปิดหนำ้จอสัง่งำนระบบน ำทำงเพือ่น ำ SD card ออกจำกชอ่งเสยีบทำงดำ้นขวำ และท ำกำรเชือ่มตอ่ SD card กับเครือ่งคอมพวิเตอร์

2. Start Map Updating เริม่ตน้กำรอัพเดทโปรแกรม Naviextras Toolbox

2-1 Boot Naviextras Toolbox

2-2 Insert SD Card เสยีบ SD card ลงคอมพวิเตอร ์หลังจำกนัน้รอสักครูโ่ปรแกรมจะถูกเปิดขึน้โดยอัตโนมัต ิ

Insert the MAP SD into PC.

After Reading the MAP card, the Toolbox turns to the [Log In] page automatically.
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2-3 Log into the naviextras กำรลงชือ่เขำ้ใชโ้ปรแกรม naviextras

If you don't have an account,you can click [CREATE A USER PROFILE] to create new account.(Following the step 2-2)

ถำ้ทำ่นยังไมม่บีญัชเีขำ้ใช ้คณุสำมำรถคลิ๊ก "CREATE A USER PROFILE" เพือ่สรำ้งขอ้มลูผูใ้ชง้ำน (ตำมขัน้ตอน 2-2)

After creating the account,log into the website by inputting the Username and Password.The page will turn to the following one.

If click [YES],your GPS logs will be collected. And if you click [NO], it will  turn to the next step.

หลังจำกสรำ้งบญัชผีูใ้ชแ้ลว้สำมำรถลงชือ่เขำ้ใชเ้ว็บไซตไ์ดโ้ดยกำรใสข่อ้มลูผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น หลังจำกนัน้หนำ้ตำ่ง "Info" จะถูกเปิดขึน้ตำมภำพ 

ถำ้ทำ่นคลิ๊ก "YES" GPS ของทำ่นจะถูกเก็บรวบรวม และถำ้ทำ่นคลิ๊ก "NO" มันจะขำ้มไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไป
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2-4 Purchasing&Updating Map Data กำรซือ้และกำรอัพเดทขอ้มลูแผนที่

Press [MAPS],then press [READ MORE]. คลิ๊กเลอืกเมนู "MAPS" จำกนัน้เลอืก "READ MORE" 

Press [ADD TO CART].

คลิ๊กเลอืก "ADD TO CART" เพือ่เพิม่ไปยังตะกรำ้สัง่ซือ้
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Press [GO TO CHECKOUT].

คลิ๊ก "GO TO CHECKOUT" เพือ่ไปยังหนำ้ช ำระเงนิกำรสัง่ซือ้

Press [CHECKOUT].

คลิ๊ก "CHECKOUT" เพือ่ท ำกำรช ำระเงนิ
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Press [INVOICE ADDRESS].

คลิ๊ก "INVOICE ADDRESS" 

Fulfill the must items and press [SAVE TO PROFILE,BACK TO CART].

กรอกขอ้มลูสว่นตัวจำกนัน้คลิ๊ก "SAVE TO PROFILE,BACK TO CART" เพือ่บนัทกึขอ้มลู
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Press [SENDING THE ORDER AND PAYMENT].

คลิ๊กที ่"SENDING THE ORDER AND PAYMENT" เพือ่ท ำกำรสง่รำยกำรทีส่ัง่ซือ้และช ำระเงนิ

Select the bank card.

เลอืกบตัรเครดติทีท่ำ่นจะใชเ้พือ่ท ำกำรช ำระเงนิ
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Input the Card number, Expiry date, Name, Verification code,and press [Make Payment].

กรอกขอ้มลูหมำยเลขบตัร, วนัทีห่มดอำย,ุ ชือ่, รหสัยนืยัน และคลิ๊กเลอืก "Make Payment"

Press [CONTINUE].

คลิ๊กเลอืก "CONTINUE"
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Press [Install].

คลิ๊ก "Install" เพือ่ท ำกำรตดิตัง้

You will be given the opportunity to create a backup (note: creating a backup is strongly recommended before every installation)

It will start installation after pressing [No,thank you]. 

ทำ่นสำมำรถท ำกำรส ำรองขอ้มลูได ้(หมำยเหต ุแนะน ำใหท้ ำกำรส ำรองขอ้มลูกอ่นกำรตดิตัง้ทกุครัง้)

ระบบจะเริม่ท ำกำรตดิตัง้หลังจำกทำ่นคลิ๊กเลอืก "No,thank you"
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The update is ongoing

ระบบก ำลังด ำเนนิกำรอัพเดท

The following page indicates that you have successfully updated the map data.

ภำพดำ้นลำ่งจะปรำกฎขึน้เมือ่ทำ่นไดท้ ำกำรอัพเดทขอ้มลูแผนทีส่ ำเร็จ

3.Confirmation กำรยนืยัน

3-1 Eject MAP SD from PC and insert it into navigation 

ถอด SD MAP card ออกจำกคอมพวิเตอรแ์ละน ำSD MAP card นัน้ไปเสยีบทีห่นำ้จอระบบน ำทำงในรถของทำ่น

Close navigation panel and restart navigation by turning off ACC and on

ปิดหนำ้จอสัง่งำนระบบน ำทำง หลังจำกนัน้ปิดACCและเปิดใหมอ่กีครัง้เพือ่ท ำกำรเริม่ตน้ระบบใหม่
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