คูม
่ อ
ื กำรอัพเดทระบบนำทำง
สำหรับมิตซูบช
ิ ิ ปำเจโร่สปอร์ต รุน
่ GT

■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.

ว ัตถุประสงค์
ขัน
้ ตอนกำรอัพเดทนีอ
้ ำจจะทำควำมเข ้ำใจยำกเนือ
่ งจำกเนือ
้ หำเหล่ำนีน
้ ย
ี้ งั ไม่อพ
ั เดทล่ำสุด
ด ้วยเหตุนจ
ี้ งึ ได ้อธิบำยแบบเป็ นขัน
้ ตอนโดยมีภำพจริงประกอบ

■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.

ข้อควรระว ัง
- กำรอัพเดพนีต
้ ้องทำบนคอมพิวเตอร์
- ขัน
้ ตอนกำรอัพเดทนีค
้ ำดว่ำจะใช ้เวลำโดยประมำณ 5 นำทีจงึ จะเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีทค
ี่ วำมเร็วขนำด5เมกะไบร์ท)ทัง้ นีก
้ ำรอัพเดทขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต
- กำรอัพเดทนีใ้ ช ้ได ้กับ 8750A353เท่ำนัน
้ ห ้ำมใช ้ SD card นีก
้ บ
ั รถรุน
่ อืน
่
้ ตอนกำรอัพเดทจะล ้มเหลวหรือข ้อมูลกำร
- ห ้ำมถอด SD card ขณะกำลังอัพเดทซอฟต์แวร์ หำกถอด SD card ข ้อมูลระบบนำทำงอำจเสียหำยและขัน
ตัง้ ค่ำผู ้ใช ้อำจสูญหำยได ้
ิ อเตอร์ส
*หำกกำรอัพเดทข ้อมูลไม่สำมำรถทำได ้อย่ำงสมบูรณ์หรือระบบนำทำงเริม
่ ต ้นกำรทำงำนไม่ถก
ู ต ้อง กรุณำติดต่อผู ้จำหน่ำยมิตซูบช
ิ ม
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■Procedure of the file update

ขัน
้ ตอนกำรอัพเดทข ้อมูล

1.Preparation
กำรเตรียมกำร
1-1. Tool Installation กำรติดตัง้ เครือ
่ งมือ
Please visit the website(clarion.naviextras.com) according to the following instructions.Click [DOWNLOAD PC TOOL].
กรุณำเข ้ำเว็บไซต์ clarion.naviextras.com ตำมคำแนะนำดังต่อไปนี้ คลิ๊ ก PC TOOL เพือ
่ ทำกำรดำวน์โหลด

Please click the DOWNLOAD link and get Naviextras Toolbox's installer and install it.
คลิ๊ กไอคอน "DOWNLOAD" เพือ
่ ดำวน์โหลดโปรแกรม Naviextras Toolbox และติดตัง้ ตำมคำแนะนำ
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1-2. Get SD card Prepared
เตรียมใส่SD card
Open navigation panel and take MAP SD card out from the SD slot on right side.
Insert the MAP SD into PC.
่ มต่อ SD card กับเครือ
เปิ ดหน ้ำจอสัง่ งำนระบบนำทำงเพือ
่ นำ SD card ออกจำกช่องเสียบทำงด ้ำนขวำ และทำกำรเชือ
่ งคอมพิวเตอร์

2. Start Map Updating
2-1 Boot Naviextras Toolbox

เริม
่ ต ้นกำรอัพเดทโปรแกรม Naviextras Toolbox

2-2 Insert SD Card เสียบ SD card ลงคอมพิวเตอร์ หลังจำกนัน
้ รอสักครูโ่ ปรแกรมจะถูกเปิ ดขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ
Insert the MAP SD into PC.
After Reading the MAP card, the Toolbox turns to the [Log In] page automatically.
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่ เข ้ำใช ้โปรแกรม naviextras
2-3 Log into the naviextras
กำรลงชือ
If you don't have an account,you can click [CREATE A USER PROFILE] to create new account.(Following the step 2-2)
้
ถ ้ำท่ำนยังไม่มบ
ี ญ
ั ชีเข ้ำใช คุณสำมำรถคลิ๊ ก "CREATE A USER PROFILE" เพือ
่ สร ้ำงข ้อมูลผู ้ใช ้งำน (ตำมขัน
้ ตอน 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.
่ เข ้ำใช ้เว็บไซต์ได ้โดยกำรใส่ข ้อมูลผู ้ใช ้และรหัสผ่ำน หลังจำกนัน
หลังจำกสร ้ำงบัญชีผู ้ใช ้แล ้วสำมำรถลงชือ
้ หน ้ำต่ำง "Info" จะถูกเปิ ดขึน
้ ตำมภำพ
่ น
ถ ้ำท่ำนคลิ๊ ก "YES" GPS ของท่ำนจะถูกเก็บรวบรวม และถ ้ำท่ำนคลิ๊ ก "NO" มันจะข ้ำมไปสูข
ั ้ ตอนต่อไป
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2-4 Purchasing&Updating Map Data
Press [MAPS],then press [READ MORE].

้ และกำรอัพเดทข ้อมูลแผนที่
กำรซือ
คลิ๊ กเลือกเมนู "MAPS" จำกนั น
้ เลือก "READ MORE"

Press [ADD TO CART].
้
คลิ๊ กเลือก "ADD TO CART" เพือ
่ เพิม
่ ไปยังตะกร ้ำสัง่ ซือ
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Press [GO TO CHECKOUT].
้
คลิ๊ ก "GO TO CHECKOUT" เพือ
่ ไปยังหน ้ำชำระเงินกำรสัง่ ซือ

Press [CHECKOUT].
คลิ๊ ก "CHECKOUT" เพือ
่ ทำกำรชำระเงิน
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Press [INVOICE ADDRESS].
คลิ๊ ก "INVOICE ADDRESS"

Fulfill the must items and press [SAVE TO PROFILE,BACK TO CART].
กรอกข ้อมูลส่วนตัวจำกนัน
้ คลิ๊ ก "SAVE TO PROFILE,BACK TO CART" เพือ
่ บันทึกข ้อมูล
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Press [SENDING THE ORDER AND PAYMENT].
้ และชำระเงิน
คลิ๊ กที่ "SENDING THE ORDER AND PAYMENT" เพือ
่ ทำกำรส่งรำยกำรทีส
่ งั่ ซือ

Select the bank card.
เลือกบัตรเครดิตทีท
่ ำ่ นจะใช ้เพือ
่ ทำกำรชำระเงิน
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Input the Card number, Expiry date, Name, Verification code,and press [Make Payment].
่ , รหัสยืนยัน และคลิ๊ กเลือก "Make Payment"
กรอกข ้อมูลหมำยเลขบัตร, วันทีห
่ มดอำยุ, ชือ

Press [CONTINUE].
คลิ๊ กเลือก "CONTINUE"
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Press [Install].
คลิ๊ ก "Install" เพือ
่ ทำกำรติดตัง้

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].
ท่ำนสำมำรถทำกำรสำรองข ้อมูลได ้ (หมำยเหตุ แนะนำให ้ทำกำรสำรองข ้อมูลก่อนกำรติดตัง้ ทุกครัง้ )
ระบบจะเริม
่ ทำกำรติดตัง้ หลังจำกท่ำนคลิ๊ กเลือก "No,thank you"
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The update is ongoing
ระบบกำลังดำเนินกำรอัพเดท

The following page indicates that you have successfully updated the map data.
ภำพด ้ำนล่ำงจะปรำกฎขึน
้ เมือ
่ ท่ำนได ้ทำกำรอัพเดทข ้อมูลแผนทีส
่ ำเร็จ

3.Confirmation
กำรยืนยัน
3-1 Eject MAP SD from PC and insert it into navigation
ถอด SD MAP card ออกจำกคอมพิวเตอร์และนำSD MAP card นั น
้ ไปเสียบทีห
่ น ้ำจอระบบนำทำงในรถของท่ำน

Close navigation panel and restart navigation by turning off ACC and on
ปิ ดหน ้ำจอสัง่ งำนระบบนำทำง หลังจำกนั น
้ ปิ ดACCและเปิ ดใหม่อก
ี ครัง้ เพือ
่ ทำกำรเริม
่ ต ้นระบบใหม่
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