
ขั�นตอนอพัเดทระบบนําทาง
สําหรับมิตซูบิชิ มริาจ รุ่น GLS Ltd.*

* ที�จําหน่ายระหว่างปี 2555-2557



� ชื�อรุ่น    8750A241, ID-No: T-01 (คือตัวเลขบนรูปด้านขวา)
�คาํเตือน
• ระบบในการปรับปรุงนี �คาดวา่จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจงึจะสมบรูณ์
• การปรับปรุงนี �ใช้ได้กบั 8750A241เทา่นั �น
• ควรตดิเครื�องยนต์ (ไมค่วรดบัเครื�องยนต์หรือสตาร์ทเครื�องยนต์ใหม)่ ขณะที�กําลงัปรับปรุงซอฟต์แวร์
• ในกรณีที�เครื�องยนต์หยดุทํางาน (รวมถึงนํ �ามนัหมด) อาจสง่ผลให้การปรุบปรุงล้มเหลว
• ถ้ารถไมไ่ด้อยูใ่นรอบเดนิเบา ให้เชื�อมตอ่เครื�องชาร์จแบตเตอรี�ที�มีฟังก์ชั�นป้องกนัการชาร์จไฟเกินในขณะปรับปรุงซอฟต์แวร์
   ในกรณีนี � ห้ามสตาร์ทเครื�องหรือปิดแอร์ในขณะปรับปรุงซอฟต์แวร์
   (ถ้าระบบเครื�องเสียงและระบบนําทาง MMES (Mitsubishi Multi Entertainment System) มีกําลงัไฟไมเ่พียงพอขณะอพัเดท เครื�องจะ
ไมส่ามารถทํางานได้อยา่งสมบรูณ์)
• ห้ามปิดเครื�องขณะปรับปรุงซอฟต์แวร์ หากปิดเครื�อง ข้อมลูระบบนําทางอาจเสียหายและขั �นตอนการปรับปรุงล้มเหลว หรือข้อมลูการตั �งคา่ผู้ใช้อาจสญูหายได้
• ห้ามถอด SD card ขณะปรับปรุงซอฟต์แวร์ หากถอด SD card ข้อมลูระบบนําทางอาจเสียหายและขั �นตอนการปรับปรุงล้มเหลว หรือข้อมลูการตั �งคา่
ผู้ใช้อาจสญูหายได้

• MMES จําเป็นต้องเปลี�ยน หากการปรับปรุงข้อมลูไมส่ามารถทําได้อยา่งสมบรูณ์ กรุณาตดิตอ่ผู้ จําหนา่ยเพื�อดําเนินการเปลี�ยน



ขั �นตอนการอัพเดท
1. เข้าเว็บไซต์ (จากหน้าโฮมเพจ MMTh)

อพัเดทคําแนะนําวิธีใช้โปรแกรม PC TOOL  

ใช้การ์ดอพัเดทหรือรหสัคปูองตรวจสอบอปุกรณ์ของท่านว่า
สามารถทําการปรับปรุงฟรีได้หรือไม่

ซื �อการปรับปรุงแผนที�, แผนที�
เพิ�มเติม และข้อมลูพเิศษ



1-1 เลือกภาษา 

1-2 คลิ=ก “PC TOOL” เพื�อทําการ
DOWNLOAD 



2-1 คลิ=กไอคอน "DOWNLOAD" 

เพื�อดาวน์โหลดโปรแกรม 
Naviextras Toolbox 
และติดตั �งตามคําแนะนํา

2. ดาวน์โหลด โปรแกรม Naviextras Toolbox 



3-1 คลิ=กไอคอน “DOWNLOAD”
เพื�อดาวน์โหลดโปรแกรม SYNCTOOL

3. ดาวน์โหลดโปรแกรม SYNCTOOL



4. ทาํการแตกไฟล์ที�ดาวน์โหลด จากนั�นคัดลอกและวางลงใน  SD card 

    (SD Card ต้องมีขนาดความจุมากกว่า 2 GB)



5. ใส่ SD card กลับคืนอุปกรณ์จะเริ�มขั �นตอนการซิงค์ข้อมูล

5-2 ใส่ SD card

5-1 สมัผสัหน้าจอเพื�อ 
"เปิด" เมน ูnavi

5-3 สมัผสัหน้าจอเพื�อ 
"ปิด" เมน ูnavi

5-4 สมัผสัที�ปุ่ ม "แผนที�"



5-5 ถอด SD card ออกจากอปุกรณ์ และทํา
การเชื�อมต่อ SD card กบัเครื�อง PC

::คําเตือน::

รักษารอบเดินเบาของเครื�องยนต์ (ไม่หยดุหรือสตาร์ทใหม่) ในขณะที�
ทําการปรับปรุง 



6-1 คลิ=กปุ่ มลงชื�อเข้าใช้เพื�อสร้าง
ข้อมลูผู้ใช้งาน

6. เริ�มต้นโปรแกรม Naviextras Toolbox   



7. เลือกรายการที�คุณต้องการดาวน์โหลด

7-1 คลิ=ก “CATALOG” 
จากนั �นเลือกแผนที�อาเซียน

7-2 สามารถเลือกรายการต่างๆ 
เพิ�มเติมไปยงัตะกร้าสั�งซื �อโดยคลิ=ก 
“ADD to CART”

7-3 ใส่แผนที�ที�ต้องการลงในตระกร้า
โดยการคลิ=กที� “ADD TO CART”



8-1 คลิ=ก "CHECKOUT" เพื�อทํา
การชําระเงินหลงัจากยืนยนัการเลือก
ข้อมลูแผนที� 

8. การชาํระเงนิ / การตรวจสอบ



8-2 ใส่ข้อมลูส่วนตวั, ที�อยู,่ บตัรเครดิต 
และข้อมลูอื�นๆ จากนั �นคลิ=ก SAVE 

PROFILE เพื�อบนัทกึข้อมลู



9. ตดิตั �งรายการที�ซื �อลงใน  SD card

9-1 คลิ=ก “ติดตั �ง”

9-2 ท่านสามารถสร้างการสํารองข้อมลูได้
(หมายเหต ุ: แนะนําให้ทําการสํารอง
ข้อมลูก่อนติดตั �งทกุครั �ง)









10. อัพเดท navi
10-2 ใส่ SD card

10-1 สมัผสัหน้าจอเพื�อ "เปิด" เมน ูnavi

10-3 สมัผสัหน้าจอเพื�อ "ปิด" เมน ูnavi

10-4 สมัผสัที�ปุ่ ม "แผนที�"



10-5 ถอด SD card ออกจาก navi

::คําเตือน::

รักษารอบเดินเบาของเครื�องยนต์ (ไม่หยดุหรือสตาร์ทใหม่) ในขณะที�ทํา
การปรับปรุง 

ถ้า MMES สญูเสียแหล่งจ่ายไฟหรือตรวจพบว่าแบตเตอรี�ตํ�าใน
ขณะที�ทําการอพัเดท เครื�องจะไม่สามารถทํางานได้อย่างสมบรูณ์



11-1 เครื�องจะทําการเริ�มต้นระบบใหม่

11. ยืนยันแผนที�เวอร์ชั�นที�ปรุบปรุง

11-3 สมัผสัที�ปุ่ ม "เมน"ู

11-2 สมัผสัที�ปุ่ ม "แผนที�"



11-4 สมัผสัที�ปุ่ ม "ตั �งค่า" 

11-5 สมัผสัที�ปุ่ ม "เกี�ยวกบั"



11-6 สมัผสัที�ปุ่ ม "แผนที�"

11-7 ยืนยนัเวอร์ชั�นแผนที�ที�คณุเปลี�ยนแปลงการ
ติดตั �งจาก Toolbox

THANK YOU


