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Passo a Passo para Compra de Mapas GPS 
 
 
 
Segue abaixo o passo a passo para atualizar o seu GPS efetuando a compra do novo mapa: 
 
OBS. O GPS já deve ter localizado sinal de satélite pelo menos uma vez.  
Para os modelos de GPS TS4310Slim e TS8412Slim é necessário que tenha instalado no seu 
Windows XP ou inferior o programa Activesync da Microsoft. Para Windows Vista ou Windows 
7 é necessário instalar o Windows Mobile da Microsoft. 
  
Através do nosso site https://telesystem.naviextras.com/shop/portal 
 
-Registrar-se no site 
-Clicar em Downloads 
-Baixar o programa Naviextras Toolbox 
-Instalar o programa Naviextras Toolbox 
-conectar o GPS no seu PC  
-ligar o GPS (aparecerá escrito USB storage/USB Connected) 
-Efetuar o login/senha no Naviextras Toolbox (o mesmo do registro no site) 
-Fazer Back Up  
-clicar em Catálogo e selecionar a região da onde deseja adquirir o mapa e tipo do conteúdo Mapa 
- Selecionar o mapa desejado e clicar no carrinho de compra. 
-selecionar a opção Último Mapa e clicar em Adicionar ao Carrinho 
-clicar em Ir para Verificação 
-clicar em Verificação de Dados 
-clicar em Pagamento 
- Selecionar a forma de pagamento e efetuar o pagamento com cartão de crédito internacional 
-depois de pago, voltar ao Toolbox e clicar em Atualizações 
-seu mapa estará disponível para download e instalação 
- selecione o mapa do adquirido e clique em instalar 
 
O próprio programa irá baixar e instalar o novo mapa e finalizará o processo. 
 
 
Para qualquer outra eventual dúvida estamos a disposição através do suporte@telesystem.it   
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