
  Käyttäjätunnuksenne Naviextras -sivustolle: 

  Sähköpostiosoite, jonka olette ilmoittaneet Naviextras -sivustolle: 

 Hyvä Alpine -asiakas,  
                                     
Haluamme ensimmäisenä kiittää Teitä Alpine navigointilaitteen hankinnasta.  
Olemme varmoja, että olette erittäin tyytyväisiä tuotteeseenne. Teillä on nyt mahdollisuus tehdä 
ohjelmisto- ja karttahankintoja yhteistyökumppaniltamme: www.naviextras.com. 
  
Kun rekisteröitte Alpine navigaattorin Naviextras -sivustolla SWID-numerolla, joka on tallennettu laitteen 
emolevylle, laitteenne tunnistetaan aina kun vierailette Naviextras web-sivulla. (Jokaisella laitteella on oma SWID-numero)  
  
Mikäli laitteeseen tulee jokin vika ja se pitää toimittaa Alpine-huoltoon, joissain tapauksissa laitteen 
emolevy voidaan joutua vaihtamaan tai laite vaihdetaan uuteen.  
  
Tällaisissa tapauksissa kaikki Naviextras-sivustolta ladatut ohjelmisto- ja karttatiedot poistuvat laitteen 
muistista. Tällaisissa tapauksissa SWID-numero vaihtuu ja aiemmin ladattavissa olleet tiedostot eivät ole 
enää käytössä.  
  
Seuraavat tiedot tulee täyttää, että saadaan nämä tiedostot uudelleen käyttöön. Suosittelemme täyttämään 
seuraavat tiedot ja pitämään tiedot tallessa. Ongelmatapauksissa tämän kaavakkeen voi tulostaa ja 
toimittaa laitteen mukana huoltoon. 

  Alpine-tuotteen sarjanumero: 

  Alpine-tuotteen SWID -numero: 

          Laite: 

 Nämä tiedot nopeuttavat palautusprosessia. 

Seuraavat tiedot tarvitaan EHDOTTOMASTI päivitysten uudelleen käyttöön! 
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