
                                           
Jak zainstalować funkcję Mediamobile TMC Premium na urządzeniu nawigacyjnym marki Becker? 
 
1. Należy podłączyd urządzenie do komputera z dostępem do Internetu, a następnie uruchomid 
program Content Manager. 
Instrukcja uruchamiania i rejestracji w programie ContentManager: http://blogbecker.pl/content-
manager-2/  
Uwaga: aktualnie funkcja Mediamobile TMC Premium jest dostępna dla najnowszch modeli: Ready 
43 Traffic, Ready 43 Talk, Active 43 Traffic, Active 43 Talk, Active 43 Transit i Professional 43Control. 
 
I. ZAKUP 
2. Po zalogowaniu się, należy przejśd do zakładki „Pobierz mapy i więcej”, wybrad produkt 
„Mediamobile Premium TMC” i nacisnąd ikonę „koszyk” 

 
 
3. Otworzy się okienko z opisem produktu. Aby dodad go do koszyka należy nacisnąd przycisk „Add to 
cart”. 
 

http://blogbecker.pl/content-manager-2/
http://blogbecker.pl/content-manager-2/


                                           

 
 
4. Następnie program automatycznie otworzy koszyk, w którym należy sprawdzid poprawnośd 
danych: 
Quantity – ilośd produktów 
Item – produkt 
Price – cena 
Remove – w przypadku rezygnacji z zakupu wybranego produktu należy nacisnąd ikonę „kosz” 
Po sprawdzeniu danych należy zaakceptowad zamówienie przyciskiem „Checkout” 

 
 
5. Metoda płatności 
Płatności można dokonad wyłącznie kartą kredytową. Aby transakcja doszła do skutku należy podad 
następujące dane: 
Card – rodzaj karty (np. VISA, MasterCard) 



                                           
Card number – numer karty 
CVC – trzycyfrowy kod na bialym tle na odwrocie karty 
Expiration date – data ważności karty 
Cardholder’s name – Imię inazwisko widniejące na karcie 
 
Uwaga: za funkcję Mediamobile TMC Premium można również zapłacid przelewem lub gotówką 
wykupując i instalując ją u Autoryzowanych Partnerów marki Becker, do których kontakt można 
znaleźdna stronie: http://blogbecker.pl/kontakt/  
 
Aby zapłacic należy nacisnąd przycisk „Continue” 

 
 
6. Potwierdzenie zakooczenia transakcji (Order Confirmation) 
 
Aby wydrukowad potwierdzenie zakupu lub fakturę VAT należy kliknąd na napis ”Printable Receipt” 

http://blogbecker.pl/kontakt/


                                           

 
 
II. INSTALACJA 
7. W celu pobrania zakupionego produktu należy przejśd w programie Content Manager do zakładki 
„Moje aktualizacje”. 
Aplikacja TMC znajduje się w „Zawartości do instalacji”. Aby rozpocząd pobieranie należy nacisnąd 
przycisk ”Install”. 

 
 
8. Otworzy się Kreator instalacji. Aby ją rozpocząd należy nacisnąd przycisk „Instaluj”. 



                                           

 
 
9. W trakcie instalacji nie należy odłączad urządzenia od komputera ani przerywad połączenia 
internetowego. 

 
 
10. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu pojawi się komunikat „Instalacja zakooczona 
powodzeniem”. 



                                           

 


