
Szanowny Kliencie, 
  
W celu ponownej aktywacji usługi Dożywotnia Aktualizacja Map (LMU), która upłynęła w 
ciągu 30 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia, prosimy o wypełnienia formularza na 
stronie http://un-service.de/ należy podać dane kontaktowe i obowiązkowo numer SWID-ID. 
 

WYPEŁNIJ FORMULARZ DOSTĘPNY POD LINKIEM PONIŻEJ I WYPEŁNIJ 
WSZYSTKIE WYMAGANE POLA: http://un-service.de/ 
 
Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych będziemy mogli ponownie udostępnić usługę  
 
Uwaga: formularz jest dostępny jedynie w języku niemieckim: poniżej tłumaczenie w jaki 
sposób wypełnić poprawnie puste pola: 
 

 
 

1. Herr: Pan lub Frau: Pani 

2. Name: Imię 

3. Firma (nieobowiązkowe): nazwa firmy 

4. E-Mail: proszę upewnić się czy jest wpisany prawidłowo 

5. Telefonnummer: numer telefonu 

6. Content Manager Benutzername lub Email: login użytkownika lub adres email 

podany w programie do aktualizacji map Becker Content Manager. Do pobrania tutaj: 

http://mobilenavigation.mybecker.com/pl/mapy-i-dodatki/content-manager/ 

http://un-service.de/
http://un-service.de/
http://mobilenavigation.mybecker.com/pl/mapy-i-dodatki/content-manager/


7. SWID - numer SWID do * 

8. Gerate – Serialnummer: (nieobowiązkowe) numer seryjny urządzenia 

9. Grund fur den Reaktivierungsantrag: przyczyna  prośby o ponowną aktywację 30-

dniowego okresu na aktywację usługi LMU (Dożywotnia Aktualizacja Map) 

Do wyboru: 

- 30 Tage-Aktivierungsfrist verpasst: minął okres 30 dni 

- Austauschgerat erhalten: wymiana urządzenia w serwisie 

- Nochmaliges zurucksetzen: urządzenie zwrócone    

 
Aby odszukać numer SWID-ID urządzenia postępuj w następującej kolejności: 
  

       System Settings / Ustawienia Systemowe 

       Information / Informacje 

       Service Information / Informacje Serwisowe 

       SWID 

Ponowna aktywacja LMU (lub przeniesienie licencji) może zająć około 10 dni roboczych, w 
związku z czym prosimy o cierpliwość. 
 
Jeżeli ponowna aktywacja LMU (przeniesienie licencji) nie dokona się w ciągu 10 dni 
roboczych od Twojego zgłoszenia, prosimy o kontakt. 
 
O skutecznej realizacji twojego zgłoszenia poinformujemy Ciebie wysyłając informację na 
podany e-mail. 

  

UWAGA!  
  

1.       Prosimy o podanie poprawnego numeru SWID (litery lub cyfry  0/O)  

2.      Twoje urządzenie ma licencję LMU lub LMG ; LMG jest jednorazową 
aktualizacją map. 

3.     Pierwszy wymagany krok do wykonania przez Ciebie to rejestracja w 
programie Content Manager z założeniem indywidualnego profilu; 
dopiero po tym możemy przyjąć zgłoszenie o ponowną aktywację / 
przeniesienie licencji. 

4.      Prosimy o upewnienie się czy usługa LMU nie zostało już aktywowana. 
Znajdziesz tą informację w programie Content Manager (po podłączeniu 
urządzenia) na stronie głównej (Homepage). 

5.      Urządzenie w sekcji “Zainstalowana zawartość“ powinien przedstawiać 

informację Q2 2016. 

 
 
 



Poniżej film instruktażowy: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jUbcPj5nfO4 
  
Link do instalacji programu Content Manager: 
  

http://www.becker-navigation.com/karten-extras/contentmanager/ 
 
Po instalacji program Content Manager (Windows jest koniecznym wymogiem) wykonaj 
następujące czynności: 
  
Podłącz urządzenie Becker do komputera i uruchom program Content Manager, a następnie 
stwórz swój profil użytkownika.  

 
Przejdź do “Utwórz profil” (”Create Profile”). Wybierz unikalną nazwę użytkownika.  
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Przejdź do strony głównej  (“homepage“) i kliknij na „Aktywuj Dożywotnie Aktualizacje Map 
LMU” (“LMU Activate Lifetime Map Updates“). 
 
Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją i poprawnie instalujesz LMU na twoim 
urządzeniu. 

 

  

 
  
 
Jeżeli instalacja LMU nie działa właściwie, przejdź do “KATALOGU” (“KATALOGUE“) i kliknij 
na “AKTYWUJ”  (“ACTIVATE“), a następnie na “AKTUALIZACJE” (“UPDATES”). 
  

  

 
 
UWAGA: 
Możemy dokonać odnowienia licencji LMU tylko jednokrotnie!  
Musisz aktywować LMU w programie Content Manager w ciągu 30 dni od ponownej 
aktywacji.  
 

  
 


