
Оновлення карт на вашому пристрої Garmin

Створення облікового запису myGarmin™
Якщо у вас немає облікового запису myGarmin, вам необхідно створити такий запис, перш ніж реєструвати свій пристрій.

1. Зайдіть на http://my.garmin.com.
2. Натисніть “Створити новий обліковий запис”.
3. Введіть потрібну інформацію.
4. Клацніть Умови використання та Декларація про конфіденційність, і ознайомтеся зі змістом цих угод.
5. Поставте прапорець напроти “Погодитись із Умовами використання та Декларацією про конфіденційність” і натисніть “Далі”.
6. Поставте прапорець напроти тих типів сповіщень, які ви хочете отримувати.
7. Натисніть “Підписатися”, щоб підписатися на вибрані види послуг, або клацніть “Не підписуватись”, щоб уникнути будь-яких підписок.
Після цього ви автоматично увійдете до свого облікового запису myGarmin.

Реєстрація пристрою
1. Зайдіть на сайт http://my.garmin.com і увійдіть до свого облікового запису myGarmin.
Примітка: Якщо у вас немає облікового запису myGarmin, натисніть “Створити новий обліковий запис”, щоб створити новий обліковий запис.

2. Під'єднайте свій пристрій до комп'ютера. Докладніше про це читайте у посібнику користувача.
Примітка: Щоб знайти посібник користувача для свого пристрою, зайдіть на сторінку www.garmin.com/support, і натисніть “Product 
Documentation” (“Документація до виробів”). Введіть потрібну інформацію і виберіть посібник, перекладений зручною для вас мовою.

3. Виберіть вкладку “Головна” і натисніть “Зареєструвати”.
4. Виберіть тип пристрою, який ви хочете зареєструвати.
5. Переконайтеся в тому, що у вас є усе, що може знадобитися під час реєстрації, і натисніть “Продовжити”.
6. Дотримуйтеся екранних вказівок, щоб завершити процес реєстрації.

Придбання оновлень карт
Ви можете перевірити наявність платних оновлень для зареєстрованих пристроїв.
1. Зайдіть на сайт http://my.garmin.com і увійдіть до свого облікового запису myGarmin.
2. Виберіть вкладку “myMaps”. Наразі встановлені карти і доступні оновлення будуть перелічені напроти кожного з ваших зареєстрованих 

пристроїв.
Примітка. Якщо поруч із назвою будь-якого пристрою з'явиться напис “Доступні безкоштовні оновлення”, цей пристрій має право на безкоштовне 
оновлення даних карти. Завантажити безкоштовне оновлення можна зі сторінки myGarmin. Докладніше про це читайте у розділі “Завантаження 
оновлень карт”.

3. Якщо доступне оновлення, натисніть “Доступне оновлення”, щоб переглянути оновлення карт, які можна придбати для вашого пристрою.
4. Щоб придбати оновлення, натисніть “Додати до кошика” і виконайте екранні вказівки, щоб завершити операцію.

Завантаження оновлень карт
Ви можете завантажувати платні та безкоштовні оновлення карт зі свого облікового запису myGarmin.
1. Під'єднайте свій пристрій до комп'ютера. Докладніше про це читайте у посібнику користувача.
2. Завітайте на сайт http://my.garmin.com і увійдіть до свого облікового запису на сторінці myGarmin. 

У вкладці “Головна” з'являться повідомлення про оновлення карт, які були нещодавно придбані або наразі можуть бути завантажені безкоштовно.
3. Виберіть один із варіантів:

Щоб завантажити безкоштовне оновлення, натисніть “замовити зараз” на вкладці “Головна” і перейдіть до кроку 4.
Щоб завантажити нещодавно придбане оновлення, натисніть “Додати до пристрою” на вкладці “Головна” і перейдіть до кроку 7.

4. натисніть “Отримати безкоштовне оновлення”.

•
•
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5. Виберіть один із варіантів:
Виберіть “Завантажити” і натисніть “Далі”. Перейдіть до кроку 6.
Виберіть “Диск” і натисніть “Далі”, щоб отримати дані карт поштою на CD- або DVD-диску. Після отримання диску виконайте інструкції,  
що додаються до нього.

6. Запишіть ключ свого продукту і натисніть “Продовжити”.
7. Якщо на екрані з'явиться напис “Триває оновлення програмного забезпечення пристрою”, прочитайте ліцензійну угоду і натисніть “Погоджуюсь 

з умовами”, щоб оновити своє програмне забезпечення до останньої версії. Щоб завершити оновлення програмного забезпечення, виконайте 
екранні вказівки.

8. Натисніть “Завантажити”.
Програма оновлення даних Garmin Map Update почне завантаження. Збережіть цей файл у місці, про яке вам буде легко згадати, наприклад на робочий 
стіл.

Для встановлення оновлень карт скористайтеся програмою Garmin Map Update.

Встановлення оновлень карт
Перед встановленням оновлень карт необхідно завантажити програму оновлення Garmin Map Update. Детальніше див. стор. 1.

1. Під'єднайте свій пристрій до комп'ютера. Докладніше про це читайте у посібнику користувача.
2. Запустіть програму оновлення Garmin Map Update:

На комп'ютері з ОС Windows необхідно двічі клацнути значок “GarminMapUpdateX.X.exe”.
На комп'ютері Mac необхідно двічі клацнути значок “GarminMapUpdateX.X.dmg”, а потім двічі клацнути “Garmin Map Update.app”.

3. Виберіть пристрій, дані якого ви хочете оновити (якщо у цьому є потреба), і натисніть “Продовжити”.
4. Поставте прапорець на підтвердження своєї ухвали умов ліцензійної угоди і натисніть “Продовжити”.
5. Якщо необхідно, введіть ключ свого продукту і натисніть “Продовжити”. 
Примітка. Якщо ключ продукту не з'явиться на екрані автоматично, ви зможете побачити його, увійшовши до свого облікового запису myGarmin. 
Виберіть вкладку “myMaps” і натисніть “Деталі” під оновленням карти, яке ви хочете встановити.

 На екрані з'явиться одна з наступних сторінок:
Якщо ваш пристрій готовий до оновлення карт, з'явиться “Пристрій готовий для оновлення карт”. Перейдіть до кроку 6.
Якщо у вашого пристрою не вистачає вільної пам'яті, на екрані з'явиться спливаюче вікно із пропозицією повернутися назад і видалити зайві 
дані з пам'яті пристрою. Перейдіть до кроку 7.

6. Якщо на екрані з'явився напис “Пристрій готовий для оновлення карт”, виберіть один із наступних варіантів:
Натисніть “Продовжити”, щоб завантажити рекомендовану частину карти на свій пристрій. 
На екрані з'явиться сторінка із вказівками щодо процесу встановлення. Процес встановлення може тривати кілька годин. Перейдіть до 
кроку 10.
Натисніть “Додатково”, щоб вибрати регіон карти або встановити карти на свій комп'ютер. Перейдіть до кроку 8.

7. Якщо на екрані з'явиться спливаюче вікно із пропозицією повернутися назад і видалити зайві дані з пам'яті пристрою, виберіть один із наступних 
варіантів:

Натисніть “так”, щоб видалити музику та зображення, що зберігаються у пам'яті вашого пристрою. Поставте прапорець напроти “Зберегти 
музику та фотографії на мій комп'ютер”, щоб зберегти ці дані на свій комп'ютер, перш ніж видалити їх із пам'яті пристрою.
Натисніть “Ні”, щоб залишити музику та зображення у пам'яті свого пристрою.

8. Виберіть регіон карти, покриття якого ви хочете встановити, на сторінці додаткових налаштувань. Покриття вибраного регіону буде відображене 
на графічній карті.

9. Виберіть на сторінці додаткових налаштувань місце, куди ви хочете встановити оновлення карт, і натисніть “OK”. 
Примітка. Встановлення карт на комп'ютер дозволяє використовувати цей картографічний продукт з картографічними програмами Garmin, зокрема 
MapSource®, BaseCamp™ і MapInstall™. Встановлення карт на комп'ютер збільшує час, необхідний для завантаження і встановлення оновлень.

На комп'ютері з ОС Windows виберіть “Встановити лише на пристрій”, “Встановити на пристрій і на комп'ютер” або “Встановити лише 
на комп'ютер”.
На комп'ютері Mac встановіть або зніміть прапорець напроти “Встановити також карту для використання на комп'ютері Mac”.

 На екрані з'явиться сторінка із вказівками щодо процесу встановлення. Процес встановлення може тривати кілька годин.
10. Коли встановлення буде завершене, натисніть “Продовжити”.
11. Натисніть “Вихід”.
Ваші оновлення карт встановлені і готові до використання.
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