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Aktualizace map navigace Garmin 
Zpřístupnění údajů o vozidle 

 

1. Zasuňte USB disk do USB 
portu vozidla. 

 
Vyberte položku „Nastavení“ na 
domovské obrazovce navigace. 

2. Vyberte položku „Zařízení“ 
 

3. Vyberte položku 
„Aktualizovat mapu“ 
 

4. Zvolte „OK“ 
 

5. Zvolte „OK“ 
Vyjměte USB disk z USB por-
tu. 
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Garmin Express 

 

1.Spusťte aplikaci Garmin Ex-
press. 
 

Vyberte položku „Přidat 

2. Zasuňte USB disk do USB 
portu počítače. 
 

3. Zařízení nalezeno. 
 
Vyberte položku „Přidat 
zařízení“ 
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Garmin Express 

 

4. Pokud je známa e-mailová adresa 
zákazníka, lze ji přidat k 
zaregistrování jednotky. 
Lze zaškrtnout Upozornění na aktual-
izaci map, aby byli informováni o 
příští 
aktualizaci map. 
 
Vyberte položku „Další“ 
 

5. Lze zadat Přezdívku, může být 
použito např. Registrační číslo nebo 
číslo VIN. 
Takže vozidlo může být identifiko-
váno později. 
 
Vyberte položku „Dokončit“ 
 

6. Dostupné aktualizace jsou pot-
vrzeny. 
Pokud je k dispozici aktualizace, pak 
o ní lze zjistit informace klepnutím na 
položku „Zobrazit podrobnosti“, nebo 
lze odtud spustit proces instalace 
klepnutím na tlačítko „Instalovat“. 
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Garmin Express 

 

7. Zobrazí se informace o dostupné 
aktualizaci. 
 
Pro instalaci vyberte položku 
„Instalovat“ 
 

8. Přečtěte si pravidla a podmínky 
pro provádění aktualizací a přijměte 
je zvolením položky „Přijmout“ 
 

9. Zobrazí se důležité poznámky o 
této aktualizaci. 
 
Jakmile jste připraveni, vyberte 
položku „Pokračovat“ 
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Garmin Express 

 

10. Zahájí se stahování aktualizace. 
 

11. Budování mapy a kopírování 
souborů na USB disk. 
 

12. Proces aktualizace je dokončen. 
 
Vyjměte USB disk z počítače. 
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Stažení (upload) mapy do vozidla 

 

1. Zasuňte USB disk do 
USB portu vozidla. 

 
Vyberte položku „Nastavení“ 
na 

2. Vyberte položku „Zařízení“ 
 

3. Vyberte položku 
„Aktualizovat mapu“ 
 

4. Chcete-li pokračovat, 
vyberte položku „Ano“. 
 

5. Probíhá instalace aktual-
izované mapy. 
 

Aktualizování 

Instalace dat Tento proces bude trvat několik desítek 
minut (nebo nějakou chvíli). Nevyjímejte paměťové zařízení 

USB. Nevypínejte zařízení. 

Přejete si pokračovat? 
 

 
 

 
 

Ano 
 

Ne 
 

Probíhá instalace mapy 

Dokončeno 50% 
Instalace dat Tento proces bude trvat několik desítek 

minut (nebo nějakou chvíli). Nevyjímejte paměťové zařízení  

 
 
 

USB. Nevypínejte zařízení. 
 

 



# 

Aktualizace map navigace Garmin 
Stažení (upload) mapy do vozidla 

 

6. Aktualizace je dokončena. 
 
Pro dokončení zvolte „OK“. 
 
Vyjměte USB disk z USB por-
tu. 
 

Zkontrolování verze mapy. 
 
1. Vyberte položku 
„Nastavení“ 

2. Vyberte položku „Mapa a 
vozidlo“ 
 

3. Vyberte položku 
„mojeMapy“. 
 

4. Zobrazí se region a verze 
mapy. 
 

 

Aktualizace se zdařila 
 

 
 

OK 
 




