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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Framtagning av fordonsdata 

 

1. Anslut USB-minnet till USB-
porten på fordonet. 
 
Välj ”Settings” (Inställningar) på 
navigeringssystemets startskärm. 
 

2. Välj ”Device” (Enhet). 
 

3. Välj ”Update 
Map” (Uppdatera karta). 
 

4. Välj OK. 
 

5. Välj OK. 
 
Ta bort USB-minnet från USB-
porten. 
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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Garmin Express 

 

1. Starta Garmin Express. 
 
Välj ”Add a Device” (Lägg till enhet). 
 

2. Anslut USB-minnet till en 
USB-port på datorn. 
 

3. Enhet identifierad. 
 
Välj ”Add Device” (Lägg till enhet). 
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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Garmin Express 

 

4. Om kundens e-postadress är känd kan 
den läggas till så att 
enheten kan registreras. 
Du kan bocka för ”Map Update 
Notifications” (Meddelanden om kartuppdat-
eringar) för att informera kunden om nästa 
kart- 
uppdatering. 
 
Välj ”Next” (Nästa). 
 

5. Ett alias kan anges, t.ex. fordonets 
registrerings- eller chassinummer, så 
att fordonet senare enkelt kan 
identifieras. 
 
Välj ”Finish” (Avsluta). 
 

6. Tillgängliga uppdateringar 
bekräftas. 
Om tillgänglig hittar du information 
om den aktuella uppdatering genom 
att klicka på ”View Details” (Visa  
information). Alternativt kan du inleda 
installationsprocessen genom att 
klicka på ”Install” (Installera). 
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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Garmin Express 

 

7. Tillgängliga uppgifter om infor-
mationen visas. 
 
Välj ”Install” (Installera) för att in-
stallera. 
 

8. Läs igenom villkoren för uppdat-
eringsprocessen och godta dem ge-
nom att klicka på ”Accept” (Godta). 
 

9. Viktiga uppgifter om uppdat-
eringen visas. 
 
Välj ”Continue” (Fortsätt) när du är 
klar. 
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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Garmin Express 

 

10. Hämtningen av uppdateringen 
inleds. 
 

11. Skapa kartan och kopiera över 
filerna på USB-minnet. 
 

12. Uppdateringsprocessen är klar. 
 
Ta bort USB-minnet från datorn. 
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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Överföring av fordonskarta 

 

1. Anslut USB-minnet till USB-porten 
på fordonet. 
 
Välj ”Settings” (Inställningar) på 
navigeringssystemets startskärm. 
 

2. Välj ”Device” (Enhet). 
 

3. Välj ”Update 
Map” (Uppdatera karta). 
 

4. Välj ”Yes” (Ja) för att 
fortsätta. 
 

5. Installera den uppdaterade 
kartan. 
 

Uppdatering 

Data installeras. Denna process kommer att ta flera tiotals  
minuter (eller en god stund). Ta inte bort USB-minnet och 

stäng inte av enheten. 

Vill du fortsätta? 
 

 
 

 
 

Ja 
 

Nej 
 

Kartan installeras 

50 % klar 
Data installeras. Denna process kommer att ta flera tiotals  
minuter (eller en god stund). Ta inte bort USB-minnet och 

stäng inte av enheten. 
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Uppdatering av Garmins navigeringskartor 
Överföring av fordonskarta 

 

6. Uppdateringen är klar. 
 
Välj ”OK” för att avsluta. 
 
Ta bort USB-minnet från USB-
porten. 
 

Kontrollera kartversion. 
 
1. Välj ”Settings” (Inställningar). 
 

2. Välj ”Map & Vehicle” (Karta 
och fordon). 
 

3. Välj ”myMaps” (Mina kar-
tor). 
 

4. Kartregion och -version vi-
sas. 
 

 

Uppdateringen är klar 
 

 
 

OK 
 




