Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto päivitys kannattaa suorittaa silloin tällöin, varsinkin ennen karttapäivityksen tekemistä
ja laitteen rekisteröintiä. Ohjelmistopäivityksellä voit saada laitteeseesi uusia ominaisuuksia ja parannuksia
vanhoihin ominaisuuksiin.
HUOM! TÄRKEÄÄ!
Varmista, että laitteessasi on riittävästi virtaa ohjelmistopäivityksen suorittamiseen, voit ladata laitetta
autossa, kytkemällä virtajohdon laitteeseen kiinni ja sammuttamalla laitteen, jolloin laitteen näyttöön tulee
teksti ”ladataan akkua…..”, teksti häviää siitä hetken päästä, mutta näyttöä koskettamalla saat tekstin
takaisin näyttöön. Voit myös ladata akkua kytkemällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla, jolloin näytössä
on tietokoneen kuva.

1. Avaa internet selain
2. Mene osoitteeseen http://www.garmin.com/products/webupdater/
3. Keskeltä sivua löydät linkin ”download the latest version of WebUpdater software” klikkaa sitä
4. Seuraavalta sivulta valitse WebUpdater for Windows eli alin vaihtoehto.

5. Selaamalla sivua alaspäin löydät käyttöehtojen hyväksymisen, klikkaa ”I agree to the above terms
and want to proceed to the download page.” hyväksyesäsi.

6. Nyt pääset varsinaiseen lataukseen. Valitse ”Download” linkki

7. Valitse esiin tulevasta ikkunasta Tallenna.

8. Valitse Tallenna nimellä ikkunasta tallennuspaikka tiedostolle ja paina Tallenna. Esimerkiksi
työpöydälle, niin löydät sen helposti lataamisen jälkeen. Jos suorittaminen seuraavasta ikkunasta
ei jostain syystä onnistu.

9. Tiedosto on nyt ladattu ja voit jatkaa valitsemalla Suorita

10. Voit saada Windowsin Suojausvaroituksen, siitä ei tarvitse tässä tapauksessa välittää. Valitse
Suorita jatkaaksesi.

11. Asennusohjelma käynnistyy, valitse Seuraava jatkaaksesi

12. Hyväksy seuraavaksi Käyttöoikeussopimus, ruksaamalla ”Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen
ehdot”, hyväksymisen jälkeen valitse Seuraava

13. WebUpdater on nyt asennettu, klikkaa Valmis

14. WebUpdater päivitysohjelma käynnistyy automaattisesti . Kytke Garmin laitteesi tietokoneeseen
USB-kaapelilla, odota hetki että Windows tunnistaa Garmin laitteesi ja jatka valitsemalla Seuraava.

15. Jos et näe laitettasi Laite: kohdassa, niin valitse ”Etsi laite”

16. WebUpdater etsii nyt tietokoneeseen kytkettyjä Garmin laitteita. Laite kohtaan pitäisi nyt
automaattisesti ilmestyä, joko GARMIN (x:\) tai NÜVI (x:\), jatka valitsemalla Seuraava

17. Jos laitteelle on saatavissa päivityksiä, saat seuraavanlaisen ilmoituksen (versionumerot ynnä muut
vaihtelevat laitteittain), jatka valitsemalla Seuraava.

18. Seuraavassa kohdasta saat tietoja ohjelmistoversioiden päivityshistoriasta, valitse Seuraava
jatkaaksesi.

19. Hyväksy Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ruksaamalla ”Suostun yllä esitettyihin ehtoihin” ja jatka
valitsemalla Seuraava ja odota, että ohjelma lataa päivityksen ja asentaa sen laitteelle.

20. Laitteen varsinainen ohjelmisto on nyt ladattu laitteeseen. Jatka valitsemalla Seuraava.

21. Ohjelmisto etsii nyt muita saatavilla olevia päivityksiä laitteellesi. Odota hetki

22. Valitse listalta haluamasi päivitykset. Mahdolliset päivitykset riippuvat laitteesi mallista. Jos
päivityksiä ei näy listassa, niin laitteessasi on jo tuoreimmat versiot asennettuna.
Valitse listalta ainakin seuraavat, jos vain löytyvät listalta:
GPS Chipset Type (GPS vastaanottimen päivitys)
Bluetooth Firmware (Bluetooth lähettimen/vastaanottimen päivitys)
Firmware Update for GTMxx Traffic Receiver (TMC liikennetiedoitevastaanottimen päivitys)
Localization Data, XML File (Lokalisointi päivitys)
Nuvi xxx Help Files (Sähköisen käyttöoppaan päivitys)
Text, nuvi x series, All languages (Laitteen tekstien kielipäivitys)
Traffic, Text, All Languages (Liikennetiedotteiden teksti päivitys)
Text, Proximity Alerts, All Languages (Läheisyys pisteiden tekstien päivitys)
Joissakin laitteissa kielipäivitykset ovat kielikohtaisia, silloin ne näkyvät listalla näin:
Voice (Finnish) (Laitteen puhekielen päivitys)
Text (Finnish) (Laitteen tekstien kielipäivitys)

Alla pari esimerkkiä miltä lista voi näyttää.

Haluttujen päivitysten ruksaamisen jälkeen valitse Seuraava ja odota, että päivitykset latautuvat

23. Päivitykset ovat nyt latautuneet, lopeta WebUpdater valitsemalla Valmis

24. Irroita USB-kaapeli laitteesta ja anna laitteen käynnistyä (Jos laite ei käynnisty automaattisesti, niin
käynnistä se virtakytkimestä) Käynnistämisen jälkeen laite alkaa päivittämään itseään sisäisesti
ladatuilla päivityksillä, odottele hetki, kun laite on käynnistynyt perus tilaansa, päivitykset ovat nyt
valmiit.

