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Update van navigatiekaarten Garmin Ophalen van voertuiggegevens 
 

1. Sluit het USB-station aan op de 
USB-poort van de wagen. 
 
Selecteer "Instellingen" op het 
startscherm van het 
navigatiesysteem. 
 

2. Selecteer "Apparaat" 
 

3. Selecteer "Kaart updaten" 
 

4. Selecteer "OK" 
 

5. Selecteer "OK" 
 
Koppel het USB-station los van de 
USB-poort. 
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Update van kaarten voor Garmin navigatiesysteem Garmin Express 
 

1. Start Garmin Express. 
 
Selecteer "Een apparaat toevoegen" 

2. Sluit het USB-station aan 
op de USB-poort van de com-
puter. 
 

3. Apparaat gevonden. 
 
Selecteer "Apparaat toevoegen" 
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Update van kaarten voor Garmin navigatiesysteem Garmin Express 
 

4. Als het e-mailadres van de klant 
bekend is, kan dit worden toegevoegd 
voor de registratie van het toestel. 
Kennisgevingen betreffende updates van 
kaarten kan aangevinkt worden om klan-
ten op de hoogte te brengen over de vol-
gende update van de kaarten. 
 
Selecteer "Volgende" 
 

5. Er kan een bijnaam worden ingevoerd, 
bijv. het registratienummer of 
chassisnummer. 
Zo kan het voertuig op latere datum 
worden geïdentificeerd. 
 
Selecteer "Voltooien" 
 

6. Beschikbare updates worden 
bevestigd. 
Als er informatie over deze update bes-
chikbaar is, kan deze geraadpleegd 
worden door te klikken op "Informatie 
weergeven", of het installatieproces kan 
hier worden gestart door te klikken op de 
knop "Installeren". 
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Update van kaarten voor Garmin navigatiesysteem Garmin Express 
 

7. De beschikbare update-informatie 
wordt weergegeven. 
 
Selecteer "Installeren" om de instal-
latie uit te voeren 
 

8. Lees de algemene voorwaarden 
voor het uitvoeren van updates en 
aanvaard ze door "Aanvaarden" te 
selecteren 
 

9. Er worden belangrijke aantekeningen 
over de update weergegeven. 
 
Selecteer "Doorgaan" zodra u gereed bent 
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Update van kaarten voor Garmin navigatiesysteem Garmin Express 
 

10. Het downloaden van de update 
begint. 
 

11. Kaart opstellen en bestanden 
kopiëren naar USB-station. 
 

12. Update-proces voltooid. 
 
Koppel het USB-station los van de 
computer. 
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Update van navigatiekaarten Garmin Uploaden van kaarten naar voertuig 
 

1. Sluit het USB-station aan op de 
USB-poort van de wagen. 
 
Selecteer "Instellingen" op het 
startscherm van het 
navigatiesysteem. 
 

2. Selecteer "Apparaat" 
 

3. Selecteer "Kaart updaten" 
 

4. Selecteer "Ja" om door te 
gaan. 
 

5. Bijgewerkte kaart installeren. 
 

Updaten Gegevens installeren Dit proces neemt tientallen 

minuten (of een tijdje) in beslag. Koppel het USB-
opslagapparaat niet los. Schakel het apparaat niet uit. 

Wilt u doorgaan? 

 

 
 

 
 

Ja 
 

Nee 
 

Kaart installeren 50% voltooid Gegevens installeren Dit 

proces neemt tientallen minuten (of een tijdje) in beslag. 
Koppel het USB-opslagapparaat niet los. Schakel het appa-

raat niet uit. 
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Update van navigatiekaarten Garmin Uploaden van kaarten naar voertuig 
 

6. Update voltooid. 
 
Selecteer "OK" om het proces te 
voltooien. 
 
Koppel het USB-station los van de 
USB-poort. 

Kaartversie controleren. 
 
1. Selecteer "Instellingen" 
 

2. Selecteer "Kaart & voer-
tuig" 
 

3. Selecteer “mijnKaarten”. 
 

4. Regio van kaart en versie 
wordt weergegeven. 
 

 

Update geslaagd 
 

 
 

OK 
 




