
 
 
 

Garmin Map Update  
 

Handleiding voor de Kaart Update 
procedure van Garmin 
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Garmin Map Update 
1. In dit document leggen we uit hoe u uw City Navigator NT kaartmateriaal bijwerkt 

met de Garmin MapUpdate software. Van zodra het programma is opgestart en u 
onderstaand scherm te zien krijgt, klikt u op “Doorgaan”. 
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2. Ga akkoord met de voorwaarden, en klik op “Doorgaan”. 

 

 

 

 

3 www.waypointgps.be 



Garmin Map Update 
3. Het programma haalt nu de benodigde gegevens van de Garmin server en werkt de 

firmware van uw toestel bij indien nodig. 
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Garmin Map Update 
4. Om de firmware update te voltooien, dient u het toestel los te koppelen van de 

computer en het op te starten. Uw Garmin GPS zal dan de firmware installeren. 
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5.   Nadat u het toestel opnieuw aan de computer hebt gekoppeld en op “toestel 

zoeken” geklikt hebt, krijgt u onderstaand scherm te zien. Bevestig met 
“doorgaan”, en de applicatie zal de benodigde gegevens van de Garmin server 
ophalen. 
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5. Let op: u kan nu twee verschillende schermen te zien krijgen. 
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Indien uw GPS-toestel over voldoende geheugen- 
capaciteit beschikt om het volledige Europa- 
kaartmateriaal op te laden, krijgt u onderstaand 
scherm te zien.  
 
Klik op “Installatieopties”, in de linker onderhoek. 

Indien uw GPS-toestel niet over voldoende geheugen- 
capaciteit beschikt om het volledige Europa- 
kaartmateriaal op te laden, moet u een kleinere regio kiezen. 
 
Kies “OK”, en u wordt automatisch doorverwezen naar een 
Keuzescherm om een kleinere regio aan te duiden. 



Garmin Map Update 
6. Selecteer nu de regio die u wil installeren. Kies een kleinere regio (bijvoorbeeld 

Benelux) indien uw toestel over te weinig geheugencapaciteit beschikt om heel 
Europa te installeren. 

7. Indien u uw kaartmateriaal ook op uw computer wil installeren, voor gebruik in 
Mapsource en/of Basecamp, kan u in dit scherm deze optie aanduiden. 
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8. Klik op “OK”. 



Garmin Map Update 
9. Alle benodigde info is nu verzameld. Klik op “OK”. Het downloaden en updaten van 

het kaartmateriaal kan nu van start gaan. Het kan enkele uren duren vooraleer de 
kaarten op uw GPS-toestel (en uw computer) zijn bijgewerkt. 
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10. Uw kaarten zijn nu bijgewerkt. Klik op “Doorgaan” om het proces te beëindigen. 
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