
Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urz ądzeniach 
nawigacyjnych marki GARMIN.

Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do naj nowszej wersji. Garmin
we współpracy z dostawc ą danych adresowych firm ą Navteq co kwartał udost ępnia 
użytkownikom naj świeższe uaktualnienia. Wybierz dla siebie najlepsze roz wiązanie 

by zawsze u żywać najnowszej mapy, bazy teleadresowej oraz bazy punktó w 
użyteczno ści publicznej. 

Dostępne są następujące wersje nuMaps:

nuMaps Guarantee - bezpłatna aktualizacja mapy w ci ągu 60 dni od pierwszego u życia odbiornika

nuMaps Onetime - jednorazowa aktualizacja mapy do najnowszej wersji

nuMaps Lifetime - dożywotnia dla odbiornika aktualizacja mapy 4 razy w r oku



W celu wykonania aktualizacji nale ży przygotowa ć
nast ępuj ące elementy:

1. Kabel USB-
mini USB

2. Urządzenie 
z mapą
garmina

3. PC z dost ępem do 
internetu i minimum 
5GB wolnej pami ęci 

na dysku C

4. Opcjonalnie 
karta pami ęci 
microSD/SD

5. W przypadku aktualizacji 
Lifetime lub Onetime

wymagany b ędzie klucz 
produktu ( do zakupienia na 

garmin24.pl lub w przez 
konto myGarmin)



1. Podł ączamy urz ądzenie do 
komputera za pom ącą kabla USB-

miniUSB. Po poł ączeniu na pulpicie 
komputera pojawi si ę poni ższe okno

2. Efektem poprawnego 
poł ączenia urz ądzenia z 

komputerem jest 
pojawienie si ę w Mój 
komputer folderu o 
nazwie GARMIN (F:) 



3. Uruchamiamy przegl ądarkę internetow ą ( np. Mozilla
Firefox ) i w adresie wprowadzamy: www.garmin.pl



4. Klikamy na 
zakładk ę myGarmin



5. Jeżeli mamy ju ż konto na 
myGarmin to wpisujemy 

nazwę użytkownika i hasło i 
klikamy zaloguj.

6. Jeżeli nigdy wcze śniej nie 
zakładali śmy konta to klikamy na 

Utwórz konto



7. Uzupełniamy wymagane dane



8. Potwierdzamy zgod ę na Warunki korzystania i O świadczenie o 

ochronie prywatno ści, a nast ępnie klikamy Dalej



9. Jeżeli chcemy otrzymywa ć
drog ą mailow ą

powiadomienia od Garmina
to zaznaczamy wybran ą opcj ę

i klikamy Subskrybuj



10. Po założeniu konta należy 
zarejestrować urządzenie w 

koncie. Klikamy na Zarejestruj



11. Wybieramy z listy urz ądzenie, które 
chcemy zarejestrowa ć. W naszym przykładzie 
będzie to nawigacja z segmentu: Motoryzacja 



12. Klikamy Kontynuuj.  

UWAGA!
Jeżeli w trakcie rejestrowania 

urządzenia pojawi si ę informacja o 
konieczno ści zainstalowania wtyczki 

garmin communicator plugin to nale ży 
ją zainstalowa ć zgodnie ze 

instrukcjami pojawiaj ącymi si ę na 
ekranie  



13. Wybieramy z listy  urz ądzenie, które 

chcemy zarejestrowa ć.



14. W tym miejscu mo żemy 
sprawdzi ć dane naszego 

urządzenia. Klikamy 
Kontynuuj.  



15. W celu doko ńczenia 
aktualizacji nale ży wypełni ć
dodatkowe dane adresowe.



16. Po uzupełnieniu 
danych klikamy Dalej.



17. Jeżeli pojawiła si ę
opcja Aktualizuj teraz 

( gwarancja 
najświeższej mapy 60 

dni ) to klikamy na 
nią i przechodzimy 

do pkt 21.

18. Jeżeli nie przysługuje nam 
darmowa aktualizacja mo żna ją

wykupi ć w dziale moje mapy lub np. 
na stronie www.garmin24.pl

Po wykupieniu opcji OneTime lub 
Lifetime otrzymamy klucz produktu, 

który umo żliwi  pobranie nowej 
mapy 



19. Jeżeli posiadamy klucz 
produktu to klikamy na 

Aktywuj kartę upominkową



20. Wprowadzamy klucz produktu z
karty Lifetime lub płyty Onetime i 

klikamy Aktywuj



21. Wybieramy darmow ą
opcj ę pobrania mapy z 

serwera Garmina

22. Klikamy 
Kontynuuj



23. Klikamy Pobierz



24. Klikamy Zapisz plik



25. Po pobraniu pliku klikamy dwa razy na 
GarminMapUpdater_v2.5.16.exe

Plik zapisze si ę także na dysku komputera. 
To gdzie zapisuj ą się pobierane pliki 
sprawdzi ć można przez klikni ęcie na: 

Narzędzia ( górny pasek ), Opcje…, Ogólne, 

Pobierane pliki zapisuj do:……………



26. Klikamy Uruchom



27.Czekamy a ż plik si ę
rozpakuje.

Czasami w tym momencie pojawia 
się komunikat, że posiadamy starsz ą

wersj ę framework. W takim 
przypadku nale ży pobra ć nowsz ą

wersj ę i zainstalowa ć ją na 
komputerze. Instalacja mo że 

potrwa ć do 30 minut 



28. Kreator powinien 
automatycznie znale źć
podł ączone urz ądzenie 

do komputera. Je żeli tak 
się nie stanie to klikamy 
na Wyszukaj ponownie

29. Klikamy 
Kontynuuj



30. Akceptujemy 
postanowienia 

licencji



32. Klikamy 
kontynuuj



33. Czekamy a ż kreator 
zaktualizuje 

oprogramowanie 
wewnętrzne w nawigacji 

do najnowszej wersji 



34. Postępujemy 
zgodnie ze 

wskazówkami

35. Po ponownym podł ączeniu 
nawigacji do komputera klikamy 

na Wyszukaj urz ądzenie, a 
następnie na przycisk Kontynuuj



36. Klikamy 
Kontynuuj



37. Akceptujemy 
warunki umowy



38. Klikamy 
kontynuuj



39. Czekamy na poł ączenie z 
serwerem Garmina i kiedy 
opcja Kontynuuj stanie si ę

aktywna klikamy na ni ą



40. Jeżeli pami ęć
wewnętrzna urz ądzenia jest 
za mała aby zainstalowa ć
pełną mapę zostaniemy o 

tym poinformowani 
następującym 

komunikatem. Klikamy OK



41. Z listy wybieramy obszar, 
który chcemy zainstalowa ć w 

pami ęci naszej nawigacji. 
WAŻNE Wybrany obszar 

zastąpi starsz ą mapę
dotychczas zainstalowan ą w 

urządzeniu 

Mamy tu do wyboru dwie mo żliwo ści:

-Wgrać do urz ądzenia obszar który 
nam wystarczy dla naszego u żytku

- Wgrać mały obszar mapy np. Alpy ( 
szybszy proces instalacji ) i w dalszej 
części instrukcji sprawdzi ć jak wgra ć

całą mapę na kart ę pamięci

Opcja zainstaluj tylko w urz ądzeniu jest najszybszym 
sposobem aktualizacji.

Zainstaluj w urz ądzeniu i komputerze – na komputerze 
zainstaluje si ę dodatkowy program Mapsource.

Zainstaluj tylko w komputerze – na komputerze zostan ie 
zainstalowany MapSource. 

42. Po wybraniu 
obszaru klikamy 

OK



43. Klikamy OK



W zależności od wybranego obszaru i 
prędkości przesyłu danych instalacja mo że 

trwać do kilku godzin. W trakcie instalacji nie 
należy odł ączać urządzenia od komputera



44. Klikamy 
zakończ

Po klikni ęciu zako ńcz mo żemy 
odł ączyć nawigacj ę od komputera. 
Jeżeli chcemy zainstalowa ć inny 
obszar mapy na karcie pami ęci 

przechodzimy do punktu 45.



45. Kartę pamięci np. 4GB ( cała 
mapa zajmuje 2,2 GB ), wkładamy 

do slotu kart w urz ądzeniu lub 
czytnika kart w komputerze. W 

efekcie Mój komputer pojawi si ę
nowy Dysk wymienny (G:)  

WAŻNE!
Zalecane jest odł ączenie 

urządzenie od komputera. 
Poczekanie a ż nawigacja si ę

uruchomi. Wył ączenie urz ądzenie, 
wło żenie karty do slotu w 

nawigacji. Podł ączenie nawigacji 
do komputera  

46. Po wło żeniu 
karty do czytnika 
otwieramy folder 

GARMIN (F:) - folder 
naszej nawigacji



47. Otwieramy folder 
Garmin



48. Znajdujemy plik 
GarminDevice.xml i 

klikamy na nim prawym 
przyciskiem myszki

49. Klikamy na 
Kopiuj



49. Klikamy dwa 
razy Wstecz



50. Otwieramy dysk 
wymienny, czyli nasz ą

kartę pamięci 



51. Na wolnym polu 
klikamy prawym 

przyciskiem myszki. 
Wybieramy Nowy, a 

następnie Folder 



52. Nowy folder nale ży 
nazwać Garmin. Po 

zmianie nazwy otwieramy  
ten folder  



53. Będąc w folderze Garmin na karcie 
pami ęci, klikamy prawym przyciskiem 

myszki i wybieramy opcj ę Wklej 



54. W folderze Garmin
pojawi si ę prędzej 

skopiowany z naszej 
nawigacji plik 

GarminDevice.xml

55. Klikamy dwa 
razy  Wstecz



56. Otwieramy folder 
główny nawigacji Garmin

(F:) 



57. Na folderze 
Garmin klikamy 

prawym 
przyciskiem myszki 
i wybieramy Zmie ń

nazwę



58. Zmieniamy nazw ę na 
np. Garmin24

59. Po wykonaniu powy ższych czynno ści  
ponownie uruchamiamy kreator 

GarminMapUpdater_v2.5.15.exe ( Patrz 
punkt 25 ) i post ępujemy zgodnie ze 

wskazówkami a ż do zako ńczenia aktualizacji 
mapy. Po klikni ęciu zako ńcz, przechodzimy 

do punktu 60



60. Otwieramy Mój 
komputer, a nast ępnie 

Dysk wymienny (G:)



61. Otwieramy folder 
Garmin



62. Klikamy prawym 
przyciskiem myszki na 

plik GarminDevice.xml, a 
następnie wybieramy 

Usuń



63. Klikamy prawym 
przyciskiem myszki 

na plik 
gmapprom.gma, a 

następnie 
wybieramy Usu ń



64. Klikamy prawym przyciskiem myszki 
na plik gmapprom.img i zmieniamy 

nazwę na gmapsupp.img



64. Klikamy prawym 
przyciskiem myszki na plik 
gmapprom.unl, wybieramy 

Zmień nazwę i wprowadzamy 

now ą nazwę: gmapsupp.unl



65. W folderze Garmin na karcie 
powinny pozosta ć pliki: 

gmapsupp.img, gmapsupp.unl i 
czasami gmaptz.img

66. Klikamy dwa 
razy na Wstecz



67. Otwieramy folder 
GARMIN (F:)



68. Klikamy prawym 
przyciskiem myszki na 

folder Garmin24 i 
Wybieramy Zmie ń
nazwę. Zmieniamy 
nazwę na Garmin



69. Urządzenie mo żna odł ączyć od komputera. Poprawno ść
instalacji nowej mapy mo żna sprawdzi ć po uruchomieniu 

urządzenia. Klikamy na narz ędzia ( najcz ęściej prawy dolny róg 
ekranu ), Ustawienia. Mapa, Mapy – info. Na li ście będzie 

widoczna aktualna wersja mapy wraz z regionem   

Autorem poradnika jest garmin24.pl Zabronione jest umieszczanie instrukcji na inny stronach 
internetowych bez zgody autora.


