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nüMaps karšu atjauninājumi ierīces mūža garumā
nüMaps Lifetime Map Update

Eiropas karšu atjauninājumi Jūsu Garmin ierīces mūža garumā.
• - aizstāj un atjaunina oriģinālās kartes, interešu punktus (POI) un adreses;
• - atjauninājumu validācija vienai Garmin ierīcei, ieskaitot viena konkrēta reģiona vienības;
• - nākošo karšu atjaunināšana tiešsaistē ar vienu vienreizēju pirkumu;
•  - pilna pieeja Eiropas karšu pārklājumam.
Programma dod iespēju saņemt līdz 4 karšu atjauninājumiem gadā, kad šādi atjauninājumi kļūst 
pieejami Garmin mājas lapā. Pakalpojums ir pieejams tieši šim (vienam) ierīces modelim līdz tā 
lietderīgās izmantojamības termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Garmin beidz iegūt informāciju no 
trešās puses karšu informācijas piegādātāja, skatoties, kurš no šiem noteikumiem izpildās ātrāk. Nav 
pārvietojama citam lietotājam vai citai Garmin ierīcei. Ja vien nav noteikts citādāk, atjauninājumi, ko 
iegūsiet, būs pieejami tam ģeogrāfiskajam reģionam, kas bija iekļauts ierīcē, kad to iegādājāties. 
Tālāku atjauninājumu veikšanai var būt nepieciešama atmiņas karte ierīcei (iegādājama atsevišķi). 
Apmeklējiet www.garmin.com/numapslifetime pilnīgiem programmas noteikumiem un ierobežojumiem. 
Saderīgas ierīces: nüvi sērija, zūmo sērija, dēzl sērija, GPSMAP 298, 498, aera sērija. Atjaunos arī 
City Navigator NT kartes Jūsu datorā. 
Nepieciešams: pieeja ātrdarbības interneta pieslēgumam, USB datu kabelis un GPS ierīce. Var būt 
nepieciešama brīva ierīces atmiņas vai atmiņas kartes ietilpība līdz 8 GB pirms instalācijas uzsākšanas, 
2 GB pēc instalācijas. 
Nepieciešamie operētājsistēmas parametri: 
PC: Windows XP SP3 vai jaunāka, 1 GB RAM, vismaz 1024 x  768 izšķirtspēja, 24-bit krāsu monitors, 
USB ports, Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (iekļauts).
Mac: jebkuš uz Intel bāzēts Mac, OS X 10..8 vai jaunāks, 1 GB RAM, vismaz  1024 x  768 izšķirtspēja.
Koda aktivizācija:
• - nokasiet pārklāju no produkta atslēgas kartes apakšējā kreisajā stūrī;
• - reģistrējiet my.garmin.com savu GPS ierīci, ja tas nav ticis izdarīts līdz šim;
• - dodieties uz www.garmin.com/activatecard un ievadiet savu produkta atslēgu;
• - klikšķiniet "Continue", ja nepieciešams – ieinstalējiet Garmin Communicator Plug-in;
• - pievienojiet GPS ierīci pie sava datora un sekojiet norādēm uz ekrāna.

vai alternatīvi:
• - nokasiet pārklāju no produkta atslēgas kartes apakšējā kreisajā stūrī;
• - reģistrējiet my.garmin.com savu GPS ierīci, ja tas nav ticis izdarīts līdz šim;
• - my.garmin.com izvēlieties myMaps;
• - izvelieties "Activate Gift Card" un ievadiet savu produkta atslēgu;
• - klikšķiniet "Continue", ja nepieciešams – ieinstalējiet Garmin Communicator Plug-in;
• - pievienojiet GPS ierīci pie sava datora un sekojiet norādēm uz ekrāna.
Tālākiem atjauninājumiem izmantojiet savu profilu my.garmin.com 
VAI
lejuplādējiet programmu "Garmin Express".
Lejuplādei apmeklējiet: garmin.lv – Atbalsts – Programmatūra – "Garmin Express"
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