HƯỚNG DẪN NẠP BẢN ĐỒ CITY NAVIGATOR VIETNAM

Không truy xuất được thư mục [Máy
GPS]:\.SYSTEM (thư mục ẩn).
Nạp bản đồ Việt Nam mới vào thẻ nhớ
Nạp bản đồ vào máy GPS firmware cũ
Nạp bản đồ vào máy GPS firmware mới

Chuyển về chế độ Mass Storge
http://www.gpsclub.vn/blogs/che-do-ket-noi-mtp-vamass-storage-cua-garmin/
Xem mục 1 và 4
Xem mục 2 và 4
Xem mục 3 và 4

1. SỬ DỤNG THẺ NHỚ ĐỂ CHỨA BẢN ĐỒ.
Chuẩn bị thẻ nhớ micro SD đã format / định dạng.
•

Đổi tên file vietnam.img thành gmapsupp.img và chép vào thư mục [Thẻ
nhớ]:\GARMIN\

•

Đổi tên file vietnam.unl thành gmapsupp.unl và chép vào thư mục [Thẻ nhớ]:\GARMIN\
(chỉ cần thực hiện lần đầu tiên, các lần update map giữ nguyên file này).

•

Chép các file vnxxxx.jcv vào thư mục [Thẻ nhớ]:\GARMIN\JCV\

•

Chép các file gmap3d.img vào thư mục [Thẻ nhớ]:\GARMIN\

•

Chép các file xxxx.gpi vào thư mục [Thẻ nhớ]:\POI\

Lưu ý: thẻ nhớ này chỉ chạy trên máy GPS đã đăng kí Unit ID.
2. CHÉP BẢN ĐỒ VÀO MÁY CÓ FIRMWARE CŨ: (Đặc trưng: file bản đồ
GMAPSUPP.IMG được chứa trong thư mục GARMIN).
Các model thuộc nhóm này: Zumo 660, Nuvi 26x, 7xx, Oregon, Dakota, Montana. Các model
này chỉ chứa được 01 bản đồ tại một thời điểm.
•

Đổi tên file vietnam.img thành gmapsupp.img và chép vào thư mục [Máy
GPS]:\GARMIN\

•

Đổi tên file vietnam.unl thành gmapsupp.unl và chép vào thư mục [Máy
GPS]:\GARMIN\

•

Chép các file vnxxxx.jcv vào thư mục [Máy GPS]:\.SYSTEM\JCV

•

Chép các file xxxx.gpi vào thư mục [Máy GPS]:\POI\

•

Chép các file gmap3d.img vào thư mục [Máy GPS]:\.SYSTEM\

Lưu ý: tại mọi lần update, file .jcv và file .img phải luôn tải về và chép vào máy GPS cùng lúc.
Nếu 2 file này không đồng bộ, chức ảnh “Junction View” sẽ không hoạt động.

HƯỚNG DẪN NẠP BẢN ĐỒ CITY NAVIGATOR VIETNAM

3. CHÉP BẢN ĐỒ VÀO MÁY CÓ FIRMWARE MỚI: (Đặc trưng: file bản đồ được chứa
trong thư mục MAP).
Các model thuộc nhóm này: Zumo 390, 590, Navi V; Nuvi 13xx, Nuvi 2xxx, Nuvi 3xxx, Montana.
Các model này chỉ chứa MỘT bản đồ gốc và NHIỀU bản đồ CUSTOM tại một thời điểm. Vì vậy
với các model này, không cần can thiệp vào file gmapsupp.img và gmapprom.img sẵn có trong
thư mục [Máy GPS]:\.SYSTEM\
•

Chép file vietnam.unl vào thư mục [Máy GPS]:\MAP (chỉ cần thực hiện lần đầu tiên, các
lần update map giữ nguyên file này).

•

Chép file vietnam.img vào thư mục [Máy GPS]:\MAP

•

Chép các file vnxxxx.jcv vào thư mục [Máy GPS]:\.SYSTEM\JCV

•

Chép file gmap3d.img vào thư mục [Máy GPS]:\.SYSTEM\

•

Chép các file .gpi vào thư mục [Máy GPS]:\POI\

Khuyến nghị:
1. Giữ bản đồ gốc tại thư mục GARMIN.
2. Nạp các loại bản đồ cần dùng vào thư mục MAP trong máy.
3. Nếu dung lượng máy GPS không đủ thì chuẩn bị thẻ nhớ cho từng bản đồ cần thêm.
4. CHỌN BẢN ĐỒ:
Chọn Setting \ Map \ myMap (hoặc Map Info) và check và bản đồ cần sử dụng. Lưu ý không bật
cùng lúc 2 bản đồ mà chúng chồng lấn lên nhau (ví dụ City Navigator Viet Nam và Viet Nam
BIKER), vì máy GPS sẽ bị lỗi ROUTING.
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