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TRANG THÀNH VIÊN

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BẢN ĐỒ SỐ VÀ DỮ LIỆU
TỪ TRANG THÀNH VIÊN – CLB GPS VIỆT NAM

Phiên bản tài liệu: 7.2015
Lưu ý: tài liệu này được biên soạn nhằm giúp người sử dụng bản đồ Việt Nam trên máy Garmin khai thác
hiệu quả toàn bộ tính năng của bản đồ. Đây không phải là tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Garmin, vì vậy
cần tham khảo các tài liệu kèm theo máy. Tài liệu có thể không chính xác cho các phiên bản bản đồ đặc biệt,
hay bản đồ do các tổ chức khác thực hiện.
Tất cả thông tin trong tài liệu là tham khảo và những cách thức mà chúng tôi đề nghị. Đọc giả và người sử
dụng máy GPS chịu trách nhiệm hoàn toàn về những kết quả dẫn đến khi thao tác trên thiết bị.
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ support@gpsclub.vn
Nội dung
1. Trang thông tin thành viên.
2. Tải thông tin và cập nhật bản đồ, dữ liệu.
3. Quản trị tracklog các chuyến đi.
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PHẦN 1 – TRANG THÀNH VIÊN.
* Tài khoản thành viên luôn được đính
kèm theo bản đồ Garmin Việt Nam
phiên bản MEMBER và được sử dụng
để cập nhật bản đồ mới hàng tháng,
quản lý địa điểm cá nhân, quản lý
tracklog, báo lỗi và nhiều tiện ích khác
hổ trợ quá trình sử dụng GPS.
* Đăng nhập: vào trang web tại
www.gpsclub.vn mục THÀNH VIÊN.
Sau đó đăng nhập với tài khoản cá nhân.

* Màn hình quản trị:
- Bản đồ mới: Tuỳ vào nhóm thành viên, các bản đồ mới sẽ hiển thị để thành viên chọn
lựa theo nhu cầu. (xem chi tiết tại phần 2)
- Thông tin: để bổ sung, thay đổi thông tin cá nhân (xem 1.2).
- Báo lỗi: báo lỗi bản đồ đến chúng tôi.
- My Track: quản lý các tracklog từ những chuyến đi của thành viên. (xem phần 3)
- My POI: quản lý các địa điểm cá nhân của thành viên. (xem phần 4)
- Liên hệ: thông tin liên hệ GPSclub.vn
- Thoát: kết thúc phiên làm việc và thoát.
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Mẹo: Tài khoản thành viên được khởi tạo là số Unit ID và
mật khẩu mặc định là số điện thoại hoặc Unit ID, sau lần
đăng nhập đầu tiên, thành viên có thể thay đổi các thông tin
này.

* Thay đổi mật khẩu đăng nhập: vào mục “Thông tin”, thẻ “Thay đổi mật khẩu” và
nhập vào mật khẩu mới.
* Chọn tên đăng nhập lần đầu: tên đăng nhập ban đầu là số UnitID, thành viên có
thể giữ để sử dụng hoặc chọn 1 tên đăng nhập khác. Việc đổi tên đăng nhập nên diễn
ra trước khi thành viên tạo mới các bộ POI, up hay share track, … Hoặc liên hệ
support@gpsclub.vn để được đáp ứng.
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PHẦN 2 – CẬP NHẬT BẢN ĐỒ VÀ DỮ LIỆU
TẢI DỮ LIỆU TỪ GPSCLUB.VN
1. Truy cập vào www.gpsclub.vn , mục THÀNH VIÊN. Đăng nhập với tài khoản cá nhân.
2. Download bản đồ phù hợp với sở thích hoặc model máy.
- AUTOMOTIVE : Dẫn đường xe hơi, dành cho máy Nuvi firmware cũ.
- BIKER : Dẫn đường xe môtô / 2 bánh / xe đạp.
- City Navigator: Dẫn đường xe hơi, dành cho máy Nuvi firmware mới.
- TOPO: có thêm đường đồng mức, dành cho đi rừng, leo núi.
- BlueChart: dành cho đi thuyền ven biển.
* Đọc thêm phần chép bản đồ vào GPS nếu có nhu cầu dùng nhiều loại bản đồ trên cùng
máy.
3. Tải các file voice để có giọng nói dẫn đường tiếng Việt, file text để có menu tiếng Việt
(40, 42, 50, 52, 24xx trở lên;). Cần lưu ý với file text vì nếu không đúng model mà chép file
vào có thể dẫn đến treo máy.
4. Tải các file POI theo nhu cầu.
5. Ngoài ra, GPSclub.vn còn cung cấp nhiều bản đồ, POI, tiện ích khác. Mỗi tải về đều có
thông tin và xin đọc kỹ hướng dẫn chi tiết trước khi tải về. Một số tải về chỉ áp dụng cho một
số model nhất định.
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THAO TÁC TRÊN PC: Kết nối máy GPS vào PC bằng cáp USB.
1. Xin đọc thêm “HD nạp bản đồ vào GPS” vì mỗi model và mỗi loại bản đồ có một
đặc trưng khác nhau.
2. Việt hóa máy GPS.
- Menu: với các máy Nuvi 40, 42, 50, 52, 24xx trở lên; Oregon, Dakota, Montana.
Chép file .ttf vào thư mục :\TEXT
- Giọng dẫn đường tiếng Việt: với các máy Nuvi, Zumo và Montana. Chép file .vmp
vào thực mục :\VOICE
3. Chép các file POI cảnh báo, du lịch và cá nhân và thư mục POI.
* Các model Nuvi 3xxx có thể không thể hiện chế độ thư mục khi kết nối vào PC (mặc dù PC vẫn nhận có thiết bị
Garmin), đó là chế độ MTP, để chuyển lại chế độ Thư mục, thực hiện các bước: Tại màn hình chính, nhấn và giữ góc
trên bên phải khoảng 10 giây; Tại màn hình “Developers Screen” chọn MTP settings và chọn “Mass Storage” thay vì
“Auto Detect”; Khởi động lại GPS và kết nối lại PC bằng cáp USB. Nếu không chắc chắn hoặc cần trợ giúp, đừng
ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
* Thư mục :\.SYSTEM (chú ý có dấu chấm trước tên) là thư mục hệ thống, để chọn nó hãy gõ đường dẫn trên thanh
địa chỉ, hoặc thiết lập lại “Hiện các files, thư mục ẩn” trong Windows.

KIỂM TRA: Rút cáp USB, và bật máy GPS.
1. Kiểm tra hoạt động của bản đồ.
- Vào menu Setting \ Map \ Map Info (hay Select Maps với 1 số máy cầm tay). Nếu trong
danh sách có tên bản đồ tức là máy đã nhận bản đồ.
- Thực hiện các thao tác tìm kiếm địa chỉ, địa điểm, … để chắc chắn máy đã hoạt động tốt
với bản đồ mới.
2. Thiết lập giao diện tiếng Việt.
- Vào menu Setting \ Language và chọn Voice là “GPSclub_Tieng Viet”, với Text là “Tieng
Viet”.
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PHẦN 3 – QUẢN LÝ TRACKLOG
TẢI LÊN MỘT TRACKLOG
1. Kết nối GPS vào PC thông qua cáp USB của máy.
2. Nhập tên “Lộ trình” đã đi và mô tả nếu cần thiết. Nhấn nút “Duyệt …” và tìm đến
các file tracklog.
- Thư mục :\GARMIN\GPX\Current.gpx
- Hoặc thư mục :\GPX\Current.gpx sẽ giữ bản ghi lộ trình trong thời gian gần
đây.
- Thư mục :\GARMIN\GPX\ARCHIVE\____.gpx
- Hoặc thư mục :\GARMIN\GPX\ARCHIVE\____.gpx sẽ giữ những bản ghi lộ
trình
theo ngày, hoặc theo đoạn.
* Với các GPS có cả bộ nhớ trong (internal memory) và thẻ nhớ micro-SD, phần lớn
file tracklog được ghi vào thư mục GPX của bộ nhớ trong.

3. Ấn tải lên khi đã điền đủ thông tin. Xin đừng refresh hay đóng trình duyệt trong quá
trình upload file tracklog.
4. Lặp lại nếu cần up thêm nhiều file tracklog khác.

Khuyến nghị: Thành viên nên gửi toàn bộ thư mục GPX về
support@gpsclub.vn để chúng tôi kiểm tra bản đồ, ghi nhận
các tuyến đường mới và khai thác thông tin tốc độ.
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CHỈNH SỬA THÔNG TIN MỘT TRACKLOG

Với mỗi file tracklog, thành viên có thể thay đổi thông tin Tên gọi, hoặc Ghi chú; và
quyền truy cập như sau:
- Riêng tư: chỉ có thành viên xem được tracklog này.
- Chia xẻ: tất cả mọi người (kể cả khách / không cần đăng nhập) có thể xem.
- Báo lỗi: gửi đến GPSclub.vn để báo lỗi đoạn đường.
- Bạn bè: chỉ có bạn bè trong nhóm mới thấy tracklog này (chức năng đang hiện
thực).
Để xoá một tracklog, chọn “Xoá” và xác nhận.
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XEM LẠI MỘT TRACKLOG
1. Với một file tracklog, các đoạn sẽ được liệt kê, click vào từng đoạn để xem lại thể
hiện trên bản đồ.
2. Click lên đoạn track để xem thông tin chi tiết.

GPSclub.vn đang nâng cấp, bổ sung để có thêm nhiều tiện
ích thống kê và chia xẻ tracklog.

