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FRISSÍTÉS 
 

Látogassa meg a www.tomtom.com/getstarted weboldalt. (Amennyiben a jobb alsó sarokban látható zászló magyar, 

kattintson rá és állítsa be az Egyesült Kiráylság-ot, erre azért van szükség, mert jelenleg a magyarra állítva nem tölthető le a frissítő 

szoftver). A „SELECT YOUR PRODUCT FROM A LIST” menüpontnál a „Pick your product” felirat melletti kis nyílra kattintva a 

listából válassza ki a készüléke sorozatát (Start, GO stb.) majd pontos típusát. 
 

 
 

Miután kiválasztotta készülékét az alábbi kép lesz látható. Itt kattintson a középen található „Get Started” gombra. 

 

 
Az ezután megjelenő oldalon töltse le MyDrive Connect kezelőszoftvert. Kattintson a számítógépének megfelelő verzióra 

„Download for Windows” (Windows verzió), „Do you use Mac OS X? Download here” (Mac OS, Apple verzió), töltse 

le és telepítse fel számítógépére. 
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A telepítés befejeztével csatlakoztassa készülékét a dobozban található USB-microUSB kábel segítségével számítógépéhez, majd 
indítsa el a TomTom MyDrive Connect programot. Amennyiben már rendelkezik TomTom fiókkal lépjen be meglévő adataival (e-

mail cím, jelszó), ha még nincs TomTom fiókja, kattintson a „Fiók Létrehozása” gombra és kövesse a rendszer utasításait. 
Jelenleg a regisztráció angol nyelven érhető el! Jelentések: 
E-MAIL ADRESS = E-mail cím / CHOOSE PASSWORD = Jelszó, REPEAT PASSWORD = Jelszó újra / GENDER: Female/Male = Nem: Nő/Férfi / FIRST 
NAME = Keresztnév, LAST NAME = Vezetéknév / SELECT COUNTRY = Ország választás (Hungary = Magyarország) / Keep me up-to-date with news, 
software updates and the latest products and services. = Kér hírlevelet frissítésekről, szolgáltatásokról / Create account = Fiók létrehozása 
 

 
 
Figyelem! A frissítés során több GB adat kerül letöltésre, mobilnet adatkapcsolat használata nem javasolt! 
 
Fontos! Nem élettartam frissítéssel rendelkező eszközök esetén 90 nap áll rendelkezése az ingyenes frissítésre. Élettartam frissítéssel rendelkező 
eszközöknél 90 napon belül aktiválni kell a GPS-t (regisztrálni kell a TomTom-nál és csatlakoztatni a készüléket), ellenkező esetben a későbbiekben 
nem lesz elérhető hozzá az ingyenes frissítés! 
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Aktiváló kód használata 

 
Kód aktiválására akkor van szükség, ha készüléke nem rendelkezik élettartam frissítéssel és vásárolt hozzá egy 1 éves térkép frissítési 
előfizetést, vagy egy 1 éves fixen telepített sebességmérő kamera előfizetést stb. 
 
Amennyiben még nem regisztrált TomTom felhasználó, az 1. pontban leírtak alapján regisztráljon egy TomTom fiókot. Ha már 
regisztrált felhasználó lépjen be a MyDrive Connect rendszerbe, csatlakoztassa készülékét a számítógéphez a mellékelt USB kábel 

segítségével, majd a MyDrive Connect felületen az alsó menük között kattintson az „Írja be az aktiválási kódot” (térkép vagy 

kamera előfizetés egyaránt) menüpontra, majd kövesse a rendszer utasításait.  

 
 
Kiválasztva a menüpontot az alábbi képernyő látható. 
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A középen található adatmezőbe írja be az aktiválási kódot, fogadja el a használati feltételeket (amelyeket a feliratra kattintva 

elolvashat) és kattintson a majd megjelenő (jobb alsó sarok) „Folytatás” gombra. 

 

 
 

A megadott kód alapján a rendszer megjeleníti az aktiválható tartalmat. Kattintson az „Aktiválás” gombra.  

 

 
 

Majd a „Saját tartalom” gombra. Amennyiben sikerült az aktiválás a rendszer automatikusan felajánlja az új elemek (Térkép, 

sebességmérő kamera stb.) telepítésének lehetőségét. 
Figyelem! Élettartam térképfrissítő kód aktiválására csak a készülék első használatát követő 90 napban van lehetőség. 1 éves 
térképfrissítés előfizetés bármikor aktiválható. 
Fontos! Az 1 éves térképfrissítési előfizetésre jogosító kód csak azt a régiót frissíti a készüléken, amely eredetileg (vásárláskor) 
található volt rajta. Ha pl. egy készülék gyárilag Közép-Európai térképpel rendelkezik, csak a közép-európai térképet frissít, ha 
Európa térképpel, akkor Európát! 
 
 

A Nanotrade Kft. az esetleges hibákért és időközben a gyártó weboldalán, vagy a szoftver használatában 
történt változásokért, ezáltal a leírásban tapasztalható eltérésekért felelősséget nem vállal! 


