
 

 

A Via 125M, Via 135M és Start 60M készülékek frissítése.  
Hogyan csináld?  

 
Az első teendő a készüléket regisztrálni. Ennek elvégzéséhez a MyDrive szoftver 
letöltése szükséges:  https://tomtom.com/hu_hu/mytomtom/getstarted/ 

Itt a „Kezdés” gombra kattintunk, majd a megjelenő oldalon a „Letöltés My Drive Connect” 
feliratra. A program telepítése úgy történik, mint bármely Windows-os programé. Javasolt a 
készülék gyári száma@gmail.com-os (valós) e-mail cím használata (felhasználó név), mert 
így egy e-mailt kapunk a frissítés megjelenésekor.  

Amikor telepítettük a szoftvert, csatlakoztassuk a készüléket a mellékelt szinkronkábel 
segítségével, és indítsuk el a My Drive Connect alkalmazást. A regisztráció megkezdéséhez 
kattintsunk a „Kezdeti lépések a My Drive használatához” ablakban, a „Kezdés” gombra. 
Ennek elvégzése után, ne felejtsük készülékünket hozzárendelni az elkészült fiókunkhoz! 

Az élettartam frissítés a regisztrációval automatikusan aktívvá válik! 

Az regisztrációt az első pozicionálástól számított 90 napon belül el kell végezni! 

A regisztráció és a készülék hozzárendelés után, megjelennek az elérhető elemek, így a 
szoftver, illetve a térképfrissítés is, ha van újabb, mint a készüléken lévő elemek.  

abb,  

A frissítések aktuális állapotáról a navigációs eszközünkön, és a kliens szoftverben (MyDrive 
Connect) is visszajelzést kapunk. A frissítés menete a következő: nézzük meg, hogy a 
készülékünk bővíthető-e? 



 

 

 

Hogyha igen, akkor tegyünk bele egy micro SD kártyát (legalább 2 GB szükséges), majd 
csatlakoztassuk a készüléket a mellékelt kábel segítségével a számítógépünkhöz, és ezután 
indítsuk el a már feltelepített MyDrive Connect programot. A megjelenő új elemeket 
telepítsük. 

Ha a készülékünk nem bővíthető, akkor válasszunk egyet az erre a célra kialakított térkép 
zónák közül, és azt telepítsük. A leírás a hatos zóna telepítését mutatja be: 

 

Magyarország a kettes, ötös, hatos és nyolcas zónában szerepel. Azok, akik rendszeresen 
járnak az Egyesült Királyságba is, a nyolcas zónát válasszák (32 ország).  

A térkép zónák itt tekinthetőek meg: 
http://hu.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/17152 

Nagyon fontos tudnia azt, hogy ön bármelyik európai zónát letöltheti, vagy akár 
cserélgetheti is ezeket, a teljes Európa térképet tartalmazó készülékek license-e erre 
lehetőséget ad. 

 

 



 

 

 

Telepítés: 

 

A zóna kiválasztása után kattintson a „Folytatás” gombra. Bal oldalon látható a kiválasztott 
térképzóna. Jobb oldalon olyan elemek láthatók, amelyeket eltávolítva hely szabadítható fel. 
Ezért a jobb oldalon kattintson az eltávolítandó elemre, például az Európa v915-ös (régi) 
térképére, majd kattintson középen az Eltávolítás lehetőségre. 

Bal oldalt kattintson a navigációs készülékre telepítendő térképre (térképzónára), majd 
kattintson a „Folytatás” lehetőségre. Az eltávolított elem/elemek továbbra is elérhetőek 
lesznek a fiókjában egy esetleges későbbi telepítésre: 

 

Az eredeti magyar útmutató a telepítéshez, itt olvasható: 
http://hu.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/17169/locale/hu_hu 

Fontos! A különféle frissítések telepítése alatt soha ne szüntessük meg a tápellátást, 
illetve a számítógép és a navigációs eszköz kapcsolatát.  

 



 

 

 

 

A művelet elvégzése után egyértelmű üzenetet kapunk arról, hogy a frissítés 
megtörtént. 

 

Amikor ezt az üzenetet meglátjuk a Windows tálca jobboldalán az óra ikon mellett, készen 
vagyunk. A készülék kijelzőjén azt kell látnunk hogy „a Frissítés befejeződött”. Ezután a 
készülék eltávolítható. 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  by Gyurci                                                                                                                             



 

 

 

Néhány esetleges hibajelenség, és ezek javítása: 

A készülék nem kapcsol be (Ez a jelenség akkor fordulhat elő, ha a készüléket, 1-2 hétig 
nem volt használjuk): 

- Próbáljuk meg elsőnek a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartani (30-40mp). Ha 
nem segít akkor valószínűleg le van merülve a készülék. 

- Ilyenkor a készülék teljesen le van merülve, töltés közben sem lehet az első 10-15 
percben bekapcsolni. 

- Mindenképpen csatlakoztassuk a számítógéphez, kikapcsolt állapotban, majd 15 perc 
elteltével próbáljuk meg bekapcsolni. 

- Ha nem reagál, akkor a bekapcsoló gombot hosszan 30-40 mp-ig nyomva kell tartani, 
majd a doboló hangnál elengedni. 

- Előfordulhat, hogy az autó nem tölti a készüléket használat közben, csak szinten 
tartja a készülék akkumulátorát. Ha többször előfordul, érdemes néha a 
számítógépről is rátölteni a navigációra. 

A készülék nem talál GPS jelet: 

Ha nem volt rég frissítve a készülék, mindenképpen elsőnek ezt tegyük meg. Ha nem hoz 
eredményt, akkor a bekapcsoló gombot tartsuk nyomva addig,  amíg egy fekete alapon fehér 
szöveg nem jelenik meg. Ha ez megjelent, akkor a bekapcsoló gombot gyorsan 3x egymás 
után nyomjuk meg.  

Egy fogaskerék fog megjelenni a kijelzőn és arra kér, hogy csatlakoztassuk a készüléket a 
MyDrive Connect szoftverhez. Itt nagyjából 5 perc alatt lefut egy szervizprogram, amely 
helyre állítja a hibát. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              (by szerviz) 




