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http://www.garmin.com/toyota

الصفحة الرئيسية لبوابة تحديث الخريطة 

.للحصول على تعليمات باللغة العربية اضغط هنا

http://www.garmin.com/toyota
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بوابة تحديث الخريطة
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متطلبات بوابة تحديث الخريطة

أما الحاسبات اللوحية والهواتف الجوالة فغير مدعومة , فقط MACو Windowsهذه البوابة متوفرة ألنظمة 

•Windows
✓Windows Vista SP2 أو األحدث ,) Microsoft .NET 4.5مشمول)

جيجابايت1وذاكرة وصول عشوائي مساحتها  ,USBومنفذ  ,1024x 768شاشة ✓

(ال يتم عبر الهاتف أو الهاتف المحمول أو القمر الصناعي)االتصال السريع باإلنترنت ✓
جيجا بايت13قد يتطلب مساحة خالية على القرص تصل إلى ✓

•MAC
✓OS X 10.8  أو األحدث

جيجابايت 1وذاكرة وصول عشوائي مساحتها  ,USBومنفذ  1440x 900شاشة ✓

( ال يتم عبر الهاتف أو الهاتف المحمول أو القمر الصناعي)االتصال السريع باإلنترنت ✓

جيجا بايت 13قد يتطلب مساحة خالية على القرص تصل إلى ✓
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microSDقم بإعداد بطاقة 
"تاليةثم قم بتنسيق البطاقة متبًعا الخطوات ال, جيجا بايت4ذات مساحة تخزينية تفوق  microSDقم بإعداد بطاقة  

SD ←انقر بيمين الماوس على أيقونة بطاقة ② ← الحاسوب ① 

Windows 8)تم التقاط لقطة شاشة من نظام ( )ابدأStart(انقر على  ④ ← (تنسيقFormat (انقر على  ③ 

يجب تنسيق البطاقة مرة أخرى , إذا أردت تحديث مركبة أخرى بنفس البطاقة: مالحظة

1الخطوة 

❶

❷

❸

❹
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2الخطوة 

قم بإعداد مركبتك

التنبية”Caution“تشغيل المحرك حتى يدخل نظام المالحة في صفحة ”ENGINE ON”حول مركبتك إلى-

.في صفحة التنبية قم بالضغط على زر موافق للمتابعة-

2.3حتى الخطوة 2إبق المحرك قيد التشغيل من الخطوة : مالحظة*
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2.1الخطوة 

أنشأ بطاقة تحديث الخريطة
لديكالمالحة المنسقة في الفتحة المخصصة لها بنظام  microSDأدخل بطاقة

بوصة7المالحة نظام 

 microSDأدخل بطاقة 
على أن يكون الجزء المعدني مواجًها لليسار

بوصة9المالحة نظام 
 microSDأدخل بطاقة 

على أن يكون الجزء المعدني مواجًها لليمين
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2.2الخطوة 
أنشأ بطاقة تحديث الخريطة

في النظام المالحي”Update“تحديث،المس”System“ثم قم باختيارالنظام  ”Setting“توجة الى األعدادات
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❶❷

2.3الخطوة 

أنشأ بطاقة تحديث الخريطة

①الموجود على الشاشة ( إنشاء بطاقة"Create Card“ (القيام بإختيار زر
②الموجود على الشاشة ( موافق”OK“ (اختارثم 

②من المركبة حتى ترى الشاشة  microSDال تقم بإزالة بطاقة : مالحظة
من المركبة واحضرها إلى الحاسوب microSDقم بإزالة بطاقة 
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3الخطوة 

قم بتحميل Garmin Express على حاسوبك

إذا كان Garmin Express مثبًتا على حاسوبك, فتأكدوا من تحديث Garmin Express إلى إصدار 4.1.12.0 أو اإلصدارات األعلى

←تحقق من اإلصدارات عن طريق النقر على ←

إذا كان اإلصدار الموجود على حاسوبك هو اإلصدار األحدث4الخطوة تابع إلى 
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3.1الخطوة 

قم بتحميل Garmin Express على حاسوبك

•Windows
✓Windows Vista SP2 أو األحدث ,) Microsoft .NET 4.5مشمول)

جيجابايت1وذاكرة وصول عشوائي مساحتها  ,USBومنفذ  ,1024x 768شاشة ✓

(ال يتم عبر الهاتف أو الهاتف المحمول أو القمر الصناعي)االتصال السريع باإلنترنت ✓
جيجا بايت13قد يتطلب مساحة خالية على القرص تصل إلى ✓

•MAC
✓OS X 10.8  أو األحدث

جيجابايت 1وذاكرة وصول عشوائي مساحتها  ,USBومنفذ  1440x 900شاشة ✓

( ال يتم عبر الهاتف أو الهاتف المحمول أو القمر الصناعي)االتصال السريع باإلنترنت ✓

جيجا بايت 13قد يتطلب مساحة خالية على القرص تصل إلى ✓
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3.2الخطوة 

قم بتحميل Garmin Express على حاسوبك

انقر على الرابط الموجود على بوابة الويب لبدء التحميل
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Installing Garmin Express

3.3الخطوة 

قم بتحميل Garmin Express على حاسوبك

سيبدأ التثبيت تلقائًيا
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Activate Garmin Express

4الخطوة 

Installation Complete

Activate Garmin Express

انقر على                                       على نافذة إكمال التثبيت

ثم انقر على , بالحاسوب microSDأدخل بطاقة 

على حاسوبك Garmin Expressقم بتنشيط 



14

4.1الخطوة 

,بيانات الجهاز المحدد ليست لها صلة بالتحديث: مالحظة*

ًيرَجى التجاهل والمتابعة 

microSD على بطاقة Garmin Express يتعرف

تلقائًيا microSDيتم التعرف على بطاقة 

تم العثور على جهازDevice Found“انقر على                عندما تظهر رسالة 
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4.2الخطوة 
Garmin Expressقم بعملية اإلعداد على 

تسجيل المنتج ليس مطلوًبا إلكمال تحديث الخريطة                          

حرفا باللغة االنجليزية20-1يجب ان يكون طول االسم المستعار مابين 
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تحقق من حالة تحديث الخريطة
( «االطالع على السعر» )”See Pricing“انقر على ( انتهت صالحية التحديث المجاني: 1الحالة )–

.5.1الخطوة ثم توجه إلى , للمتابعة

.6الخطوة وتوجه إلى , للمتابعة( «تثبيت»)”Install“انقر على ( التحديث المجاني: 2الحالة )–

.إصدار الخريطة لديك هو أحدث إصدار؛ فال داٍع للتحديث( 3الحالة )–

5الخطوة 

3الحالة 2الحالة 1الحالة 
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حدد موقعك

حدد موقعك للمتابعة–

5.1الخطوة 
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خيارات تحديث الخريطة

انقر على السعر للمتابعة–

5.2الخطوة 
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وافق على شروط المعاملة

للمتابعة( «موافق»)”Accept“حدد –

5.3الخطوة 
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قم بتسجيل الدخول

أو حساب بديلGarminقم بتسجيل الدخول من خالل حساب –

5.4الخطوة 
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عنوان الدخل

(«متابعة»)”Continue“أدخل المعلومات بالحقل المطلوب وانقر على –

5.5الخطوة 
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الفوترةقم بتأكيد معلومات 

الشحن/ الفوترةقم بتأكيد معلومات عنوان –

لالستمرار( متابعة) Continueانقر على–

5.6الخطوة 
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مراجعة الطلب

لالستمرار( «متابعة»)”Continue“راجع معلومات الطلب وانقر على –

5.7الخطوة 
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معلومات الدفع

(  «تقديم طلب آمن»)”Place Secure Order“أدخل معلومات بطاقة االئتمان وانقر على –

للمتابعة

5.8الخطوة 
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إذا واجهتك شاشة خالية كالمعروضة أدناه

الموجود أعلى يمين النافذة وابدأ مرة أخرى من الخطوة ( «إلغاء»)”Cancel“انقر على زر –

5.2

ملحوظة
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اكتمال الطلب

للمتابعة( التثبيت الحًقا) Install Laterأو ( التثبيت اآلن) Install Nowحدد –

5.9الخطوة 
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التثبيت الحًقا

(«التثبيت الحًقا»)”Install Later“سُتعَرض أمامك هذه الشاشة إذا حددت –

5.10الخطوة 
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تتوفر خريطة جديدة: تثبيت الخريطة

انقر على                 ثم انقر على 

6الخطوة 
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تتوفر خريطة جديدة: تثبيت الخريطة

انقر على 

6.1الخطوة 
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سيبدأ تثبيت الخريطة تلقائًيا

الوقت المتبقي المقدر يتوقف على سرعة اإلنترنت لديك

6.2الخطوة 
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❶

❷

اكتمال تثبيت الخريطة

إذا اكتمل تثبيت الخريطة①ستظهر الرسالة 

من الحاسوب وأحضرها إلى المركبة microSDقم بإزالة بطاقة 

تذكر إصدار الخريطة )المعروض في ②( للتحقق مرة ثانية من اإلصدار الموجود على المركبة بعد تحديث الخريطة

6.3الخطوة 
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7الخطوة 
قم بإعداد مركبتك

التنبية”Caution“تشغيل المحرك حتى يدخل نظام المالحة في صفحة ”ENGINE ON”حول مركبتك إلى-

وتابع الى الصفحة الرئيسية”Agree”المس زر موافق-

8إلى الخطوة 7إبق المحرك قيد التشغيل من الخطوة : مالحظة
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7.1الخطوة 

بوصة7المالحة نظام 

 microSDأدخل بطاقة 
على أن يكون الجزء المعدني مواجًها لليسار

بوصة9المالحة نظام 
 microSDأدخل بطاقة 

على أن يكون الجزء المعدني مواجًها لليمين

أحضر بطاقة تحديث الخريطة مرة أخرى إلى مركبتك

المالحةالموجودة بنظام  SDأدخل بطاقة تحديث الخريطة في فتحة بطاقة 
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7.2الخطوة 

❶❷❸

❹❺

المالحةتثبيت الخريطة بنظام 

ال توقفوا تشغيل المحرك أثناء عملية التثبيت/ ال توقفوا تشغيل الوحدة * 
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8الخطوة 
اكتمل التحديث

ستظهر رسالة "Update successfully" )"تم التحديث بنجاح"( عند اكتمال التحديث

*مالحظة: إذا لم ترى الشاشة المعروضة أدناه, فأطلعوا على Trouble Shooting )إصالح األعطال(

المس "OK" )"موافق"( للمتابعة
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المالحةتحقق من إصدار الخريطة على نظام 

9الخطوة 
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9.1الخطوة 

المالحةتحقق من إصدار الخريطة على نظام 

Garmin Expressتحقق إذا كان إصدار الخريطة هو نفسه المعروض على
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إصالح األعطال

1الخطوةمنجديدمنوابدأ( موافق"       " )فالمس, التاليةالرسالةظهرتإذا

لم يكتمل التحديث


