
Installera ny röst i din Garmin (PC)  
  
Instruktioner  
  
OBS!  
När du installerar nya röster på din GPS från Garmin kommer dina nuvarande 
röster att raderas. Gör därför först en säkerhetskopia av dina nuvarande röster på 
antingen din GPS eller din dator. Instruktioner för hur du gör det hittar du längre 
ner.  
  
1. Ladda ner rösten du vill ha från vår webbplats. När du klickar på att du vill ladda ner 
filen får du två alternativ: ”Spara” och ”Öppna”. Välj att spara filen - kom ihåg var du 
spara den.   
2. Packa upp/extrahera de två filerna till en plats på hårddisken. Hur det går till beror på 
vilket program du har, men i de flesta fall dubbelklickar du på filen och följer 
instruktionerna. Om du inte har ett program som kan packa upp filer, kan du ladda ner det 
gratis här.
  
3. Koppla in din GPS till datorn via USB-kabel. Se tillverkarens manual för instruktioner.   
  
4. Öppna startmenyn längst ner till vänster och klicka på ”Den här datorn”. Här hittar du 
nu din GPS om den är korrekt inkopplad till datorn.   
  
5. Klicka in på din GPS-enhet och öppna mappen "Garmin" och sedan mappen ”voices”. 
Kopiera därefter in de två filerna Svenska__.sum och Svenska__.vpm i ”voices”-mappen.  
  
6. Nu kan du stänga av din GPS och koppla bort den från datorn.  
  
7. Starta din GPS. Den svenska rösten kommer att vara ändrad.  
  
  
Så här gör du en säkerhetskopia av originalrösterna (PC)  
  
1. Koppla in din GPS till datorn via USB-kabel  
  
2.Öppna startmenyn längst ner till vänster och klicka på ”Den här datorn”. Här hittar du 
nu din GPS om den är korrekt inkopplad.  
  
3. Klicka in på din GPS-enhet och sedan vidare in på mappen ”voices”. Här hittar du alla 
språkfiler.  
  
4a.Kopiera filerna ”Svenska__.vpm” och ”Svenska__.sum” till en säker plats på din 
hårddisk.  
  
4b.Alternativt kan du byta namn på filerna till t.ex ”Backup_Svenska__.vpm” 
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och ”Backup_Svensk__.sum”. Du har då din säkerhetskopia på din GPS istället.  
  
Om du tappar minnet och originalrösterna är spårlöst försvunna kan du ändå ta det lugnt. 
Originalrösterna till Garmin finns att ladda ner här: Garmin originalröster
   
  
Installera ny röst i din Garmin (Mac)   
 
Instruktioner   
 
OBS!  
När du installerar nya röster på din GPS från Garmin kommer dina nuvarande 
röster att raderas. Gör därför först en säkerhetskopia av dina nuvarande röster på 
antingen din GPS eller din dator. Instruktioner för hur du gör det hittar du längre 
ner. 
 
1. Ladda ner rösten du vill ha från vår webbplats. När du klickar på att du vill ladda ner 
filen får du två alternativ: ”Spara” och ”Öppna”. Välj att spara filen - kom ihåg var du 
spara den.   
 
2. Packa upp/extrahera de två filerna till en plats på hårddisken. Hur det går till beror på 
vilket program du har, men i de flesta fall dubbelklickar du på filen och följer 
instruktionerna. Om du inte har ett program som kan packa upp filer (Stuffit Expander), 
kan du ladda ner det gratis här   
 
3. Koppla in din GPS till datorn via USB-kabel. Se tillverkarens manual för instruktioner.    
 
4. Din GPS kommer nu att blir synlig som en extern disk på ditt skrivbord.   
 
5. Klicka in på din GPS-enhet och öppna mappen "Garmin" och sedan mappen ”voices”. 
Kopiera därefter in de två filerna Svenska__.sum och Svenska__.vpm i ”voices”-mappen.  
  
6. Släng disken i skrivbordets papperskorgen och stäng sedan av din GPS och ta ur 
kabeln ur datorn.   
 
7. Starta din GPS. Den svenska rösten kommer nu att vara ändrad.    
 
Så här gör du en säkerhetskopia av originalrösterna (MAC)   
1. Koppla in din GPS till datorn via USB-kabel   
 
2. Din GPS kommer nu att blir synlig som en extern disk på ditt skrivbord.   
 
3. Klicka in på din GPS-enhet och sedan vidare in på mappen Garmin" -> ”voices”. Här 
hittar du alla språkfiler.   
 
4a.Kopiera filerna ”Svenska__.vpm” och ”Svenska__.sum” till en säker plats på din 
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hårddisk.   
 
4b.Alternativt kan du byta namn på filerna till t.ex ”Backup_Svenska__.vpm” 
och ”Backup_Svensk__.sum”. Du har då din säkerhetskopia på din GPS istället.  Om du 
tappar minnet och originalrösterna är spårlöst försvunna kan du ändå ta det lugnt. 
Originalrösterna till Garmin finns att ladda ner här: Garmin originalröster
  

Installera ny röst i din TomTom (PC)  
  
Instruktioner  
1. Ladda ner rösten du vill ha från vår webbplats. När du klickar på att du vill ladda ner 
filen får du två alternativ: ”Spara” och ”Öppna”. Välj att spara filen - kom ihåg var du 
spara den.  
  
2. Packa upp/extrahera de tre filerna till en plats på hårddisken. Hur det går till beror på 
vilket program du har, men i de flesta fall dubbelklickar du på filen och följer 
instruktionerna. Om du inte har ett program som kan packa upp filer kan du ladda ner det 
gratis här.
  
3. Koppla in din GPS till datorn via USB-kabel. Se tillverkarens manual för instruktioner.   
  
4. Öppna startmenyn längst ner till vänster och klicka på ”Den här datorn”. Här hittar du 
nu din GPS om den är korrekt inkopplad till datorn.   
  
5. Klicka in på din GPS-enhet och kopiera in de tre filerna i mappen ”voices”.   
  

   
  
6. Nu kan du stänga av din GPS och koppla bort den från datorn.  
  
7. Starta din GPS och titta efter nya röster. Instruktioner för hur du gör finns i 
tillverkarens manual.   
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Installera ny röst i din TomTom (Mac)  
  
Instruktioner  
1. Ladda ner rösten du vill ha från vår webbplats. När du klickar på att du vill ladda ner 
filen får du två alternativ: ”Spara” och ”Öppna”. Välj att spara filen - kom ihåg var du 
spara den.  
  
2. Packa upp/extrahera de två filerna till en plats på hårddisken. Hur det går till beror på 
vilket program du har, men i de flesta fall dubbelklickar du på filen och följer 
instruktionerna. Om du inte har ett program som kan packa upp filer (Stuffit Expander), 
kan du ladda ner det gratis här
  
3. Koppla in din GPS till datorn via USB-kabel. Se tillverkarens manual för instruktioner.   
  
4. Din GPS kommer nu att blir synlig som en extern disk på ditt skrivbord.  
  
5. Klicka in på din GPS-enhet och öppna mappen mappen ”voices”. Kopiera därefter in 
de tre filerna till ”voices”-mappen.  
  
6. Släng disken i skrivbordets papperskorgen och stäng sedan av din GPS och ta ur 
kabeln ur datorn.   
  
7. Starta din GPS och titta efter nya röster. Instruktioner för hur du gör finns i 
tillverkarens manual.   
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