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Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε | 5
α5437ββ8χ14418155φ299123α
6εφχ17
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ
οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ τοµτοµ
ιπηονε υσερ γυιδε βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ
ρεθυιρε µορε περιοδ το σπενδ το γο το τηε βοοκ
χοµµενχεµεντ ασ ωελλ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν
σοµε χασεσ, ψου λικεωισε πυλλ οφφ νοτ
δισχοϖερ τηε στατεµεντ τοµτοµ ιπηονε υσερ
γυιδε τηατ ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ
ενορµουσλψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, λικε ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε,
ιτ ωιλλ βε ασ α ρεσυλτ υνχονδιτιοναλλψ σιµπλε
το αχθυιρε ασ ωελλ ασ δοωνλοαδ λεαδ τοµτοµ
ιπηονε υσερ γυιδε
Ιτ ωιλλ νοτ ενδυρε µανψ περιοδ ασ ωε νοτιφψ
βεφορε. Ψου χαν πυλλ οφφ ιτ εϖεν τηουγη τακε
αχτιον σοµετηινγ ελσε ατ ηουσε ανδ εϖεν ιν
ψουρ ωορκπλαχε. χονσεθυεντλψ εασψ! Σο, αρε
ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε παψ
φορ βελοω ασ ωελλ ασ εϖαλυατιον τοµτοµ
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ιπηονε υσερ γυιδε ωηατ ψου συβσεθυεντλψ το
ρεαδ!
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε
Ταλκ το Βονγο Τηε ΤοµΤοµ ∆ιγιταλ Ασσισταντ
Γετ ιν τουχη Χονταχτ υσ Λιϖε Χηατ Χηατ ισ
χυρρεντλψ χλοσεδ. Χηατ ισ οπεν βετωεεν 09:30
ανδ 18:00 ΕΣΤ. Χηατ ισ οπεν βετωεεν 09:30 ανδ
18:00 ΕΣΤ. Ουρ συππορτ λινεσ αρε χλοσεδ ον
τηε 1στ οφ ϑανυαρψ δυε το πυβλιχ ηολιδαψσ.
ΤοµΤοµ ΓΟ Μοβιλε αππ φορ ιΠηονε Υσερ
Μανυαλ ΤοµΤοµ Συππορτ
Ταλκ το Βονγο Τηε ΤοµΤοµ ∆ιγιταλ Ασσισταντ
Γετ ιν τουχη Χονταχτ υσ Λιϖε Χηατ Χηατ ισ
χυρρεντλψ χλοσεδ. Χηατ ισ οπεν βετωεεν 09:30
ανδ 18:00 ΕΣΤ. Χηατ ισ οπεν βετωεεν 09:30 ανδ
18:00 ΕΣΤ. Εµαιλ υσ Ηοω χαν ωε ηελπ? ξξ
Σεαρχη φορ Ανσωερσ Τψπε ηερε Τηε ΤοµΤοµ
∆ιγιταλ Ασσισταντ Τψπε α µεσσαγε...
Υσερ µανυαλσ

ΤοµΤοµ Συππορτ

ΤοµΤοµ Ναϖιγατιον Αππ φορ ιΠηονε/ιΠαδ.
Αφρικαανσ; ∆ανσκ; ∆ευτσχη; Ενγλιση (ΥΚ)
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Ενγλιση (ΥΣ) Εσπα〉ολ; Νορσκ; Πολσκι;
Πορτυγυσ; Πορτυγυσ δο Βρασιλ; Συοµι;
Σϖενσκα
ΤοµΤοµ Ναϖιγατιον αππ φορ ιΠηονε/ιΠαδ −
Ρεφερενχε Γυιδε
Τηε ΤοµΤοµ Αππ σταρτσ το γυιδε ψου το ψουρ
δεστινατιον υσινγ σποκεν ινστρυχτιονσ ανδ ον−
σχρεεν διρεχτιονσ. Ρουτε συµµαρψ. Αφτερ ψου
πλαν α ρουτε, α συµµαρψ οφ τηε ρουτε ισ
σηοων. Τηε ρουτε συµµαρψ σηοωσ αν οϖερϖιεω
οφ ψουρ ρουτε ον τηε µαπ ανδ τηε εστιµατεδ
τραϖελ τιµε ινχλυδινγ δελαψσ χαυσεδ βψ βυσψ
ροαδσ.
ΤοµΤοµ ΓΟ Μοβιλε αππ φορ ιΠηονε Υσερ
Μανυαλ ΤοµΤοµ−Συππορτ
ΤοµΤοµ Αππ φορ ιΠηονε ιΠαδ Σεριεσ. Αππ φορ
ιΠηονε ιΠαδ − Ρεφερενχε Γυιδε; ΤοµΤοµ
Βλυε&Με Σεριεσ. Βλυε&Με ΤοµΤοµ 2 −
Ινστρυχτιον Μανυαλ; ... ∆ΟΩΝΛΟΑ∆
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ : Το δοωνλοαδ α υσερ γυιδε,
πλεασε γο το τηε χατεγορψ οφ ψουρ εθυιπµεντ,
χηοοσε τηε βρανδ οφ ψουρ εθυιπµεντ, τηεν
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χλιχκ ον τηε µοδελ ωηιχη ψου αρε λοοκινγ φορ.
...
ΤοµΤοµ Υσερ Μανυαλσ
ΤοµΤοµ ΓΟ Μοβιλε αππ − Υσερ Μανυαλ
Λοαδινγ...
ΤΟΜΤΟΜ ΝΑςΙΓΑΤΙΟΝ ΑΠΠ ΦΟΡ
ΙΠΗΟΝΕ/ΙΠΑ∆ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΜΑΝΥΑΛ Πδφ ...
ΤοµΤοµ Υπδατινγ ψουρ αππ Ιφ ψου ηαϖε αν
ολδ ϖερσιον οφ τηε ΤοµΤοµ αππ ον ψουρ ιΠηονε
ορ ιΠοδ τουχη, ψου νεεδ το υπδατε το τηε
λατεστ ϖερσιον οφ τηε αππ βεφορε χοντινυινγ
το ρεαδ τηισ γυιδε. Το δοωνλοαδ ανδ υπδατε
ψουρ ιΠηονε ορ ιΠοδ τουχη ωιτη τηε λατεστ
ϖερσιον οφ τηε ΤοµΤοµ αππ, γο το τηε Αππλε
Αππ Στορε.
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε − Αραχηνα
ΤοµΤοµ Χαρ Κιτ Φορ Ιπηονε Υσερ Γυιδε. 36
παγεσ | ΤοµΤοµ ΓΠΣ Ρεχειϖερ. ΤοµΤοµ Χαρ Κιτ
Φορ Ιποδ Τουχη Υσερ Γυιδε. 26 παγεσ | ΤοµΤοµ
ΓΠΣ Ρεχειϖερ. Χαρµινατ ΤοµΤοµ Ρεφερενχε
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Γυιδε. 60 παγεσ | ΤοµΤοµ ΓΠΣ Ρεχειϖερ.
ΤοµΤοµ Γο 910 710 510 Ινσταλλατιον Ποστερ
Μανυαλ. 1 παγε | ΤοµΤοµ ΓΠΣ Ρεχειϖερ.
ΤοµΤοµ Γο 920 720 520 Ινσταλλατιον Ποστερ
Μανυαλ. 2 παγεσ ...
ΤοµΤοµ ΓΟ − Υσερ Μανυαλ
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε Τηισ ισ λικεωισε ονε
οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ
δοχυµεντσ οφ τηισ τοµτοµ ιπηονε υσερ γυιδε βψ
ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε περιοδ το
σπενδ το γο το τηε βοοκ χοµµενχεµεντ ασ
χαπαβλψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ,
ψου λικεωισε αχχοµπλιση νοτ δισχοϖερ τηε
στατεµεντ τοµτοµ ιπηονε υσερ γυιδε τηατ ψου
αρε λοοκινγ φορ.
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε − χηαννελ−
σεεδσµαν.χοµ
Ηελλο Ι ηαϖε α τοµτοµ τουχη ωατχη βανδ Ι
χαν∋τ χοννεχτ το µψ ιΠηονε 5Σ Ι διδ εϖερψτηινγ
τηρουγη µανυαλ Ι χαν∋τ γετ ιτ δονε Αχχεπτ
>∆εχλινε Αχχεπτερ >Ρεφυσερ Αννεηµεν
>Αβλεηνεν Ατ ΤοµΤοµ, ωε∋ρε αλλ αβουτ ηελπινγ
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ψου γετ αρουνδ.
ΤΟΜΤΟΜ ΑΠΠ ΜΑΝΥΑΛ Πδφ ∆οωνλοαδ |
ΜανυαλσΛιβ
ςιεω & δοωνλοαδ οφ µορε τηαν 652 ΤοµΤοµ
Π∆Φ υσερ µανυαλσ, σερϖιχε µανυαλσ,
οπερατινγ γυιδεσ. Γπσ, Χαρ Ναϖιγατιον Σψστεµ
υσερ µανυαλσ, οπερατινγ γυιδεσ &
σπεχιφιχατιονσ
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε −
ποµπαηψδραυλιχζνα.ευ
∆οωνλοαδ ΤοµΤοµ ΓΟ Ναϖιγατιον ανδ ενϕοψ ιτ
ον ψουρ ιΠηονε, ιΠαδ, ανδ ιΠοδ τουχη.
?Οφφλινε Ναϖιγατιον, Ονλινε Εξπεριενχε Σταψ
υπδατεδ: − Μαπσ ℵ Λα Χαρτε: Σαϖε µοβιλε
δατα ωιτη οφφλινε µαπσ. Τηε αππ∋σ µαπσ αρε
χυστοµιζαβλε, βασεδ ον ωηατ ψου νεεδ ανδ
ωηεν − ψου δεχιδε! − Ωεεκλψ Μαπ Υπδατεσ:
Ηελπινγ ψου στεερ χλεαρ οφ βλοχκεδ ροαδσ ανδ
σταψ ...
ΤοµΤοµ Γπσ Υσερ Μανυαλσ ∆οωνλοαδ |
ΜανυαλσΛιβ
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ςιεω ανδ ∆οωνλοαδ ΤΟΜΤΟΜ Ναϖιγατιον Αππ
φορ ιΠηονε ιΠαδ ινστρυχτιον µανυαλ ονλινε.
Ωελχοµε το ΜανυαλΜαχηινε. Ψου ηαϖε βεεν
συχχεσσφυλλψ ρεγιστερεδ. Ωε ηαϖε εµαιλεδ
ψου α ϖεριφιχατιον λινκ το το χοµπλετε ψουρ
ρεγιστρατιον. Πλεασε χηεχκ ψουρ ινβοξ, ανδ ιφ
ψου χαν τ φινδ ιτ, χηεχκ ψουρ σπαµ φολδερ το
µακε συρε ιτ διδν∋τ ενδ υπ τηερε. ...
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε − η2οπαλερµο.ιτ
Τοµτοµ Ιπηονε Υσερ Γυιδε. (ιΠηονε Υσερσ)
∆οωνλοαδ α φρεε χοπψ οφ Νολο∋σ Πλαιν−
Ενγλιση Λαω ∆ιχτιοναρψ φορ ψουρ ιΠηονε.
Χλιχκ ηερε το ϖισιτ τηε ιΤυνεσ στορε. Ιν µυσιχ: ∗
Τοµ−τοµ δρυµ, α χψλινδριχαλ...
ΤοµΤοµ | Ηοµε
Τηανκ ψου φορ πυρχηασινγ ΤοµΤοµ Ναϖιγατορ
ασ ψουρ ναϖιγατιον σψστεµ. Τηισ Θυιχκ Σταρτ
Γυιδε χονταινσ βασιχ ... το τηε υσερ γυιδε. Υσερ
γυιδε Τηισ γυιδε ισ προϖιδεδ ον τηε Χ∆−ΡΟΜ
ανδ χονταινσ δεταιλεδ ινστρυχτιονσ ον αλλ
φυνχτιονσ. Φορ χυστοµ ινσταλλατιον, αλσο
ρεφερ το τηισ γυιδε.
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Τοµτοµ Χαρ Κιτ Υσερσ Γυιδε −
ολδ.δαωνχλινιχ.οργ
Ι ινσταλλεδ τηε ιΟΣ14 βετα ον τηε ιΠηονε Ξ ανδ
φιναλλψ τηε Βλυετοοτη χοµµυνιχατιον ωιτη τηε
Ριδερ 550 ωασ περφεχτ, βεινγ ποσσιβλε το
ρεχειϖε µεσσαγεσ ον τηε ριδερ∋σ σχρεεν,
ανσωερ χαλλσ, µακε χαλλσ ανδ αχτιϖατε Σιρι.
ΤοµΤοµ Υσερ Μανυαλσ
Τοµτοµ Ιπηονε Αππ Υσερ Γυιδε Ιφ ψου αλλψ
ινφατυατιον συχη α ρεφερρεδ τοµτοµ ιπηονε
αππ υσερ γυιδε βοοκσ τηατ ωιλλ προϖιδε ψου
ωορτη, γετ τηε ϖερψ βεστ σελλερ φροµ υσ
χυρρεντλψ φροµ σεϖεραλ πρεφερρεδ αυτηορσ.
Ιφ ψου δεσιρε το ηυµορουσ βοοκσ, λοτσ οφ
νοϖελσ, ταλε, ϕοκεσ, ανδ µορε φιχτιονσ
ΤοµΤοµ ΓΟ Μοβιλε Αππ φορ ιΠηονε/ιΠαδ −
ΤοµΤοµ Χοµµυνιτψ
Ορ α φαϖοριτε πλαχε ψου∋ϖε αλρεαδψ σαϖεδ.
Τηεν σενδ ιτ στραιγητ το ψουρ ΤοµΤοµ ΓΠΣ
δεϖιχε φορ τυρν−βψ−τυρν ναϖιγατιον τηρουγη
τραφφιχ εν ρουτε.<ΦΝΤ>Συππορτεδ ΤοµΤοµ
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µοδελσ ινχλυδε: ΓΟ 40 / 50 / 60 / 51 / 61 / 400 /
500 / 510 / 600 / 610 / 5000 / 5100 / 6000 /
6100.</ΦΝΤ>
ΤοµΤοµ ΓΠΣ Σατ Ναϖ − Τραφφιχ Αλερτσ,
Μαπσ & Αππσ
ΤοµΤοµ ΓΠΣ Ωατχη Υσερ Μανυαλ τηαν τηισ
τοµτοµ ηολδερ ιπηονε αϖιατιον µανυαλ, βυτ
στοπ ηαππενινγ ιν ηαρµφυλ δοωνλοαδσ. Ρατηερ
τηαν ενϕοψινγ α γοοδ βοοκ γονε α χυπ οφ
χοφφεε ιν τηε αφτερνοον, ον τηε οτηερ ηανδ
τηεψ ϕυγγλεδ ιν ιµιτατιον οφ σοµε ηαρµφυλ
ϖιρυσ ινσιδε τηειρ χοµπυτερ. τοµτοµ ηολδερ
ιπηονε αϖιατιον µανυαλ ισ χοµπρεηενσιβλε ιν
ουρ ...
?ΤοµΤοµ ΓΟ Ναϖιγατιον ον τηε Αππ Στορε
Φιλε Τψπε Π∆Φ Τοµτοµ Γπσ Υσερ Γυιδε Τοµτοµ
Γπσ Υσερ Γυιδε Τηανκ ψου υττερλψ µυχη φορ
δοωνλοαδινγ τοµτοµ γπσ υσερ γυιδε.Μοστ
λικελψ ψου ηαϖε κνοωλεδγε τηατ, πεοπλε ηαϖε
σεε νυµερουσ τιµε φορ τηειρ φαϖοριτε βοοκσ
βεαρινγ ιν µινδ τηισ τοµτοµ γπσ υσερ γυιδε, βυτ
ενδ στιρρινγ ιν ηαρµφυλ δοωνλοαδσ. Ρατηερ
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τηαν ενϕοψινγ α γοοδ βοοκ τακινγ ιντο ...
Ναϖιγατιον αππσ

ΤοµΤοµ Χοµµυνιτψ

ΤοµΤοµ ΓΟ 620 Μεετ τηε ΤοµΤοµ ΓΟ 620 − τηε
σµαρτερ, φαστερ, βεττερ χοννεχτεδ σατ ναϖ. Ωι−
Φι→ χοννεχτιϖιτψ λετσ ψου υπδατε ωιτηουτ α
χοµπυτερ. ςοιχε χοντρολλεδ ηανδσ−φρεε
χαλλινγ ανδ σµαρτπηονε µεσσαγεσ οφφερ
χοννεχτιϖιτψ ωιτη σαφετψ. Ωιτη ΤοµΤοµ
Μψ∆ριϖε, πλαν ρουτεσ ον ψουρ πηονε ανδ τηε
σατ ναϖ ισ ρεαδψ ωηεν ψου γετ ιν τηε χαρ.
ΤοµΤοµ Σπαρκ 3 Υσερ Γυιδε − Υσερ µανυαλσ
Τηε ΤοµΤοµ Ριδερ 550 µανυαλ ισ α 200−παγε
Π∆Φ τηατ ψου δοωνλοαδ φροµ τηε ΤοµΤοµ. Ιτ
ισ αν εασψ ρεαδ ωιτη λοτσ οφ ιλλυστρατιονσ
ανδ αχτιϖε λινκσ το ΨουΤυβε ϖιδεο γυιδεσ. Ι
ρεχοµµενδ ψου γετ το κνοω ...
.

Χοπψριγητ χοδε :
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