Beste leden van MC Grathem,
Na de GPS avond van 30 maart jl. heb ik wat informatie op een rijtje gezet; in bijgaande tekst wil ik jullie enkele tips meegeven
m.b.t. het gebruik van Garmin Zumo GPS systemen.
Het is absoluut niet volledig maar geeft je een duwtje in de juiste richting; mocht je vragen en/of opmerkingen hebben hoor ik
graag van je.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Edwin Brunenberg.
Voorzitter MC Grathem
Tips Garmin toestel:
 Update je kaartmateriaal en firmware regelmatig; dit kan eenvoudig via de site “My Garmin” (update procedure staat in
onderstaande pagina’s, vergeet niet ook de kaarten op je PC te updaten)
 Importeer niet alle routes in een keer in je toestel; met name de Zumo 200 serie wil dan wel eens vast lopen. Liever één
route per keer.
 Om geheugen te besparen is het raadzaam om eerst de oude routes te wissen.
 Met name de 500/550 raakt in de stress als er teveel routes in staan
 Als je na het laden van je route nog maar enkele meters route te gaan hebt, hebt denkt het toestel vaak dat je al bij het
eindpunt bent. Rij een klein stukje weg van het hotel en laad opnieuw. (dit gebeurt meestal bij een matig satelliet
ontvangst, bv tussen 2 heuvels of onder de bomen)
 Een heel enkele keer helpt het niet om de route opnieuw in te laden. Ga dan naar “gebruikersgegevens”, “importeer
gegevens”, “routes”, selecteer de gewenste route en importeer deze route opnieuw.
 Zet herberekenen uit in het toestel
 Als je een route alleen via Mapsource of Basecamp op je toestel zet kan het handig zijn om het GPX bestand als back-up
ook op je SD kaartje te zetten of direct in het toestel:



Neem altijd een kaart mee van de omgeving; ook je Garmin toestel kan defect raken…

Tips routes maken:
 Start en eindpunt stukje uit elkaar leggen met een aparte Waypoint
 Via punten ná een kruispunt leggen
 Zo weinig mogelijk viapunten, Waypoints om stortvloed aan audiomeldingen te voorkomen
 Route nalopen om viapunten te checken. (route dupliceren, herberekenen, inzoomen, dubbelklikken op route links en
via’s checken)
 Kleuren aanpassen bij meerdere routes in een bestand; elke route een aparte kleur
NB: deze informatie is maar een klein stukje van alle Tips & Tricks; kijk ook eens bij de volgende sites, hier staat veel waardevolle
en interessante informatie:
http://forum.gps.nl
http://www.garmin.com/nl/
http://www.garmin.com/nl/support/
https://my.garmin.com
De firma Waypoint (http://www.gps.nl) heeft erg praktische filmpjes online gezet waarin het gebruik van het toestel, software en
aanverwanten worden uitgelegd. Ze hebben een eigen Youtube kanaal waar je alles terugvinden kan:
http://www.youtube.com/user/WayPointGPS?gl=NL
Specifiek voor Mapsource : http://www.youtube.com/playlist?list=PL60507B0BC161FC44&feature=plcp
Bekijk de filmpjes van te voren als je eens een route gaat opzetten; je zal merken dat je er veel baat hebt.
Als aparte bijlage vindt je ook een handleiding welke door Motorvison opgezet is voor Marsource; erg handig als je een keer
ergens vast mee zit.

NB *
Theorie en filmpjes zijn handig maar je moet er gewoon mee aan de slag gaan; maak zelf wat kleine routes in de
omgeving om wat ervaring ermee op te doen voordat je een 20 daagse Europa tour gaat plannen..
NB ** Zoals gemeld op de GPS avond zal het nieuwe programma “Basecamp” te zijner tijd “Mapsource” gaan vervangen; gezien
er nogal wat onhebbelijkheidjes in zitten is het raadzaam om dit jaar nog gewoon met Mapsource te blijven werken.

Up to date houden van je Garmin toestel en het kaartmateriaal
Inloggen op https://my.garmin.com.
Indien nog niet geregistreerd eerst ff je account aanmaken.
Je kan hier dan ook de firmware updaten van je toestel en eventueel andere gadgets downloaden (voertuigplaatjes,
talen etc)

Voor het updaten van het kaartmateriaal kies: “Mijn kaarten”:

Ik kies altijd voor optie 2 omdat de “Garmin Lifetime Updater” altijd aangeeft dat het geheugen te beperkt is op mijn
Zumo. Met de handmatige tool kan ik geheel Europa erop zetten zonder problemen.

Klik op “Garmin Map Update” (optie 2) en vervolgens “Doorgaan” in het Pop up scherm

Vink “Ik ga Akkoord” aan

Kies “Installatieopties” (links onder)

Selecteer de regio welke je op je toestel/PC wil laden. (meestal “Volledige dekking van Europa”)
Vink “Op toestel en Computer installeren”
“OK” drukken (rechts onder)

De bestanden worden nu gedownload; dit kan 2-3 uur duren
De kaarten worden automatisch op je PC en Zumo geïnstalleerd.

Verwijder de oude kaarten van je PC om versie problemen te voorkomen en geheugen te besparen op je PC.
Kies op je PC het “Configuratie scherm” en hierin “Software”
Je ziet dan vervolgens de oude versies van Garmin City Navigator; deze kan je dan deleten.

