
GPS Instructie MC de Kraats

Probleemloos gebruik maken van

Garmin GPS Navigatie op de motor



Doel van de instructie

Fijn gebruik maken van je GPS

Van A naar B navigeren

Zelf routes maken en in je GPS zetten

Verspreiden van je route naar anderen

Ontvangen van routes van anderen

Je spullen up to date houden

Gebruik onderweg

• Afbreken route, snelste weg naar huis

• Tussenstop: Tankstation, Geldautomaat, etc. 



4 avonden in totaal

6 januari

Benodigdheden: Hardware en Software

Toelichting functioneren apparaat

Instelmogelijkheden

Verschillen in berekenen en voorkeuren 



4 avonden in totaal

20 januari

Het programma Mapsource

Structuur en layout van het programma

Instellingen en voorkeuren

Gebruik van waypoints



4 avonden in totaal

3 februari

Routes maken in Mapsource

Mogelijkheden en procedures

Diverse functies

Opslaan van gemaakte routes



4 avonden in totaal

17 februari

Routes downloaden van het Internet

Randapparatuur

Updaten van GPS apparaat en Mapsource

Ontwikkelingen en bijzonderheden



Zumo, wat komt er uit de doos ?



En wat heb je minimaal nodig ?

In Doos
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Wat heb je allemaal nodig ?

Software (in doos):
Mapsource:

Programma om routes mee te maken
WebUpdater: 

Programma voor updaten software Zumo
Kaartmateriaal (in doos): 

Informatiebestand bevat van een werelddeel:
Plaatsen
Straten
Wegen

Software (al op Zumo):
Programma om Zumo te bedienen

Kaartmateriaal (al op Zumo):
Informatiebestand bevat van een werelddeel

Plaatsen
Straten
Wegen
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Toch even kort: Principe GPS

Global Positioning System 

GPS draait om Satellieten

Gemaakt door Amerikaanse leger

Sinds 1983 ook voor civiel gebruik

Tot 2000 expres 100 m onnauwkeurig

Europese plannen: Galileo

Nog niet klaar



Toch even kort: Principe GPS

24 Satellieten in baan om aarde

Plus 3 reserve, dus 27 in totaal



Toch even kort: Principe GPS



Toch even kort: Principe GPS



Principes: Wat te onthouden

Satellieten zenden tijdsignaal uit

Afstand = tijd x snelheid 

Snelheid is 300.000.000 m/seconde

Tijdsaanduiding op je GPS klopt altijd 
perfect

Klok op je GPS kun je dus ook niet 
instellen 



Principes: Wat te onthouden

Minimaal 3 satellieten nodig voor 
plaatsbepaling

Minimaal 4 satellieten is best:

Inclusief hoogtebepaling

Meest accuraat

Satelliet signaal is zwak

Binnen nagenoeg niet te ontvangen

Afwijking in bergen, vooral op bergpassen



Principes: Wat te onthouden

Berg
Daar rij jij

Dus niet altijd optimale ontvangst
Dus eventjes minder betrouwbaar
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Evolutie



Instellingen ZUMO 550



Kaartinstellingen

Aanbeveling:
• Kaartdetail: Meest (wel wat trager)
• Kaartweergave (tijdens rijden):  3D
• Voertuig: Pijltje of Motor
• Triplog: Toon. (je kunt dan zien of je
een weg al eerder gereden hebt bij fout
rijden) 



Navigatie Instellingen



Navigatie Instellingen

Aanbevelingen:

Route voorkeur: Snellere tijd

Te vermijden:

• Toeristische routes rijden

– U bochten

– Snelwegen

– Autobahns

– Tolwegen

– Carpoolstroken

– Onverharde weg



Navigatie Instellingen

Aanbevelingen:

Te vermijden:

• Van A naar B rijden:

– U bochten

– Tolwegen

– Carpoolstroken

Hercalculeren:

• Toeristisch rijden: Uit

• Van A naar B rijden: Aan



Instellen thuislocatie

Handig om met 1 druk op knop naar huis te navigeren



Scherm instellingen



Scherm instellingen



Diverse instellingen

Instelling thuislocatie: doe dat thuis en kies dan Huidige locatie, is makkelijker



Diverse instellingen

GPS Modus: Altijd Normaal

Waas/Egnos is een bepaalde instelling 
waardoor GPS nog secuurder maar veel 
trager wordt. Niet doen dus.

Veilige modus

Bediening tijdens rijden niet meer mogelijk



Diverse instellingen

Garmin Lock

Beveiliging middels 4 cijferige pin code

Doe dit thuis

• De thuislocatie is een veilige locatie, dan is pin 
niet nodig

• Mocht je pin vergeten dan kun je thuis in ieder 
geval je ZUMO nog opstarten



Apparaat ID en SW versies

Heb je al snel nodig bij problemen en contact met bijvoorbeeld Waypoint



Verschillen 550 en 660



Verschillen 550 en 660


