
4e GPS Avond MC de Kraats

Registreren van producten.

Gebruik van “My Garmin”

Kaartenbeheer en software downloads.

Activeren Lifetime Update.

Werken met Tracks.

Onroute Motorkaart.

Routes downloaden van internet.

Aanvullende 660 Info.



Waarom registreren van producten

Altijd up to date informatie

De locatie om nieuw kaartmateriaal te 
downloaden.

Ook de locatie om de software van je Zumo
te controleren en bij te werken.

Specifieke mogelijkheid om meerdere 
downloads te verzorgen naar verschillende 
PC’s



Een nieuwe account aanmaken.
Ga naar www.Garmin.nl en klik op “My Garmin”  

Klik op het nieuwe scherm op “account aanmaken”

Vul de gevraagde gegevens in, klik op “doorgaan” 
en je account is actief.

http://www.garmin.nl/


Inloggen via My Garmin

Maak snelkoppeling op het

bureaublad of ga naar 

www.garmin.nl

Klik op “My Garmin”

Vul naam en wachtwoord

In en klik op “aanmelden” 

Je komt op jouw screen.

http://www.garmin.nl/


My Garmin Handleidingen

Alle Handleidingen van Garmin.

Ga naar Support en zoek de handleiding 
van je keuze.



Je eigen Garmin-page.

Producten registreren.

Kaarten en downloads beheren.

Geregistreerde producten bekijken.



Registreren van producten.

Producten registreren aanklikken

Gegevens invullen en “doorgaan” aanklikken.



Het product is geregistreerd.

Mogelijkheid om je aan te melden voor 
kaartupdates, nieuwe software e.d. 



Geregistreerde producten bekijken

Eerder geregistreerde producten worden 
hier gemeld.

Het aanklikken van het product geeft verder 
gegevens van het apparaat.



Kaartmateriaal Mapsource.

Kaartmateriaal ontwikkelt zich.



Kaartmateriaal / Gouden regel.

Uiterst belangrijk dat het op de PC aanwezige 
kaartmateriaal correspondeert met de versie 
van je ZUMO.

Update je de PC-kaarten vervang dan ook 
gelijk het materiaal op de ZUMO

Alleen dan is de correcte werking van 
Mapsource op de GPS gewaarborgd.



Kaarten beheren

In myMaps worden de 
gedownloade kaart-
producten weergegeven.

Klik “kaartdownloads” 
aan en specifieke info 
wordt weergegeven. 





Het up-to-date houden van je 

soft- en hardware.

3 aandachtspunten t.w.;

De software van je Zumo

De software van Mapsource op je computer

Je kaartmateriaal op Zumo en Mapsource



Software van je Zumo

Via “My Garmin” inloggen en checken  of 
nieuwe software voorhanden is.

Indien dit het geval is de aangegeven 
procedure volgen. 

Bij het hernieuwd aansluiten geeft de 
aanduiding “software is momenteel up-to-
date” aan dat het systeem is bijgewerkt.



Software van Mapsource op je 

compter
In Mapsource simpel “help” venster in de 
menubalk

Klik op “controleren op nieuwe software”

Computer maakt verbinding via internet en 
download de nieuwst versie.

Melding “Geen nieuwe software 
voorhanden” geeft aan dat u de laatste 
versie heeft.



Kaartmateriaal op Zumo en 

Computer.

2 mogelijkheden;

Via 1-malige aanschaf van 
kaartmateriaal

Via 1-malige aanschaf Lifetime update



Activeren Lifetime Update

Ga naar de Garmin site (www.garmin.nl)

Klik op het gedeelte van de site dat verwijst 
naar de Lifetime update.

http://www.garmin.nl/


Ga via de aangegeven link naar 

de ontgrendel pagina en geef de 

unieke code in die op je lifetime

kaart staat.



Sluit je GPS aan op de computer.

In het scherm wordt melding gemaakt van 
de beschikbare en geregistreerde GPS-
toestellen. Maak vervolgens keuze. 



Wacht tot de gereedmelding
verschijnt en klik vervolgens op start 
om de downloadmanager te starten.

Indien niet automatisch wordt 
gestart, klik op “click-here” en het 
downloaden zal starten.



Maak een keuze waar 
je het gedownload 
bestand wil opslaan.

Klik op “opslaan” en 
het vervolgscherm 
verschijnt. 



Door “launch” aan te klikken vervolgt het 
proces met uitpakken van de bestanden.

Een nieuw menu verschijnt. Klik op 
“volgende” om te installeren.



Plaats een vinkje voor akkoord, en klik op 
volgende.

De computer start met het aanmaken van 
de nieuwe bestanden.



Mapsource bijwerken op 

meerdere PC’s
Binnen de gestelde periode is het 
mogelijk om meerdere PC’s te updaten.



Vervolge installatieprocedure.

Sluit de GPS aan op de computer.

Start het downloaden via de link.

Ontkoppel de GPS nadat het download 
proces is gestart.

Melding verschijnt “Update is 
geïnstalleerd op uw PC maar bijwerken 
van de GPS is mislukt”



Het werken met Tracks en Triplogs

Tracks: de “broodkruimels” van je rit.

Worden altijd opgeslagen op de GPS.

Zijn terug te halen via je computer.

Zijn te bewerken na te zijn opgeslagen.

Geven informatie over snelheid, hoogte, 
tijd en afstand.



Triplogs omzetten naar routes.

Meest eenvoudig is een Triplog op je GSM 
om te zetten naar een route.

Vervolgens kun je de route in z’n geheel naar 
de PC halen en bewerken of opslaan.

“Kies Opslaan als route” voor Tracklogscherm



Triplogs omzetten naar Routes.

Selecteer de gewenste track en de Zumo zet 
de track om in een Route.

Ga naar “wijzigen” en geef de route een 
corresponderende naam. 

Het nieuwe routebestand wordt opgeslagen 
onder “Routes”



Ophalen van je Tracks en Routes.

Sluit je GPS aan op de PC en klik op

In het submenu gewenste

keuze maken, en “ontvangen”

aanklikken. 



Ophalen van je Tracks en Routes
De gegevens worden 
opgehaald.

In het scherm worden de     
Opgehaalde info weerge-

gegeven.



Tracks op het scherm.

Op tabkaart staan de ActiveLog’s. 

Aanklikken van “track” en “weergeven op 
kaart” geeft aan waar het punt op de kaart is.



Tracks formeren tot nieuwe route.

Selecteer de tracks waarmee je de route wil 
maken en koppel ze.



Tracks formeren tot nieuwe route.

Verwijder de niet gebruikte tracks en sla het 
Track bestand op.

Gebruik WinGDB3 vs 3.50

www.sackman.info

Zoek het Track bestand.

Converteer het bestand.

Sla het routebestand op.

http://www.sackman.info/


Route profiel bekijken.



Gebruik van de OnRoute Motorkaart.

Zoekt de “mooie” weggetjes die zich bevinden 
tussen begin en eindpunt van je route.

OnRoute draait compleet in Mapsource.

Wordt op de PC of Laptop geladen en ver-
volgens gekopieerd naar de GPS. 

Gebruik je door in je GPS het kaartbestand te 
activeren. Het EuropeNT bestand schakel je uit.

Het 3D bestand blijft geactiveerd. 





Activeren van de OnRoute

Motorkaart.

Onroute Motorkaart + NT 3D aanvinken.



Terug naar de Normale instellingen.

Verwijder Onroute vinkje. 

Plaats vinkje bij CN Europe NT 



Problemen bij Onroute en Mapsource

Indien kaarten geblokkeerd blijven, Mapcource
software versie wijzigen.

Ga naar www.onroute.nl en download patch.

http://www.onroute.nl/


Routes downloaden van internet.

Basisregel: Altijd hercalculeren op de PC.

Download van betrouwbare sites.

Voorbeelden: www.gpstracks.nl

www.motorroutes.org

www.motoeren.nl

http://www.gpstracks.nl/
http://www.motorroutes.org/
http://www.motoeren.nl/


Zumo 660 > Zum 550 

Lane assistant – makkelijkere bewegwij-
zering bij verkeersknooppunten.

Vooraankondiging 

Weergave van de actuele situatie.



Schermafbeelding Zumo 660 

Duidelijke melding “Afstand tot volgende 
afslag” 

Melding van de actuele snelheidsbepalingen.



Instelbare datavelden.

Zowel linksonder als rechtsonder kan naar 
wens diverse datavelden worden ingevoegd.

Via “touch” in submenu te selecteren.



Keuze uit diverse datavelden:

Snelheid

Koers

Hoogte

Maximale snelheid

Div. gemiddelden (snelheid, tijd )

Zonsop- en zons ondergang

Max. Snelheid



Triplog.

Hoogteprofiel van de rit.

Stijging en daling in meters tijdens de rit.



Zumo 660 > Gadgets

Mogelijkheid om op de GPS rijrichting 
om te keren (reverse Points)

Op scherm draaien van de bestemming 
of de route.

Help programma

Taalgids

Wereldklok

Calculator



Verdere bijzonderheden:

Snelle rekenaar – makkelijk bij veel 
verkeerd rijden of snelle routewisselingen.

Breedbeeldscherm

Bebouwing in 3D

Het Ontbreken van knoppen.



Unflag en herberekenen

Vraag:

Unflagged route op Zumo

Ben je na herberekenen route kwijt ?

Antwoord: JA

Unflagged route niet herberekenen



Bestandstructuur Zumo



Bestandstructuur Zumo



Bestandstructuur Zumo



Dus wat weten we na 4 GPS avonden ?

+ of

=  Meer ontspanning  en 
Veiliger Rijplezier !


