Hoe laad ik een route op mijn GPS
Het eenvoudigste is je GPS aansluiten op je computer en via verkenner de gedownloade track overzetten.
Track overzetten op je GPS met Windows Verkenner
In welke map de track geplaatst moet worden kan verschillen bij elke GPS.
(Raadpleeg je gebruiksaanwijzing)
Onderstaande beschrijving is voor de Garmin maar werkt in principe ook bij andere merken GPS.

Klik op de gewenste fietsroute op de website dan
opent een nieuwe pagina met informatie over de
route. Klik hier op “Download Route”. Deze wordt
opgeslagen als een “.zip” file in de map “Downloads”.
In deze mao staat de route als een “Track” file (zie
voorbeeld hiernaast)

Sleep in “Verkenner” de track naar de map “GPX”
Klaar.
Ontkoppel je GPS van de computer en fietsen maar!

Hieronder de officiële manier voor Garmin als je beschikt over “Mapsource”


Kies een route op onze website en klik op de
knop “Download”
Downloaden met een “Tablet” of “I-Phone” gaat
niet, je krijgt dan een pagina met computertaal.



Er opent een venster “opslaan als”, of kies voor
de optie “opslaan als”. (afhankelijk van de
webbrowser die je gebruikt)



Sla het bestand op in een map (maak er evt.
een map aan, bv “Bladel”)
Open nu “MapSource die je hebt gekocht bij
Garmin.











Open het gedownloade bestand in Mapsource
Sluit je GPS met een USB kabel aan op de
computer
Klik in MapSource op het icoon “verzenden
naar apparaat”

Er opent een venster, zie rechts.
Controleer of je “Toestel” wordt gevonden,
anders klik je op het pijltje (rechts ernaast) en
zoek je het juiste apparaat.
Klik tenslotte op “Verzenden”.

Let op, je kunt slechts één route (track) downloaden op je Garmin.
Als je een tweede route erop zet wordt de eerste overschreven.
Als je toch meerdere routes op je Garmin wilt zetten doe je dat als volgt:
 Plaats een route op je Garmin zoals hierboven beschreven.
 Ontkoppel de Garmin van je computer (de Garmin schakelt automatisch uit)
 Zet de Garmin weer aan en klik op het icoon “Track beheer”.
 Klik op de nieuwe route, zoek daarna naar “Archive” en klik daar op.
De route staat nu in Archive en je kunt weer opnieuw een route downloaden volgens de beschrijving
hierboven.
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