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GPS INSTELLINGEN

GARMIN
Voordat je de 2 tracks laat inladen door ons.
Onder Navigatie voorkeuren alvorens de track ingeladen wordt
• Herberekenen: UIT
• Te vermijden: Niets
• Aangepast vermijden: Alles uit.
• Hulp voor de bestuurder – Verkeer: Uitschakelen (590/595/XT)
Andere instellingen kunnen leiden tot foutief berekenen van de route.
Wij laden de tracks op je Garmin. Deze kun je terugvinden onder “Sporen” op je GPS (dus niet
in de reisplanner). Selecteer de track, en kies in het menu voor “Converteer naar reis”.
Eventueel maak je de track ook nog zichtbaar op je GPS in de kleur van je keuze. Dit doe je
nogmaals voor de tweede track.
RIJDEN:
In de reisplanner vind je nu 2 routes terug. Selecteer de route van je keuze (normaal of
Adventure) en start de route vanaf het begin (volgende bestemming: Begin). Het beginpunt
ligt aan de kerk, dus start de route voordat je daar bent.
Herberekening uit: De originele route blijft zichtbaar op je GPS. Als je van de route bent
afgeweken navigeer je zelf terug naar de route. De route niet stoppen
Gebruik van verkeersinformatie (via Garmin Drive App)
Alleen Garmin 590/595/XT. Deze kunnen omleiding suggereren bij files en dergelijke.
Accepteren van zo’n omleiding kan tot gevolg hebben dat de route volledig opnieuw
berekend wordt.
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TomTom
Voordat je de tracks laat inladen door ons.
Onder Instellingen-Routeplanning schakel je in:
• Snellere route: Vraag het mij niet.
• Snelste route: Aan
• Vermijd op iedere route: Niets
LET OP:
De TomTom kent geen optie om herberekenen uit te schakelen.
Als je van de route afwijkt zal de TomTom je via de snelste weg weer terug naar de route
sturen.
RIJDEN
Als wij de 2 tracks op je GPS gezet hebben kun je die vinden onder “Mijn Routes”. Selecteer
de gewenste route, druk op Rijd en kies dichtstbijzijnde punt op de route. Het beginpunt ligt
bij de kerk.
Gebruik van verkeersinformatie (via Bluetoothverbinding met GSM)
TomTom 400 en nieuwer. Bij TomTom Services vanaf zal verkeersinfo altijd aanstaan, dit
heeft tot gevolg dat de TomTom tijdens de rit mogelijk de route gaat aanpassen bij
verkeershinder. Dit is niet uit te schakelen, tenzij je de Bluetooth data verbinding tussen de
GSM en de TomTom verbreekt.

