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Hans Vaessen  |  MrGPS

MrGPS over: Back-ups, frisse 
Zumo’s en navigatiestemmen
Als het kalf verdronken is, dempt men de put. En dan liefst op de avond voor 
het vertrek naar Noorwegen, Vogezen of Pyreneeën. Nog even een laatste 
check van de routes - start je gps-toestel ineens niet meer op of crasht je 
computer. En installeren op de laptop wil ook al niet lukken. Aaarghhh!

In deze afl evering van MrGPS bespreken we enkele uiterst 

nuttige, maar ook leuke tooltjes voor je Garmin, die je gratis 

van het net kunt halen. Twee daarvan zijn gemaakt door 

een fanatieke Nederlandse Garmin gebruiker: Javawa. Geweldig 

dat er lui zijn die uit hobby anderen zo weten te helpen (overi-

gens kun je op zijn site www.javawa.nl een bijdrage leveren om 

je erkentelijkheid te tonen). ■

De Mapsource videocursus is klaar!!
In de vorige Promotor maakten we al melding van de 

MrGPS MapSource Videocursus. We hadden het toen over 

twee uur cursus. Tijdens de realisatie zijn we nog eens 

gaan grasduinen in de vele vragen die we in de loop van 

de tijd tegenkwamen. De cursus is dus aanzienlijk uitge-

breid. Verdubbeld zelfs. Vier uur video-instructie op een 

dubbele DVD ROM, verdeeld over 23 afl everingen! Ook 

Javawa GMTK en Device Manager worden besproken.

Het slechte nieuws is dat hij door de dubbele lengte iets 

duurder is geworden (€29,90 in plaats van 24,90). Het 

goede nieuws: de introductieprijs voor promotor-abon-

nees blijft gelijk: als je bestelt voor 1 juli a.s. betaal je als 

abonnee €19,90, daarna €24,90). 

Bestellen
Bestel de cursus-DVD in de webshop 

anwbmotor.nl/webshop/gps

Maak je eigen navigatiestem!
Vervelend om vrouw en (klein)kinderen een weeklang te 

moeten missen? Dan neem je ze toch mee! Met het gra-

tis programma Garmin Voicestudio (garmin.com\voice-

studio) kun je je (klein)kinderen de navigatieaanwijzingen 

laten inspreken. Leuk om te doen en heel gezellig onder-

weg. 

TIP: zorg dat je korte stiltes er even uitknipt. Dat gaat heel 

eenvoudig en voorkomt dat de aanwijzingen onnodig 

hakkelig worden. Probeer ook op een wat constante toon 

te spreken: één woord kan immers in verschillende zinnen 

gebruikt worden.

TIP: het werkt niet met alle toestellen: eerst even testen 

voor je een middag met de (klein)kinderen gaat zitten.

TIP: Er zijn meer mogelijkheden: google maar eens op 

‘garmin voice editor’. 

Maak van je Garmin je beste toermaat!

Het maken van een mooie motorroute met het Garmin 

programma MapSource is niet zo heel moeilijk. En toch 

komt het regelmatig voor dat je onderweg aanloopt tegen 

vervelende verrassingen waarbij de route blijkt af te wij-

ken van wat je thuis achter de computer had bedacht. Met 

alle ergernis van dien! Want àls je dan eindelijk de tijd hebt om te gaan toeren 

wil je ook honderd procent genieten…

Daarom nu een complete videocursus op twee DVD’s. Be-

kijk de video’s op de computer, zet ‘m op pauze en doe 

de handelingen gewoon na. In je eigen tempo! En begrijp 

gaandeweg wat er mis kan gaan en hoe je dat voorkomt. 

Met aandacht voor het downloaden en zelf maken van 

routes, voor de routeringsinstellingen en kaartsoorten. Hoe zit dat nu precies 

met dat herberekenen; hoe ruim ik m’n toestel op. Maar 

ook: wat kan ik met Google Earth en andere handige tools 

zoals Tyre, ITNconv en GMTK?

Een dagje studie waar je járen plezier van gaat hebben!

Systeemeisen:  eenvoudig; als je beschikt over een PC 

met DVD-speler en een actuele browser dan is die vrijwel 

zeker geschikt. Heb je toch problemen bij het afspelen: de 

individuele afl everingen staan in de map movies en kun je 

eventueel naar je harde schijf kopiëren.
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Videocursus 

Garmin MapSource®

Maak zelf de mooiste motorroutes!
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Let op: de binnenzijde van deze verpakking bevat een code: 

registreer daarmee deze DVD en blijf gratis op de hoogte van updates! 

Ga naar www.mrgps.nl

Prijs: € 29,90  |  © Enovate media/MrGPS® 2012  |  www.anwbmotor.nl  |  www.mrgps.nl

• Voor gebruik op de computer

• Tips, trucs en valkuilen!

• Voor beginner en gevorderde

•  Vier uur video op dubbele 

DVD-ROM

Speciaal voor 
de motorrijder

dvd_sleeve.indd   1

22-05-12   16:58

PRO_cursus CD.indd   52 29-05-12   19:02


		2012-05-29T19:04:44+0200
	Preflight Ticket Signature




