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‘Al die MapSource tooltjes die je van het web 
kunt downloaden. Heerlijk dat er mensen bestaan 
die hun kennis GRATIS willen delen’. 

Je Zumo weer als nieuw
Merk je dat je toestel steeds langza-

mer opstart en dat de computer mi-

nutenlang nodig heeft om je Zumo 

te herkennen? Dan zit je apparaat 

waarschijnlijk tot de nok toe voel met 

tracks en routes. Of misschien heb je 

er wel per ongeluk een speelfi lm op 

gezet… Tijd voor grote schoonmaak. 

Pas op: je computer ziet je gps-toe-

stel gewoon als externe harde schijf 

en je kunt dus in een handomdraai je 

toestel naar de eeuwige jachtvelden 

helpen. En de avond voor vertrek bel-

len met Garmin is dan niet zo handig. 

Gebruik dus ruim tevoren de Javawa 

Device Manager. 

Daarmee maak je eenvoudig een 

backup van je hele toestel. En kun je 

vervolgens met hetzelfde 

programma aan de slag 

met opruimen. Door oude 

routes, tracks en onnodige 

stemmen te verwijderen. 

Doe eventueel nog even 

een hard-reset en je toestel 

is weer als nieuw. (Hard-

reset: hou het scherm tij-

dens opstarten rechtson-

der ingedrukt en kies even 

later voor ‘alle gebruikers-

gegevens verwijderen’). 

Vergeet niet vervolgens je 

routes opnieuw te laden! 

Javawa GMTK
Probleem: last minute heb je besloten 

toch maar zo’n mooie kleine laptop 

mee te nemen op reis. Om ter plekke 

de route voor de volgende dag te kun-

nen plannen. Maar ja… hoe zet je nou 

je software en kaarten over? Gewoon 

kopiëren gaat niet werken en zelfs als 

je de oorspronkelijke DVD terugvindt, 

loop je tegen problemen aan met co-

des, oude kaarten et cetera. Met het 

programma Javawa GMTK is dat over-

zetten werkelijk doodsimpel. 

Wat heb je nodig? Een USB-Stickje of SD-

kaartje, minimaal 4 Gb. Download van 

javawa.nl het programma GMTK. Eerst 

start je het programma op computer A 

(waar je kaarten op staan) en en kies voor 

‘Backup’. Heb je meerdere kaartsoorten 

of –versies dan kun je selecteren welke 

je over wilt zetten. Zorg dat het dezelfde 

zijn als die in het toestel zitten!). Je kunt, 

door de ctrl-knop ingedrukt te houden, 

ook meerdere kaarten tegelijk selecte-

ren. Geef vervolgens aan waar de bac-

kup naar toe moet (het usb-stickje of de 

SD kaart dus) en laat het programma z’n 

werk doen. 

Is dat gebeurd, start je op de laptop GMTK 

op (dat je uiteraard ook via dat stickje over 

kunt zetten) en je kiest voor ‘Herstel’. Het 

mooie van GMTK is dat het niet alleen de 

kaarten overzet, maar ook meteen alle 

unlockcodes en digitale handtekeningen 

op de juiste plek zet. Makkelijker kan ècht 

niet! 

Overigens: ook als je één computer 

hebt, kun je met GMTK een backup

 maken. Mòcht je computer dan 

een keer crashen dan ben je 

daar héél blij mee
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