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Wintertijd: 
tijd voor een 
grote beurt!
Net als je motor, vraagt ook je Zumo om wat periodiek onderhoud. In de loop van de 
zomer zul je er een hoop mee gereden hebben; tijd om het apparaat een beetje op te 
ruimen. En zeker als je wellicht hebt zitten ‘knutselen’ met kaarten en het toestel 
daardoor wat van slag is geraakt. De winter is een mooie periode voor dat klusje!

V oor die grote beurt is er een handig tooltje. We bespraken 

het al eerder beknopt. Ditmaal wat uitgebreider: de Java-

wa Device Manager (JDM). Je kunt het gratis downloaden 

via javawa.nl.

Het werkt heel eenvoudig: je sluit je toestel aan op de computer 

en start JDM. Het programma zal automatisch het toestel en de 

eventueel aanwezige geheugenkaart scannen (laat die geheugen-

kaart dus gewoon zitten!). 

Vervolgens zie je een scherm als bovenstaande afbeelding. 

Merk op: er staat ook een ‘backup’ knop. Daarmee kun je op je 

computer een reservekopie maken van je toestelinstellingen en 

geïnstalleerde kaarten. Ook al staan er foutmeldingen: het kan geen 

kwaad eerst even een backup te maken. 

Rommeltje
Ik heb hier opzettelijk een beetje een ‘rommeltje’ van het toestel 

gemaakt en met name bewust wat ‘verkeerde’ kaarten geladen.  

Met verkeerde kaarten bedoel ik dat er dànwel een bepaalde kaart 

dubbel geladen is, dànwel dat er bijvoorbeeld verschillende versies 

van de kaart op het toestel staan. Dat is een veelvoorkomende oor-

zaak van problemen onderweg.

En inderdaad: uit het onderstaande scherm blijkt dat het toestel 

helemaal in orde is, maar dat de geheugenkaart twee waarschu-

wingen en drie fouten oplevert. 

Klik je dan op ‘beheer kaarten’ dan verschijnt afbeelding 2:

Door te klikken op één van de regels met een foutmelding zie je 

waar JDM ons voor wil waarschuwen. In dit geval een dubbel pro-

bleem: we hebben te maken met overlappende kaarten en boven-

dien is één van de kaarten niet ontgrendeld. 

Dat laatste gebeurt als je hebt zitten experimenteren met illegale 

kaarten, maar kan ook volkomen te goeder trouw gebeuren. Bij-

voorbeeld als je op de club een route vanuit mapsource naar je 

toestel hebt gezet waarbij per ongeluk een stukje kaart  is meege-

komen. 

Overlappende kaarten krijg je als je bijvoorbeeld in het interne ge-

heugen de Benelux had staan en daarnaast heel Europa op de SD 
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