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kaart . Zodra het toestel een route moet berekenen dat over de 

grens van het overlappende deel gaat, kan het toestel daar spon-

taan op ‘crashen’, en dat wil je voorkomen. De oplossing is héél 

eenvoudig: gewoon even de kaart met de foutmelding selecteren 

en kiezen voor ‘verwijder’. Probleem opgelost. 

Bij een andere kaart kreeg ik zelfs de melding dat hij corrupt is. Ken-

nelijk is er ooit ergens een ‘bitje omgevallen’ waardoor het toestel 

dat bestand niet meer kan lezen. Ook verwijderen dus!

Kaarten waarbij je geen waarschuwing krijgt laat je gewoon staan. 

Kennelijk zijn die prima in orde.

Volgende stap in de opruiming is klikken op ‘meer over dit toestel/

SD kaart’. Dan zie je ondermeer hoeveel gpx-bestanden er in staan. 

Kies je voor  ‘beheer’ dan zie je de complete lijst. 

Door op het plusje te klikken, kun je de afzonderlijke bestanden 

openen. Kies dan bij één van de routes voor ‘toon op kaart’ en je 

ziet razendsnel welke route dat precies was en of je die route wilt 

bewaren. Als dat laatste het geval is kun je, door weer op de naam 

van het gpx-bestand te klikken, kiezen voor ‘openen in verkenner’ 

en zo het bestand naar je computer kopiëren. 

Speciale aandacht gaat uit naar de inhoud van current.gpx en even-

tuele archive-fi les: daarin staat je tracklog van wat je allemaal ge-

reden hebt. Het meeste daarvan zul je nooit meer gebruiken, maar 

bekijk het even voor alle zekerheid. Zitten er toch tracks bij die je 

wilt bewaren, dan kun je dat het best doen via Basecamp (ze zit-

ten immers allemaal samen in één gpx-bestand).  Bedoeling is om 

er voor te zorgen dat we alle gpx-bestanden verwijderen.

Daarnaast kun je eventueel nog wat ruimte vrijmaken op je appa-

raat door bijvoorbeeld overbodige stemmen of voertuigsymbolen 

te verwijderen, maar dat is verder niet van invloed op de prestaties 

van je toestel. 

Harde reset
Maar we zijn er nog niet… Om het toestel weer helemaal nieuw te 

maken, willen we ook nog een hard reset doen. Het apparaat gaat 

dan helemaal terug naar de fabrieksinstellingen. 

Dat is heel eenvoudig: schakel het toestel helemaal uit en zet het 

opnieuw aan, terwijl je het scherm rechtsonder ingedrukt houdt. 

Op de vraag ‘wilt u alle gebruikersgegevens verwijderen’ antwoord 

je met ‘JA’. Het toestel start vervolgens opnieuw op en vraagt ver-

volgens zelfs opnieuw in welke taal je wilt werken. Als nieuw uit de 

doos! Dat betekent overigens ook dat je even naar buiten moet om 

het toestel te laten weten waar je bent en hoe laat het is… 

En klaar is Klara! (of Miep, of Bep, hoe je toestel ook heet). 

Hoewel.. de oplettende lezer heeft gezien dat we niet met de meest 

actuele kaart werken. Heb je een lifetime update: koppel dan even 

je toestel aan de PC en start Garmin Express. TIP: heb je een ou-

der toestel: plaats dan even een geheugenkaartje om heel Europa 

te kunnen installeren. En vergeet niet te klikken op ‘details weer-

geven’ en via ‘geavanceerde opties’ te vertellen dat de kaart óók 

op de computer moet komen te staan!

Promotor-service
Twijfel  je welke kaarten je wel of niet moet laten staan? Via ‘extra’ 

– ‘rapportage’ kun je een rapportje online zetten. Stuur die link naar 

promotor@mrgps.nl en we kijken met je mee! Kan een paar dagen 

duren, maar misschien kunnen we helpen.

Motorbeurs Utrecht
MrGPS is ook aanwezig op de Motorbeurs in Utrecht; samen met 

gpscollectief.nl op de stand van Garmin (hal 12 – C044). Daar kun 

je ook terecht met vragen. Neem gerust je toestel mee;  als het niet 

àl te druk is kijk ik er graag even naar.

Mac gebruikers – opgelet!
Werkt je met een apple-mac:  goede kans dat JDM melding maakt 

van een mac-prullenbak. Kan een heleboel ruimte innemen: ver-

wijderen!

Zumo 350/390
Met de standaardinstellingen zal JDM je toestel niet zien: lees op 

javawa.nl wat je moet doen.

Zie voor meer uitleg ook youtube.com/mrgpsnl
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