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Eindelijk van die 
roze lijn af!
In mijn video-review over de nieuwe Zumo 590 zat ik weer op mijn stokpaardje: cru-
ciaal voor motornavigatie is de afl eesbaarheid in zonlicht! We zitten nu eenmaal 
open en bloot en rijden het liefst met een zonnetje op de helm.  Ten tijde van de vori-
ge Promotor had ik het apparaat nog niet in de zon kunnen testen; inmiddels wel. 
De afl eesbaarheid van de Zumo 590 is sterk verbeterd. 

D at grote verschil blijkt vooral wanneer je de zon in de rug 

hebt. De andere kant op rijdend scoort de concurrentie ei-

genlijk even goed. Dat heeft met kleurstelling van het 

scherm te maken. Gelukkig kunnen we ook daar wat in rommelen 

De Zumo 340, 350, 390, de Navigator V en ook de 590 werken met 

zogeheten  kaartthema’s. En het leuke is: die kun je eenvoudig zelf 

aanpassen! Bij de andere Zumo’s kun je daar ook wel iets mee, via 

de zogenaamde ‘typ-fi le’. Maar dat is een stuk complexer en raad 

ik niet aan. Daarom excuus: dit verhaal is alleen relevant voor de 

gebruikers van bovengenoemde modellen.

Hoe werkt het?
Eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt wat basis-computervaardigheid 

nodig, maar het is zeker geen ‘rocket-science’. Sluit je toestel aan 

op de computer en ga naar (ja, daar is hij weer!) www.javawa.nl/

zumokleuren.html. Kies voor ‘bestand kiezen’ en blader naar het 

toestel; ga naar de map ‘themes’ en daarbinnen ‘map’. Je ziet een 

aantal ‘ktmf’-bestanden. Kies voor ‘Nederland – openen’ en ver-

volgens ‘inlezen’.

Met de functie van javawa stel je de kleuren van de verschillende 

wegen en ondergronden in.

Vóór je begint 
Pas eerst wat zaken bovenin aan. Kies voor een nieuwe fi lenaam 

en title. De title is de naam die je straks in het toestel ziet. Noem 

het bijvoorbeeld ‘eigen thema’. 

De drie velden daaronder kun je gewoon laten staan. Laat ook het 

vinkje staan. Je mag het wel even weghalen, dan zie je meteen de 

functie ervan. Maar plaats het daarna weer terug. 

Vervolgens kun je aan de slag: in de tabel zie je de standaardinstel-

ling binnen het thema ‘Nederland’. Advies: laat de kleuren in de ko-

lom ‘night’ even met rust maar kijk eerst naar ‘day’. Meestal zul je 

immers overdag rijden. 

Ook met ‘day’ kun je de achtergrond donker maken, met hoog 

contrast als gevolg.

Het schema hieronder komt uit de Zumo 350. Daarbij valt op dat 

de kleur van ‘LAND’ erg groen is. Dat levert wel een heel contrastrijk 

beeld op, maar bijvoorbeeld de groene wegen in de motorkaart 

worden erg lastig zichtbaar. Als je klikt op dat groene vakje, ver-

schijnt onderin een balkje waarin kleurcodes staan.

Vervolgens zie je 

meteen de inhoud 

van het gekozen 

kleurschema:
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