extra kaarten op Garmin 800\810 plaatsen
extra kaart op GARMIN plaatsen
sluit je GARMIN aan je computer
open je verkenner
je krijgt het volgende beeld
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om extra kaarten te plaatsen heb je een SD-kaartje nodig met voldoende ruimte
ik heb een kaartje van 8 Gb, dit is voldoende
er zijn diverse kaarten in omloop:

de kaarten plaats je op de micro SD kaartje in de map \GARMIN
je ziet hier 5 kaarten:
CN 2014 Benelux
CN 2014 West Europa
OFM BNL
OFM West Europa
Mont van Toon

City Navigator Benelux, (standaardkaart van GARMIN)
City Navigator West Europa (standaardkaart van GARMIN)
Open Street Map Fietskaart van de Benelux
Open Street Map Fietskaart van West Europa
Open Street Map kaart van Mont Ventoux route

De open steet maps zijn te downloaden van openfietsmap.nl
er staan altijd twee versie op
1 versie is om op je PC te installeren om te gebruiken met Garmin Basecamp
1 versie is rechtstreeks op je Micro SD kaart te plaatsen dit is een .img bestand
op www.garmin.openstreetmap.nl kun je zelf je kaart samenstellen en download
!!! Kopiëren kan lang duren: voor een 3 GB kaart circa 5 uur

extra
kaarten
op Garmin
plaatsen
nadat je de kaarten op de
sd kaart
heb geplaatst
krij800\810
je het volgende
beeld

ga naar menu >

> Systeeem > Kaart > Kaarinformatie (selecteer kaart)

je krijgt dan de kaarten te zien die je wilt gebruiken
in volgorde zie:
- OFM West Europa
- OSM generic routable : dit is de Mont van Toon kaart (handmatig)
- OpenFietsmap BNL
- CN Europa NT 2014.10 (de Garmin City Navigator kaart)
- INTL Standard Basemap ( hele globale standaard kaart geen detail)
tips:
als je wilt navigeren met je Openfietsmap over langere afstanden
wil hij nog wel eens weigeren. Er zijn dan teveel punten die hij moet berekenen
je kunt dit oplossen door "snelwegen vermijden uit te schakelen"
de kaart ziet de fietspaden ook als snelwegen, en gaat daardoor allerlei
weggetjes binnendoor zoeken.
de City Navigator berekent je koers als snelste, maar je hebt dan minder detail.
voor de Benelux zou ik altijd de Openfietsmap gebruiken
Voor frankrijk gebruik ik de Mont van Toon kaart
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