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12 de Mio Cyclo 300 serie: een update 
 

In januari 2013 kwam een ingrijpende update beschikbaar voor de Mio Cyclo 300/305 serie. 

Ook Mio Share werd flink vernieuwd door een update. Daarom brengen we, zoals beloofd, 

de volgende wijzigingen aan in de tekst van GPS Wijzer, 6
e
 druk, derde editie. 

 

Hoofdstuk 12.1| Haal meer uit je Cyclo laatste alinea, lees: 

Omdat je Cyclo-handleiding – zie Mio Share > pull down menu bij inlognaam rechtsboven > 

Documentatie > Cyclo 3xx Aan de slag Dutch – helder is, leggen we hier accenten en 

bespreken we vooral een aantal zaken die daarin niet voorkomen. 

 

Hoofdstuk 12.2 | De voorbereidingen: instellingen en kaartbeeld  lees bij de volgens drie 

items: 

Kaart Oriëntatie: kies Track (boven), heet elders in dit boek ook Koers boven; toont steeds 

het te volgen pad boven in het scherm. 

Route opties: kies met de toetsen naar links en naar rechts je vervoermiddel; kies daar wat 

je wilt toestaan of vermijden. 

 

Hoofdstuk 12.3.2 | Soorten navigatie ‘Let op t/m gedeeld”, lees: 

Als je je gps uitzet, wordt de navigatie na opnieuw aanzetten vanzelf weer opgepakt. Er 

wordt je gevraagd of je de opname van de geschiedenis wilt voortzetten. 

 

Hoofdstuk 12.3.4 | Navigeren naar een coördinaat laatste alinea, lees: 

Je Cyclo kent geen naam toe aan je wpt’s in Favorieten. Hij bewaart ze met de coördinaten 

als naam. Je wpt’s zijn geordend op aanmaaktijd als je  ziet; de ‘jongste’ staat bovenaan. 

Ook kun je via je wpt op de kaart bekijken. Wel kun je alle opgeslagen items een naam 

geven. Zie de eerstvolgende Tip op pagina 123, waarvan hieronder de gewijzigde tekst staat. 

 

Pagina 123, bovenste tip, lees: 

Tip: Adressen en poi's worden op naam opgeslagen in Favorieten. Die naam kun je 

niet wijzigen. Wpt's via Coördinaat of Punt op kaart aangemaakt kun je een eigen 

naam geven via Instellingen > Beheren > Favorieten > naamveld > potlood > voer 

naam in > accepteer. Doe dat direct, voordat je vergeet wat je zojuist invoerde. Elk 

opgeslagen item kun je verwijderen via Instellingen > Beheren > kies categorie > kies 

item > prullenbakje > Ja, of van naam veranderen via het potlood. 

 

Hoofdstuk 12.3.5 | Navigeren naar een Punt op kaart p.123 eerste alinea, lees: 

De optie Coördinaat kun je ook gebruiken om een wpt te markeren, bijvoorbeeld de 

vindplaats van een zeldzame plant. Activeer de optie, onderbreek de navigatie, tik op Go en 

op  en geeft het wpt een naam. 

 

Hoofdstuk 12.3.5 | Navigeren naar een Punt op kaart p.123 tweede tip, lees: 

Tip: Als je tijdens een rondtocht de navigatie stopt of je gps uitzet (of als die via de 

slaapstand vanzelf uitgaat tijdens een pauze), zie je niet meer hoever je nog moet: je 

gps berekent de route opnieuw helemaal rond. Voorkom dit door met je pc altijd een 

afstand van 50m of meer tussen begin- en eindpunt van je track te creëren. 
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Hoofdstuk 12.3.6.a | Tochten via de functie Surprise Me navigeren eerste twee zinnen ‘Tik 

je …t/m … en ga!’, lees: 

Tik je op het icoon Surprise Me, dan kun je een afstand of een tijd plus gemiddelde snelheid 

invoeren op basis waarvan je gps je drie tochten voorstelt. Je kiest eerst of je een rondtocht 

(lus) wilt rijden of een tocht naar een bestemming (adres, poi, favoriet of punt op kaart). 

Voer je wensen in en laat je toestel rekenen. Van de drie voorgestelde tochten kunt je via 

het berg-icoon eerst de drie hoogteprofielen nog bekijken. Kies een tocht en ga! 

 

Pagina 124, kopje Hoe maak je tochten? eerste zin ‘Via … t/m … tekenen’, lees: 

Via Mio Share Mijn Tracks > Nieuwe track maken (zie hoofdstuk 12.5.1) kun je zelf tochten 

tekenen. 

 

Hoofdstuk 12.3.6.c | Een Training navigeren eerste zin ‘Met … t/m … Calorieën’, lees: 

Met Hoofdmenu > Training kun je trainen op Afstand + Snelheid, op Tijd + Snelheid of op 

Calorieën. 

 

Hoofdstuk 12.3.6.d | Een Geschiedenis opnemen en navigeren derde alinea ‘Je opname … 

t/m … workout maken’, lees: 

Je opname wordt onder Geschiedenis bewaard. Je kunt hem daar aantikken en de gegevens 

nalezen en/of noteren. Via Overzicht kun je zelfs je statistieken in het totaal of per 

tijdseenheid bekijken. Je kunt hem opnieuw navigeren en ook die rit opnemen, zodat je je 

prestaties na afloop kunt vergelijken. Zo kun je van een vast rondje een workout maken. 

 

Pagina 126, kopje Geen wpt’s, toch wpt’s na de laatste zin ‘Via … t/m .. ernaartoe.’ een 

toevoeging, lees: 

Wil toch liever met de hand wpt's invoeren dan kan dat ook. Heeft je bestemming een 

adres, dan kun je dat invoeren en opslaan als favoriet. Via Navigeer > Punt op kaart > maak 

favoriet en ook via Navigeer > Coördinaat > voer coördinaten in > maak favoriet sla je wpt's 

op die je via Instellingen > Beheren een naam kunt geven; doe dat laatste steeds na ieder 

wpt, anders zijn ze al gauw onherkenbaar. 
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Hoofdstuk 12.5.1 | Mio Share is geheel vernieuwd; lees: 

We gaan ervan uit dat je Mio Share volgens de aanwijzingen in de handleiding hebt 

geïnstalleerd. Check op updates en stel je taal in (beide linksboven; kies Dutch als taal). 

Zodra je een ‘geschiedenis’, een tracklog dus, in je gps hebt staan, kun je die uploaden. Dat 

gebeurt automatisch zodra je je gps met Mio Share verbindt. De geschiedenis wordt 

daarmee meteen openbaar. Doe het dus alleen als je een tocht hebt gemaakt die de moeite 

van het openbaar maken waard is. De gegevens die je terug kunt lezen via Mijn Tracks > 

Mijn Opnames zijn véél minder dan de gegevens die je in je Cyclo kunt bekijken. Wil je al je 

gegevens bewaren, verwijder dan niet je geschiedenis van je Cyclo, maar bewaar hem onder 

een herkenbare naam. Verwijder je in Mio Share een opname via potloodje > prullenbak, 

dan blijft hij toch onder Verkennen zichtbaar. Elke opgeslagen track, ook van anderen, 

kunnen je via Track als favoriet markeren opnemen in je lijst van Opgeslagen tracks.  

Via Verkennen kun je op de kaart of met de zoekbalk op plaats en gewenste afstanden 

tracks van anderen zoeken. Met de zoom-tool of door te dubbelklikken op kaarttegels 

verklein je je zoekgebied. 

Rechts komt een lijst. Beweeg erover met je muis en je ziet de routes. Klik op het 

rechtericoon en je kunt via het download-icoon rechtsboven (Track downloaden als GPX-

bestand) de tocht opslaan op je harde schijf en dan in je gps zetten. 

Met Mijn tracks > Nieuwe track maken kom je in de kaart waar je zelf tochten kunt maken. 

Bij Kies kaart zoek je het gewenste kaartbeeld. Fiets mooiste geeft, in groen, mooie wegen. 

Knooppunten geeft inderdaad de knooppunten weer. Links, bij routering, kun je kiezen of je 

onverharde wegen wilt accepteren of uitsluiten (+ of – onverh.). Manueel betekent 

handmatig een track tekenen. Je kunt daarmee tracks maken waar je maar wilt: over wegen 

die niet in de routering van de kaart zijn opgenomen (bijvoorbeeld in Oost-Europa) en ook 

door gebieden waar geen wegen op de kaart getekend zijn (bijvoorbeeld over een strand of 

een zoutvlakte). Geen probleem als je de kaart niet in je Cyclo hebt: de track ligt vast! 

Routes maken: klik op je startpunt op de kaart en daarna op elk gewenst volgend punt, als 

dat maar niet verder dan 25 km van het vorige punt is. De kaart berekent je route keurig 

over wegen en paden. Je kunt zoveel punten zetten en de tocht zo lang maken als je wilt. 

Paden die wel op de kaart staan maar geen routeringsdata bevatten, kun je toch meenemen 

door onder Routering over te schakelen op Manueel. Volg dan het pad zo nauwkeurig als 

nodig is. In sommige streken zul je helemaal Manueel moeten werken. Je maakt dan dus 

directe routes: hemelsbreed van punt tot punt. Ook handig voor wandelaars in de natuur; 

zie hoofdstuk 12.4. 

Kies nu Route opslaan > vul in > Opslaan; je route kun je vinden via Mijn Tracks > 

Opgeslagen tracks. Je kunt hem daar als gpx-bestand downloaden via Gegevens weergeven 

> uiterst rechtsboven het pijltje Track downloaden als GPX-bestand. Uiteraard kan dat ook 

als je je route opzoekt via Verkennen en hem daar opent. 

Mio Share werkt alleen met een goede internetverbinding en is soms erg traag; sommige 

computers hebben veel moeite met het programma. Kijk daarom ook eens naar BaseCamp. 

 


