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Bijlage 6 bestanden op je gps 
 

Een gps bevat veel bestanden. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Verwijder niet 
zo maar bestanden van de gps. Dit kan vervelende gevolgen hebben. In dit hoofdstuk geven 
we een overzicht van een aantal bestanden en mappen. Daarnaast kan software je helpen 
om je gps op orde te houden. Met het programma Javawa Device Manager 
(www.javawa.nl/jdm.html) kun je je gps goed beheren. 
De verdere informatie vind je op www.ontrack.nl/gps-extra  
 
Verwijder geen bestanden of mappen die in de root staan. 
 
In de submap Documents\files\pdf staan handleidingen van het apparaat. De handleiding is 
ook op internet te vinden. Alle andere talen kun je zonder probleem verwijderen. 
 
De bestanden in de map \Garmin: 

• .Position.gpx: hierin wordt de laatst bewaarde locatie opgeslagen 

• Startup.txt: in dit bestand kun je zelf een opstart tekst maken. 

• *.img bestanden zijn bestanden met kaarten. Bij veel kaarten hoort ook een *.sum 
bestand 

De overige bestanden zijn systeembestanden en dienen niet verwijderd of aangepast te 
worden. 
 
In de achtereenvolgende mappen staan de volgende gegevens: 

• \Adventures: hierin worden avonturen opgeslagen met de extensie .adv. 

• \BirdsEye: opgeslagen BirdsEye afbeeldingen. 

• \Courses: opgeslagen koersen. 

• \CustomMaps: bestanden met eigen kaarten. 

• \CustomSymbols: bestanden met eigen symbolen. 

• \Filters: bevat bestanden voor het filteren van geocaches. 

• \GPX: bevat alle gpx bestanden met routes, waypoints, tracks. 

• GPX\Current: bevat gpx bestand met huidige tracklog. Kan verwijderd worden. Gps 
maakt vanzelf bij opnieuw starten een nieuw bestand aan. 

• GPX\Archive: bevat bestanden met gearchiveerde tracks. 

• GPX\NAV: bevat gpx bestand dat gemaakt wordt met MOB (Man Over Boord) en met 
Peil en ga. 

• \JPEG: kan foto’s bevatten. 

• \POI: bevat POI bestanden (extensie .gpi). 

• \Profiles: bevat bestanden met standaard en toegevoegde profielen. 

• \RemoteSW: Firmware bestanden. 

• \Scrn: bevat zelfgemaakte schermafdrukken. 

• \Tekst: bevat taalbestanden (gtt): alle niet gebruikte taalbestanden kunnen verwijderd 
worden. Bij een update wordt wel weer gevraagd ze te installeren. Dit kun je, behalve 
de eigen taal, weigeren. 

 
\Extdata en \SQL zijn systeemmappen, dus geen gegevens verwijderen. 
 


