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diagnose

Kompas 

kalibratie

developers 

menu

aan / uitzetten

electronisch 

kompas debug functies

volledige 

helderheid

Recente 

activiteiten Test scherm

harde reset (Verwijder 

gebruikers gegevens)

master reset (Dit 

verwijdert alle kaarten 

en data (wpt's, routes, 

tracks en almanac) Route simuleren Overig

eTrex (oud) Page+Thumbstick indrukken + On

etrex 10, 20, 30

gpsMap60 / 76 Enter + Power

Page ingedrukt 

houden

Druk in de 

Tripcomputer de 

Up, right, Left, 

Down in. Het 

Diagnose scherm 

verschi jnt

dubbelkl ikken 

Power toets

dubbelklikken 

Find toets

Druk Enter in en 

zet Power aan Enter+Page+Power

Quit+Menu+Zoom 

out+Power

In de 'X' series bli jft de sd 

kaart in tact.

Deze functie verwijdert 

kaarten en gegevens!

FIND wat langer 

ingedrukt houden 

activeert MOB

gpsMap62 nvt

FIND wat langer 

ingedrukt houden 

activeert MOB

Colorado

2 Softkeys + Power

Laat los, zodra je Garmin op je 

scherm kri jgt laat je de Powerknop 

los.

Zodra je de vraag kri jgt om de 

gegevens te wissen laat je de 

Softkeys los 2 Softkeys +Enter + Power

Oregon

Druk in het 

satel lietscherm 

voor 5sec de 

linksbovenhoek 

van het scherm 

in.

Kompasscherm

: druk 5 sec het 

kompas in, de 

kalibratie 

begint.

Tripcomputerpa

gina. Druk 

rechtsonder op 

het scherm voor 

10-15sec. Druk 

dan op de  

rechter hoe en 

opnieuw en 

opnieuw en 

nogmaals.

Houd linker boven hoek ingedrukt, 

terwijl je het apparaat aanzet

Zet de gps in de 

demo modus > Ga 

naar de 

satel lietpagina > 

Tik rechtsonder > 

Ga naar de 

gewenst locatie > 

Tik op Gebr.

Ander diagnose 

scherm: op de 

tripcomputer: houd 

het icoon in de 

rechter beneden 

hoek ingedrukt voor 

10-15 sec.

Dakota

Tripcomputerpa

gina. Druk 

rechtsonder op 

het scherm voor 

10-15sec. Druk 

dan op de  

rechter hoe en 

opnieuw en 

opnieuw en 

nogmaals.

Montana

Houd links boven ingedrukt en 

druk op Power toets 

Edge 605/705

edge 200/300/500

Druk lap/reset knop in met de 

power knop

edge 800

Druk in het 

satel lietscherm 

voor 5sec de 

linksbovenhoek 

van het scherm 

in.

Opmerking 1: het gebruik van de toetscombinaties is geheel voor eigen risico.

Bijlage 7 Geheime toetsen

Opmerking 2: niet alle toetscombinaties zijn uitgetest

 


