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12C De Satmap Active 10 
 
De Satmap-gps is een afwijkend gps-apparaat met een aantal andere mogelijkheden dan 
de eerder beschreven gps-apparaten. Daarom behandelen we de instellingen van deze 
gps apart. Je kunt allereerst de hoofdstukken 1 tot en met 8 doorlezen. In dit hoofdstuk 
vind je de handelingen om de juiste instellingen te doen om handig gebruik te maken van 
dit toestel.  
 
12C.1 | De voorbereidingen 
Het toestel heeft negen knoppen, die we voor het gemak genummerd hebben. Met knop 
8 zet je het toestel aan/uit. Het toestel start op in het laatst geopende menu. Door één of 
meerdere keren op knop 5 te drukken, kom je in het hoofdmenu met de volgende 
mogelijkheden: 
 

1: poi-menu	  
2: Ga naar en aanwijzer: hier kun je exacte 
coördinaten invoeren om naartoe te navigeren.	  
3: Kaart	  
4 en 5: Volgend scherm	  

6: Instellingen	  
7: Routemenu	  
8: Aan- en uitzetten	  
9: Helderheid scherm tijdelijk verhogen	  
 
De knoppen hebben in andere schermen andere 
mogelijkheden. 
 
Een optie selecteren en activeren	  
Je klikt op één van de knoppen om een optie te 
selecteren. Indien je geen opties ziet, kun je ze 
door eenmaal op een knop te drukken zichtbaar 
maken en bij de tweede keer selecteren.  

Een optie verander je door gebruik te maken van de cursortoets (knop 4). Beweeg deze 
naar links of rechts om een andere optie te kiezen. 
	  

Een actie bevestigen	  
Een actie kan bevestigd worden door op de knop Gereed te drukken. 
	  

Een actie afbreken	  
Wat je moet doen om een actie af te breken, verschilt per scherm. In de meeste gevallen 
staat er bij knop 5 een optie Terug of Annuleren. 	  
	  

Een andere pagina zichtbaar maken	  
Met behulp van de bladerknop 5 kom je na het hoofdmenu achtereenvolgens in de 
volgende menu’s: 
Kompas: geeft de mogelijkheid om naar een waypoint of een volgend punt in de route te 
navigeren. Via Hoofdmenu > Instellingen > Instellingen kompas of Kompas ijken > 
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Selecteren kun je de instellingen wijzigen voor het kompas en het kompas ijken. 
Tocht log: geeft een overzicht van de tripgegevens. 
Gps status: dit is de Satellietpagina. De gele staafjes geven aan welke satellieten je 
ontvangt. De oranje staafjes zijn de satellieten waar nog geen goede ontvangst van is. 
De locatie, hoogte en nauwkeurigheid worden aangegeven en de signaal-ruisverhouding 
(snr). Hoe lager dit getal, des te beter de ontvangst. 
Gps kaart: wanneer je met de cursor (knop 4) over de kaart beweegt, heet het scherm 
Planning. Door op knop 3 te klikken, kom je terug op de gps kaart op je huidige 
bestemming. 
 
De functie tracklog aan- of uitzetten	  
De Satmap kent geen tracklog zoals in de andere apparaten. Er kan wel een 
kruimelspoor worden achtergelaten op de gps, maar dit is feitelijk een gps-route met 
wpt’s. 
Via Hoofdmenu > Iinstellingen > Trip Data instellingen kan worden aan-gegeven of 
automatische trackgegevens aan of uit moet staan en of de tracklog-gegevens worden 
gewist bij het starten van een nieuwe route.  
 
De schermverlichting aanzetten	  
Via Hoofdmenu > Instellingen > Schermlicht kunnen de schermlichtinstellingen worden 
gewijzigd. Ook via Hoofdmenu > Instellingen > Energie Regeling en Geavanceerde 
Energie-inst… kunnen instellingen gemaakt worden voor de verlichting(sduur). 
 
Instellingen wijzigen	  
	  

Taal: Hoofdmenu > Instellingen > Taal instellen.	  
	  

Positieformaat: Hoofdmenu > Instellingen > gps Instellingen > Positie Display Formaat 
> Graden decimaal. Het aantal in te stellen grids is beperkt; zo is instellen op het 
Nederlandse grid niet mogelijk. Ook kan de kaartdatum niet ingesteld worden. 
	  

Tijd: Hoofdmenu > Instellingen > Tijdszone correctie > selecteren: kan de 
compensatietijd worden ingesteld. 
	  

Kompas: Hoofdmenu > Instellingen > gps Instellingen > Gebruik gps als Richting > 
1kmh. Het gps-kompas wordt actief zodra je in beweging komt; het elektronische kompas 
is actief als je stilstaat. 
 
 
12C.2 | Heen en weer 
Je vertrekpunt markeren als Waypoint (wpt)	  
De Satmap maakt alleen gebruik van de term poi’s en kent geen wpt’s. Je kunt je 
startpunt aanmaken door naar de Kaartpagina te gaan. Klik vervolgens op: Knop 4 
(cursor) > poi Toevoegen > Voer START in (gebruik de cursortoets) > Gereed > kies een 
Pictogram > Gereed. Het wpt is gemarkeerd. 
 
Terugnavigeren naar een opgeslagen wpt via poi Menu	  
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Kies: Hoofdmenu > poi Menu > Active 10 > Interne opslag of SD-kaart > 	  
My pois > selecteer START > Details tonen > Instellen als Bestemming. Je komt nu in de 
pagina Planning. Via de knoppen 6 en 7 kun je in- en uitzoomen. Knop 2 (1 of 2 keer 
klikken) geeft de mogelijkheid om enkele gegevens zichtbaar te maken. Via Hoofdmenu 
> Instellingen > Indeling 2 of 4 -info-kaders kun je de gegevensvelden wijzigen. 
Wil je verder via het kompas navigeren, kies dan tweemaal de bladerknop (knop 5). Dan 
kom je op de Kompaspagina. Met knop 2 kun je het kompas kalibreren. Met knop 3 kom 
je weer terug op de Kaartpagina.	  
 
Terugnavigeren naar een opgeslagen wpt via de Kaartpagina	  
Je kunt ook via de pagina Planning met de cursor op een wpt gaan staan en dan de 
cursor indrukken. Kies dan voor: Positie info of kies wpt > Ga naar of Instellen als 
bestemming. 
 
12C.3 | Een wpt aanpassen 
Een wpt aanpassen of een naam geven	  
Hoofdmenu > poi Menu > kies de juiste map en set van wpt’s > Selecteer wpt > 
Bewerken > Hernoemen > wijzig naam > Gereed.	  
 
Een wpt wissen	  
Hoofdmenu > poi Menu > kies de juiste map > Selecteer Waypoint > Bewerken > 
Wissen.	  
 
12C.4 | Routes maken en navigeren 
Een route maken	  
Ga naar Hoofdmenu > Routes Menu > Creëer Nieuwe Route > Zoek met behulp van de 
cursor het startpunt > Zoom voldoende in > Klik met knop 1 met plusje op het startpunt > 
Verschuif de cursor naar het volgende punt en klik weer op knop 1. Ga zo door tot het 
laatste punt en klik op knop 5 Gereed. Door op knop 1 Bewerken te klikken kom je in een 
submenu om de route te bewerken. 
 
Een route navigeren	  
Wanneer je een route hebt gemaakt of hebt geïmporteerd dan kun je de route volgen 
door: Hoofdmenu > Routes Menu > Kies een map en de juiste route. Er staat nu een 
vinkje voor de route en in het hoofdmenu zie je de actieve route. Je kunt nu op het 
kaartscherm of via de kompaspagina navigeren. Klik op knop 6 om de Wijzer te 
activeren. Nu krijg je de afstand tot het volgende wpt te zien. 
De route heeft de naam gekregen van het geïmporteerde gpx-bestand. Indien er 
meerdere routedelen in het gpx-bestand stonden, hebben ze dezelfde naam met een 
volgnummer gekregen. 
 
Een route op de Satmap plaatsen	  
Om routes op de gps te plaatsen, heb je de software Satsync nodig. Deze kun je 
downloaden op www.satmap.com/dutch/software.php. Je kunt routes downloaden vanuit 
het onlinesysteem van Satmap: www.satmap.com/satmap_route_net of 
www.satmap.com/dutch/routes.php of je kunt gpx-bestanden importeren. De laatste 
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mogelijkheid lichten we toe. Sluit de gps aan op de computer en start Satsync. Klik op 
Import en selecteer de map en het bestand. Kies of je het wilt opslaan op het interne 
geheugen of op de SD-kaart. Je ziet nu één of meer .map-bestanden op het SD- of 
interne geheugen staan. Er worden van de wpt’s, routes en tracks aparte .map-
bestanden gemaakt. 
De Satmap kan geen routes via wegen berekenen. 
 
12C.5 | Tracklog en Tracks 
De trackmap kan een kruimelspoor of track opnemen. Zet de tracklogfunctie aan door: 
Hoofdmenu > Instellingen > Trip data instellingen > Selecteren > Automatische 
trackgegevens > Aan.	  
Ga naar het Tocht Log-scherm en klik op knop 2 indien er Begin staat. De tocht log wordt 
nu geactiveerd. Wanneer je op Stop drukt, wordt het loggen gestopt. Klik bij het begin 
van de tocht ook op Menu in het Tocht log-scherm en kies voor Alles Wissen. 
Nadat je de tocht hebt gelopen ga je naar het scherm Tocht Log Hoofdmenu > Routes 
Menu > Alles resetten en omzetten. Er wordt nu twee bestanden met de tochtgegevens 
gemaakt: een map- en gpx-bestand. Dit is te vinden in het routemenu met de huidige 
datum en tijd als naam. 
Wil je de tocht bewaren op je pc, dan kun je de gegevens met Satsync exporteren. Sluit 
de gps aan en start Satsync. Kies één of meer bestanden. Klik op exporteer en kies een 
map om op te slaan. De geëxporteerde gpx-bestanden kunnen door EasyGPS maar niet 
door MapSource gelezen worden. 
 
12C.6 | Tripcomputer 
De Tripcomputer is te bekijken via het bladerscherm. De velden zijn niet te wijzigen. Via 
knop 6 Menu kun je de gegevens wissen en de track omzetten naar een route. Met knop 
2 kun je de Tripcomputer aan- of uit- zetten. 
	  


