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Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit boek zo veel
mogelijk is bijgewerkt. Gegevens zoals prijzen, telefoonnummers, e-mail adressen,
websites en software zijn echter aan verandering onderhevig. GPS wijzer is niet
aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit het gebruik van dit boek.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPS Wijzer.

Inleiding Tracktips

Dit document is een aanvulling op de tekst in het boek gps wijzer zevende editie.

Ondanks dat we uiteraard veel zorg hebben besteed aan de teksten, is het mogelijk dat er
fouten in de handleiding staan. Of misschien zijn er handigheidjes die jij al wel ontdekt hebt
en wij nog niet. We stellen het zeer op prijs wanneer je daarvan melding maakt, zodat we
dit boek kunnen verbeteren. Je kunt een bericht sturen naar info@gps-wijzer.nl.
Aanvullende ondersteuning bieden we door middel van onze cursussen.
We wensen je een plezierige ontdekkingsreis in de wereld van gps.

Cursussen en informatie

De auteurs van gps wijzer geven door het hele land gps cursussen en BaseCamp cursussen.
Kijk voor het actuele aanbod op www.gps-wijzer.nl/activiteiten.
Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten meld je aan voor de
nieuwsbrief: www.gps-wijzer.nl/nb.

Je vindt ons ook op Facebook: www.facebook.com/gpswijzer. We waarderen het wanneer

je ons een geeft.

Joost Verbeek en Foeke Jan Reitsma,
Gps wijzer
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Map 66:

1. Je kunt op de volgende manier je tracklog opslaan als track:

A. Wanneer je niet de instelling > menu > Activiteiten instellen > Geavanc.

instellingen > Herstel vastgelegde ge > Op verzoek hebt toegepast; in dit geval

worden tracklog en reisgegevens automatisch gewist bij het opslaan:

1. Hoofdmenu > > linksboven > Sla op > Sla op (de naam is automatisch
datum + tijd)

2. Hoofdmenu > Opgen. activiteiten > Huidige activiteit > linksboven > Sla op
> Sla op (de naam is automatisch datum + tijd)

3. Op de pagina’s Kaart/Kompas/Tripcomputer/ Hoogteprofiel/Satelliet : Enter >

Stop > (de naam is automatisch datum + tijd)

B. Wanneer je wel de instelling > menu > Activiteiten instellen > Geavanc.

instellingen > Herstel vastgelegde ge > Op verzoek hebt toegepast; in dit geval

worden tracklog en reisgegevens automatisch gewist bij het opslaan:

1. Hoofdmenu > > linksboven > Sla op > Sla op (de naam is automatisch
datum + tijd) > kies wat je wilt wissen > Toepassen

2. Hoofdmenu > Opgen. activiteiten > Huidige activiteit > linksboven > Sla op
> Sla op (de naam is automatisch datum + tijd) > kies wat je wilt wissen >
Toepassen

3. Op de pagina’s Kaart/Kompas/Tripcomputer/ Hoogteprofiel/Satelliet : Enter >

Stop > (de naam is automatisch datum + tijd) > kies wat je wilt wissen >
Toepassen

In alle gevallen onder A en B kun je de track een eigen naam geven wanneer

het scherm met alle reisgegevens voorstaat: tik op het veld datum+tijd, voer

een naam in en tik op .

Als je de aangeraden instelling > Menu > Activiteiten instellen > Geavanc.

instellingen > Uitvoerindeling > FIT en GPX hebt gekozen, vind je je

opgeslagen tracks in Opgeslagen sporen > Gearchiveerde sporen> en Opgen.

Activiteiten. Koos je toch voor Activiteiten (FIT), dan vind je ze alleen in

Opgen. Activiteiten.

2. Je kunt op de volgende manieren je tracklog en reisgegevens wissen:

A. Wanneer je niet de instelling > menu > Activiteiten instellen > Geavanc. instellingen

> Herstel vastgelegde ge > Op verzoek hebt toegepast; in dit geval worden tracklog en

reisgegevens beide gewist:
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1. Hoofdmenu > > linksboven > Gooi weg > Wis

2. Op de pagina’s Kaart/Kompas/Tripcomputer/ Hoogteprofiel/Satelliet : Enter >

Stop > > Wis

3. Hoofdmenu > Opgen. activiteiten > Huidige activiteit > linksboven > Gooi

weg > Wis

4. Sla je tracklog op volgens één van de manieren hierboven onder A 1 t/m 4

beschreven.

B. Wanneer je wel de instelling > menu > Activiteiten instellen > Geavanc. instellingen

> Herstel vastgelegde ge > Op verzoek hebt toegepast; in dit geval heb je steeds de keus

of je je tracklog, je reisgegevens of beide wilt wissen:

1. Hoofdmenu > >linksboven > Gooi weg > kies wat je wilt wissen >

Toepassen

2. Op de pagina’s Kaart/Kompas/Tripcomputer/ Hoogteprofiel/Satelliet : Enter >

Stop > > kies wat je wilt wissen > Toepassen

3. Hoofdmenu > Opgen. activiteiten > Huidige activiteit > linksboven > Gooi

weg > kies wat je wilt wissen > Toepassen

4. Sla je tracklog op volgens één van de manieren hierboven onder B 1 t/m 4

beschreven.

Onafhankelijk van de genoemde instellingen > menu > Activiteiten
instellen > Geavanc. instellingen > Herstel vastgelegde ge is er de
mogelijkheid tracklog en reisgegevens apart te wissen via Hoofdmenu >
Herstel > Herstel Reisgegevens-Timers, gemiddelden etc. of Clear Current
Activity-Gebruikt geheugen x%.

3. Je kunt op de volgen manieren tracbacken:

1. Find > Opgen. activiteiten > Huidige activiteit > TracBack

2. Hoofdmenu > > > TracBack

3. Hoofdmenu > Opgen. activiteiten > Huidige activiteit > TracBack

je kunt alleen tracbacken als je je tracklog nog niet gewist hebt!
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