Toelichting track import in je Zumo.
Track import in je Zumo is de meest betrouwbare methode om een route over meerdere
toestellen gelijk te krijgen. Track import wordt ondersteund door alle Zumo's met
uitzondering van de 210 en 220.
Het lijkt ingewikkeld, is het echter niet. Wel is het belangrijk dat je het herberekenen UIT
hebt staan in je toestel. Zumo 550 gebruikers moeten opletten bij het tegen de route in
rijden. Meestal volgt er een herberekening (dit kun je helaas niet uitschakelen), je herkent
dit vaak doordat de aankomsttijd ineens een stuk vroeger is. Als dit is gebeurd stop je
route, en start je hem opnieuw.
We nemen aan dat je de tracks kunt openen in Basecamp (of Mapsource) en dat je overweg
kunt met Basecamp of Mapsource.
Selecteer de gewenste tracks (of spoor, is hetzelfde) en verstuur deze naar je Zumo.
Bij het gebruik van Mapsource mag je maar één keer tracks naar je Zumo versturen. je
moet daarna eerst je toestel ontkoppelen en de zojuist verstuurde tracks importeren
voordat je weer wat verstuurd. Doe je dit niet dan staat alleen de laatst verstuurde track
er in.
Wacht een paar seconden om zeker te zijn dat de data transfer afgerond is en ontkoppel je
toestel, laat deze dan opstarten.
Het toestel zal meestal niet met een melding komen dat er nieuwe gegevens gevonden zijn
dus moeten we dit handmatig doen.
De procedures verschillen nu per toestel.
Zumo 550/660/BMW navigator IV
-Ga naar het menu.
-Selecteer het sleuteltje ("Extra")
-Kies "Importeer gegevens"
-Kies "Triplogs"
Als de overdracht goed gegaan is staan hier de tracks nu vermeld.
-Selecteer de gewenste tracks en klik vervolgens op "Importeer"
Het toestel gaat nu rekenen en zal van de track een route maken. Starten van de route
gaat hierna gewoon zoals je het al gewend was.
Zumo 340/350/390/590/BMW Navigator V
-In het hoofdmenu ga je naar "Apps"
-Tip op "Sporen"
Aangezien er in de nieuwe Zumo's (nog) niet meerdere tracks geselecteerd kunnen worden
voor import moeten we dit stuk voor stuk doen.
-Tik de eerste track aan die je wilt converteren naar een route. De track wordt nu getoond
in de kaart.
-Tik linksboven op het sleuteltje.
-Selecteer "Converteer naar reis"
-Kies de optie "Begin naar einde"
Nu gaat het toestel rekenen.
Doe dit voor alle gewenste tracks. Na afloop staan de route's in de reisplanner.
Succes.

