Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer.
Har du en Garmin 705 eller nyere har du mulighed for at få et ganske gratis MTB kort på den.
Kortet kan sagtens bruges på landevejen også, men har den fordel at det indeholder flere skovstier,
cykelstier og andre små snedige veje end det City Navigator kort der normalt følger med Garmin dimserne.
Vil du kun have landevejskort er muligheden den samme, kortene skal blot hentes på en anden internet
adresse, proceduren for de to korttyper er den samme.

Først henter vi lige kortmaterialet.
MTB kortene hentes på adressen openmtbmap.org/download/
Landevejs kortene, Velo maps, hentes på adressen velomaps.com/download
Her vælger du fx Europe map downloads eller hvis du skal til Afrika med cyklen vælger du naturligvis Afrika.

På næste side vælger du hvilket land du skal bruge, listen er lang og mulighederne mange.

Klik på det ønskede land og tag en kop kaffe, Danmark fylder ca 60 Mb og hvis din internet forbindelse ikke
er hurtig tager det lidt tid (snak evt med Kaj hvis du mangler hurtigt internet  ).

Der kommer lige en mellemstation, hvor du har mulighed for at donere lidt penge for kortet, men du kan
trykke på den nederste mulighed og hente kortet og donere en anden gang.

Når kortet er blevet downloaded, finder du filen på din computer og dobbeltklikker på den.
Så bliver kortet installeret i Garmin kort formatet, måske får du den gængse sikkerheds advarsel fra
Windows, men du siger bare Kør og installationen kommer i gang.

Klik dig videre på Next, læs og accepter den viste License Agreement og tryk på Next.

Lad blot de 2 øverste krydser være som de er og klik videre på Next.

På næste billede skal du vælge hvilket layout du vil have på dit nye kort, jeg har med held brugt den
mulighed som hedder Classic – optimized for Vista/Legend/Edge_705 series.
Er du til eksperimenter, så prøv en af de andre og se hvordan det ser ud i din Garmin når vi får dem
overført, du kan altid starte installationen igen og vælge den sikre løsning 2. eller 3. gang

Tryk på Next og lad installationsprogrammet installere kortet på det foreslående sted.

Når du trykker på Next går det løs og kortet bliver installeret på din computer, du får et billede som
bekræfter installationen og bliver sandsynligvis sendt på internettet og bliver tilbudt medlemskab af
MTBmabs – du lukker blot det hele.

Så fik vi kortet installeret, men det er jo ikke meget værd hvis det ikke ligger i din Garmin, så vi tager næste
trin på vejen.

Installation af kortet på Garmin enheden
Hvis du har købt din Garmin med kortet på en dvd, så har du givetvis også fået Garmin MapSource med.
Har du købt kortet på et hukommelseskort så kan vejen til kortet være lidt anderledes - Men fortvivl ikke
guiden tager dig hele vejen.
Først skal vi have installeret Garmin MapSource, har du en dvd eller cd rom er det den letteste vej.
Læg dvd’en i computeren og følg anvisningerne indtil du har en komplet MapSource installation.
Har du ikke en dvd med Mapsource er der en anden vej, Garmin har lavet et program til at overføre kort til
deres enheder, MapInstall, og det er næsten lettere at bruge end MapSource.
Hop til Mapinstall vejledningen længere nede.
Proceduren for installation af kortene på din computer og for overførsel til Garmin enheden er den samme,
hvad enten du vælger MTB maps eller Velo maps . Så du læser bare videre og følger samme procedure som
for MTB kortene.
Forskellen er primært den at der står Velomaps de steder hvor der i ovenstående vejledning står MTBmaps,
men kortene er baseret på samme kortsæt, Openstreetmaps, som er et Open-source (noget gratis noget)
projekt.

Overførsel af kortet til Garmin enheden med MapSource.
Åbn programmet, hvis du ikke kan se noget kort så skal du vælge hvilket kort du vil se.
Det gør du i drop down menuen, markeret med den røde pil. Her vælger du hvilket kort du vil se, da vi lige
har installeret openmtbmap_denmark kunne det jo være en oplagt mulighed.

Hvis du zoomer ind og finder vores hjemmebane omkring Hjøllund, kan du se et hav af brandbælter,
skovstier og højde konturer som næppe er synlige på Citymap kortet.

Zoom ud igen så du kan se hele Danmarkskortet, eller det land du arbejder med, du trykker nu på
funktionen ’kortværktøj’ i menuen, markeret med pilen.

Når du har trykket på den bliver kortet inddelt i nogle firkantede felter som er de kort udsnit der kan
sendes til Garmin enheden.
Du trykker herefter på de kort felter du vil have ind på din Garmin, giv den bare gas du kan sagtens lægge
hele Danmark ind. Efterhånden som du vælger kortudsnit bliver felterne markeret røde og der dukker nogle
kortnavne op i venstre side af skærmen.

Nu sætter du din Garmin til computeren og trykker på send til enhed, markeret med pilen, hvis din Garmin
ikke dukker op så tryk en eller flere gange på Find enhed. Hvis der ikke kommer en Garmin enhed til syne,
mangler du sikkert en Garmin Communicator plugin som du finder her

Tryk på send og vent på at kortet bliver dannet og sendt til din Garmin, det tager et par minutter.
Når kortet er overført er missionen fuldført, du kan vælge at gemme kortet og derefter lukke for
MapSource programmet, hop til kontrol af kortene

Installation af kort med BaseCamp / Mapinstall
Først skal vi hente Garmin basemap programmet, som er let og ligetil at installere.
Garmin har det med at ændre link og versioner med lige i skrivende stund kan dette bruges
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435
Ellers lav en google søgning på Garmin basecamp download og find et download.
Når filen på ca 70 Mb er kommet hjem (en god internet forbindelse anbefales) kan du installere
programmet og vi kan komme til den sjovere del af arbejdet.
Tilslut din Garmin til computeren, start programmet op og tryk dit videre forbi velkomst hilsnen.
På næste billede skulle programmet gerne finde din Garmin enhed, ellers kan problemet være den
manglende Garmin Communicator plugin - her

Tryk dig videre på Næste, med lidt held skulle du gerne kunne se et kortudsnit på skærmen, hvis du har
hentet og installeret flere kort kan du vælge hvilket kort du vil bruge i drop down menuen under kortet.

Hvis du har et helt land og ikke orker at scrolle frem og tilbage på pilene, så kan du søge efter en by ved at
trykke på Find en by.

Du zoomer ved at trykke på enten zoom ind eller zoom ud, bemærk at kortet er inddelt i kort udsnit vist
som firkantede felter.
Når du trykker på et af felterne bliver kortudsnittet valgt, du kan vælge (næsten) ligeså mange kortudsnit
du har lyst til – kun hukommelsen i din Garmin sætter grænsen.

På billedet herunder har jeg valgt en stor del af Norditalien, passer fint hvis du skal med klubben til Garda,
skalaen i højre side viser hvor meget plads det vil optage i min Garmin.

Når du har valgt dine kortudsnit, trykker du på næste og programmet vil i gang med at danne dine kort. Du
trykker blot på Udfør og læner dig tilbage i nogle minutter.

Kontrol af kortet i Garmin enheden
Så er nu vi skal have gang i Garmin enheden, tænd for uhyret og tryk dig ind på indstillinger ved hjælp af
menu knappen, vælg indstillinger med enter (joystick) knappen, vælg herefter kort.
Nu skulle der gerne stå mtbmap_dk og så en dato – vupti du er kørende med skov stier og andet godt.

Så har du brugt tid nok på kontor stolen for i dag, sæt Garminen og dig selv på cyklen og kom ud i den friske
luft – Vi cykler fordi det er sjovt !!!!

