Track downloaden van WTC de Hellen
Je zet nu de Mio aan en als je het hoofdmenu (de 6 gekleurde blokjes) hebt sluit je de USB kabel van
de Mio aan. Op de Mio verschijnt na het aansluiten van de kabel een schermpje met de keuze
Verbinden met PC en Enkel laden. Je kiest hier voor Verbinden met PC.
Ga naar www.wtcdehellen.nl. Je komt nu op onderstaande site:

Klik in het horizontale menu op GPS en in het menu wat er dan verschijnt maak je een keuze:

Afhankelijk van welke track je zoekt klik je op:
-

In Nederland voor tracks in Nederland
In buitenland voor tracks buiten Nederland
ATB voor het geval je je een keer gaat uitleven off road
GPS links voor het geval dat je een track van een andere website wilt halen om te
downloaden. Hierover verderop meer.

Ik ga hier in het voorbeeld even uit van de keuze In Nederland. Voor de werking maakt het niets uit
welke van de eerste 3 keuzes je gemaakt hebt.

Je klikt nu op het groene pijltje voor de naam van de track om deze track te downloaden.

De naam bovenaan is afhankelijk van de track welke je aan het downloaden bent. Selecteer de optie
“Openen met”
Klik vervolgens op OK.

WinZip wordt nu gestart waarmee we de gecomprimeerde file kunnen uitpakken. (Afhankelijk van de
op je computer geïnstalleerde software kan het zijn dat er een andere versie van WinZip of een
andere tool wordt geopend.)

Klik op Extract

Vervolgens klik je op Dodge en daarna op Tracks. Je krijgt nu onderstaand scherm te zien.

Klik weer op Extract waarna het bestand wordt uitgepakt.
Koppel nu de Mio los van de computer en je kunt de track vinden op de Mio.
Zet de Mio weer aan en ga naar Navigeren en daarna naar Tracks. Je kunt de track nu selecteren en
gaan rijden.

