Tyre gebruiken met een Interphone GPSBike toestel
Voor gebruik met NDrive software

Tyre is de meest geschikte software voor het maken en gebruiken
van routes voor een Interphone GPSBike toestel.
Deze drie stappen moeten gevolgd worden:
1. Een route in Tyre maken of openen en die naar het toestel
kopiëren.
2. De route op het toestel importeren.
3. De route op het toestel activeren.
Deze stappen worden hieronder beschreven.
1. Een route in Tyre maken of openen en die naar het toestel
kopiëren.
Deze korte handleiding beschrijft niet het maken of openen van een
route in Tyre. Lees de Tyre FAQ’s of de Tyre hulppagina’s om
daarover meer te weten te komen:
FAQs: https://www.janboersma.nl/gett/nl_faqs.php
Hulp: https://www.janboersma.nl/gett/help6/nederlands/
Verbind het toestel met de computer in de ‘USB disk mode’:

Tyre zal het toestel herkennen en omschakelen naar de ‘Interphone
modus’ om met het toestel te kunnen samenwerken.
De ‘Interphone modus’ is gemakkelijk te herkennen: in het
hoofdmenu verandert ‘TomTom’ in ‘Interphone’.

Om de route naar het toestel te kopiëren: selecteer ‘Interphone’ in
het menu, en vervolgens ‘Kopiëren naar Interphone’.
Op de knoppenbalk is ook een knop die dat kan doen.
(Beweeg de muis over de knoppen en lees de aanwijzingen; de
knop voor het kopiëren heeft als aanwijzing: ‘Kopiëren naar
Interphone’.)
Dat is alles. Het routebestand staat op het toestel.
Nu moet het geïmporteerd en geopend worden. Deze beide acties
gebeuren op het toestel zelf.
LET OP:
Het volgende is een belangrijk element om aan te denken.
Het toestel gebruikt het Google KML formaat voor routebestanden.
Dit bestandsformaat kan op verschillende manieren opgeslagen
worden. Om het altijd in het gewenste formaat op slaan, moet het
toestel verbonden zijn met de computer, ook als de route
opgeslagen wordt op een andere plaats dan op het toestel.
Iedere keer dat een KML bestand opgeslagen gaat worden,
controleert Tyre of er een Interphone GPSBike toestel verbonden is
met de computer. Als dat het geval is, zal het KML bestand
opgeslagen worden in een formaat dat past bij wat het toestel nodig
heeft.

2. De route op het toestel importeren.
-

Verbreek zo nodig de verbinding met de computer.
Zorg dat het toestel aan staat.
Selecteer ‘Navigation’. (In dit gedeelte van het toestel is
Nederlands niet beschikbaar.)

-

Nu verschijnt het hoofdvenster voor de navigatie. Tik op ‘Menu’:

-

Kies achtereenvolgens voor deze stappen: ‘Mijn NDrive’,
‘Gegevens importeren/exporteren’, ‘Belangrijke routes’:

-

Nu verschijnt een lijst van alle routebestanden op het toestel.
Dit zijn de routes die geïmporteerd kunnen worden. Kies de
route om te importeren.

-

Als het importeren klaar, gaat het toestel automatisch terug
naar het vorige venster. Vandaar is de stap terug naar het
hoofdvenster heel eenvoudig: tik op de wereldbol in de rechter
bovenhoek.

3. De route op het toestel activeren.
Eenmaal terug in het hoofdvenster, is de route alleen nog maar
geïmporteerd in het toestel. Dat betekent dat het systeem de route
kan vinden. Nu moet de route nog geactiveerd worden. Dat is de
volgende stap.
-

Tik in het hoofdvenster op ‘Menu’ in de rechter benedenhoek.

-

Kies achtereenvolgens voor de stappen ‘Ga naar’ en ‘Routes’:

-

Er wordt een lijst getoond met routes die beschikbaar zijn voor
het navigeren. Kies de route die gebruikt moet worden.

-

Veel plezier!

