
EDGE 1000 
Met de 1000 is het heel gemakkelijk nieuwe profielen aan te maken, er zijn er maximaal 10 mogelijk. Daarom is het 
aan te raden een nieuw profiel "RETO" aan te maken, waarin de globale instellingen gebaseerd zijn op de RETO 
Clubritten. 
 
ALGEMENE INSTELLINGEN 
Aanmaken RETO profiel: 
In "HOME"-scherm (zie figuur rechts) , kies onderaan: "Instellingen"  
Ga naar ActiviteitenProfielen.  
Ga naar        en kies de naam RETO, of wat je wilt en kies OK (vinkje). 
Doe een keuze uit1:  

• KLEUR 
• GEGEVENSSCHERMEN 
• DEFAULT RIDE TYPE: Cycling of Road 
• GPS > GPS-MODUS: GPS (verbruikt het minste energie!)  
• NAVIGATIE > KAART > BEGELEIDINGSTEKST > Nooit weergeven 
• NAVIGATIE > ROUTEBEPALING > HERBEREKENEN > uit  
• Kies: SCHAKEL IN 

Ga terug naar het "HOME"-scherm met   
 
Globale KOERSEN instelling in je RETO-profiel: 
Ga naar KOERSEN  (Zie figuur Rechts) 
Kies onderaan: "menu"  

• AFSLAGBEGELEIDING: UIT 
• KOERSFOUTWAARSCHUWINGEN: AAN 

 

Ga terug          naar "HOME"-scherm, je bent nu klaar met de algemene instellingen. Deze staan nu goed voor ALLE 
RETO-ritten en hoeven niet meer aangepast te worden. 
 
VOOR IEDERE RIT (zorg dat je EDGE opgeladen is!) 
Overzetten van de rit: 
Sluit de uitgeschakelde EDGE aan op je PC/Mac en ga naar de folder waar de koers-bestanden staan2. 
Verzend  het TCX-bestand van je computer naar de folder X:\GARMIN\NewFiles\ op je GPS. (X: is het station van je GPS, 
meestal F:). 
Ontkoppel je EDGE op de juiste wijze! 
 
Instellen per rit: 

• Kies het RETO-profiel 
• Ga naar KOERSEN  
• Kies de Koers die je wilt rijden3.  
• Na het laden van de koers, scroll naar beneden: 

o Kies INSTELLINGEN 
o ALTIJD WEERGEVEN: UIT 
o KLEUR: Kies een opvallende kleur 
o KOERSPUNTEN: AAN 
o Ga terug          en kies RIJDEN! 

Als je niet op het beginpunt van je koers staat, dan krijg je de vraag: Naar Begin Van De Koers Navigeren? 

                                                            
1 Je kan altijd in het menu terug gaan met  
2 NB Laadt de TCX-bestanden altijd RECHTSTREEKS naar je GARMIN en nooit via BaseCamp of MapSource!! 
3 De Koers heeft typisch de volgende naam: O_7-0 (Windrichting_RETO-Nummer). De overeenkomstige GPX-track heet dan 
typisch:  Oost 7-0  (of  Oost 7-0_f  in de gefilterde GDB-versie 



Daar kan je voor kiezen als je dat wilt. De GPS begeleidt je dan naar het startpunt. 
Als de koers door onduidelijke reden niet gevonden wordt kan je weer RIJDEN starten, zonder verlies van 
gegevens/data. 


