
EDGE 605/705  

Laden van tracks en koersen voor de EDGE 605/705 

Met de EDGE 705 is het mogelijk zowel een track te volgen als een koers te rijden! Als je een koers (TCX) rijdt is het 
niet noodzakelijk een track (GPX) te volgen. De track verhoogt de zichtbaarheid op de kaart maar een beetje. 
Aangeraden wordt om met de City Navigator kaart te rijden. Deze geeft de beste zichtbaarheid op de 705, maar 
fietspaden staan er niet op. 
Een goed (gratis) alternatief is de FreizeitKarte Benelux: http://freizeitkarte-osm.de/garmin/en/regions.html 
 
Bestanden 
De volgende bestanden zijn beschikbaar op de website: 

• GPX-bestand, met een track/spoor bedoeld voor de outdoortoestellen. 
• GDB-bestand, met een gefilterde track/spoor, met maximaal 500 trackpunten, bedoeld voor de oudere 

outdoortoestellen, die een beperkt aantal trackpunten aan kunnen. 
• TCX-bestand, met een track en koerspunten/aanwijzingen voor de fitness toestellen.  

Deze bestanden zijn gecomprimeerd in een zip-bestand.  
Het is de bedoeling dat het zip-bestand naar de computer gedownload wordt en het gewenste bestand "uitgepakt" 
wordt en in een folder op de PC opgeslagen wordt. Voor de EDGE-bezitters zijn alleen de TCX-bestanden interessant. 

LET OP! Importeer deze TCX-bestanden (met koerspunten) nooit in het programma BaseCamp of MapSource. De 
koerspunten worden dan onbruikbaar en omgezet in waypoints. 

Het laden naar de GPS 
Verbindt de Edge met de computer via de USB verbinding.  
 X: is het station van de GARMIN (Zie: mijn computer, is meestal station F:). 
Ontkoppel je EDGE op de juiste wijze! 
 
 Het rijden van een koers:  

• Kopieer het TCX-bestand naar de folder X:\Garmin\Courses\  
• Kies met de menu-knop: >Training>Koersen 
• Nu worden de koersen zichtbaar, 
• Kies de gewenste koers1 , en bevestig met  “Enter” 
• Kies voor “Doe Koers”2 

De koers wordt nu goed zichtbaar op het kaartscherm en er komt een aparte koerspagina bij. Vergeet niet op start te 
drukken bij aanvang van je rit. 

Instellen van de track (optioneel): 

• Kopieer het GPX-bestand naar de folder X:\Garmin\GPX\ 
• Kies met de Menu-knop: >Waarheen?>Opgeslagen ritten> 
• De track wordt zichtbaar in de GPS 
• Kies de gewenste track, en bevestig met “Enter” 
• Kies voor “Kaartinstelling”3 
• Vink ”Toon op kaart” aan 
• Kies een goede kleur (donkerblauw is goed zichtbaar)  
• Beëindigd met  “OK”  

                                                            
1 De Koers heeft typisch de volgende naam:  O_7-0  (Windrichting_RETONummer). De overeenkomstige GPX-track heet dan 
typisch:  Oost 7-0  (of  Oost 7-0_f  in de gefilterde GDB-versie) 
2 Let op!: Als je "Doe Koers"gekozen hebt zoekt de GPS naar het dichtstbijzijnde start/finishpunt van de koers. Als de finish 
dichterbij is dan de start gaat het mis en kan hij de hele rit overslaan. Kies daarom het moment van "Doe Koers" zorgvuldig. 
3 NB Kies niet voor Navigeren!  

 


