Overførsel af GPS tracks fra GPSies til Garmin connect.
Garmin laver nogen fine cykelcomputere, men desværre er deres planlægnings værktøj ikke ret
godt. Derfor er vi mange der bruger andre produkter til planlægning, og jeg bruger den hjemmeside
der hedder gpsies.com. Desværre kan et track, planlagt her ikke overføres direkte til Garmin
connect. Der skal lige gøres et lille ekstraarbejde.
Find det track du vil overføre og vis det på skærmen. Jeg har her valgt et track til Skjoldnæsholm.

Det er bedst at holde fast i at det er et GPX track, men i stedet for at trykke download skal man
vælge ”vis valgmuligheder”.
Så åbner et nyt vindue med en lang række valgmuligheder. Der er frit valg hvad man måtte have
lyst til at bruge her men der skal sættes flueben i det felt der hedder ”Set time to now”. Garmin
insisterer nemlig på at have en ”timestamp” i filen for at ville importere den.

Nu kan man trykke ”Download” og gemme filen.
Herefter åbnes Garmin connect og man finder det punkt der hedder ”Baner”. Nederst i det vindue er
der et punkt der hedder ”Importer”.

Nu finder man så sin fil man har downloadet fra gpsies og trykker ”Kom i gang”. Herefter bliver
man bedt om at vælge banetype, hvorefter filen hentes og lægges ind i Garmin connect.
Nu skal turen have et navn ved at trykke på blyanten ud for ”Unavngivet”, hvorefter den kan
gemmes. Nu er vi så endelig nået til at ruten kan sendes til enheden vi har med ud og cykle. Tryk
”Send til enhed”, Vælg din device og tryk ”Send”. Hvis dit system er sat rigtigt op og din device er
forbundet til computeren vil Garmin Express nu åbne og synkronisere med Garmin Connect. Hvis
den sidste del ikke virker er der en række muligheder. Jeg har selv prøvet at det kabel jeg brugte
ikke duede, så check det først.

