Installatie Roparun bestanden op een TomTom (via MyTomTom)
Het publicatiepakket van de Roparun route bestaat uit verschillende onderdelen.
Voor een goed begrip van de route instructies en bijv. de ABC- verboden is het van belang om eerst
het wedstrijdreglement en het Lees mij bestand dat bij de bestanden wordt meegeleverd te lezen! .
De bestanden in het pakket geven aan welke route het betreft. Route Parijs betreft de Franse route
van Parijs naar Rotterdam. Route Hamburg betreft de Duitse route van Hamburg naar Rotterdam.
De Tomtom-bestanden bestaan altijd uit OV2 bestanden en bijbehorend icoon als BMP-bestand, met
dezelfde naam. Voor o.a. CP’s en gevaarlijke punten zijn geluidsignalen voor het naderen toegevoegd
als WAV-bestand met dezelfde naam. Binnen TomTom kun je deze als nuttige punten aan- en
uitzetten.

Het Tomtom pakket bevat:
- Routepunten (om de 100m op de route)
- ABC-verboden en “toegestaan”-aanduidingen (handig voor chauffeurs van betreffende voertuigen)
- Gevaarlijke punten en feestelijkheden (alleen in de definitieve versie)
- Roparun-punten, zoals CP’s, WC’s, Milieuplaatsen (alleen in de definitieve versie)
- Bijbehorende iconen met dezelfde bestandsnaam

Handleiding installatie Roparun punten op Tomtom
Alle Roparun route informatie voor de TomTom wordt
als zogenaamde Nuttige Plaats (NP) - ook wel Points
of interest (Poi’s) genoemd - aangeleverd in de vorm
van een OV2- en een bijbehorend BMP-bestand en
eventueel WAV-bestand. Er wordt dus geen
navigeerbare route aangeleverd.
De lopersroute bestaat uit icoontjes van lopertjes met
een knalgele achtergrond. Deze pictogrammen zijn
helder op het scherm en staan om de honderd meter
over het hele traject. Ze zijn te vinden als zogenaamd
Nuttige Plaats (NP). Mocht je van de route af zijn en
terug naar de route willen, kun je naar de
dichtstbijzijnde NP (bijv _RrPa13- ***) navigeren.
Ook de bijzondere punten zoals ABC-verboden,
omleidingen, WC’s en controleposten zijn worden als zogenaamde NP aangeleverd. Zie voor de
gebruikte pictogrammen de tabel hierboven.
Elk TomTom-navigatiesysteem wordt geleverd met verschillende vooraf geïnstalleerde POI's en je
kunt er gemakkelijk nog meer installeren. De procedure voor het installeren en verwijderen is
afhankelijk van je navigatiesysteem en de software die je gebruikt om je navigatiesysteem via de
computer bij te werken. De methode om de Poi’s op de Tomtom te zetten verschilt bij oudere en
nieuwere systemen, maar ook bij smart phones.
Verwijder altijd eerst de eerder geïnstalleerde Roparun bestanden, zodat er geen verwarring kan
ontstaan.

Installatie via MyTomTom
Bij de nieuwere systemen kunnen de Poi’s via MyTomtom worden geïnstalleerd.
Deze procedure beschrijft het installeren en verwijderen van de bestanden bij een nieuwe Tomtom.
Deze apparaten gebruiken MyTomtom voor het synchroniseren. Deze software moet eerst worden
geïnstalleerd van internet:
https://nl.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/13895/kw/poi
Stap 1: installatie software
Na de installatie ga je via een webbrowser naar
Mytomtom.com. (maak een account aan!). Koppel de
tomtom aan de pc d.m.v. een usb-kabel.
Bij een windows pc verschijnt er rechts onderin een
tomtom logo

Stap 2: Activeren MyTomtom
Selecteer met de linkermuisknop dit logo. Onderstaand
scherm wordt geopend.

Klik op ‘Add community content’.

Hierna open het onderstaande scherm en selecteer ‘Add POI’.

Stap 3: Roparun bestanden installeren.

Ga naar de map waarin je de bestanden had opgeslagen na downloaden van de Roparun website.
Selecteer alle bestanden (ctrl + A) in de Tomtom- map en klik op openen.

Hierna verschijnt het volgende scherm en klik op ‘installeer’.

Vervolgens staan de bestanden op je Tomtom (zie ‘Add Community content’ …)

