
  

 

Hej , 

Så er sommeren vist ved at nærme sig og så vågner frihedstrangen. Hermed er det på tide at de planlagte 

ruter overføres til GPS'en. Mange har i vinterens løb anskaffet den nye TomTom Rider 40/400/410 og måske 

computeren er blevet opgraderet til Windows 10 - og det kan give nogle udfordringer. Temaet i dette 

nyhedsbrev er friheden ved at køre og så komme ud på de planlagte ture. 

 

TomTom Rider 40/400 

Den nye Rider motorcykel GPS fra TomTom bruger programmet MyDrive Connect til at overføre ruterne fra 

computeren til GPS'en. Det er lidt mere manuelt end med det gamle program, og for at hjælpe på vej har vi 

lavet en vejledning som du kan læse om på dette link - TomTom overførsel af mc rute 

 

 

Garmin og Windows 10 

Når computeren opgraderes til Windows 10 er det vigtigt at bruge Firefox browseren samt at følge 

instruktionen meget nøje for at kan fortsætte med at overføre ruterne nemt til din Garmin. Læs instruktionen 
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her på dette link. 

 

For at få det til at virke SKAL du læse de pop-up beskeder som kommer under installationen, og læser du 

pop-up beskederne, er det ret nemt at få det til at virke. Fx denne pop-up som skriver at du skal lukke alle 

browsere. Det er vigtigt... 

 

Hvorfor er det så blevet lidt mere besværligt? Den type software som Garmin Communicator er lavet af bliver 

blokeret af de fleste browsere på grund af det anses som usikker software. Derfor er det kun Firefox som 

han håndtere dette. 

Du kan også overføre ruterne manuel - læs denne vejledning. 

 

Hvad forener os motorcyklister? 

Lukas som er journalist på Tourstart har skrevet en interessant artikel om hvad det er som forener os 

motorcyklister, og han fortæller om friheden, hestekræfterne og den daglige pendling til arbejde. Alt 

sammen noget som vækker frihedsfølelsen i os.  

Læs hele artiklen her 
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Har du en tur som du gerne vil dele med andre? 

Vi elsker at køre gode MC ture og vi elsker at dele MC ture. 

Så har du en god MC tur som indeholder billeder og video, så skriv til Jan på jap@tourstart.org så vil din tur 

blive omtalt i et nyhedsbrev til glæde og fornøjelse for alle motorcyklister. Vi skal nok hjælpe med at lave alt 

det praktiske med at skrive og lave turen på Tourstart. 

 
  

Støt dem som støtter Tourstart 

Tourstart opfordrer til at du støtter vore annoncører. 
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Med venlig hilsen, 

Jan A. Pedersen 
jap@tourstart.org 
www.tourstart.org 
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