
Garmin GPS og BaseCamp – sådan gør du   
 

Du skal bruge: 

• en Garmin GPS med LM (Lifetime Maps kortopdateringer), så du kan 

holde din GPS opdateret med det nyeste kort. 

 

• Garmin Express, som er det program, som giver dig mulighed for at 

opdatere din GPS. Link til Garmin Express program. 

Video om hvordan du installerer og anvender Garmin Express – video  

 

• Garmin BaseCamp, som er det program du skal bruge til at overføre 

*.GPX fil til din GPS. Her kan du også se ruterne på et kort.  

Link til Garmin BaseCamp program og instruktionsvideo 

 

Start med at få overblik og forståelse for hvordan det virker 
Her er en instruktionsvideo - How to download and install Garmin Basecamp 

 

Installere Garmin Express 

Se video om hvordan du installerer og anvender Garmin Express – video 

Opdatere dit kort og installere kort på din computer. 

 

Garmin Express åbner automatisk når du tilslutter din GPS 

 

  

Du skal sikre dig at din 

Garmin GPS er opdateret. 

 

Du har også mulighed for 

at installere kortet på din 

computer. 

 

Video om hvordan du 

installerer og anvender 

Garmin Express – video 

Tryk på ”kortindstillinger” 

Vælg ”installer på computer” 

https://www.garmin.com/da-DK/software/express
https://www.youtube.com/watch?v=EhW5hHb_uH4&autoplay=true
http://www.garmin.com/da-DK/shop/downloads/basecamp
https://www.youtube.com/watch?v=jAoRNivm4BA
https://www.youtube.com/watch?v=jAoRNivm4BA
https://www.youtube.com/watch?v=EhW5hHb_uH4&autoplay=true
https://www.youtube.com/watch?v=EhW5hHb_uH4&autoplay=true
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Installere og åben Garmin BaseCamp 

Link til Garmin BaseCamp program og instruktionsvideo 

 

 

 

 

 

 

BaseCamp skal forberedes inden du kan overføre filerne 

 

  

Tjek version af det 

kort der installeret 

Detalje niveau af kort på din 

skærm på din PC 

Når din Garmin GPS 

er tilsluttet, kan du se 

det i venstre menu 

Du kan se hvis der er 

ekstra memory kort 

1. Tryk på ”min samling” 

2. Højre-klik og du får menu 

3. Opret ”Ny listemappe” 

http://www.garmin.com/da-DK/shop/downloads/basecamp
https://www.youtube.com/watch?v=jAoRNivm4BA
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Nu er Garmin BaseCamp klar 

Nu mangler du kun at modtage nogle filer med ruterne. 

 

 

Åbn din mail – gem vedhæftede filer 

 

 

  

4. Tryk på ”din nye listemappe” 

5. Højre-klik og du får menu 

6.    Opret ”Ny liste” 

 

Du bør lave det samme 

antal lister som der er filer 

(ny liste til nye ruter) 

 

Man kan godt importere 

flere filer i samme ”liste” 

Ruterne bevares, men 

waypoints blandes 

1.    Tryk på ”Filer” 

2.    Vælg ”gem vedhæftede filer” 

3.    Tryk på ”OK” 

4.    Vælg en mappe og gem 
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Nu er du klar til at importere gpx-filer til BaseCamp 

 

 

 

 

Stifinder åbnes og du vælger den mappe hvor du gemte filerne 

Nu vælger du den fil du vil indsætte i BaseCamp (tryk Åbn eller dobbelt-klik) 

 

 

  

1.    Tryk på den liste, du vil  

        importere ruten til 

2.    Tryk på ”Fil” 

3.    Tryk ”Importer til ….” 
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Overføre valgte ruter til Garmin GPS 

  

  

Nu ligger filerne på 

BaseCamp 

Du kan nu se alle 

ruter du har 

importere 

Tilslut din Garmin GPS til 

computeren. 

 

Dette skærmbillede viser 

dig at den er korrekt 

tilsluttet 
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1 - Garmin GPS tilsluttes 

2 - åben BaseCamp 

I venstre menu kan du nu se at din 

Garmin er tilsluttet 

 

 

 

 

 

 

Vælg den ønskede rute – eller flere ruter – tryk på icon   

 

 

 

Waypoints 
Single spot 

Rute 
Programmeret rute 

Du kan vælge hele løbet 

Overføres til GPS enhed 

 

Du kan vælge en rute 

Overføres til GPS enhed 

 

Garmin GPS 

frakobles din 

computer når 

overførsel er 

afsluttet 
 

Start din Garmin GPS - Giv dig god tid når du vil se de nye ruter 

Garmin GPS er langsom – det anbefales at tilslutte ekstern strøm og lad den stå 


