Wandelen met GPX track op Iphone (met offline maps)
Je Iphone gebruiken om te wandelen met een GPX track, dit is een éénvoudige klus.
Via deze handleiding zal je stap voor stap een gpx track downloaden van ‘wandelroutes.org’ en
uploaden naar de app ‘GPS Hiker’ op je Iphone om je wandeling te starten. Een extra troef is dat je
de wandelkaarten gratis kan downloaden naar je Iphone zodat er géén data wordt gebruikt tijdens je
wandeling!

A. GPX Track downloaden met PC
B. GPX Track downloaden met QR Code
C. GPX Track downloaden met Iphone

GPX Track downloaden met PC
Voor we beginnen:
-

Zet je Locatievoorzieningen aan op je Iphone (Instellingen>Privacy>Locatievoorzieningen)
Download de gratis app ‘GPS Hiker’ via de App Store
Itunes moet geïnstalleerd zijn op je pc (http://www.apple.com/benl/itunes/download/)

Starten:
1) Navigeer naar je favoriete wandelsite: www.wandelroutes.org
2) We kiezen in dit voorbeeld voor de ‘Pannendorpwandelroute’:

3) We kiezen voor ‘’GPX formaat’

4) Het GPX bestand wordt gedownload naar uw pc (meestal naar de ‘Downloads’ folder)
5) Koppel je Iphone met je pc (via de USB kabel)
6) ‘Itunes’ start automatisch op
7) Kies voor ‘Apps’ bij instellingen:

8) Navigeer in het ‘Apps’ menu naar ‘GPS Hiker’
9) Open ‘GPS Hiker’:

10) Klik op ‘Bestand Toevoegen’:

11) Navigeer naar de ‘Download’ map en selecteer de GPX track:

12) Dubbelklik om de track toe te voegen
13) Klik nu op de knop ‘Synchroniseren’:

14) De GPX track is nu gekopieerd naar je Iphone, sluit ‘Itunes’ en ontkoppel de Iphone van je pc
Start de app ‘Gps Hiker’ op je Iphone:

15) Klik op dit icoontje:

16) Klik op ‘Preloaded Maps’:

17) Klik bovenaan op het ‘+’ teken:
18) Klik in het veld ‘Define bound from trip’:

19) Selecteer de GPX track:

20) Klik op ‘OK’

21) Klik in het veld ‘Service’:

22) Selecteer de ‘map’ naar keuze, in dit voorbeeld kiezen we voor ‘Open Street Map’:

23) De ‘map’ is nu geselecteerd, klik op het ‘enter’ icoon:

24) Klik op de ‘save’ knop:

25) Het ‘Save Map’ venster wordt getoond, klik op ‘Ok’:

26) Klik op de route om het ‘map’ download menu te openen:

27) Klik op de ‘Download’ knop om de ‘map’ te downloaden:

28) Het ‘voortgang’ venster wordt getoond, dit duurt een aantal minuten:

29) Als de download klaar is, wordt het ‘Map Tiles Downloaded’ venster getoond, klik op OK:

30) Klik op de knop ‘Add To Main Map’:

31) Klik op dit icoontje:

32) Klik op ‘Saved Trips’:

33) Klik op de pijl om het ‘import’ menu te openen:

34) Klik op ‘Import Trip’:

35) De GPX track wordt getoond op de offline kaart:

36) Zet de schakelaar ‘aan’ om uw wandeling te starten:

37) Om de kaart automatisch te doen draaien in de richting van de wandeling, doe het volgende:
- Klik op dit icoontje:

- Selecteer bij ‘Map Tracking Mode’ de optie ‘with Heading’ , klik nu bovenaan op ‘Done’

38) Véél Wandelplezier !!

GPX Track downloaden via QR Code
Voor we beginnen:
-

Zet je Locatievoorzieningen aan op je Iphone (Instellingen>Privacy>Locatievoorzieningen)
Download de gratis app ‘GPS Hiker’ via de App Store
Download de gratis app ‘QR Scanner Tapmedia’ Via de App Store

Starten:
1) Navigeer met deze app browser naar je favoriete wandelsite: www.wandelroutes.org
2) We kiezen in dit voorbeeld voor de ‘Pannendorpwandelroute’:

3) Klik op ‘QR code naar Smartphone’

4) Scan met de QR code reader de QR code bij ‘Download GPX’:

5) Klik op Open met…

6) Scroll naar GPS Hiker en klik op het icoontje:

7) Klik op de ‘OK’:

8) Klik op dit icoontje:

9) Klik op ‘Preloaded Maps’:

10) Klik bovenaan op het ‘+’ teken:
11) Klik in het veld ‘Define bound from trip’:

12) Selecteer de GPX track:

13) Klik op ‘OK’

14) Klik in het veld ‘Service’:

15) Selecteer de ‘map’ naar keuze, in dit voorbeeld kiezen we voor ‘Open Street Map’:

16) De ‘map’ is nu geselecteerd, klik op het ‘enter’ icoon:

17) Klik op de ‘save’ knop:

18) Het ‘Save Map’ venster wordt getoond, klik op ‘Ok’:

19) Klik op de route om het ‘map’ download menu te openen:

20) Klik op de ‘Download’ knop om de ‘map’ te downloaden:

21) Het ‘voortgang’ venster wordt getoond, dit duurt een aantal minuten:

22) Als de download klaar is, wordt het ‘Map Tiles Downloaded’ venster getoond, klik op OK:

23) Klik op de knop ‘Add To Main Map’:

24) Klik op dit icoontje:

25) Klik op ‘Saved Trips’:

26) Klik op de pijl om het ‘import’ menu te openen:

27) Klik op ‘Import Trip’:

28) De GPX track wordt getoond op de offline kaart:

29) Zet de schakelaar ‘aan’ om uw wandeling te starten:

30) Om de kaart automatisch te doen draaien in de richting van de wandeling, doe het volgende:
- Klik op dit icoontje:

- Selecteer bij ‘Map Tracking Mode’ de optie ‘with Heading’ , klik nu bovenaan op ‘Done’

31) Véél Wandelplezier !!

GPX Track downloaden met Iphone
Voor we beginnen:
-

Zet je Locatievoorzieningen aan op je Iphone (Instellingen>Privacy>Locatievoorzieningen)
Download de gratis app ‘GPS Hiker’ via de App Store
Download de gratis app ‘Documents’ van Readdle

Starten:
1) Open de app ‘Documents’ op je Iphone:

2) Klik op het ‘browser’ icoon rechtsonder:

3) Navigeer met deze app browser naar je favoriete wandelsite: www.wandelroutes.org
4) We kiezen in dit voorbeeld voor de ‘Pannendorpwandelroute’:

5) Klik op ‘GPS bestand als GPX formaat

6) Klik op ‘Done’ om het GPX bestand te bewaren:

7) De browser wordt opnieuw geopend, klik nu op het downloads folder icoontje:

8) Klik op de downloads folder:

9) Klik op het GPX bestand:

10) Het GPX bestand wordt geopend, klik nu op het ‘export’ icoontje:

11) Klik op ‘Open in…’:

12) Klik op ‘Open in GPS Hiker’:

13) De ‘GPS Hiker’ app wordt nu geopend
14) Klik op de ‘OK’:

15) Klik op dit icoontje:

16) Klik op ‘Preloaded Maps’:

17) Klik bovenaan op het ‘+’ teken:
18) Klik in het veld ‘Define bound from trip’:

19) Selecteer de GPX track:

20) Klik op ‘OK’

21) Klik in het veld ‘Service’:

22) Selecteer de ‘map’ naar keuze, in dit voorbeeld kiezen we voor ‘Open Street Map’:

23) De ‘map’ is nu geselecteerd, klik op het ‘enter’ icoon:

24) Klik op de ‘save’ knop:

25) Het ‘Save Map’ venster wordt getoond, klik op ‘Ok’:

26) Klik op de route om het ‘map’ download menu te openen:

27) Klik op de ‘Download’ knop om de ‘map’ te downloaden:

28) Het ‘voortgang’ venster wordt getoond, dit duurt een aantal minuten:

29) Als de download klaar is, wordt het ‘Map Tiles Downloaded’ venster getoond, klik op OK:

30) Klik op de knop ‘Add To Main Map’:

31) Klik op dit icoontje:

32) Klik op ‘Saved Trips’:

33) Klik op de pijl om het ‘import’ menu te openen:

34) Klik op ‘Import Trip’:

35) De GPX track wordt getoond op de offline kaart:

36) Zet de schakelaar ‘aan’ om uw wandeling te starten:

37) Om de kaart automatisch te doen draaien in de richting van de wandeling, doe het volgende:
- Klik op dit icoontje:

- Selecteer bij ‘Map Tracking Mode’ de optie ‘with Heading’ , klik nu bovenaan op ‘Done’

38) Véél Wandelplezier !!

Wandelroutes.org is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de GPS track.
De Apps ‘GPS Hiker’, ‘Documents’ en QR Scanner Tapmedia zijn geen eigendom van
wandelroutes.org en we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of problemen met het
gebruik ervan.

