
EarthMate GPS 4x4 España
4x4 ESPAÑA GAAT TIJDENS ALLE OFF ROAD 

TOCHTEN DE ANDROID EN APPLE APP 
EARTHMATE GEBRUIKEN
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GPX file met EarthMate: 
Sinds zondag 11 maart 2018 heeft 4x4 España een App voor uw Tablet of Smartphone 
voor Android en Apple in gebruik genomen en daarvoor vragen wij u als lid dringend uw 
medewerking. 
Het is de bedoeling dat u het programma alvast op uw telefoon of tablet installeert. Indien 
u dit gedaan heeft krijgt u voor de rit de verdere instructies. Dus zorgt dat u op tijd bent.

 
Hoe te downloaden?:  
Ga naar uw AppStore en zoek op Earthmate van de ontwikkelaar "DeLorme/Garmin". Het 
logo ziet er ongeveer zo uit (zwart/groen): 

�  
 
Werkt het op alle smart telefoons en tablets?: 
In principe wel, maar heeft u een tablet zonder GPS functionaliteit, dan gaat het niet 
werken. Dus heeft u b.v. een iPad van Apple zonder SIM kaart, dan zit er geen GPS 
functie in. Tablets met een losse GPS werken natuurlijk wel. Alle Smartphones hebben wel 
een SIM kaart dus die werken altijd. 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Hoe gaat het inloggen?:  
U kunt zelf geen account bij Garmin aanmaken! Wij gebruiken de professional account 
van onze vereniging waar wij elke maand voor betalen en de inlog en het wachtwoord zijn 
in het bezit van het bestuur. Alleen (sommige) jaarleden kunnen op verzoek de inlog en 
het wachtwoord krijgen. Het wachtwoord veranderd elke maand. Elke keer als u een rit 
gaat rijden, moet u eerst verbinding met onze inReach maken en synchroniseren. Dan 
bent u in het bezit van de nieuwste GPX route. Voor vragen kunt u mailen naar 
info@4x4espana.com

 
Wat kunt u verder wel alvast zelf doen?:  
Als u wat handig bent met de techniek, dan kunt u alvast de instellingen bij ... Meer-
>Opties->Eenheden aanpassen, zoals de Miles in Km´s veranderen, graden in Gr, Min, 
Sec veranderen en alvast een kaart van de Regio Spanje downloaden. Om de kaart te 
downloaden gaat u naar Kaart->Rechtsboven lagen Icoon->Downloaden zie verder 
onderstaande plaatjes. U moet dan wel eerst met onze Garmin inReach GPS Satelliet 
Telefoon verbinding hebben gehad.
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Verkennen, navigeren, tracken en ontdekken met uw slimme toestel

• Complete GPS-navigatieoplossing; kan als aparte mobiele app gebruikt worden of 
gekoppeld worden met het inReach satellietcommunicatiesysteem voor wereldwijde 
satelliet-connectiviteit

• Geen mobiel telefoonnetwerk vereist om te navigeren; kaarten worden op uw 
toestel gedownload om ze altijd en overal te gebruiken

• Inclusief Europese TOPO-kaarten met nationale parken, luchtfoto's en nog veel 
meer. Inclusief onbeperkte toegang tot kaarten en cloud-opslag

• Haal het beste uit uw avonturen door uw reizen online te plannen, uw locatie te 
delen en te tracken, veel details over uw reis vast te leggen, waypoints in te stellen 
en nog veel meer

• Kies activiteit-specifieke versies van de Outdoor mobiele app; ontwikkeld voor 
Apple® toestellen (versie 7.0 en later) en Android® toestellen (versie 4.1 en later)

 
Met vriendelijke groet, het bestuur (Age, Wim en George) van 4x4 España. 
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