Bilag 7
Open Street Map download manual
Åbn din browser og skriv dette i adresse feltet: http://garmin.openstreetmap.nl/
Du kan nu se en side med et verdenskort hvorpå der er lidt forskellige inddelinger på og en
tekstsektion med kortinformationer, som vi her bruger til at lave et enkelt valg af det
danske kort. Teksten ser således ud:

Du går ned til sektion 3 hvor der står: Choose a predefined country:

I denne sektion skal du i felt nr. 3 skifte Europe til Denmark og det gør du ved at

klikke på pil ned knappen og du vil så få vist få et rullegardin, hvori du vælger Denmark.
Når du gør det, vil kortsiden nederst automatisk mærke de felter op der dækker Danmark
og hvis der ikke allerede er pakket et danmarkskort sammen i en fil, vil en proces nu starte
og lave denne pakke til dig.

Du skal vente indtil der i sektion 5 Request your map or download it directly: bliver
lavet et link med teksten Download map now!
Denne link klikker du så på og i næste billede kan du se dette billede med din kortpakke i
flere formater:

Der er en link der hedder osm_generic_windows.exe som du så klikker på og du vil få
downloadet et OSM kort med Danmark på, lige til at installere på din PC, hvor du allerede
har Basecamp installeret. Hvis du ikke har Basecamp installeret endnu, se da sidst på
denne side hvor du kan finde Basecamp.
Når kortpakken er downloadet vil du finde filen der hvor du normalt downloader til,
standard er det i mappen Overførsler eller i mappen Hentede filer, og filen til en Windows
pc hedder som sagt osm_generic_windows.exe. Dobbeltklikker du på denne fil, vil installationen begynde.
Hvis du har en MAC pc skal du vælge den kortpakke der hedder osm_generic_macosx.zip,
pakke den ud og installere den på din MAC.
Filen osm_generic_gmapsupp.zip er en komprimeret folder med et helt kort beregnet til at
kopiere manuelt over på det interne memory kort i en GPS.
Har du ikke Basecamp installeret endnu, kan du hente en opdateret og gratis version her:
https://www.garmin.com/da-DK/shop/downloads/basecamp og den findes som sagt til
både Windows og Mac. Installationen er enkel, klik på exe modulet og lad Basecamp
installere sig på standardlokationen.

