
 

 

  

 

 

Tips en Trucs voor uw Gorider Extensa SE 

Kaart Updates 

Uw GoRider Navigatie systeem is bij uitlevering voorzien van up to date kaarten, u krijgt de gelegenheid om 1 x gratis uw 
kaarten te updaten. Wij raden u aan om hier mee te wachten tot u daadwerkelijk merkt dat bepaalde wegen en situaties 
gewijzigd zijn. 

Installatie: 

1. Sluit de GPS met behulp van de USB kabel aan op de wandconnector en laad de GPS gedurende maximaal 3 uur op. 
2. De GPS zal opstarten zodra deze voeding krijgt. Als de accu helemaal leeg is kan dit een paar minuten duren. 
3. Om het opladen sneller te laten verlopen is het verstandig om de GPS met behulp van de aan/uit knop weer uit te 

zetten. 

Installeren voedingskabel op uw motor: 

1. Wanneer u de voedingskabel aansluit op de accu is het belangrijk om dat in de juiste volgorde te doen; 
Eerst de rode + kabel daarna de zwarte – kabel. Doet u dit omgekeerd kan er kortsluiting ontstaan en kan de 
omvormer op de voedingskabel defect raken. 
Zorg er dus ook voor dat de beide kabels gescheiden 

Aanraak scherm 

 
1. Wanneer u de GPS in de houder plaatst moet u vrij stevig duwen, druk daarbij niet op het scherm. Bij extreem hard 

indrukken kan het scherm barsten. Dit is geen garantie. Druk de GPS aan plaats uw vingers op de behuizing van de 
GPS naast het scherm. 

2. Uw GPS is voorzien van een aanraakscherm, het is niet nodig om hard hierop te drukken. Het scherm is door ons 
gekalibreerd. 

3. Wanneer het scherm niet goed reageert kunt u het scherm zelf ook kalibreren, volg de volgende stappen:  Ga naar 
eerste opstartscherm – kies “omgeving”- kies Kalibreren en volg de aanwijzingen op het scherm. 
 

Accu Beheer 

1. Om de levens duur van de accu te verlengen en de capaciteit zo hoog mogelijk te houden kunt u het volgende 
doen; Veel mensen gebruiken de GPS alleen in het mooi weer seizoen en leggen de GPS netjes een paar 
maanden in de kast. Wanneer u dan niets doet zal de accu langzaam helemaal leeg lopen en dit is niet goed 
voor een Li-ion accu. Voor de betrouwbaarheid is het beter om de accu een spanning te laten houden tussen de 
30 en 70%. Zorg er dus voor dat u de accu regelmatig controleert en indien nodig even bij laad. De accu van de 
motor wordt ook niet voor niets aan de druppelaar gehangen. 

2. Gebruik bij voorkeur de meegeleverde kabel en laadapparatuur voor een optimaal resultaat. 
3. Bovenstaande tips gelden ook voor uw smartphone, tablet en andere apparatuur die gebruik maakt van dit type 

accu's.                  

Firmware Updates 

1. Bij uitlevering is uw Gorider GPS voorzien van de laatste Firmware. Updates zijn in tegenstelling tot kaarten 
onbeperkt te downloaden. Echter wanneer uw GoRider goed functioneert raden wij het af een firmware update uit 
te voeren. 

Extensa SE NL taal installeren: 

Werkwijze instellen NL taal GoRider GPS Extensa SE. 

1. Start de Gorider op 
2. Kies het menu Settings 
3. Kies voor language 
4. Scroll tot u Nederlands ziet ( druk meermaals op het pijltje naar rechts ) 
5. Bij Nederlands aangekomen drukt u op: Het groene bolletje met een Vinkje erin rechts boven in beeld. 
6. Verlaat dan het dan verschenen menu door op het rode bolletje met X te drukken. 

 
 
 
 



 

 

Navigatie software in het Nederlands instellen. 
  

1. Druk op Navigeren en start de navigatie software op 
2. Druk dan op het icoontje 'schroevendraaier/ moersleutel' 
3. Ga met het pijltje naar beneden tot u de optie 'Regional' ziet. 
4. Druk dan op 'Regional' 
5. Druk dan op 'Program Language'en ga met de pijl naar beneden tot u 'Nederlands' ziet. 
6. Klik dan op 'Nederlands' als de kleur veranderd drukt u op 'Done' 
7. De Navigatie software moet opnieuw starten 
8. Na het herstarten is deze in het nederlands. 

 
Regio instellingen en afstanden 
 

1. Druk op Navigeren en start de navigatie software op 
2. Druk dan op het icoontje 'schroevendraaier/ moersleutel' 
3. Ga met het pijltje naar beneden tot u de optie 'Regional' ziet. 
4. Druk dan op 'Regional' 
5. Kies dan de 2e optie Distance of afstanden. 
6. Druk hier 2 x op en u ziet de instelling van Mijlen naar KM gaan. 

 

Routes importeren 

1. Uw Gorider GPS maakt gebruik van kaartbestanden met de extensie .KML 
2. Het importeren van routes gaat als volgt: 

Met gratis route software programma’s zoals bijvoorbeeld RouteConverter (www.routeconverter.com), ITN 
Converter (www.benichou-software.com) en Tyre (www.tyretotravel.com) kunnen route bestanden gecreëerd en 
geconverteerd worden. Op de software geven wij geen ondersteuning.   
Via een route software programma gemaakte routebestanden moeten worden opgeslagen als een Google Maps 
KML bestand. 
Met de route software programma’s kunnen bestaande routes van andere navigatiesystemen omgezet worden naar 
een KML bestand. Navigatie software kan in principe oneindig veel waypoints aan, er hoeft dus niet persé eerst het 
aantal tussenpunten vermindert te worden. Toch adviseren wij voor een optimale werking om de hoeveelheid 
waypoints te minimaliseren tot ongeveer maximaal 100-150 waypoints. 

Als voorbeeld het programma Tyre; start het programma en laad het route bestand van Garmin. Converteer het dan 
naar een TomTom bestand, op die manier worden automatisch het aantal waypoints verminderd. Sla daarna het 
routebestand op als een KML bestand. 
  
De GPS aansluiten op de PC m.b.v. de usb kabel, dan zal de computer de GPS zien als een verwisselbare 
harddisk. 
  
Het .kml route bestand kopiëren naar de map “route”: …/Primo/content/userdata/route/ (Na opstarten navigatie 
software zal deze de opgeslagen route bestanden automatisch scannen) 
  
Als navigatie software is opgestart druk rechts op de knop “Route Options”, daarna onderaan op de knop “Meer”, 
scroll naar beneden en druk op de knop “Route Laden”. Hier staan de opgeslagen KML routebestanden. 
  
Selecteer het gewenste routebestand, navigatie gaat route berekenen en in zijn geheel weergeven. Na drukken op 
de knop “Vertrek” zal de navigatie u brengen naar startpunt van de route. 
  
Als u in kaartweergave modus rechtsboven op de snel menu knop drukt en daarna op de knop “Route Bewerken” 
kunt u de ingeladen route bewerken. Met de knop “Meer” kunt u tevens de route optimaliseren of herschikken. 

GPS Fix 

De GPS slaat satelliet info op in geheugen, het kan soms eerste keer en/of incidenteel langer duren voordat hij een 
goede stabiele fix heeft en alle satellieten in geheugen heeft opgeslagen. 

Enkele adviezen voor snellere GPS Fix. 

• Zorg er voor dat de satellieten niet worden geblokkeerd. Als u net onder een boom of tussen hoge 
gebouwen in staat worden de satellieten geblokkeerd en kan de ontvangst vertraagd of soms zelfs 
helemaal niet plaats vinden. 

• Let ook op dat u niks boven de GPS plaatst wat invloed op de satelliet ontvangst kan hebben. 

• De GPS heeft beste ontvangst als hij in de cradle (motorhouder) of verticaal geplaatst is. Dus plat op 
achterkant heeft hij een minder sterk ontvangst. 

• Doe voordat u gaat rijden eerst de GPS aan, wacht 1 tot enkele minuten en start dan pas de navigatie 
software. 

http://www.routeconverter.com/
http://www.benichou-software.com/
http://www.tyretotravel.com/


 

 

Wanneer bovenstaande adviezen zijn aangenomen en GPS signaal is nog steeds niet stabiel dan kan het ook 
helpen door de navigatie terug te zetten naar de fabrieks instellingen of door de GPS ontvanger te resetten 

GPS ontvanger resetten: 

• Ga in het hoofdmenu naar de optie Tools ( 2e rechtsonder ) 

• Druk dan op GPS info 

• Druk daar op de knop links onder in beeld 

• Geef de GPS even de tijd om de satellieten te vinden. 

  

Fabrieksinstellingen herstellen: 

• Dit doet u door de GPS aan te zetten, in hoofdmenu rechts op knop Setting te drukken en dan op tweede 
knop rechtsonder of via de blauwe pijl (Extensa SE)  naar het volgende tabblad te gaan en de knop 
Fabrieksinstellingen te drukken. 

• En daarna dit te bevestigen door Yes te drukken. 

Nadat de GPS is gereset zal taal en navigation path opnieuw ingesteld moeten worden. 

• Stap 1. Blijf op huidige setting pagina en druk op wereldbol knop (tweede knop van rechtsboven). Scrol de 
lijst naar boven en selecteer hier English en druk daarna op de pijl knop om weer terug te gaan. 

• Stap 2. Blijf op huidige setting pagina en druk op de knop Navi Path of NaviConfig.  Als Navigation Path 
leeg is druk op “blauwe lijst knop” of op de knop met "3 puntjes" en selecteer: ResidentFlash > Primo > 
Primo.exe en druk daarna op OK. 

Vastlopen GPS met Foutmelding: Program memory is very low ( Alleen voor Extensa SE ) 

  

• Als de GPS melding geeft over geheugen en vast kan lopen dan is er een verkeerde geheugen setting in het sys.txt 
bestand. 

• Dit bestand vervangen met bestand dat u hier kunt downloaden. 

• Locatie: ../Primo/sys.txt 

• De werkwijze is als volgt: 

• Sluit de GPS aan op uw computer 

• De computer zal de GPS zien als een externe drive. 

• Ga op de externe drive naar ../Primo/sys.txt  

• Vervang het bestand sys.txt door het sys.txt bestand dat u gedownload heeft. 

• Start daarna de GPS opnieuw op en u kunt routes in laden en gebruiken. 

Na het resetten van de Software op de Extensa SE is het motorfiets icoon met instellingen verdwenen: 

Bij het resetten naar fabrieksinstellingen worden de motorfiets instellingen gewist. 
Om dit weer te herstellen zult u de map save op uw GPS moeten vervangen met de map save in bijlage. 

 
   Instructies voor herstellen motorfiets instellingen 

1. Sluit de navigatie via USB kabel aan op de USB poort van de computer. Vervolgens navigatie aanzetten. 
2. Benader via de computer de “externe hardeschijf”, open de map “Primo” en verwijder daarin alleen de map "save". Dus 

alle andere bestanden en mappen laten staan. 
3. Download het bestand save-ExtensaSE.rar door op Download te klikken 
4. Sla het rar bestand in bijlage op ergens op uw computer. En pak bestand save-ExtensaSE.rar uit en kopieer de volledige 

map "save" in de map "Primo" 
5. Nu staan in totaal de mappen content, license, save, ux en bestanden sys.txt, Primo.exe en data.zip in deze map "Primo". 
6. Ontkoppel de GPS. 
7. Mocht de navigatie melding geven dat de software vorige keer niet goed is gestart en of je dit wilt resetten. Dan moet je 

"NEE" drukken. Je moet dus niet gaan resetten. 

  

 

 

https://www.dropbox.com/s/4m50kptvlhrs7cr/sys.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wt22f8dwxp5mq39/save-ExtensaSE.RAR?dl=0


 

 

De Extensa laadt niet op: 

1. De Extensa is in eerste instantie ontworpen om opgeladen te worden via de Cradle op de motorfiets. Maar natuurlijk moet 
het ook via de USB kabel kunnen. 

2. Heeft u de Extensa geladen met behulp van de usb kabel aan een computer? Dan is het verstandig om Extensa uit te 
zetten via de aan/uit knop. De spanning die afgegeven wordt via de USB aansluiting is niet sterk genoeg om de Extensa 
op te laden met het scherm aan. 

3. Laadt u de Extensa op via de 220 usb adapter ook dan is het verstandig het scherm uit te zetten daar dit de laad-tijd 
duidelijk zal bekorten. 

4. Lukt het op beide manieren nog niet, het kan wel een paar uur duren zeker als de accu leeg is. 
5. Dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de USB kabel. Dit is een bekend fenomeen. Dan ziet u het accu icoontje laden en 

het rode lampje branden maar wordt er toch geen spanning doorgegeven. Heeft u toevallig nog een andere USB kabel 
liggen dan kunt u deze te gebruiken. Graag horen wij dan welke oplossing heeft geholpen. 

6. Als het de USB kabel blijkt te zijn en in zeldzame gevallen de 220v adapter dan horen wij dat graag van u en sturen wij 
u per direct een nieuwe kabel en lader toe. 

Bochtige routes 

Deze methode is niet zo geavanceerd als bij TomTom maar geeft u wel een alternatieve route die de snelwegen zal trachten te 
vermijden. 

Start navigatie software op 

• druk op icoon "schroevendraaier/steeksleutel" links onder in uw scherm 

• scroll naar beneden tot de optie "route instellingen" 

• Druk op routeplanningsmethode 

• Kies de optie "GROEN" 

• Wilt u ook alle snelwegen 100%  vermijden dan kiest u in het menu "route instellingen" de optie snelwegen en haalt u het 
vinkje weg. 

 
Als het scherm niet goed reageert kunt u het scherm kalibreren: 
  

1. Ga in het eerste start menu van de GPS weer naar 'omgeving/setting' 
2. Druk dan op kalibreren. 
3. Volg de aanwijzingen. 

 

 
Ik hoor geen geluid via de speaker of mijn headset: 

1. Ga via het hoofdmenu van de GPS naar de Optie: FM 
2. Zorg dat er geen Vinkje staat bij Use FM 
3. Zet het volume van de GPS harder via Settings en dan naar Volume. 

 

Waar is de FM functie voor? 

• Wanneer u de GPS in de auto gebruikt kunt u de route aanwijzingen via de luidsprekers van uw auto laten gaan.  

• U zet de FM functie dan aan 

• U kiest een Frequentie en stemt uw radio af op deze Frequentie 

• Alle aanwijzingen gaan dan via uw radio 

• LET OP! als deze functie aan staat dan hoort u geen aanwijzingen via de headset of de speaker van de GPS. 

Gebruik Extensa Se in de regen: 

• Uw Gorider Extensa is zeer goed te gebruiken in de regen, het is echter zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de 

rubberen sluitstrip die de aansluitingen aan de zijkant afdekt, goed geplaatst is anders kan er toch vocht in de Extensa 

komen. 


