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Deze handleiding gaat over: 
 
• Installeren City Navigator EUNT2009 van de 

download upgrade 
• Her installatie op computer  
• Upgrade computer en GPS toestel 
• Mapsource 6.14.1 verplaatsen 
• Conversie 2009 kaarten naar 6.13.7. formaat 
• Installatie Mapsource 6.13.7 
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Inleiding 
 

Het kan gebeuren dat je om een of andere reden de CNEUNT2009 kaarten nog een keer 
moet installeren op de computer. Als je de eerste keer de nieuwe CNEUNT2009 kaarten al 
op je GPS toestel geïnstalleerd hebt wil je niet nog een keer de kaarten op de toestel 
installeren omdat die installatie veel tijd in beslag neemt. Daarom hieronder een methode om 
de download versie van CNEUNT2009 kaarten nog ene keer te installeren maar zonder 
installatie op je GPS toestel. 

 

Tijdens de upgrade en installatie van de kaarten naar versie CNEUNT2009 wordt tevens de 
nieuwste Mapsource versie 6.14.1 geïnstalleerd. Deze versie 6.14.1 vraagt veel meer 
rekenkracht van je computer dan de vorige Mapsource versies. Wat oudere computers 
worden daar zo traag van dat het niet meer werkbaar is. Na de installatie blijkt in de meeste 
gevallen dan ook meteen Mapsource versie 6.13.7 overschreven is. Daar komt nog bij dat de 
Mapsource versies 6.13.7 en ouder de nieuwe 2009 kaarten niet kunnen gebruiken. Na de 
installatie kunnen de 2009 kaarten geconverteerd worden zodat de 6.13.7 en oudere versie 
toch 2009 kaarten kunnen gebruiken. 

 

Waar vind je kaarten, Mapsource en codes? 
 
Kaarten:  versie 6.14.1  C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2009.gmap 

Mapsource programma:  C:\Garmin 

Unlock codes van 25 tekens  In het register. Via Uitvoeren > `regedit` > Ok 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Garmin\MapSource\Codes 
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Installatiebestanden Upgrade CNEUNT2009 vrijmaken 
 
Indien je al in het bezit bent van je Unlock code (25 tekens) en je een her installatie wilt doen 
van CNEUNT2009 op, bv een andere PC, dan volg je de volgende methode:  
 
Dubbelklik op het download bestand Garmin_RMU_CNEUNT2009.exe dat je natuurlijk hebt 
bewaard. Dit gaat zich zelf uitpakken en komt uit eindelijk met een Welkomst scherm.  

 
Nu niet meer op knoppen in dit venster drukken, maar de Verkenner starten en de 
volgende folder opzoeken:  
 
C:\Documents and Settings\Administrator1\Local Settings\Temp (met een datum&tijd van nu)  

 

 
                                                 
1 Bij Administrator kan ook een andere naam staan. Hangt ervan af wat je rechten zijn, hoe je besturingssysteem 
op je computer is geïnstalleerd en hoe je bent ingelogd. 
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Sorteer je de folder op datum, dan is het meestal de eerste of laatste folder.  

Zoek de map xxxx.tmp. Hierbij is xxxx.tmp een willekeurige naam. 

 
In dit voorbeeld is de folder 7zS2.tmp is de juiste folder 

 
Hierin vind je de volgende folders en bestanden:  
\Additions\  
\IMG\  
\support\  
\Windows\  
\readme.txt  
\Selecting and Saving Map Sets Tutorial v4.00.exe  

 
 
Maak een nieuwe folder, bijvoorbeeld C:\temp\CNEUNT2009 DVD\ 
Kopieer (niet verplaatsen!!) alle folders en bestanden naar de nieuwe folder 
c:\temp\CNEUNT2009 DVD\  
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Nadat het kopiëren is geslaagd, annuleer je de officiële installatie. Het installatieprogramma 
verwijdert de tijdelijke bestanden. Je kopie blijft bestaan.  

 
 
 
De inhoud van de folder C:\Temp\CNEUNT2009 DVD\ kan je nu ook naar een DVD schrijven 
als back-up.  
 

Installeren City Navigator EU NT 2009 
 
 
Als je een gewone installatie van City Navigator EU NT 2009 wilt doen, dan blader je naar de 
\IMG\ folder en kiest daar het .MSI-bestand met NLD in de naam:  
 
Dubbelklik op CNEUNT2009Update_NLD.msi  

 
 
Nu krijg je een normale installatie procedure die alleen de Kaarten, MapInstall en Mapsource 
6.14.1 op je PC installeert. Geen enkele vraag naar product code, controle op internet of 
vraag om je toestel aan te sluiten.  
 
Hierna start je Mapsource en krijg je een melding dat je kaarten vergrendeld zijn. Met de 
Unlock Wizard voer je de Unlock code in die bij je combinatie van toestel & kaart hoort. 
Staan op het beroemde gele briefje. Vervolgens stuur je met MapInstall of Mapsource de 
kaarten naar je toestel.  
 
Op deze manier stuur je extra kaarten naar het toestel. Met de verkenner zie je na het 
versturen van de kaarten (bij een Zumo bijvoorbeeld) in de map F:\Garmin\ het bestand 
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GMAPSUPP.IMG staan. Dat vervangt niet automatische je oude voorgeladen kaart! (Schijf 
F:\ is in dit voorbeeld de Zumo aangesloten via de USB label) 

 
Om heel Europa in je GPS toestel te laden zal je eerste uit de map F:\Garmin\ de bestanden 
GMAPPROM.IMG, GMAPPROM.SUM en GMAPPROM.UNL moeten verwijderen. Het is aan 
te raden om hiervan eerste een kopie naar je computer te maken.  

Als laatste hernoem je bestand GMAPSUPP.IMG naar GMAPPROM.IMG 
 

 
 
Indien je geen Mapsource 6.14.x wilt gebruiken, maar een oudere Mapsource versie, dan 
kan je gebruik maken van de conversie tool van JaVaWa. Die converteert je kaarten naar het 
oude voor Mapsource 6.13.x kaartformaat en installeert ook tevens deze oudere Mapsource 
6.13.7 versie. Zie GPS forum City Navigator NT 2009 gebruiken met MapSource 6.13.7  
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Volledige installatie CNNTEU2009 naar je GPS toestel 
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Foutmeldingen na installatie 
 

Na het starten van Mapsource kan een Runtime Error! verschijnen. 

 

 
 

Tip: (ergens gevonden op het GPS forum) 
Ook ik kreeg na installatie van het programma bij het opstarten de Runtime Error (This 
application has requested the runtime to terminate it in an unusual way).  
 
Ik vond via Google een link naar een Tsjechisch forum 
(http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=387).  
Je vindt hier een link naar een rar file (Verze: 0.2 Beta (26. 7. 2008) met daarin het 
programma “MapSource Maps Compatibility.exe”. Dit heb ik geplaatst in de Garmin directory 
en gerund. Deze utility kijkt of er incompatibel maps zijn. Dat was bij mij het geval. Het 
programma kan dat verhelpen (register settings worden aangepast) en .... daarna werkte tot 
mijn verbazing 6.14.1 feilloos!  
Het programma maakt ook de reg-files aan zodat je kunt nakijken welke settings aangepast 
zijn. 

 

Andere oorzaken: 
Topo GB, FR en CH kunnen ook problemen geven na installatie van Mapsource 6.14.1 
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Mapsource versie 6.14.1 verplaatsen 
 

Maak in de map C:\Garmin\ een nieuwe folder \Mapsource6141 aan.  

 

 
Verplaats de volgende 3 bestanden daar naartoe  
- Mapsource.exe - Mapsource programma  
- Mapsource.chm - Mapsource Help  
- MapsourceNLD.dll - NL programma versie  
 
Hernoem deze bestanden met bijvoorbeeld een extra code 6141NL (vrij te kiezen)  
 
- Mapsource6141NL.exe  
- Mapsosurce6141NL.chm  
- Mapsource6141NLNLD.dll 
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Conversie CN2009 kaarten naar Mapsource 6.13.x formaat en installatie 6.13.7 

Met een conversie programma 
 

Geplaatst: 30 Okt 2008 12:21 http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=22045 door JaVaWa 

Zoals bekend is, wordt bij het installeren van City Navigator NT 2009 ook MapSource 6.14.1 
geïnstalleerd. Het probleem hierbij is dat deze versie van MapSource aanzienlijk trager is 
qua beeldopbouw dan de vorige versie. Zodanig zelfs dat het op een wat oudere PC (of 
Netbook) gewoon onwerkbaar is. Terug naar MapSource 6.13.7 dus. Alleen gebruikt 
CNEUNT2009 een bestandsformaat dat MapSource 6.13.7 niet kan lezen. Na een niet 
helemaal volledige tussenoplossing, hebben onze Duitse vrienden een werkende oplossing 
gevonden om de kaartbestanden te converteren naar een door MapSource 6.13.7 leesbaar 
formaat.  
 
Help! Ik heb geen informatica gestudeerd, dit gaat me boven mijn pet!  
 
Geen nood, JaVaWa heeft een “alles in één” oplossing gemaakt waarin de bovengenoemde 
tool geïntegreerd is. Tevens biedt deze de mogelijkheid om MapSource 6.13.7 (en 
POILoader, MapInstall en Unlock Wizard) te installeren volgens de methode van 
Scheurneus. Het is slechts een kwestie van aangeven of je MapSource geïnstalleerd wilt 
hebben en in welke map je de kaarten wilt laten neerzetten. Het programma doet de rest. 
Ook worden er snelkoppelingen aangemaakt in het Start-menu.  
 
Mochten er problemen optreden met MapSource 6.14.1, dan vind je onder de knop ‘Extra’ in 
het programma de mogelijkheid om de geconverteerde kaartenset uit te schakelen (later 
weer inschakelen is ook mogelijk).  
De optie om de cache te legen is handig indien wijzigingen in het kaartmateriaal niet 
zichtbaar zijn in MapSource 6.14.1.  
 
Het conversie programma (15 MB) staat hier, in het tweede bericht van 30 Okt 2008 12:23. 
Uiteraard moet je City Navigator Europe NT 2009 eerst wel geïnstalleerd hebben.  

 
Aan de slag. 

Start het conversie programma dat je gedownload hebt. Onderstaand scherm wordt 
geopend. 
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Wijzig eventueel de mappen waar je de kaarten en Mapsource 6.13.7 wilt installeren. 
Bijvoorbeeld: 

 
 

 
 
Na installatie staat Mapsource 6.13.7 in de map C:\Garmin\ 
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Handmatige conversie 

 
Voor de liefhebber die bovenstaande conversie programma wenst over te slaan en het 
allemaal handmatig wil doen, volgt hieronder de uitleg daarvan. 
 
Het stappenplan:  
 
1. Zorg eerst dat CNEUNT2009 geïnstalleerd is.  
 
2. Download het bestand:  
http://www.naviboard.de/vb/attachment.php?attachmentid=4993&d=1224967200  
 
3. Pak het zip-bestand uit en plaats de bestanden conv613.bat en gmt.exe in de map 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps\City Navigator Europe 
NT 2009.gmap  
(Het zou ook kunnen zijn dat dit de map C:\Documents and 
Settings\<<gebruikersnaam>>\Application Data\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 
2009.gmap moet zijn. Even zelf controleren.)  
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4. Maak een map aan waar de kaart moet komen te staan, bijv. c:\Garmin\CNE2009  

 

  
 

5. Klik op Start > Uitvoeren, typ cmd in, klik op OK (we hebben een DOS-venster nodig). 
Vista gebruikers kunnen dit via Start > Alle programma’s > Bureau-accessoires > Uitvoeren 
doen.  

 
 
6. Type in:cd\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps\City 
Navigator Europe NT 2009.gmap 
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Druk op Enter.  

 
 
Nu zou je in de map moeten zijn waar de kaarten in staan (het pad wordt aangegeven voor 
het >-teken). Indien de kaarten op een andere locatie staan, dit commando daarop 
aanpassen.  
 
7. Typ in: conv613 c:\Garmin\CNE2009 en druk op Enter (als je een andere bestemming 
voor de kaarten gekozen had bij 4. moet je deze opdracht daaraan aanpassen).  

 
 
Het conversieproces wordt nu gestart. Er staan wat pauzes in het (batch) programma, dus af 
en toe moet je op Enter drukken om verder te gaan.  
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Aan het eind van het proces worden er nog wat sleutels aan het Windows-register 
toegevoegd. Als dit afgerond is, hoort alles te werken.  
 
Als je MapSource 6.13.7 niet (meer) hebt, dan kan je daar de oplossing van Scheurneus 
voor gebruiken. 

  
Na het gebruik van het conversieprogramma heb je twee kaartensets van City Navigator NT 
2009 op de computer staan; de originele en de geconverteerde. Als je niet van plan bent om 
MapSource 6.14.1 te gebruiken, kan je de originele kaarten verwijderen via het 
Configuratiescherm van Windows (onder Software). 


