
Ontgrendelen topo Frankrijk. 

• U heeft een topo Frankrijk deel 2? Ga naar my.garmin.com 

• U heeft een “oude” topo Frankrijk? Ga naar garminfrance.com en volg de onderstaande 

stappen. 

Klik op de link bij “Nouveau client ?”  

 

Vul de gegevens in: 

• Voor en achternaam 

• Gebruikersnaam ( door u te kiezen) 

• Email adres 



 

Als alle gegevens zijn ingevuld dan verschijnt er een groene balk en ontvangt u een email ter 

bevestiging. 

 

 

 



 

U krijgt in de mail uw gebruikersnaam en een wachtwoord: 

Récapitulatif de vos identifiants de connexion : 

Identifiant : test 

Mot de passe  : y8m14mb7 

Ga hiermee naar de site van garminfrance.com , en log in op de rechterkant. 

 

Als u bent ingelogd , klik dan op “deverrouillage” 

 

Voor de volgende gegevens in: 

• Soort toestel 

• Apparaat ID / Unit ID(dit is niet de code uit het batterij vak) 



o Nüvi en c5xx  

Kies Instelling > Systeem > Info knop > Apparaat ID : 10 cijfers.  

o Nüvi 7xx 

Kies Extra > Instellingen > Systeem > Over > Apparaat ID : 10 cijfers. 

o GPSmap 60xx, eTrex Vista & Legend (c, cx, hcx), Series 76  

Druk tweemaal op de MENU knop > Instellen > Systeem > MENU knop > kies 

Software versie > ENTR knop > Unit ID : 10 cijfers.  

o Zümo  

Kies sleutel icoontje > Systeem > Over knop > Apparaat ID : 10 cijfers.  

o StreetPilot 2720, 2820  

Kies Instell. > Over knop > StreetPilot > Navigator ID : 10 cijfers.  

o Colorado 300 

Kies Stel in (de icon in de vorm van sleutel) > Systeem > knop [Opties] > kies 

Softwareversie > Apparaat-id : 10 cijfers. 

o Edge 6xx, 7xx 

Druk op de MENU knop > Instellingen > Systeem > druk op [Over Edge] > App.-id : 10 

cijfers. 

o Oregon 

Hoofd Menu -> Stel In -> Info 

• CD code, deze zit in de hoes geplakt. 

 

De code word nu weergegeven en is onder “Vos Codes” ook weer op te vragen. 



 

 

Veel plezier met u topo Frankrijk. 

Bon Voyage, 

www.gps-info.nl 

 


