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Denne brugervejledning forklarer alt, hvad du skal vide om din nye TomTom Rider.  

Hvis du vil læse en hurtig gennemgang af de vigtigste oplysninger, anb efaler vi, at du læser kapitlet 
Brug af din Rider. Det dækker installation, planlægning af en spændende tur samt alle de primære 
funktioner på enheden. Kom i gang dækker tænding, indstilling og opladn ing. 

Derefter vil du sikkert gerne oprette forbindelse til TomTom -tjenester, og du kan læse alt om dette 
i kapitlet Sådan oprettes forbindelse til TomTom -tjenester.   Som hjælp til at undgå traf i-
kforsinkelser og komme hurtigere frem til destinationen kan du bruge TomTom -tjenester på selv de 
ruter, du kører hver dag.  

Tip : Du kan også finde ofte stillede spørgsmål (FAQ) på tomtom.com/support . Vælg din 
produktmodel på listen, eller indta st et søgeord. 

Vi håber, at du har fornøjelse af at læse om, og ikke mindst at bruge, din nye Rider!  

Bemærk : Du kan bruge enheden på din motorcykel eller i din bil.  

Velkommen til navigation med TomTom  

http://www.tomtom.com/support
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Nyt i denne udgivelse  

Version 17.1  
 
Rider 42, Rider 420, Rider 520  

Berøringsfølsomhed  

Du kan nu vælge højere eller lavere følsomhed for knapperne under indstillinger på din TomTom 
Rider. 

Gå til Berøringsfølsomhed for flere oplysninger.  

Forudindlæste motorcykelruter  

På Rider 450 er nogle af de smukkeste køreture blevet forudinstalleret på din TomTom Rider.  

Gå til Sådan navigerer du vha. en gemt rute  i denne brugermanual for flere oplysninger, og gå til 
tomtom.com  for flere detaljer  om ruterne.  

 

På alle modeller  

Hurtig søgning og Trinvis søgning  

Du kan nu vælge mellem to forskellige måder, når du søger efter en adresse eller et IP.  

Gå til Vælg søgemetode i denne brugermanual for flere oplysninger.  

Brug IP-lister fra brugernetværket  

Nu kan du få vist dine bikervenlige IP -lister fra brugernetværket permanent på kortet.  

Gå til Brug IP-lister fra brugernetværket  i denne brugervejledning for flere oplysninger.  

Planlæg dine køreture på  forhånd med MyDrive  

Du kan planlægge en køretur på MyDrive-webstedet og sende den til din TomTom Rider og gøre 
meget mere.  

Gå til Synkronisering med TomTom MyDrive for flere oplysninger.  

Avanceret vognbaneskift på delt skærm  

Når du nærmer dig motorvejsafkørsler og vejkryds, kan du nu se kortvejledning og vognbaneskift 
side om side på en delt skærm.  

Gå til Avanceret vognbaneskift i denne brugervejledning for at få flere oplysninger.  

Hurtig rapportering af en fotofælde eller en ri sikozone  

Du kan nu trykke let på symbolet for fotofælde eller risikozone i fartpanelet for at rapportere en 
fotofælde eller en risikozone.  

Gå til Sådan rapporterer du en ny fotofælde eller Sådan rapporterer du en risikozone i denne 
brugervejledning for at få flere oplysninger.  

Nyheder  

http://www.tomtom.com/
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Læs trafikmeddelelser højt  

Din enhed læser nu trafikmeddelelser højt om trafikhændelser forude på din rute.  

Gå til Lyde og advarsler i Indstillinger  i denne brugermanual for flere oplysninger.  

Andre rettels er og forbedringer  

Forskellige forbedringer for ydelsen og rettelser er blevet implementeret.  
 

TomTom-videoer  

Du kan finde mange videoer på vores YouTube-kanal, hvor du kan få mere at vide om din nye 
TomTom Rider og andre TomTom-produkter. Gå til www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos  
for at få mere at vide!  

Her er links til nogle videoer, som evt. vil være interessante for dig:  

Tip : Se TomTom YouTube-kanalen for at finde videoer på dit sprog.  

TomTom Rider  

Få inspiration til din Rider:  

Á www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0  

Á https://www.yo utube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5 

Se, hvordan du monterer din Rider uden tyverisikring: www.youtube.com/watch?v=w0UHEIlJ060 

Se, hvordan du monterer din Rider med tyverisikring: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I 

Se, hvordan du får TomTom Traffic vha. af din iPhone: www.youtube.com/watch?v=HIwYh5nYAok 

Se, hvordan du får TomTom Traffic vha. af din Android -smartphone: 
www.youtube.com/watch?v=Wc3jkI -OeSM 

TomTom GO 

Din Rider bruger alle funktionerne i TomT om GO. Få mere at vide om GO her: 

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4 -1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE 

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY 

Brug af MyDrive  

Engelsk (UK): 
 

www.youtube.com/watch?v=PIs5tGFhQIA 

Fransk (Frankrig): 
 

www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk 

Spansk (Spanien): 
 

www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI 

Tysk: 
 

www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI 

Italiensk:  
 

www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s 

KUN USA ð få trafikinformation på en smartphone -til sluttet enhed  

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3  

Nye produkter  

TomTom Bandit (engelsk): www.youtube .com/watch?v=U2DXXwRcWyI 

https://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos
https://www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5
https://www.youtube.com/watch?v=w0UHEIlJ060
https://www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I
https://www.youtube.com/watch?v=HIwYh5nYAok
https://www.youtube.com/watch?v=Wc3jkI-OeSM
https://tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE
https://www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY
https://www.youtube.com/watch?v=PIs5tGFhQIA
https://www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk
https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI
https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s
https://us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3
https://www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyI
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Montering på en motorcykel  

1. Fastgßr RAMÊ-monteringssættet på din motorcykel.  

 

2. Fastgør holderen, og tilslut ledningerne til motorcyklens ledningssystem.  

 

Vigtigt : Den røde POS (+)-kontakt skal tilsluttes motorcyklens ledningsvæv på et  punkt mellem 
tændingen og +12 V-batteriforsyningen. Den sorte NEG ( -)-ledning skal tilsluttes motorcyklens 
ledningsvæv på et punkt mellem tændingen og - (GND)-batteriforsyningen. Tilslut til et 12 

V-punkt, der kan slukkes med tændingen, f.eks. lyskredsløb et.  

Ved montering af enheden følges nedenstående fremgangsmåde:  

Á Hvis du ikke føler dig tryg ved selv at montere enheden, kan du få en fagmand til at gøre 
det for dig.  

Á Hvis du vælger selv at montere enheden, skal du være opmærksom på, at aktiv dok har en 
indbygget sikring. Det betyder, at du ikke selv behøver at indsætte en sikring mellem 
enheden og motorcyklens batteri.  

Á Placer monteringssættet på en sådan måde, at det ikke er i vejen for motorcyklens 
bevægelige dele.  

Á Brug altid det korrekte værktøj. Bru g af forkert værktøj kan resultere i beskadigelse eller 
ødelæggelse af monteringssættet.  

Brug af din Rider  
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Á Møtrikker og skruer må ikke overspændes. Hvis møtrikker eller skruer spændes for hårdt, 
risikerer du at ødelægge monteringssættet eller beskadige motorcyklens styr.  

Á Ved brug af en U-bolt, skal du huske at sætte gummihætterne hen over de åbne gevind.  

Vigtigt : Skader, der skyldes ændringer, forkert montering, forhindringer på vejen og ulykker, 
er ikke dækket. Hverken RAM og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tab 
eller skader, hverken direkte, indirekte eller resulterende, der måtte opstå som følge af 
forkert montering eller fejlagtig brug af produktet. Før brug skal brugeren selv finde ud af, om 
produktet kan anvendes til det ønskede formål. Brugeren på tager sig alle risici og ethvert 

ansvar i forbindelse med montering.  

3. Placer din TomTom Rider i holderen.  

 

4. Du kan dreje enheden 90 grader, så du får din foretrukne visning.  

 

 
 

Brug af antityveri -løsning.  

Hvis din pakke indeholder en antityveri -løsning, består den af to dele:  
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Á En RAM-lås til montering.  

Denne lås forhindrer, at RAM-armen kan skrues af motorcyklen.  

Á En lås til selveTomTom Rider:  

Denne lås forhindrer, at TomTom Rider kan frakobles docken.  

Vigtigt:  Begge låse har nøgler, så du skal altid sørge for, at du har disse to ekstra nøgler på dig!  

Gør følgende for at bruge tyverisikringen:  

1. Lås RAM-holderen fast til motorcyklen som vist nedenfor.  

Bemærk : Sørg for, at du bruger de længere skruer, der leveres sammen med Rider -låsen. 

 

2. Lås TomTom Rider for at forhindre udtagning af holderen. Skru vingemøtrikken af RAM -armen, 
og påsæt RAM-låsen. 
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Montering i bilen  

Hvis kassen indeholder en bilholder, skal den medfølgende holder bruges til montering af TomTom 
Rider i køretøjet. Læs instruktionerne om placering af enheden , før du monterer din Rider.  

 

Hvis kassen indeholder en bilholder, installeres Rider ved at gøre følgende:  

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til holderen.  

Bemærk : Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med din Rider . Andre USB-kabler fungerer 

muligvis ikke.  

2. Indsæt USB-kablet i et af USB-stikkene på den dobbelte USB-oplader og indsæt denne i 
strømstikket på instrumentbrættet.  

3. Vælg den mest jævne overflade på forruden eller sideruden til montering af TomTom Rider.  

4. Sørg for, at både sugekoppen på monteringsholderen og forruden er ren og tør.  

5. Tryk holderens sugekop godt fast på forruden.  

6. Drej grebet nederst på holderen med uret, indtil du hører et klik.  

7. Placer din Rider i holderen, og sørg for, at den klikker på plads.  
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Tip : Med den hurtige dobbeltoplader kan du oplade din TomTom Rider og smartphone sa m-
tidig,  

 

 

Bluetooth -forbindelser  

Din TomTom Rider bruger Bluetooth til at forbinde til din smartphone og dit he adset. 

Vælg Indstillinger  i hovedmenuen, og vælg derefter Bluetooth -forbindelser .  

 

Du kan vælge følgende Bluetooth -forbindelser:  

Tip : Gør det nemmere at finde din enhed, når du tilslutter via Bluetooth, ved at give din enhed 
et unikt navn . 

Headset 

Headset lader dig tilslutte et Bluetooth -headset til din enhed. Vælg Headset, og vælg derefter Søg 
efter headset . Følg instruktionerne.  

Se også: Tilslutning af et headset .  

Håndfrit opkald  

Brug håndfrit opkald til at modtage opkald via din enhed. Vælg Håndfrit opkald , og vælg derefter 
Søg efter telefon . Følg instruktionerne.  

Se også: Modtag håndfri opkald . 
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Netværk:  

Tilslut din enhed til TomTom -tjenester via en Bluetooth -forbindelse på din smartphone. Vælg 
Netværk , og vælg derefter en telefon, eller søg efter en telefon. Følg instruk tionerne.  

Se også: Sådan oprettes forbindelse til TomTom -tjenester .  
 

Omdøb din enhed  

Du kan give din enhed et unikt Bluetooth -navn, så du har nemt ved at finde den, når du slutter den 
til din smartphone via Bluetooth. Du kan ændre Bluetooth -navnet på følgende måder:  

Ved brug af menuen Indstillinger  

1. Vælg Indstillinger  i hovedmenuen. 

 

2. Vælg Bluetooth -forbindelser .  

 

3. Vælg genvejsmenuknappen. 

 

4. Vælg Omdøb denne enhed .  

Tastaturet vises på skærmen.  

5. Indtast enhedens nye navn. 

6. Vælg Omdøb for at gemme det nye navn.  

Ved deling af et spor eller afsendelse af et spor via Bluetooth  

Når du vil dele et spor eller sende et spor via Bluetooth, vises din enheds Bluetooth-navn. Vælg 
Bluetooth -navnet for at få vist tastaturet på skærmen. Indtast det nye navn på din enhed, vælg 
derefter Omdøb for at gemme det nye navn.  
 

Tilslutning af et headset  

Det anbefales at bruge et headset sammen med TomTom Rider, så du kan lytte til talte instruktio n-
er og høre advarselslyde på din Rider. Du kan også bruge dit headset til håndfrit opkald . På den 
måde kan du køre så sikkert som muligt med din Rider. Du kan finde flere oplysninger og e n komplet 
oversigt over kompatible headsets i Headsetkompatibilitet .  

Bemærk : Hvis du vil bruge håndfrit opkald, skal du først tilslutte et headset.  

Instruktionerne nedenfor beskriv er, hvordan du tilslutter et Bluetooth® -headset. 

1. Sørg for, at dit headset er helt opladet ved hjælp af den oplader, der fulgte med dit headset.  

2. Tænd for headsettet, og gør det synligt ved at følge den brugervejledning, der fulgte med dit 
headset. 

3. Vælg Indstillinger  i hovedmenuen. 

4. Vælg Bluetooth -forbindelser .  

 

https://dk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/19056
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5. Vælg Headset, og vælg derefter Søg efter he adset. Følg instruktionerne for at oprette 
forbindelse.  

6. Tilslut dit headset til din hjelm.  

Sørg for at placere mikrofonen rigtigt. Placer ikke mikrofonen lige foran munden; mikrofonen 
fungerer bedst, hvis den placeres et lille stykke til højre eller venst re for munden.  

Et billede af delene i et typisk headset er vist nedenfor:  

 

 

1. Mikrofon 

2. Tænd/Sluk-knap 

3. Højttalere  

4. Kontrollampe  

5. Lydstyrke ned 

6. Lydstyrke op 

7. Ladestik 

Vigtigt : Ved brug af et headset er lydstyrkeknappen måske ikke tilgængelig, da headsettet ikke 
understøtter fjernbetjening af lydstyrke. I så fald kan du bruge lydstyrkeknappen på headsettet til 

at ændre lydstyrken.  
 

Tilslutning og frakobling af en telefon  

Du kan bruge din smartphone til at foretage og modtage håndfri opkald  fra din TomTom Rider. På 
den måde kan du køre så sikkert som muligt med din Rider.  

Tilslutning af din telefon for første gang ved hjælp af Bluetooth  

Bemærk : Hvis du vil bruge håndfrit opkald, skal du først tilslutte et headset .  

1. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sørg for, at telefonen kan findes.  

2. Vælg Indstillinger  i hovedmenuen. 

3. Vælg Bluetooth -forbindelser .  

 

4. Vælg Håndfrit opkald .  
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5. Hvis du ikke har tilsluttet et headset endnu, skal du vælge Søg efter headset . Følg instruktio n-
erne f or at oprette forbindelse.  

6. Vælg Søg efter telefon , og følg instruktionerne for at oprette forbindelse.  

Når din telefon er tilsluttet, importerer din Rider din opkaldshistorik og dine telefonkontakter.  

 

Frakobling af din telefon  

Du kan frakoble din telefon  på følgende måder:  

Á Deaktiver Bluetooth på din telefon.  

Á Deaktiver eller nulstil din Rider.  

Á Vælg Bluetooth -forbindelser  i menuen Indstillinger. Vælg Håndfrit opkald , og vælg derefter 
din telefon. Vælg Frakobl  for at koble din enhed fra din telefon.  

Dine kontakter og opkaldshistorik gemmes midlertidigt på din Rider og fjernes automatisk 10 
minutter efter, at du har frakoblet din telefon. Når du slukker eller nulstiller din Rider fjernes dine 
kontakter og opkaldshistorik med det samme.  

 

Tilslutning af din tele fon igen  

Din telefon vil automatisk blive tilsluttet, når du tænder din Rider og tænder Bluetooth på din 
telefon. Din Rider importerer din opkaldshistorik og dine telefonkontakter igen, herunder alle 
opdateringer.  
 

Håndfrit opkald  

Du kan modtage indgående opkald og foretage opkald til kontakter i din telefons kontaktliste og til 
dine nylige kontakter. Når du slutter din telefon til din TomTom Rider, vises dine kontakter på din 
Rider. 

Hvis du vil foretage håndfri opkald, skal du først slutte dit headset og din telefon  til din Rider.  

 

Modtagelse af et indgående opkald  

Vælg den grønne knap på skærmen for at modtage et opkald.  

Tip : Det tager et øjeblik at synkronisere alle dine kontakter på telefonen. Hvis du modt ager et 
opkald lige efter opsætningen, vises nummervisning muligvis ikke.  

 

Sådan afslutter eller afviser du et indgående opkald  

Vælg den røde knap på skærmen for at afslutte eller afvise et opkald.  

 

Sådan foretager du et håndfrit opkald til en af de nylige  kontakter  

1. Vælg Telefon  i hovedmenuen. 

 

Din liste over nylige kontakter vises på din Rider.  

2. Vælg en nylig kontakt på listen.  
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Din kontakt og telefonnummeret vises på din Rider.  

3. Vælg telefonknappen for at ringe til din kontakt,  

4. Vælg den røde knap for at afslutte opkaldet.  

 

Sådan foretager du et håndfrit opkald til en kontakt  

1. Vælg Telefon  i hovedmenuen. 

 

Din liste over telefonkontakter vises på din Rider.  

2. Vælg Tryk her for at søge efter kontakter  øverst i listen over nylige kontakter.  

Din liste over kontakter vises på din Rider.  

3. Vælg en kontakt fra listen, eller vælg Indtast navnet på en kontakt  for at søge efter en 
kontakt.  

Bemærk : En søgning finder kun den første del af et ord eller navn, så "læge" finder f.eks. 

"lægehuset", men ikke "tandlæge".  

Din kontakt og telefonnummeret vises på din Rider.  

4. Vælg telefonknappen for at ringe til din kontakt,  

5. Vælg den røde knap for at afslutte opkaldet.  
 

Navigationsknapper  

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.  

Hovedmenuen indeholder følgende navigationsknapper:  

Bemærk : Ikke alle funktioner understøttes på alle enheder.  

 

Søg 

 

 

Vælg denne knap for at søge efter en adresse, et sted eller et inte r-
essepunkt, og derefter kan du planlægge en rute  til denne position.  

Planlæg et kick  

 

 

Vælg denne knap for at planlægge en spændende køretur til en rundtur 
eller hen til en destination.  
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Mine ruter  

 

 

Vælg denne knap for at få vist dine gemte ruter , optagede ruter og 
importered e ruter .  

Tilføj Hjem  

Kør hjem  

 

 

Vælg denne knap for at køre til din hjemmeadresse. Hvis denne knap ikke 
findes i hovedmenuen, skal du gå til Mine steder for at indstille din 
hjemmeadresse. 

Tilføj Arbejde  

Kør til arbejde  

 

 

Vælg denne knap for at køre til din arbejdsadresse. Hvis denne knap ikke 
findes i hovedmenuen, skal du gå til Mine steder for at indstille din 
arbejdsadresse. 

Aktuel rute/Aktuelt 
spor  

  

 

 

Vælg denne knap for at rydde eller ænd re den planlagte rute eller spor.  

Telefon  

 

 

Vælg denne knap for at foretage håndfri opkald  ved hjælp af din telefon 
og dit headset.  

Hvis din telefon og dit headset ikke er tilsluttet, vil du blive bedt om at 
tilslutte dem.  

Start optagelse  

 

 

Vælg denne knap for at starte eller stoppe optagelse af et spor.  
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Mine steder  

 

 

Vælg denne knap for at få vist dine gemte steder .  

Parkering  

 

 

Vælg denne knap for at finde parkeringspladser .  

Benzinstation  

 

 

Vælg denne knap for at finde benzinstationer .  

Tilsluttede 
tjenester  

 

 

Vælg denne knap for at se status for internetforbindelsen . 

Rejsestatistik  

 

 

Vælg denne knap til at få vist rejsestatistik  for, hvor langt du har kørt, 
hvor længe du har kørt og med hvilken hastighed.  

 

 

Det handskevenlige tastatur  

Skifte til det handskevenlige tastatur  

Den handskevenlige tastatur har store knapper, så du lettere kan fo retage dine valg med 
motorcykelhandsker på.  

Se Indtastning af søgetermer  for instruktioner til, hvordan man vælger forskellige tastaturlayout.  

Brug af det handskevenlige tastatur  

Gør følgende, hvor "pqrs"-tasten fungerer som eksempel:  

1. Du kan vælge det første bogstav, "p", ved at trykke på tasten "pqrs" én gang.  

Tip : Hvis du vil vælge et andet bogstav fra den samme tast, f.eks. "p" efterfulgt af "r", skal du 
vente i ½ sekund mellem valg af bogstaver.  

2. Du kan f.eks. vælge det andet bogstav, "q", ved at trykke på tasten "pqrs" to gange hurtigt efter 
hinanden. 
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3. Du kan f.eks. vælge det tredje bogstav, "r", ved at trykke på tasten "pqrs" tre gange hurtigt 
efter hinanden.  

4. Du kan vælge det fjerde bogstav, "s", ved at trykke på tasten "pqrs"  fire gange hurtigt efter 
hinanden. 

 

Hvis dine handsker gør det besværligt at vælge bogstaver, kan du gøre følgende:  

1. Tryk og hold nede på f.eks. tasten "def".  

Når du har rørt ved tasten, vises det første tegn; i dette tilfælde "d".  

2. Vent, indtil genvejsmenuen vises.  

3. Vælg det valgte ønskede tegn i genvejsmenuen, f.eks. "f".  

4. Det valgte tegn, "f", erstatter det "d", der først blev vist.  

Tilgængelige taster  

De taster, der vises herunder, er tilgængelige, når du bruger TomTom Traffic  i enten liggende eller 
stående visning. 

 

 

Planlægning af en spændende rute  

Du kan bruge knappen Planlæg et kick til at oprette interessante køreture på stedet. Det er især 
nyttigt på dage, hvor du har god tid og ganske enkelt har brug for en enkelt metode til at lave en 
spændende køretur.  

En spændende rute er en tur, der inkluderer interessante eller udfordrende veje samt brug af så få 
motorveje som muligt. Du kan vælge, hvor svære sving der skal in dgå i turen og hvor mange bakker.  
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Tip : Da Planlæg et kick er til at lave interessante ruter, kan spændende ruter ikke gemmes i Mine 
ruter.  

Tip : Spændende ruter er som standard rundture, men du kan planlægge en rute til en destin a-

tion, hvis du ønsker det.  
 

Planlægning af en spændende rundtur med stop  

Hvis du blot ønsker at tage ud at køre, kan du bruge Planlæg et kick  til at planlægge en rundtur på 
de mest interessante veje fra din nuværende position med stop, som du selv vælger. Du skal vælge 
min. ét stop  for at lave en spændende rute.  

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen. 

 

2. Vælg Planlæg et kick .  

 

Kortvisning åbner.  

3. Flyt kortet  og zoom ind, indtil du kan se det sted, d u vil køre igennem.  

4. Lav et stop ved hurtigt at trykke på kortet.  

Rider planlægger en spændende rundtur via det valgte stop.  

 

Tip : Rundturens retning er tilfældig. Hvis du  har mindst 2 stop på ruten, kan du ændre k ø-

rselsretning ved at omarrangere stoppene. Pile på den planlagte rute viser kørselsretningen.  

5. Hvis du vil tilføje flere stop til ruten, skal du flytte kortet og vælge flere stop.  
































































































































































































































































































