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Garmin etrex VISTA HCx 

• Drivs med två stycken R6 (AA) batterier 

• Något stöt och vattentålig 

• Tänk på att bandet inte får vara runt halsen 

pga stryprisk. Ha det runt handleden. 

• Online manual 

http://www.manualguru.com/garmin/etrex-

legend-hcx/owners-manual 

GPS MODELL 



• Starta GPSen 

• Öppna gummilocket längst upp på 

baksidan 

• Koppla in GPSen till datorn med hjälp av 

en “Mini USB” sladd 

PLUGGA IN 



• Gå till geocaching.com 

• Microsoft Internet Explorer 

rekommenderas pga av stöd för drivrutiner 

• Skapa konto och logga in 

• Leta rätt på en cache du vill ha in i 

GPSerna 

HITTA CACHER 



KLICKA PÅ 

“Send to My GPS” 



• Nu ska du få ett pop-up fönster.  

• Får du inte det kan du ha en så kallad 

“pop-up blocker” som du måste godkänna 

domänen geocaching.com i. 

• Klicka på fliken “Garmin”. 

 

POP UP 



• För att datorn ska kunna skicka data till 

GPSen behöver man installera drivrutin för 

detta.  

• Klicka på “Download and install now”. 

Installera enligt de instruktioner som ges 

• Det kan tänkas att även din dator stöder 

GPSen och då behöver inte drivrutin 

installeras. 

• Eventuellt måste GPSen kopplas ifrån och 

webbläsaren startas om för att drivrutinen 

ska fungera. 

 

INSTALLERA DRIVRUTIN 

Jag använder här Microsoft Edge för 

illustration eftersom jag redan har 

drivrutinen installerad. 



• Klicka på knappen “Write” så laddas 

cachen ner i GPSen. 

• Det tar ca två sekunder och sedan står det 

“Geocache XXXXXXX.gpx saved 

successfully” 

• I GPSen hittas cachen om man går in på 

”Sök” i huvudmenyn och sedan 

”Geocache”. 

 

LADDA NER CACHEN 



• För att kunna ladda ner flera cacher i en GPS 

effektivt så öppna upp alla de cacher ni vill ha i var 

sin flik 

LADDA NER FLERA 

CACHER 



• Går sedan från flik till flik och klicka på “Send to My 

GPS” följt av “Write” i pop-up fönstret.  

• För varje gång tar det ett par sekunder för datorn 

att hitta GPSen samt ett par för att ladda ner 

cachen.  

• Du behöver inte stänga ner pop-up fönstert imellan 

för det laddas om med rätt cache. 

• När alla önskade cacher är nerladdade byter man 

till nästa GPS utan att stänga sin webläsare så att 

flikarna är kvar. 

FLIK TILL FLIK 



LÅT ÄVENTYRET BÖRJA. 


