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Aan de slag
 WAArschUWinG

Lees de gids Belangrijke veiligheids- 
en productinformatie in de verpakking 
voor productwaarschuwingen en andere 
belangrijke informatie. 

Opmerking
Het is uw verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit 
toestel in overeenstemming is met de 
toepasselijke wet en regelgeving in uw 
regio. In sommige jurisdicties bestaat 
wet of regelgeving met betrekking tot 
het gebruik van toestellen die locaties 
volgen. Garmin is niet verantwoordelijk 
wanneer uw gebruik van dit toestel 
dergelijke wetten of regels schendt. 

Voer deze taken uit wanneer u het toestel 
in gebruik neemt.

1. Het toestel aansluiten op de computer 
(pagina 2).

2. Het toestel registreren en activeren 
(pagina 2).

3. Het toestel opladen (pagina 2).
4. Het toestel volgen (pagina 4).
5. Het toestel configureren (pagina 5).
6. De toestelstatus controleren  

(pagina 6).
7. Het toestel bevestigen (pagina 7–8).
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Aansluiten op een 
computer

Opmerking
Om roestvorming te voorkomen, dient u 
alle contactpunten en de directe omge
ving ervan droog te maken alvorens het 
toestel op te laden of op een computer 
aan te sluiten.

Voordat u het toestel kunt gebruiken, 
moet u het registreren en activeren  
op uw computer.

1. Sluit de kabel aan op de USBpoort 
van uw computer.

2. Sluit de miniUSBconnector van de 
kabel aan op de miniUSBpoort ➊ 
op het toestel.

➊

De LED gaat branden wanneer het toestel 
is aangesloten op de computer. 

Uw toestel registreren en 
activeren
1. Ga naar http://my.garmin.com.
2. Selecteer Registreren > Volgen en 

lokaliseren.
3. Volg de instructies op het scherm om 

een account te maken en uw toestel 
te registreren.

het toestel opladen 
Opmerking

Het toestel kan niet worden opgeladen 
wanneer de temperatuur van de batterij 
buiten het bereik van 0 °C tot 45 °C 
(32 °F tot 113 °F) ligt.

Als u het toestel wilt opladen, moet  
het zijn aangesloten op uw computer  
(pagina 2) of op een oplader van Garmin.

http://my.garmin.com
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• Laad het toestel volledig op. De LED 
brandt rood terwijl het toestel wordt 
geladen. Wanneer het toestel volledig 
is geladen, wordt de LED groen. Dit 
kan tot 2 uur duren. 

• Koppel het toestel los wanneer de 
LED groen wordt.

• Ga naar http://buy.garmin.com om 
extra oplaadkabels aan te schaffen. 

het toestel volgen
U kunt instellingen voor positiebepaling 
instellen op http://my.garmin.com. 
Daar kunt u het toestel op een kaart 
lokaliseren, geofences maken en 
meldingen beheren. 

Bepaalde toestelvolgopties zijn alleen 
beschikbaar voor gebruikers met een 
Deluxe Trackingabonnement. Ga 
naar http://my.garmin.com voor meer 
informatie over abonnementen.

Ga naar pagina 10 om te lezen hoe de 
instellingen voor positiebepaling de 
gebruiksduur van de batterij beïnvloeden.

Lokaliseren
U kunt de locatie van uw toestel op  
een kaart weergeven met behulp van  
de toepassing voor positiebepaling. 

Gepland volgen
Gepland volgen is mogelijk voor 
gebruikers met een Deluxe Tracking
abonnement.

U kunt op een gepland tijdstip de 
locatie van het toestel bekijken. Op het 
geplande tijdstip ontvangt u een sms 
of emailbericht met de locatie van 
het toestel en binnen welke geofence 
het toestel zich bevindt (indien van 
toepassing).

continu volgen
Continu volgen is mogelijk voor 
gebruikers met een Deluxe Tracking
abonnement.

Bij continu volgen kan het toestel elke 15 
seconden zijn actuele positie doorgeven. 
U kunt continu volgen voor bepaalde 
tijdstippen in en uitschakelen. 

http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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Als u een dergelijke volgsessie inplant, 
kunt u anderen uitnodigen het spoor van 
het toestel tijdens de sessie te volgen als 
u gedurende de volledige duur van de 
geplande sessie de houder van het toestel 
bent.

Geofences
Een geofence is een virtuele grens die  
u kunt instellen. U ontvangt een melding 
wanneer het toestel een geofence 
overschrijdt. U kunt maximaal  
10 geofences instellen. De virtuele 
grenzen van uw geofences zijn tot  
op circa vijf meter nauwkeurig. 

Als uw telefoon SMSberichten kan 
ontvangen, kunt u SMSmeldingen 
instellen. U kunt ook emailmeldingen 
instellen.

OpmeRking: Hoeveel smsberichten 
u kunt ontvangen, is afhankelijk van 
uw land en abonnement. Ga naar http://
my.garmin.com voor meer informatie.

Trackgeschiedenis
De trackgeschiedenis is een logboek 
waarin u kunt zien waar uw toestel 
is geweest. Hoeveel details uw 
trackgeschiedenis bevat, is afhankelijk 
van uw abonnement en de volgmethode 
die u kiest. Ga naar http://my.garmin
.com voor meer informatie over 
abonnementen.

Gebruikers met een Deluxe Tracking
abonnement kunnen alle positiepunten 
zien die het toestel heeft uitgezonden, 
of de punten nu afkomstig zijn van 
positieaanvragen, gepland volgen of 
waarschuwingen van het toestel. Bij 
een Deluxe Trackingabonnement 
wordt de positie van het toestel 
regelmatig vastgelegd, afhankelijk van 
de gebruiksinstelling voor de batterij 
(pagina 10).

Gebruikers met een 
standaardabonnement kunnen de laatste 
tien positiepunten zien, of de punten nu 
afkomstig zijn van positieaanvragen of 
waarschuwingen van het toestel.

http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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U kunt de volggeschiedenis wissen op 
http://my.garmin.com of op het mobiele 
toestel.

Waarschuwingen van het 
toestel

Opmerking
Het toestel kan geen waarschuwingen 
verzenden als de batterij leeg is.

Batterijniveau
U kunt het niveau instellen waarop het 
toestel een waarschuwing over laag 
vermogen uitzendt, en u kunt een tweede 
waarschuwing toevoegen voor een 
kritiek laag vermogen.

Standaard wordt er een waarschuwing 
uitgezonden als het batterijvermogen 
onder de 20% is gezakt. 

GPs-signaal
Als u een geofence hebt ingesteld, kunt 
u het toestel een waarschuwing laten 
uitzenden als de ontvangst van GPS
signalen matig is.

Vermogen uit
U kunt het toestel zodanig instellen dat 
er een waarschuwing wordt uitgezonden 
als het toestel met de aanuitknop op het 
toestel wordt uitgeschakeld.

Wegvallen van externe voeding
U kunt het toestel zodanig instellen 
dat er een waarschuwing wordt 
uitgezonden als het toestel op externe 
voeding is aangesloten en daarvan wordt 
losgekoppeld.

snelheid
Gebruikers met een Deluxe Tracking
abonnement hebben de mogelijkheid 
snelheidswaarschuwingen in te stellen.

Aangezien voor 
snelheidswaarschuwingen het toestel 
continu moet zijn ingeschakeld, moet het 
toestel hiervoor worden aangesloten op 
externe voeding.

U kunt een waarschuwing instellen 
als het toestel een bepaalde 
maximumsnelheid overschrijdt.

http://my.garmin.com
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De toestelstatus  
con troleren
Nu is het tijd om de status van uw toestel 
te controleren. U kunt de status van het 
toestel controleren wanneer het toestel 
is ingeschakeld en zich in de stand
bymodus bevindt. 

1. Koppel het toestel zo nodig los. 
2. Druk op  en bekijk de LED.
LED-status Beschrijving
4 groen Het toestel is ingeschakeld en 

kan worden gelokaliseerd.
2 groen Het toestel is ingeschakeld 

en bevindt zich binnen een 
geofence.

1 rood en  
3 groen

Batterij is bijna leeg. Het 
toestel is ingeschakeld en  
kan worden gelokaliseerd.

1 rood en  
1 groen

Batterij is bijna leeg. Het 
toestel bevindt zich binnen 
een geofence.

4 rood en  
1 lang rood

Batterij is leeg. Toestel kan 
niet worden gebruikt.

het toestel uitschakelen
Als u nieuwe trackinstellingen wilt 
ophalen, moet u het toestel uitschakelen. 

Houd  drie seconden ingedrukt.
De LED wordt rood. Wanneer 
de LED uitgaat, is het toestel 
uitgeschakeld.

het toestel inschakelen
1. Ga naar buiten naar een plek met 

onbelemmerd zicht op de hemel.
2. Houd  drie seconden ingedrukt.
De LED knippert groen terwijl het toestel 
verbinding maakt met het netwerk. De 
LED gaat uit wanneer het toestel naar de 
standbymodus overschakelt en klaar is 
voor gebruik.
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het toestel aan uw huis-
dier bevestigen
OpmeRking: het toestel dient alleen 
te worden gebruikt met de meegeleverde 
behuizing. Houd voor optimale prestaties 
het toestel rechtop wanneer u het 
bevestigt.

1. Verwijder de halsband van uw 
huisdier.

2. Schakel het toestel in (pagina 6).
3. Plaats het toestel in de behuizing. 
4. Plaats de halsband boven op de 

knobbeltjes ➊.

➊

➋

5. Plaats de bevestigingsriem ➋ van de 
houder over de halsband en bevestig 
deze met de sluiting.

6. Doe uw huisdier de riem om.

het apparaat bevestigen 
met de karabijnhaakclip
OpmeRking: dit accessoire is 
mogelijk niet meegeleverd met uw 
toestel.

U kunt de karabijnhaakclip gebruiken  
om het toestel vast te maken aan een 
object zoals een rugzaak.

OpmeRking: gebruik de kara bijn
haakclip niet om het toestel vast te 
maken aan uw huisdier. 

1. Plaats het toestel in de behuizing.
2. Bevestig de karabijnhaakclip aan de 

lus op de behuizing.
3. Maak de karabijnhaakclip vast aan 

het object dat u wilt volgen.



8 GTU 10-gebruikershandleiding

het toestel bevestigen met 
de klittenbandstrook
OpmeRking: dit accessoire is 
mogelijk niet meegeleverd met uw 
toestel.

U kunt de klittenbandstrook gebruiken 
om het toestel te bevestigen op een 
object. De behuizing is niet nodig 
wanneer u de klittenbandstrook gebruikt.

1. Maak het gebied waar u de 
klittenbandstrook wilt bevestigen 
schoon.
OpmeRking: zorg er voor 
optimale prestaties voor dat u een 
onbelemmerd zicht op de hemel 
hebt. Bevestig het toestel niet nabij 
metalen oppervlakken.

2. Bevestig de ene kant van de 
klittenbandstrook op de  
achterkant van het toestel ➊.

➊

➋

3. Bevestig de andere kant van de 
klittenbandstrook op het object ➋ 
dat u wilt volgen.

4. Bevestig de twee kanten van de 
klittenbandstrook aan elkaar.

Mobiele toepassing
OpmeRking: voor SMSmeldingen 
zijn geen smartphone of de mobiele 
toepassing vereist.
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Er is een GTU™ 10 mobiele toepassing 
beschikbaar voor Android™ en iPhone®
smartphones. Met de mobiele toepassing 
kunt u uw toestel op dezelfde wijze 
beheren als met uw account op 
http://my.garmin.com.

Ga naar de appstore op uw 
smartphone en download de  
mobiele toepassing. 

Android Qr-code

specificaties
Batterij Oplaadbare lithium-

ion
Batterijlevensduur Zie pagina 10.
Bedrijfstemperatuur Van -20 °C tot 55 °C

(van -4 °F tot 
131 °F)

Temperatuur bij opladen 
van batterij

Van 0 °C to 45 °C  
(32 °F tot 113 °F)

Waterbestendig IEC 60529 IPX7
Computerinterface Volledige USB 

2.0-snelheid

http://my.garmin.com
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De batterij
 WAArschUWinG

Dit product bevat een lithiumionbatterij. 
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en 
productinformatie in de verpakking 
voor productwaarschuwingen en andere 
belangrijke informatie.

Levensduur van de batterij*
U kunt instellen hoe vaak het toestel zijn 
positie bepaalt. Als u vaak de positie 
bepaalt, moet u de batterij mogelijk 
elke dag opladen. Als u minder vaak de 
positie bepaalt, kan de batterij tot vier 
weken meegaan.

Toestelgebruik Batterijlevensduur
Lokaliseren Max. 7 dagen.

Geofence met 
meldingen om  
de 15 minuten

Max. 4 weken binnen 
de geofence.
Max. 5 dagen buiten de 
geofence.

Geofence met 
meldingen om  
de 5 minuten

Max. 10 dagen binnen 
de geofence.
Max. 3 dagen buiten de 
geofence.

Geofence met 
meldingen om  
de 30 seconden

Max. 1 dag binnen of 
buiten de geofence.

*Schattingen op basis van normaal 
gebruik. Ga voor meer informatie over  
de batterijgebruiksduur naar  
http://my.garmin.com.

http://my.garmin.com
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Onderhoud van het toestel
Opmerking

De GTU 10 bevat gevoelige 
elektronische onderdelen die permanent 
kunnen worden beschadigd als deze 
worden blootgesteld aan overmatige 
schokken of trillingen. Om het risico van 
schade aan de GTU 10 te verminderen, 
mag u het toestel niet laten vallen en 
niet gebruiken in omgevingen waar het 
wordt blootgesteld aan sterke schokken 
en trillingen.

Bewaar het toestel niet op een plaats 
waar deze langdurig aan extreme 
temperaturen kan worden blootgesteld, 
omdat dit onherstelbare schade kan 
veroorzaken.

Gebruik geen chemische 
schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen 
die de kunststofonderdelen kunnen 
beschadigen.

het toestel schoonmaken
1. Gebruik een doek die is bevochtigd 

met een mild schoonmaakmiddel.

2. Veeg de behuizing vervolgens droog.

contact opnemen met 
Garmin Product support
Neem als u vragen hebt over dit product 
contact op met Garmin Product Support. 

• In de VS gaat u naar www.garmin
.com/support of neemt u telefonisch 
contact op met Garmin USA via 
(913) 397.8200 of (800) 800.1020.

• Neem in het VK telefonisch contact 
op met Garmin (Europe) Ltd. via 
0808 2380000.

• Ga in Europa naar www.garmin
.com/support en klik op 
Contact Support voor lokale 
ondersteuningsinformatie of  
neem telefonisch contact op  
met Garmin (Europe) Ltd. via  
+44 (0) 870.8501241.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support






Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) 
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de  

Garmin-website op www.garmin.com.
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