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Fleet-abonnement
Voordat u de functies voor 
wagenparkbeheer op het toestel kunt 
gebruiken, moet uw bedrijf beschikken 
over een geldig fleet-abonnement.

Het toestel aansluiten op 
voertuigvoeding

 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. 
Ter voorkoming van persoonlijk letsel 
en schade aan het product als gevolg van 
blootstelling van de batterij aan extreme 
hitte dient u het buiten het bereik van 
direct zonlicht te bewaren. 

opmerking
De voedingskabel moet zijn aangesloten 
om wagenpark-informatie te kunnen 
ontvangen op het toestel.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat 
gebruiken, dient u het op te laden.

1. Steek de voertuigvoedingskabel ➊ in 
de USB-poort van de steun ➋.

➊
➋

➌

➍

2. Klik de steun op de zuignap ➌. 
3. Druk de zuignap op de voorruit.
4. Duw tijdens het drukken de hendel ➍ 

terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van het toestel in 

de steun.
6. Kantel het toestel naar achteren totdat 

het toestel vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van 

de voedingskabel aan op een 
stroomvoorziening in uw auto.
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Het toestel uitschakelen
1. Houd de Aan-uitknop ➊ vier 

seconden ingedrukt.

➊

2. Selecteer Uit.

Het hoofdmenu gebruiken

➊ ➋ ➌

➎➍
• Selecteer ➊ om de tijdklok in te 

stellen.
• Selecteer ➋ om toegang te 

krijgen tot berichten en stops.
• Selecteer ➌ om de kaart weer te 

geven.
• Selecteer ➍ om een bestemming 

te zoeken.

• Selecteer ➎ om het menu met 
extra's en instellingen te openen.

Nieuwe stops en berichten
Uw toestel geeft een melding weer 
wanneer u nieuwe stops of berichten 
ontvangt.

• In het hoofdmenu wordt een 
melding weergegeven wanneer u 
nieuwe stops , berichten  of 
beide ( ) hebt. 

• Op de kaart verschijnt  of  
in het blauw wanneer u nieuwe 
stops of berichten hebt.

• Op het tabblad  of het tabblad 
 geeft  het aantal nieuwe 

stops of berichten aan.
 ◦ Een blauwe melding  geeft 

aan dat er nieuwe stops of 
berichten zijn ontvangen 
sinds u de lijst met stops of 
berichten voor het laatst hebt 
bekeken.
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 ◦ Een grijze melding  geeft 
aan dat u ongelezen berichten 
of stops hebt.

Navigeren naar een stop
Voordat u naar een stop kunt navigeren, 
moet uw bedrijf een stop naar uw toestel 
verzenden.

1. Selecteer in het hoofdmenu 
Verzenden > .

2. Selecteer een stop.
3. Selecteer Ga!.

Een bericht weergeven
Voordat u een bericht kunt bekijken, moet 
uw bedrijf een bericht naar uw toestel 
verzenden.

1. Selecteer in het hoofdmenu 
Verzenden > .

2. Selecteer een bericht.

Een bericht verzenden
U kunt een kort bericht verzenden naar 
uw bedrijf. Uw toestel bevat mogelijk 
snelberichten. Dit zijn standaardberichten 
die door uw bedrijf op het toestel zijn 
geladen.

1. Selecteer in het hoofdmenu 
Verzenden > .

2. Selecteer een optie: 
• Als u een aangepast bericht wilt 

verzenden, selecteert u Nieuw 
bericht en voert u een bericht in.

• Als u een snelbericht wilt 
verzenden, selecteert u 
Snelbericht en selecteert u een 
bericht.

3. Selecteer Verzenden.
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Een gebruiker aan de 
tijdklok toevoegen
Voordat u een gebruiker kunt toevoegen 
aan de tijdklok, moet u de gebruikersnaam 
hebben ontvangen uw bedrijf. Als uw 
bedrijf PIN-codes voor de tijdklok op het 
toestel heeft ingesteld, moet u de PIN-
code weten voor de gebruikersnaam die 
u toevoegt.

U kunt meerdere tijdklokgebruikers 
toevoegen op hetzelfde toestel.

1. Selecteer in het hoofdmenu Tijdklok.
2. Selecteer Gebruiker toevoegen.
3. Voer de gebruikersnaam in die u van 

uw bedrijf hebt gekregen en selecteer 
OK.

4. Voer indien nodig de PIN-code van de 
tijdklok in voor de gebruikersnaam.

De gebruikersnaam wordt weergegeven in 
de lijst met de status "Valideren". Als de 
server de gebruiker valideert, verandert de 
status in "niet ingesteld".

De status van een gebruiker 
instellen
Voordat u de status van gebruikers 
kunt instellen, moet u een of meerdere 
gebruikers aan het toestel toevoegen en 
moet uw bedrijf een lijst met statussen 
naar het toestel verzenden.

U kunt de status van een of meerdere 
tijdklokgebruikers instellen.

1. Selecteer in het hoofdmenu Tijdklok.
2. Als er een PIN-code van de tijdklok 

is ingesteld op het toestel, selecteert 
u uw gebruikersnaam en voert u de 
PIN-code van de tijdklok in.

3. Selecteer een of meer gebruikers.
4. Selecteer Status instellen.
5. Selecteer de status.
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Nuttige punten
Nuttige punten zoeken
1. Selecteer in het hoofdmenu Zoeken > 

Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een 

subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.

Zoeken binnen een categorie
Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u 
binnen enkele categorieën zoeken.

1. Selecteer Zoeken > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een 

subcategorie.
4. Selecteer .
5. Voer de gehele naam of een deel van 

de naam in.
6. Selecteer OK.

Uw route op de kaart
opmerking

Het pictogram met de snelheidslimiet 
dient alleen ter informatie en de 
bestuurder is te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor het opvolgen 
van aangegeven snelheidsbeperkingen 
en veilige deelname aan het verkeer. 
Garmin is niet verantwoordelijk voor 
verkeersboetes of waarschuwingen die u 
mogelijk ontvangt als u zich niet houdt 
aan van toepassing zijnde verkeersregels 
en verkeersborden.

Uw route wordt met een magenta lijn 
op de kaart aangegeven. Als u van de 
oorspronkelijke route afwijkt, berekent het 
toestel de route opnieuw. Het pictogram 
maximumsnelheid verschijnt mogelijk als 
u zich op een grote weg bevindt. 
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De kaartfuncties gebruiken
➊ ➋

➌

➍

➎ ➏ ➐
• Selecteer ➊ om de volgende 

afslag weer te geven. 
Als er een afbeelding van een 
knooppunt bestaat, wordt het 
knooppuntbeeld weergegeven.

• Selecteer ➋ om de lijst met 
afslagen weer te geven.

• Selecteer ➌ om stops weer te 
geven.

• Selecteer ➍ om berichten weer 
te geven.

• Selecteer ➎ om het gegevensveld 
te wijzigen.

• Selecteer ➏ om de pagina Waar 
ben ik? weer te geven. 

• Selecteer ➐ om reisinformatie 
weer te geven.

De slaapstand
De slaapstand voorkomt dat de batterij 
leegraakt terwijl het toestel niet wordt 
gebruikt.

De slaapstand gebruiken
• Selecteer, terwijl het toestel is 

ingeschakeld, de aan-uitknop om 
de slaapstand te activeren. 

• Selecteer, terwijl het toestel in de 
slaapstand staat, de aan-uitknop en 
tik zo nodig tweemaal op de knop 
om het toestel uit de slaapstand 
te halen. 
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