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Fleet-abonnement
Før du kan bruge 
flådestyringsfunktionerne på enheden, 
skal din virksomhed have et aktivt Fleet 
Management-abonnement.

Tilslutning af enheden til 
strømmen i bilen

 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et 
litiumionbatteri. Opbevar enheden uden 
for direkte sollys for at undgå risiko 
for personskade eller produktskade, 
der skyldes, at batteriet udsættes for 
ekstrem varme. 

bemærk
Enheden kan kun modtage 
flådestyringsinformationer, når 
strømstikket er tilsluttet.

Før du bruger enheden med 
batteristrøm, skal batteriet oplades.

1. Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-
porten på holderen ➋.

➊
➋

➌

➍

2. Klik holderen fast på  
sugekoppen ➌. 

3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje 

armen ➍ tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af enheden i 

monteringen.
6. Skub enheden tilbage, så den 

klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af 

bilstrømkablet i en stikkontakt i 
bilen.
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Slukning af enheden
1. Hold tænd/sluk-knappen nede ➊ i 

fire sekunder.

➊

2. Vælg Sluk.

Brug af hovedmenuen

➊ ➋ ➌

➎➍
• Vælg ➊ for at åbne tidsuret.
• Vælg ➋ for at få adgang til 

meddelelser og stop.
• Vælg ➌ for at se kortet.
• Vælg ➍ for at finde en 

destination.
• Vælg ➎ for at åbne menuen 

med værktøjer og indstillinger.

Nye stop og meddelelser
Enheden viser notifikationer, når du 
modtager nye stop eller meddelelser.

• En notifikation i hovedmenuen 
angiver, når du har nye  stop, 

 meddelelser eller 
( ) begge dele.

• På kortet bliver  eller  
blå, når du har nye stop eller 
meddelelser.

• På fanen  eller  angiver 
 antallet af nye stop eller 

meddelelser.
 ◦ En  blå notifikation 

angiver, at der er kommet 
nye stop eller meddelelser, 
siden sidste gang du fik 
vist listen med stop eller 
meddelelser.
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 ◦ En  grå notifikation 
angiver, at du har ulæste 
meddelelser eller stop.

Sådan navigerer du til et stop
Før du kan navigere til et stop, skal din 
virksomhed sende et stop til enheden.

1. Vælg Udsend >  i hovedmenuen.
2. Vælg et stop.
3. Vælg Start!.

Visning af en meddelelse
Før du kan få vist en meddelelse, skal 
din virksomhed sende en meddelelse til 
enheden.

1. Vælg Udsend >  i 
hovedmenuen.

2. Vælg en meddelelse.

Sådan sender du en meddelelse
Du kan sende en kort meddelelse 
til din virksomhed. Enheden kan 
omfatte hurtige meddelelser, som 
er meddelelser, din virksomhed har 
skrevet og indlæst på forhånd.

1. Vælg Udsend >  i 
hovedmenuen.

2. Vælg en funktion: 
• For at sende en tilpasset 

meddelelse skal du vælge Ny 
meddelelse og indtaste en 
meddelelse.

• For at sende en hurtig 
meddelelse skal du vælge 
Hurtig meddelelse og vælge en 
meddelelse.

3. Vælg Send.
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Sådan tilføjes en bruger til 
tidsuret
Før du kan tilføje en bruger til tidsuret, 
skal brugernavnet være tildelt af din 
virksomhed. Hvis din virksomhed har 
aktiveret tidsur-PIN-koder for enheden, 
skal du kende PIN-koden for det 
brugernavn, du tilføjer.

Du kan tilføje flere tidsurbrugere til 
samme enhed.

1. Vælg Tidsur i hovedmenuen.
2. Vælg Tilføj bruger.
3. Indtast det brugernavn, du har fået 

fra din virksomhed, og vælg OK.
4. Om nødvendigt skal du indtaste 

tidsur-PIN-koden for brugernavnet.
Brugernavnet vises på listen med status 
som "Godkendes". Når serveren har 
godkendt brugeren, ændres status til 
"ikke indstillet".

Sådan indstilles status for en 
bruger
Før du kan indstille status for brugere, 
skal du tilføje én eller flere brugere til 
enheden, og din virksomhed skal sende 
en statusliste til enheden.

Du kan indstille status for én eller flere 
tidsurbrugere.

1. Vælg Tidsur i hovedmenuen.
2. Hvis tidsur-PIN-koder er aktiveret 

på enheden, skal du vælge dit 
brugernavn og indtaste din tidsur-
PIN-kode.

3. Vælg en eller flere brugere.
4. Vælg Indstil status.
5. Vælg status.
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Om interessepunkter
Søgning efter interessepunkter
1. Vælg Søg > Interessepunkter i 

hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er 

nødvendigt.
4. Vælg en destination.

Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du 
søge i bestemte kategorier.

1. Vælg Søg > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er 

nødvendigt.
4. Vælg .
5. Indtast hele eller en del af navnet.
6. Vælg Udført.

Din rute på kortet
bemærk

Funktionen for fartbegrænsningsikon 
er kun beregnet til oplysningsformål og 
træder ikke i stedet for førerens ansvar 
for at overholde alle opsatte skilte om 
fartbegrænsning samt for at bruge sin 
egen dømmekraft for sikker kørsel 
på alle tidspunkter. Garmin er ikke 
ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller 
stævninger, du måtte modtage for ikke 
at overholde alle gældende trafiklove 
og -skilte.

Din rute er markeret med en 
magentarød linje på kortet. Hvis 
du afviger fra den oprindelige rute, 
genberegner din enhed ruten. Der vises 
muligvis et fartbegrænsningsikon, når 
du kører på større veje. 
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Brug af kortfunktionerne
➊ ➋

➌
➍

➎ ➏ ➐
• Vælg ➊ for at få vist næste 

sving. 
Hvis der findes information om 
et vejkryds, vises vejkryds-info.

• Vælg ➋ for at få vist drejlisten.
• Vælg ➌ for at få vist stop.
• Vælg ➍ for at få vist 

meddelelser.
• Vælg ➎ for at ændre datafeltet.
• Vælg ➏ for at se siden Hvor 

er jeg?. 
• Vælg ➐ for at få vist 

rejseoplysninger.

Om dvaletilstand
Dvaletilstand sparer på batteriet, når du 
ikke bruger enheden.

Brug af dvaletilstand
• Tryk på tænd/sluk-knappen, 

mens enheden er tændt, for at 
sætte enheden i dvaletilstand. 

• Tryk på tænd/sluk-knappen, 
mens enheden er i dvaletilstand, 
og dobbeltklik på  for at vække 
enheden, hvis det er nødvendigt. 
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