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Vognparkabonnement
Bedriften din må ha et aktivt 
vognparkabonnement for at du skal 
kunne bruke funksjonene for styring av 
vognpark på enheten.

Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL

Dette produktet inneholder et 
lithiumionbatteri. Oppbevar enheten 
slik at den ikke utsettes for direkte 
sollys, på den måten unngår du 
mulighet for skade på person eller 
eiendom som følge av at batteriet har 
vært utsatt for ekstrem varme. 

merknad
Ikke trekk ut strømkabelen, ellers kan 
ikke enheten motta informasjon om 
styring av vognpark.

Du bør lade enheten før du bruker den 
på batteristrøm.

1. Koble strømkabelen for bil ➊ til 
USB-porten på braketten ➋.

➊
➋

➌

➍

2. Klikk braketten på plass på 
sugekoppen ➌. 

3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken ➍ bakover mot 

frontruten mens du trykker.
5. Sett nederste del av enheten inn i 

braketten.
6. Vipp enheten bakover til den klikker 

på plass.
7. Koble den andre enden av 

strømkabelen for bil til et uttak i 
kjøretøyet.
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Slå av enheten
1. Hold av/på-knappen ➊ inne i fire 

sekunder.

➊

2. Velg Av.

Bruke hovedmenyen

➊ ➋ ➌

➎➍
• Velg ➊ for å angi tidsuret.
• Velg ➋ for å gå til meldinger 

og stopp.
• Velg ➌ for å vise kartet.
• Velg ➍ for å finne et 

bestemmelsessted.
• Velg ➎ for å åpne menyen med 

verktøy og innstillinger.

Nye stopp og meldinger
Enheten viser varsler når du mottar nye 
stopp eller meldinger.

• Varsler vises på hovedmenyen 
når du har nye stopp , 
meldinger  eller begge 
( ).

• På kartet vises  eller  i 
blått når du har nye stopp eller 
meldinger.

• I kategorien  eller  
viser  hvor mange nye stopp 
eller meldinger du har.
 ◦ Et blått varsel  viser at 

du har fått nye stopp eller 
meldinger siden forrige 
gang du viste listen over 
stopp eller meldinger.

 ◦ Et grått varsel  viser at du 
har uleste meldinger eller 
stopp.
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Navigere til et stopp
Bedriften din må sende et stopp til 
enheten før du kan navigere til et stopp.

1. Gå til hovedmenyen, og velg 
Oppdragssentral > .

2. Velg et stopp.
3. Velg Kjør!.

Vise en melding
Bedriften din må ha sendt en melding 
til enheten for at du skal kunne vise 
meldinger.

1. Gå til hovedmenyen, og velg 
Oppdragssentral > .

2. Velg en melding.

Sende en melding
Du kan sende en kort melding 
til bedriften. Enheten inneholder 
kanskje hurtigmeldinger, som er 
forhåndsskrevne meldinger som kan 
lastes inn av bedriften.

1. Gå til hovedmenyen, og velg 
Oppdragssentral > .

2. Velg et alternativ: 
• Hvis du vil sende en 

egendefinert melding, velger 
du Ny melding og skriver inn 
meldingen.

• Hvis du vil sende en 
hurtigmelding, velger du 
Hurtigmelding og velger en 
melding.

3. Velg Send.
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Legge til en bruker i 
tidsuret
Bedriften din må ha oppgitt et 
brukernavn for at du skal kunne legge 
til en bruker i tidsuret. Hvis bedriften 
har aktivert PIN-koder for tidsuret på 
enheten, må du kunne PIN-koden for 
brukeren du vil legge til.

Du kan legge til flere tidsurbrukere på 
samme enhet.

1. Gå til hovedmenyen, og velg 
Tidsur.

2. Velg Legg til bruker.
3. Angi brukernavnet du har fått fra 

bedriften, og velg OK.
4. Angi eventuelt PIN-koden for 

tidsuret for brukernavnet.
Brukernavnet vises på listen under 
statusen Validerer. Når serveren har 
validert brukeren, endres statusen til 
Ikke angitt.

Angi statusen til en bruker
Du må legge til én eller flere brukere på 
enheten for å kunne angi statusen til en 
bruker. Bedriften må også ha sendt en 
liste med statuser til enheten.

Du kan angi statusen til én eller flere 
brukere av tidsuret.

1. Gå til hovedmenyen, og velg 
Tidsur.

2. Hvis PIN-koder for tidsuret er 
aktivert på enheten, velger du 
brukernavnet og angir PIN-koden 
for tidsuret.

3. Velg én eller flere brukere.
4. Velg Angi status.
5. Velg statusen.
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Om punkter av interesse
Finne punkter av interesse
1. Gå til hovedmenyen, og velg Søk > 

Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.

Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, 
kan du søke innenfor noen kategorier.

1. Velg Søk > Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg .
5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
6. Velg Ferdig.

Ruten på kartet
merknad

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning 
og erstatter ikke førerens ansvar for 
å følge alle fartsgrenseskilt og alltid 
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin 
skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle 
trafikkbøter eller stevninger du mottar 
dersom du unnlater å følge alle 
gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er markert med en magentafarget 
linje på kartet. Hvis du kjører utenom 
den opprinnelige ruten, beregner 
enheten ruten på nytt. Det kan vises et  
fartsgrenseikon når du kjører på 
hovedveier. 
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Bruke kartfunksjonene
➊ ➋

➌
➍

➎ ➏ ➐
• Velg ➊ for å vise neste sving. 

Hvis det finnes en oversikt 
over et veikryss, vises 
veikryssoversikten.

• Velg ➋ for å vise manøverlisten.
• Velg ➌ for å vise stopp.
• Velg ➍ for å vise meldinger.
• Velg ➎ for å endre datafeltet.
• Velg ➏ for å vise siden Hvor 

er jeg?. 
• Velg ➐ for å vise 

tripinformasjon.

Om dvalemodus
Dvalemodus sparer batteristrøm når 
enheten ikke er i bruk.

Bruke dvalemodus
• Når enheten er på, trykker du på 

av/på-knappen for å sette den i 
dvalemodus. 

• Når enheten er i dvalemodus, 
trykker du på av/på-knappen og 
dobbeltklikker eventuelt på  for 
å aktivere enheten. 
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