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PDA - GPS

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Het toestel werkt niet.

De batterij is niet geplaatst.

De batterij is leeg.

Controleer of de batterij 
goed geplaatst is.

Laad de batterij volledig op.

Deel 1/2

Controleer of het toestel 
goed werkt wanneer de lader 
aangesloten is.

Een volledige « reset » 
is noodzakelijk.

Druk op de functie « reset » om 
het toestel opnieuw in te stellen. 
(zie handleiding).

De « stylus » werkt niet 
goed.

De kalibratie is niet goed.
Voer de kalibratie opnieuw uit 
door de instructies 
in de handleiding te volgen.

De synchronisatie 
met de computer 
werkt niet goed.

De software is niet 
(volledig) geïnstalleerd.

Installeer de software 
helemaal opnieuw.

De synchronisatiekabel 
is niet (goed) aangesloten.

Controleer of de kabel 
goed aangesloten is.

De autonomie van de 
batterij is heel laag.

De batterij laadt niet goed meer 
want de contacten zijn vuil.

Maak de contacten van de 
batterij schoon met een droge 
doek 
of met alcohol.

De batterij is versleten 
na te veel laadcycli. Vervang de batterij.

De GPS werkt niet.

De batterij is te weinig 
of niet geladen.

Laad de batterij 
volledig op.

De kaarten worden niet 
geladen in het toestel.

Plaats de kaarten op het toestel 
door synchronisatie met de 
computer of plaats een 
geheugenkaart met de kaarten 
als het een autonome GPS 
betreft. 
(zie handleiding van het toestel 
en van het navigatiesysteem).
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PDA - GPS

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Deel 2/2

Contacteer bij elk probleem onmiddelijk de fabrikant van uw toestel. U krijgt een bekwame 
technicus aan de lijn die u zal helpen met de eerste vaststellingen en die u zal verder helpen 
met de Dienst Na Verkoop. Het telefoonnummer vindt u in de handleiding van uw toestel.

De GPS vindt 
de juiste 'positie' niet.

Er is geen satellietont-
vangst of de ontvangst is 

Ga naar buiten en probeer daar 
satellietontvangst te hebben.

Smalle straten, bomen of 
andere obstakels kunnen de 
ontvangst verstoren. Blijf verder 
rijden om opnieuw ontvangst te 
hebben.

Warmtewerende voorruiten van 
recente wagens kunnen voor 
ontvangstproblemen zorgen. 
In dit geval gebruikt u best een 
externe antenne.
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