Instructie Truckmeister app
Download de Truckmeister app op je smartphone via de Google Play Store (voor Android) of Apple
App Store (voor iPhone). Je kunt hiervoor een van de QR-codes scannen met je smartphone.
Na installatie staat het icoon van Truckmeister op je smartphone.

Google Play Store

Apple App Store

Icoon Truckmeister

Basisschermen
Truckmeister startscherm
Open de app door op het icoon te drukken. Het startscherm van Truckmeister is het navigatiescherm.
Voor het ontvangen van meldingen van de bandenspanningsmeter is het niét nodig om de navigatie
in de Truckmeister app te gebruiken.

Menu
Als je linksonder in het start-/navigatiescherm op ‘Menu’ drukt, verschijnt het menu. Kies voor
‘Inbox’ of ‘Bandenspanning’ om alle ontvangen berichten en meldingen terug te lezen. En voer bij
‘Opdrachtgevers’ en ‘Voertuigen’ de gegevens in als je op meerdere vrachtwagens rijdt.

Instellingen
In het menu kun je ook voor de optie ‘Instellingen’ kiezen. Hier kun je specifieke instellingen
doorvoeren zoals geluid, navigatie-instellingen en taal.
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Real time terugkoppeling bandenspanningsmeting N279
1. Melding afwijkende bandenspanning

3. Melding met meetresultaat

Passeer je de bandenspanningsmeter op de
N279 en meet die een afwijking? Dan ontvang
je direct een melding op je smartphone. De
melding sluit automatisch.

De eerste keer dat je een melding opent, zie je
een overzicht van alle banden. De band(en)
waarbij een afwijking is gemeten, is/zijn rood
gekleurd.

2. Icoon op het start-/navigatiescherm

Als je op ‘Sluiten’ drukt, sluit de melding maar
blijft het icoon op het start-/navigatiescherm
staan. Om het icoon te laten verdwijnen, vink
je het vakje ‘Gezien’ aan en kies je daarna
voor ‘Sluiten’.

Na het sluiten van de melding, verschijnt er
een icoon rechtsboven in het start-/
navigatiescherm. Als je op dit icoon drukt,
open je de melding weer.

4. Melding teruglezen
Meldingen kun je altijd teruglezen via de
optie ‘Bandenspanning’ in het menu.

