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Je kunt de TomTom Hands-Free Car Kit als volgt gebruiken: 

 Om je telefoon onderweg in de auto op te laden. 

 Om handsfree te bellen, zelfs als je telefoon niet in de Car Kit is geplaatst. 

 Om de functies voor spraakherkenning op je telefoon te starten. 

Opladen 

Je telefoon wordt opgeladen wanneer deze op de Car Kit is aangesloten. Je telefoon wordt niet 

opgeladen als deze niet in de Car Kit is geplaatst, maar alleen is verbonden via Bluetooth. 

Je TomTom Hands-Free Car Kit gebruiken 

Via de TomTom Hands-Free Car Kit wordt gesproken informatie verstrekt. 

Je kunt de taal wijzigen waarin de Car Kit tegen je spreekt. 

Handsfree-gesprekken 

Als je handsfree wilt bellen met de Car Kit, moet je Bluetooth© gebruiken om je telefoon koppelen 

met de Car Kit.  

Nadat je je telefoon hebt gekoppeld, maakt deze automatisch verbinding met de Car Kit wanneer 

je in de auto zit. Zodra je een telefoon hebt verbonden, kun je de Car Kit gebruiken om te bellen en 

gebeld te worden. 

Muziek of ander geluid afspelen 

Nadat je de Car Kit hebt verbonden met je telefoon, wordt elk geluid van de telefoon afgespeeld 

via de luidspreker van de Car Kit. Dit kan muziek of geluid van een andere app op je telefoon zijn. 

Overzicht 
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Wat zit er in de doos? 

 TomTom Hands-Free Car Kit 

 

1. Volumeknoppen - druk op deze knoppen om het volume te wijzigen. 

2. Knop Accepteer gesprek - druk op deze knop om een gesprek te accepteren als de tele-

foon niet in de Car Kit is geplaatst. Houd deze knop ingedrukt als je het laatst gekozen 

nummer opnieuw wilt kiezen. 

3. Knop Weiger gesprek - druk op deze knop om een gesprek te weigeren als de telefoon niet 

in de Car Kit is geplaatst. 

4. Menuknop - druk kort op deze knop om spraakherkenning op je telefoon te starten nadat je 

telefoon is verbonden. Houd deze knop ingedrukt om de menumodus te starten. In de 

menumodus kun je de taal wijzigen die de Car Kit gebruikt, en het verbindingsproces 

starten. 

 USB-auto-oplader 

 

 Dashboardmontageschijf 

 

 Microfoon 

 

Wat zit er in de doos? 
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 Clip voor de microfoon 

 

 Verlengkabel voor de microfoon 

 

 Clips voor de kabel 
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De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen 

Volg de instructies op de poster in de verpakking om de TomTom Hands-Free Car Kit in je auto te 

bevestigen. 

Denk goed na over de plaats in de auto waar je de houder wilt bevestigen. De houder mag het 

volgende niet blokkeren of belemmeren: 

 Je zicht op de weg 

 De instrumenten op het dashboard 

 Je spiegels 

 Airbags 

Als je navigatiesysteem in de houder is geplaatst, moet je zonder te hoeven leunen of je uit te 

rekken het navigatiesysteem kunnen aanraken. Je kunt de houder bevestigen aan de voor- en 

zijruit, maar je kunt ook een dashboardmontageschijf gebruiken om de houder aan het dashboard 

te bevestigen. In de volgende afbeeldingen zie je waar je de houder veilig kunt bevestigen. 

 

Pas de houder zodanig aan dat je telefoon erin past zonder dat er op knoppen wordt gedrukt of 

aansluitingen worden geblokkeerd. 

Wanneer je je telefoon in de houder plaatst, wordt de batterij van de telefoon opgeladen. Voor 

smartphones moet je de USB-connector aansluiten op je telefoon om deze op te laden. 

Opmerking: gebruik de Car Kit alleen met de meegeleverde USB-lader. Andere laders zijn mo-

gelijk niet krachtig genoeg, waardoor de Car Kit niet goed werkt. 

Als je de microfoon van de Car Kit wilt gebruiken om handsfree te bellen, sluit je de microfoon of 

zo nodig de verlengkabel van de microfoon aan op de houder. 

Installeer de microfoon op een veilige plaats in de auto, zodat de kabel je niet hindert tijdens het 

rijden. 

Tip: voor een optimale kwaliteit kun je het beste de verlengkabel gebruiken, zodat de microfoon 

zich zo dicht mogelijk bij jou in de buurt bevindt wanneer je spreekt. Gebruik de clips om de mi-

crofoon en de kabel aan het frame van de voorruit of de zonneklep te bevestigen. 
 

Aan de slag 
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De TomTom Hands-Free Car Kit voor het eerst starten 

Wanneer je de TomTom Hands-Free Car Kit voor het eerst aansluit op een voedingsbron, wordt de 

Car Kit gestart en hoor je het trommelgeluid van TomTom. 

Op de Car Kit wordt informatie aanvankelijk in het Engels verstrekt. 

Doe het volgende om de taal te wijzigen: 

1. Druk eenmaal op de menuknop nadat je het trommelgeluid van TomTom hebt gehoord en de 

Car Kit voor het eerst tegen je spreekt. 

De Car Kit geeft eerst informatie over de gebruikte taal. 

Nadat je op de menuknop hebt gedrukt, wordt er een zin uitgesproken in elke beschikbare taal. 

2. Wanneer je de taal hoort die je op de Car Kit wilt gebruiken, druk je nogmaals op de me-

nuknop. 

Als je niet op de menuknop drukt om de taal te wijzigen, blijft de Car Kit Engels gebruikt voor 

alle berichten. 

De Car Kit probeert nu verbinding te maken met de telefoon. 

Als je de taal niet wijzigt wanneer je de Car Kit voor het eerst start, kun je later de taal wijzigen via 

het menu. 
 

De TomTom Hands-Free Car Kit verbinden met je telefoon 

Als je de TomTom Hands-Free Car Kit aansluit op een voedingsbron, maar nog niet hebt verbond-

en met en gekoppeld aan je telefoon, probeert de Car Kit via Bluetooth® verbinding te maken met 

je telefoon. 

De Car Kit geeft aan dat de verbindingsmodus is ingeschakeld en dat er verbinding kan worden 

gemaakt met de telefoon. 

Als je al een telefoon hebt verbonden met de Car Kit en nog een telefoon wilt verbinden, kun je 

het beste het verbindingsproces starten vanuit het menu. 

Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken: 

 Controleer of je Bluetooth® hebt ingeschakeld op de telefoon. 

 Zoek op de telefoon naar andere Bluetooth®-apparaten. 

 Selecteer 'TomTom Hands-Free Car Kit' op de telefoon wanneer er een lijst met beschikbare 

apparaten wordt weergegeven. 

 Het is mogelijk dat je het wachtwoord '0000' op de telefoon moet invoeren om verbinding te 

maken met je TomTom Hands-Free Car Kit-navigatiesysteem. 

 Om te voorkomen dat je elke keer dat je de telefoon gebruikt '0000' moet invoeren, kun je je 

TomTom Hands-Free Car Kit-navigatiesysteem opslaan als een vertrouwd navigatiesysteem 

op de telefoon. 

Raadpleeg de handleiding van je mobiele telefoon voor extra informatie over de Bluetooth-

instellingen. 
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Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, kun je de Car Kit loskoppelen van de voedings-

bron en opnieuw aansluiten om het verbindingsproces weer te starten. Je kunt ook het verbind-

ingsproces starten vanuit het menu. 

Nadat je telefoon is gekoppeld, probeert de Car Kit automatisch verbinding ermee te maken zodra 

het apparaat wordt ingeschakeld.  

Verbinding maken met een andere telefoon 

Als je de Car Kit wilt verbinden met of wilt koppelen aan een andere telefoon, kun je het beste het 

verbindingsproces starten vanuit het menu. 

Je kunt de Car Kit koppelen aan maximaal vijf telefoons. Nadat een telefoon is gekoppeld, 

probeert de Car Kit automatisch verbinding ermee te maken zodra het apparaat wordt inges-

chakeld. 

Je kunt twee telefoons tegelijkertijd verbinden met de Car Kit. Nadat je een telefoon hebt ver-

bonden, kun je de Car Kit gebruiken om met deze telefoon te bellen. 
 

Het verbindingsproces starten vanuit het menu 

Doe het volgende om vanuit het menu het verbindingsproces te starten of de TomTom Hands-

Free Car Kit te koppelen aan een telefoon: 

1. Houd de menuknop op de Car Kit ingedrukt totdat je een pieptoon hoort. 

Hiermee wordt op de Car Kit aangegeven dat de menumodus is ingeschakeld. 

Opmerking: als je kort op de menuknop drukt, wordt spraakherkenning gestart op de tele-

foon. Zorg dat spraakherkenning op je telefoon is gestopt voordat je de menumodus start. 

De Car Kit geeft aan dat je op de menuknop moet drukken voor de verbindingsmodus. 

2. Druk kort op de menuknop. 

Nadat de Car Kit heeft aangegeven dat de verbindingsmodus is ingeschakeld, wordt gepro-

beerd verbinding te maken met je telefoon of deze te koppelen. 

3. Zoek op de telefoon naar andere Bluetooth®-apparaten. 

4. Selecteer 'TomTom Hands-Free Car Kit' op de telefoon wanneer er een lijst met beschikbare 

apparaten wordt weergegeven. 

Het is mogelijk dat je het wachtwoord '0000' op de telefoon moet invoeren om verbinding te 

maken met je TomTom Hands-Free Car Kit-navigatiesysteem. 

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, geeft de Car Kit aan dat het apparaat is verbonden met 

je telefoon.  

Als de verbinding niet tot stand is gebracht, start je het proces opnieuw vanuit het menu. 
 

De taal wijzigen 

Wanneer je de TomTom Hands-Free Car Kit voor het eerst aansluit op een voedingsbron, geeft het 

apparaat aan in welke taal informatie wordt verstrekt. Druk nu op de menuknop als je de taal wilt 

wijzigen. 
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Als je de taal op elk ander moment wilt wijzigen, doe je het volgende: 

1. Houd de menuknop op de Car Kit ingedrukt totdat je een pieptoon hoort. 

Hiermee wordt op de Car Kit aangegeven dat de menumodus is ingeschakeld. 

Opmerking: als je kort op de menuknop drukt, wordt spraakherkenning gestart op de tele-

foon. Zorg dat spraakherkenning op je telefoon is gestopt voordat je de menumodus start. 

De Car Kit geeft aan dat je op de menuknop moet drukken voor de verbindingsmodus. Druk 

niet op de menuknop. 

De Car Kit geeft aan dat je op de menuknop moet drukken om de taal te wijzigen. 

2. Druk kort op de menuknop. 

De Car Kit geeft nu elke beschikbare taal weer en geeft aan dat je op de menuknop moet 

drukken om die taal in te schakelen. 

3. Wanneer je de taal hoort die je op de Car Kit wilt gebruiken, druk je kort op de menuknop. 

De menumodus van de Car Kit wordt afgesloten en de taal voor gesproken informatie wordt 

gewijzigd in de geselecteerde taal. 
 

Het volume wijzigen 

Gebruik de volumeknop aan de zijkant van de Car Kit om het volume te wijzigen. 

Je kunt het volume op elk gewenst moment wijzigen terwijl je handsfree belt of ander geluid, zoals 

muziek, afspeelt via de luidspreker van de Car Kit. 

Je kunt het volume niet wijzigen terwijl de Car Kit informatie verstrekt. 
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Over handsfree bellen 

De Car Kit bevat een microfoon en luidspreker waarmee je handsfree kunt bellen. 

Je telefoon en de Car Kit moeten zijn gekoppeld via Bluetooth en zijn verbonden. 

Je kunt de Car Kit koppelen aan maximaal vijf telefoons. Nadat een telefoon is gekoppeld, 

probeert de Car Kit automatisch verbinding ermee te maken zodra het apparaat wordt inges-

chakeld. 

Je kunt twee telefoons tegelijkertijd verbinden met de Car Kit. Nadat je een telefoon hebt ver-

bonden, kun je de Car Kit gebruiken om met deze telefoon te bellen. 

Je telefoon kan in de Car Kit zijn geplaatst, maar je kunt ook handsfree bellen wanneer je telefoon 

niet in de houder is geplaatst, zolang je telefoon en de Car Kit maar zijn gekoppeld en verbonden. 

Als je telefoon in de Car Kit is geplaatst, kun je de knoppen Accepteer gesprek en Weiger gesprek 

op de Car Kit niet gebruiken. 
 

Bellen en gebeld worden 

Belangrijk: houd altijd rekening met de lokale wetgeving wanneer je belt tijdens het rijden. Houd 

altijd je aandacht bij het rijden, anders vorm je een gevaar voor jezelf en andere weggebruikers. Je 

moet alleen op knoppen van je telefoon drukken wanneer deze in de Car Kit is geplaatst. 

Een binnenkomend gesprek accepteren 

Je kunt een gesprek op twee manieren accepteren: 

 Accepteer het gesprek op je telefoon. 

 Druk op de knop Accepteer gesprek op de Car Kit. 

Opmerking: de knoppen Accepteer gesprek en Weiger gesprek op de Car Kit kunnen niet 

worden gebruikt als de telefoon in de houder is geplaatst. 

Een gesprek beëindigen 

Je kunt een gesprek op twee manieren beëindigen: 

 Beëindig de gesprek op je telefoon. 

 Druk op de knop Weiger gesprek op de Car Kit. 

Opmerking: de knoppen Accepteer gesprek en Weiger gesprek op de Car Kit kunnen niet 

worden gebruikt als de telefoon in de houder is geplaatst. 

Handsfree bellen 
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Een nummer opnieuw kiezen 

Als je het laatst gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, houd je de knop Accepteer gesprek op de 

Car Kit ingedrukt. 

Opmerking: met sommige telefoons kun je geen nummers opnieuw kiezen via de Car Kit. Als 

het niet mogelijk is om een nummer opnieuw te kiezen, geeft de Car Kit dit aan. 

Iemand bellen 

 Je kunt een gesprek starten door een nummer te kiezen of een contactpersoon op je telefoon 

te selecteren. 

 Je kunt spraakherkenning op je telefoon gebruiken om een gesprek te starten. 
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Spraakherkenning 

Als spraakherkenning wordt ondersteund op je telefoon, bijvoorbeeld Siri op de iPhone of Voice 

Actions op Android-telefoons, kun je spraakherkenning starten vanaf de Car Kit. 

Druk kort op de menuknop als je spraakherkenning wilt starten. 
 

Het apparaat resetten 

Als er een probleem optreedt op het apparaat, moet je mogelijk de fabrieksinstellingen herstellen. 

Doe het volgende om het navigatiesysteem te resetten: 

1. Hou de knoppen Accepteer gesprek en Weiger gesprek op de Car Kit tegelijkertijd ingedrukt. 

Je moet beide knoppen enige tijd ingedrukt houden. 

Je wordt gevraagd om te bevestigen dat je het apparaat wilt resetten. 

2. Druk kort op de menuknop om het apparaat te resetten. 

Je TomTom Hands-Free Car Kit ge-

bruiken 
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CE-keurmerk 

Dit product voldoet geheel aan de vereisten voor het CE-keurmerk bij gebruik in een huiselijke, 

bedrijfs- of licht industriële omgeving, en voldoet tevens aan alle toepasselijke bepalingen van de 

betreffende EU-wetgeving. 
 

R&TTE-richtlijn 

TomTom verklaart hierbij dat de navigatiesystemen en accessoires van TomTom voldoen aan alle 

essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De con-

formiteitsverklaring vind je hier: tomtom.com/legal. 
 

Limieten voor stralingsblootstelling 

Dit apparaat voldoet aan de vastgestelde limieten voor stralingsblootstelling in een ongecon-

troleerde omgeving. Om te voorkomen dat de radiofrequente straling de blootstellingslimieten 

overschrijdt, moeten personen bij normaal gebruik altijd minstens 20 cm afstand houden tot de 

antenne. 
 

TomTom handsfree car kit 

TomTom heeft deze car kit ontwikkeld voor bepaalde compatibele smartphones om te zorgen 

voor de best mogelijke gebruikerservaring. TomTom is niet verantwoordelijk voor enige schade 

aan je telefoon bij gebruik met dit accessoire. Onze complete garantie is te lezen op 

www.tomtom.com/legal. 
 

Oplader 

Als voor je navigatiesysteem een oplader nodig is, gebruik dit navigatiesysteem dan met de mee-

geleverde oplader.  

Ga als je oplader moet worden vervangen naar tomtom.com voor meer informatie over 

goedgekeurde opladers voor je navigatiesysteem. 

Als je je TomTom-navigatiesysteem wilt recyclen, raadpleeg dan een erkend TomTom-

servicecentrum bij jou in de buurt. 
 

Dit document 

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue produc-

tontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document 

kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Addendum 

http://www.tomtom.com/legal
http://www.tomtom.com/legal
http://www.tomtom.com/
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TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in 

dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het 

gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. 

Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd 

zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V. 
 

Modelnamen 

4UOB2, 4UOB7 
 

Copyright 

© 2012 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het "twee-handenlogo" zijn geregis-

treerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar 

tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van 

toepassing zijn op dit product. 

 

http://www.tomtom.com/legal
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