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QUICKGUIDE

Klik på CARLOG i øverste venstre hjørne
for at gå tilbage til kørselsregistreringen.

< Carlog

Settings

APP INDSTILLINGER
Korttype

Standard >

Send data
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Når iBeacon’en er tilknyttet, starter den
straks en registrering. Tryk på Stop-knappen,
hvis ikke du skal køre en rute med det
samme.

Sagsstyring
Auto stop
BEACON
Beacon auto start/stop
Start også når app er slukket

nXGq
Glem alle Carlog Beacons

Log ud

Stop
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iBeacon
- KOM I GANG

Position

Placer nu din iBeacon i handskerummet – så sker start og stop
af kørselsregistreringen helt automatisk fremover.

CARLOG SYSTEM
Kærvej 39
9440 Aabybro
Tlf. 3197 4064
info@carlog.dk
www.carlog.dk

iPhone

6

Opret forbindelse mellem
iBeacon og IPhone sådan her:
1

Hav din smartphone og din iBeacon
i nærheden af hinanden

Slå ’Beacon auto start/stop’ til højre,
så knappen bliver grøn.
Telefonen starter nu søgningen
efter en iBeacon.

< Carlog

Settings

Private indstillinger

Åbner i indstillinger app’en

Vis ruter
APP INDSTILLINGER
Korttype

NB. ”Sagsstyring” og ”Auto stop” kan ikke
benyttes sammen med i Beacon.

Standard >

Send data
Sagsstyring
Auto stop
BEACON

2

Beacon auto start/stop

Tjek, at bluetooth er slået til på
din iPhone

Bluetooth symbolet er synligt i øverste højre hjørne på din iPhone,
når det er slået til.
Du kan slå bluetooth til ved at gå ind i
INDSTILLINGER > BLUETOOTH og skubbe knappen mod højre,
så den bliver grøn.

7
Bluetooth

Når navnet på din iBeacon – findes på
bagsiden af iBeacon’en – kommer frem
på din skærm, skal du trykke på det.

< Carlog

Settings

APP INDSTILLINGER
Korttype

Standard >

Send data
Sagsstyring

nXGq

BEACON
Beacon auto start/stop
Start også når app er slukket

3

nXGq

Åbn Carlog-appen

8

OBS

4

Glem alle Carlog Beacons

Log ind

HUSK at logge ind inden
opsætning af iBeacon

Tryk på ’Aktiver’ i menuen,
der kommer frem.
iBeacon’en er nu aktiveret.

< Carlog

APP INDSTILLINGER
Korttype

Standard >

Beacon nXGq

Send
data
Angiv
hvordan denne beacon skal
Sagsstyring

benyttes

Aktiver
BEACON

5

Settings

Deaktiver

Beacon auto start/stop

Tryk på tandhjuls-ikonet i øverste
højre hjørne

Start også
når app
er slukket
Glem
denne
enhed

nXGq

Annuller
Glem alle
Carlog Beacons
Start

Position
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QUICKGUIDE

Klik på CARLOG i øverste venstre hjørne
for at gå tilbage til kørselsregistreringen.

< Carlog

Settings

APP INDSTILLINGER
Korttype

Standard >

Send data

10

Når iBeacon’en er tilknyttet, starter den
straks en registrering. Tryk på Stop-knappen,
hvis ikke du skal køre en rute med det
samme.

Sagsstyring
Auto stop
BEACON
Beacon auto start/stop
Start også når app er slukket

nXGq
Glem alle Carlog Beacons

Log ud

Stop
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iBeacon
- KOM I GANG

Position

Placer nu din iBeacon i handskerummet – så sker start og stop
af kørselsregistreringen helt automatisk fremover.
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