Installatie vóór het eerste gebruik:
Zorg voor een tablet met een voldoende geladen batterij. Bij een nieuwe tablet moet u na het
opstarten een aantal keuzes maken zoals taalinstellingen, datum en tijd,…om vervolgens de tablet via
Wi-Fi of 4g aan te sluiten op een netwerk.
Controleer ook de apparaatupdates van de tablet.

Stap 1: Bent u al in het bezit van een google account?



Ja: ga verder naar stap 2
Nee: Maak een google account aan via de tablet. (Kan eventueel ook via andere pc)
Om gebruik te maken van de GMTO connect app is het noodzakelijk om een google-account
aan te maken, aangezien de app moet gedownload worden vanuit de Google Playstore.

Meer informatie over google play via https://support.google.com/googleplay/

Stap 2: Download de “GMTO connect” app
Ga naar de Google playstore
downloaden/installeren.

en zoek op “GMTO connect”. Men kan nu de GMTO connect app

Stap 3:

Klaar voor gebruik

Nadat men de app heeft geïnstalleerd, kan men de GMTO connect gaan gebruiken.
!Opgelet!: De GMTO connect moet aangesloten zijn in een voertuig!
Zonder een verbinding met een voertuig is er geen communicatie mogelijk en krijg je
het volgende scherm te zien.

Sluit in dat geval de app af en laat de tablet aan staan.
Om te beginnen met een ticket, sluit men de GMTO connect aan via de
eobd stekker in het voertuig en via de micro usb aan de tablet. Men moet
de app niet zelf openen want deze zal zichzelf opstarten bij het
herkennen van de GMTO connect.

Vink de melding “Standaard gebruiken voor dit USB-apparaat” aan

Wanneer men op “OK” drukt, zal het scherm openen waarop men de
persoonlijke pincode moet ingeven.
De pincode wordt afgeleverd via mail.

Zijn er problemen bij de installatie?
Neem contact op via 072-5640090 of helpdesk@gmto.nl

Stap 4: U kunt nu tickets aanmaken via de app! Let op, kies altijd exact de
juiste auto. Wanneer het gewenste ticket er niet bij staat neem dan even contact met ons op.
U kunt ook altijd de prijslijst op www.gmto.nl raadplegen. Onderaan de pagina bij ‘links’ vind u de
prijslijst.

