Welkom bij Bundelz!
In deze handleiding lees je hoe je als Bundelz klant kunt
starten.
De kilometerteller uit deze doos plaats je eenvoudig in je
auto. Zorg ervoor dat je dit zo snel mogelijk na ontvangst
doet, zodat je zeker weet dat alles werkt.
We nemen je hieronder stap voor stap mee in dit proces,
zodat je zonder problemen de weg op kunt gaan.
Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, neem dan
gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan
onderaan vermeld.
Wij wensen je veel veilige kilometers toe!
Vriendelijke groeten,
Het Bundelz team

Stap 1 Download de app “Bundelz” op je smartphone.
Stap 2	Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord
die je van ons per mail hebt ontvangen.
Stap 3	Het wachtwoord dat je van ons hebt gekregen kun
je in het volgende scherm veranderen in een voor jou
makkelijk te onthouden wachtwoord.
Stap 4	De app leidt je nu door het hele proces heen om de
kilometerteller in je auto te plaatsen en om een goede
verbinding te maken. Zorg er daarom voor dat je nu in
je auto zit. Start de motor nog niet.

De volgende stappen worden in de app uitgelegd. Wil je
de stappen alvast doornemen? We hebben ze hieronder
voor je uitgeschreven.
Stap 5 Plaats de kilometerteller in de OBD II aansluiting van
de auto. De app geeft aan waar deze aansluiting zich
bevindt. Dit is één van de locaties op onderstaande
afbeelding:

	Zorg ervoor dat de kilometerteller helemaal in de
aansluiting zit zodat deze er niet uitvalt. Er gaat een
groen lampje knipperen als de kilometerteller goed op
zijn plek zit. Je weet dan dat de kilometerteller correct
is geplaatst.
Stap 6	Start nu de motor. Als de auto een foutmelding of
waarschuwing in het dashboard toont zet je de motor
weer uit en haal je de kilometerteller uit de OBD II
aansluiting. Neem contact met ons op voor verdere
hulp via 070 – 513 33 36.
Stap 7	Controleer of de internetverbinding van je smartphone
goed is. Zonder goede internetverbinding in de auto
kan de kilometerteller niet succesvol geactiveerd
worden.
Stap 8	Ga op je smartphone naar de instellingen en open de
bluetoothverbinding. Zoek in de lijst met beschikbare
apparaten naar LINK 100. Klik op LINK 100 om een
verbinding te maken.
Stap 9	Nu kun je de kilometerteller en app met elkaar
verbinden. Ga hiervoor naar de app en klik op de knop
‘Activeer’. De app geeft vanzelf aan als de activatie is
gelukt.

Wanneer kun je de app gaan gebruiken?
Indien de ingangsdatum van jouw Bundelz
autoverzekering nog in de toekomst ligt kun je nog
niet naar het overzicht in de app. Dit kan pas op de
ingangsdatum van jouw Bundelz autoverzekering. Je ziet
in het overzicht o.a. de gereden kilometers.

Vragen over de Bundelz autoverzekering
Heb je nog vragen over de Bundelz autoverzekering of de
Bundelz app? Stel ze gerust, wij helpen je graag! Bel ons
op 070 – 513 33 36 of mail naar hallo@bundelz.nl.
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TomTom LINK 100 Installatiehandleiding
Veiligheid vóór alles
Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen.
Belangrijk: lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door. Lees de instructies in dit document zorgvuldig door.
TomTom Telematics accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de
veiligheidsinstructies. Dit document is onderdeel van het product. Bewaar het op een veilige plaats. Als u het apparaat
overdraagt aan een nieuwe gebruiker, geef hem of haar dan ook dit document.
Positie. Plaats het apparaat zodanig dat het volgende niet wordt geblokkeerd of verstoord: uw zicht op de weg, de
bedieningselementen in het voertuig, de achteruitkijkspiegels en de airbags.
Explosiegevaar. Bepaalde onderdelen van de TomTom LINK 100 kunnen vonken veroorzaken die explosiegevaar
kunnen opleveren. Dit kan de gezondheid van mensen schaden of levensbedreigende situaties opleveren. Gebruik het
apparaat niet op plaatsen met een hoog risico op explosies. Wanneer de TomTom LINK 100 wordt gebruikt in voertuigen
die op vloeibaar gas rijden, moet u de veiligheidsvoorschriften volgen van het land waarin het voertuig wordt bestuurd.
Schade veroorzaakt door onjuiste installatie. De installatie en ingebruikneming van de unit moeten uitsluitend door
bevoegd personeel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een erkende radio-installateur of een bedrijf gespecialiseerd in
auto-elektronica.
Risico op letsel bij ongevallen. Monteer het apparaat of de accessoires niet op een plek waar zich airbags bevinden
of op een plek waar hoofd of knieën mee in aanraking zouden komen in het geval van een botsing. Kies een
installatielocatie die geen storingsproblemen oplevert voor displays, veiligheidsapparatuur en bedieningselementen.
Schade aan het chassis. Boor niet in delen van het chassis die een structurele of veiligheidsfunctie hebben. De reden
hiervoor is, dat u niet zeker kunt weten of die daarna nog correct functioneren.
Brandgevaar. Boor niet in afgedekte kabelbomen, brandstofleidingen en vergelijkbare componenten. Boren in
dergelijke onderdelen kan brand veroorzaken.
Reparatie en vervanging. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde personen.
Vervang nooit zelf beschadigde onderdelen van het apparaat. Stuur het defecte apparaat ter reparatie naar TomTom
Telematics. Alleen de gekwalificeerde medewerkers van TomTom Telematics zijn bevoegd om onderdelen te herstellen
of vervangen.
Schade aan het apparaat. Bij contact met water of andere vloeistoffen kan kortsluiting in het apparaat ontstaan.
Het apparaat kan beschadigd raken door contact met water. Gebruik en bewaar het apparaat op een plaats waar het
beschermd is tegen water.

Addendum
Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen.
Veiligheidsberichten. Belangrijk! Lezen voor gebruik! Het (deels) niet opvolgen van deze waarschuwingen en
instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Onjuiste bevestiging en onjuist gebruik en onderhoud van dit
apparaat verhogen het risico op ernstig letsel of de dood, of beschadiging van het apparaat.
Waarschuwing zorgvuldig gebruik. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om verstandig en zorgvuldig te rijden en
op uw omgeving te blijven letten als u dit apparaat gebruikt. Zorg ervoor dat interactie met dit apparaat u niet afleidt
bij het rijden. Kijk zo min mogelijk op het scherm terwijl u rijdt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de wetgeving
omtrent het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten na te leven, bijvoorbeeld verplicht gebruik
van handsfree opties voor bellen tijdens het rijden. Houd u altijd aan de toepasselijke wetgeving en de verkeersborden,
met name de borden waarop maximale afmetingen, gewicht en lading worden aangegeven. TomTom geeft geen
garantie voor het foutloos functioneren van dit systeem, noch voor de nauwkeurigheid van de routesuggesties. TomTom
is niet aansprakelijk voor strafmaatregelen die het gevolg zijn van het niet naleven door u van de toepasselijke wet- en
regelgeving.
Opmerking voor grotere voertuigen en bedrijfsauto’s. Systemen zonder een kaart voor vrachtwagens geven
geen juiste routes weer voor grotere voertuigen en bedrijfsauto’s. Als uw voertuig op de openbare weg onderhevig is
aan beperkingen met betrekking tot gewicht, afmeting, snelheid, route of anderszins, dient u alleen een systeem te
gebruiken waarop een kaart voor vrachtwagens is geïnstalleerd. U moet de specificaties van uw voertuig nauwkeurig
invoeren op het systeem. Gebruik dit systeem alleen als navigatiehulp. Volg geen navigatie-instructies waardoor u zelf
of andere weggebruikers in gevaar worden gebracht. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
voortvloeit uit het negeren van dit bericht.
Correcte bevestiging. Plaats het systeem niet zodanig dat het zicht op de weg en de mogelijkheid om het voertuig te
besturen, worden beperkt. Plaats het systeem niet zodanig dat het gebruik van de airbag of andere veiligheidsfuncties
van uw voertuig wordt beperkt.
Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers doen de aanbeveling om een afstand van minimaal 15 cm tussen een
handheld draadloos apparaat en een pacemaker in acht te nemen, dit om eventuele storing van de pacemaker te
voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van
Wireless Technology Research.
Richtlijnen voor personen met een pacemaker:
· Houd het apparaat altijd minstens 15 cm van de pacemaker af.
· Draag het apparaat niet in een borstzak.
Andere medische apparatuur. Bij gebruik van andere, persoonlijke medische apparatuur dient een arts of de fabrikant
van de apparatuur te worden geraadpleegd om te bepalen of de werking van het draadloze product storing kan
veroorzaken in de medische apparatuur.
Onderhoud van het systeem.
· Het is belangrijk dat u zorgvuldig omgaat met uw apparaat:
· Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van uw apparaat. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt uw
aanspraak op garantie.
Veeg het scherm van uw apparaat af of droog het met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaak-middelen.
Belangrijk: laat het systeem ten minste 1 uur acclimatiseren aan het standaard operationeel tempera-tuurbereik
voordat je het systeem inschakelt. Gebruik het systeem niet buiten dit temperatuurbereik.
Verboden gebruik.
Vliegtuigen en ziekenhuizen. In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op vele andere plaatsen is het gebruik
van apparaten met een antenne verboden. U mag dit systeem niet gebruiken in een dergelijke omgeving.
CE-markering en richtlijn voor radioapparatuur.
Dit apparaat kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten. Dit zijn de frequenties waarbinnen dit apparaat
opereert: Bluetooth®: 2,4 GHz
De maximale uitgaande zendsterkte van de radiofrequentie is: Bluetooth®: 2,5 mW, 4 dBm.
Hierbij verklaart TomTom dat het radioapparatuurtype telematica-blackbox in overeenstemming is met richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://
telematics.tomtom.com/webfleet/legal/doc/
Operationele temperatuur. Dit apparaat is volledig operationeel binnen het volgende temperatuurbereik: -30 °C tot
+70 °C / -22 °F tot +158 °F. Langdurige blootstelling aan te hoge of te lage temperaturen kan het apparaat beschadigen
en wordt daarom afgeraden.
AEEA - afvoer van elektronisch afval. Zoals vereist volgens richtlijn 2012/19/EU (AEEA) is dit product
voorzien van het doorgekruiste vuilnisbaksym-bool op het product zelf en/of de verpakking. Dit product mag
niet worden verwerkt als huishoudelijk afval of worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Ter
bescherming van het milieu moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale
gemeentelijke inzamelpunt voor recycling
Hoe TomTom uw gegevens gebruikt. Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vindt u op: tomtom.
com/privacy.
Limieten voor stralingsblootstelling. Dit apparaat voldoet aan de vastgestelde limieten voor stralingsblootstelling in
een ongecontroleerde 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.
Limites d’exposition. Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements définies pour un
environnement non contrôlé. Afin d’éviter tout dépassement potentiel des limites d’exposition aux frèquences radio,
tout être humain doit rester éloigné d’au moins 20cm (8 puces) de l’antenne dans le cadre d’un fonctionnement normal.
Overeenstemming met SAR-limieten (Specific Absorption Rate). DIT DRAADLOZE MODEL VOLDOET AAN DE
OVERHEIDSVEREISTEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN WANNEER GEBRUIKT ZOALS AANGEGEVEN IN
DEZE SECTIE
Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het niet de limieten
overschrijdt voor blootstellingen aan RF-energie (radiofrequentie) die zijn opgesteld door de Raad van de Europese Unie
en de FCC van de Amerikaanse overheid. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en stellen toelaatbare
niveaus van RF-energie vast voor de algemene bevolking.
De SAR-limiet die door de FCC/IC is opgesteld, is gemiddeld 1,6 W/kg per 1 gram weefsel voor het lichaam (gemiddeld
4,0 W/kg per 10 gram weefsel voor de handen, polsen, enkels en voeten). De SAR-limiet die wordt aanbevolen
door de Raad van de Europese Unie is gemiddeld 2,0 W/kg per 10 gram weefsel voor het lichaam (gemiddeld 4,0
W/kg per 10 gram weefsel voor de handen, polsen, enkels en voeten). Tests voor SAR worden uitgevoerd voor de
standaardbedieningsposities die zijn gespecificeerd door de FCC/IC/de Raad van de Europese Unie, waarbij het apparaat
op het hoogste gecertificeerde vermogen in alle geteste frequenties uitzendt.
Voordat een draadloos apparaat beschikbaar is voor verkoop aan het publiek, moet het zijn getest en gecertificeerd bij
de FCC, IC en de Raad van de Europese Unie dat het niet de limiet overschrijdt die is opgesteld in de door de overheid
aangenomen vereiste voor veilige blootstelling volgens de aanbevelingen van de ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection). De tests worden uitgevoerd in verschillende posities en op verschillende locaties
volgens de vereisten van de FCC, IC en de Raad van de Europese Unie voor elk model.
Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC, IC en de EU bij het dragen van een TomTom-apparaat met
een geïntegreerde mobiele datamodule, dient u het apparaat minstens 20 cm van uw lichaam te houden wanneer het
apparaat signalen uitzendt. Als u een niet door TomTom geleverde accessoire gebruikt bij het dragen van het apparaat,
controleert u of de accessoire geen metaal bevat en houdt u het apparaat minstens 20 cm van uw lichaam af wanneer
het apparaat signalen uitzendt.
Triman-logo.
Technische specificaties.
Voedingsspanning.
12 V / 24 V (min. 9 V tot max. 30 V)
Maximaal stroomverbruik.
Bij 14 V: 0,025 W
Bij 28 V: 0,0015 W
Frequenties. Bluetooth®: 2402-2480 MHz
Algemene voorwaarden: beperkte garantie en EULA-verwijzing. Onze Algemene voorwaarden, waaronder onze
beperkte garantie en de bepalingen van de eindgebruikerslicen-tie, zijn van toepassing op dit product; ga voor meer
informatie naar tomtom.com/legal
Modelnummers. TomTom LINK 100: L0101
Model geverifieerd als. Gemaakt voor iPhone-model: 4K1B
Dit document. Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue
productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. 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 mag niet worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
TomTom N.V.
TomTom Telematics online serviceplatform. Voor het gebruik van de TomTom LINK 100 hebt u een geldig en actief
abonnement op TomTom Telematics online serviceplatform nodig.
Meegeleverde accessoires. Basisinstallatiehandleiding
Accessoires en software worden niet meegeleverd met dit apparaat. Voor toegang tot alle functies van dit
apparaat zijn een of meer van de volgende items vereist:
· Bundelz Autoverzekering
· Bundelz-app
· TomTom LINK 710/530/510/410
Algemene voorwaarden: beperkte garantie en EULA-verwijzing. Onze Algemene voorwaarden, waaronder onze
beperkte garantie en de bepalingen van de eindgebruikerslicen-tie, zijn van toepassing op dit product; ga voor meer
informatie naar tomtom.com/legal

Kennisgevingen over copyright
© 1992 - 2018 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het “twee-handenlogo” zijn geregistreerde
handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen.
Apple. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. ‘Made for iPhone’ wil
zeggen dat een elektronische accessoire speciaal voor aansluiting op een iPhone is ontworpen en door de ontwikkelaar
is gecertificeerd als in overeenstemming met de Apple-prestatiestandaarden. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsstandaarden. Het gebruik van dit accessoire met iPhone kan
van invloed zijn op de draadloze prestaties.
Google. Android is een handelsmerk van Google LLC. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van
materiaal dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden uit de
Creative Commons 3.0 Attribution License.
Copyright © 2018 - Tcl/Tk - Regents of the University of California, Sun Microsystems, Inc., Scriptics
Corporation en andere partijen
https://www.tcl.tk/
Deze software is auteursrechtelijk beschermd door de Regents of the University of California, Sun Microsystems, Inc.,
Scriptics Corporation en andere partijen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestanden die aan de
software zijn gekoppeld, tenzij expliciet vermeld in afzonderlijke bestanden.
De auteurs verlenen toestemming voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, verspreiden en licentiëren van deze software
en zijn documentatie voor elk doel, mits de bestaande kennisgevingen over copyright in alle kopieën worden behouden
en deze kennisgeving in alle distributies wordt opgenomen. Er is geen schriftelijke overeenkomst, licentie of royalty
vereist voor de toegestane toepassingen. Wijzigingen aan deze software kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn
door hun auteurs en hoeven niet te voldoen aan de licentievoorwaarden die hier worden beschreven, mits de nieuwe
voorwaarden duidelijk zijn aangegeven op de eerste pagina van elk bestand waarop zij van toepassing zijn.
DE AUTEURS OF DISTRIBUTEURS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR DIRECTE,
INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, DE
DOCUMENTATIE OF EVENTUELE DERIVATEN DAARVAN, ZELFS INDIEN DE AUTEURS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN
DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
DE AUTEURS EN DISTRIBUTEURS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP EEN ‘AS IS’-BASIS, EN DE AUTEURS EN DISTRIBUTEURS ZIJN NIET VEPLICHT OM
ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, UPDATES, VERBETERINGEN OF WIJZIGINGEN AAN TE BIEDEN.
OVERHEIDSGEBRUIK: als u deze software namens de Amerikaanse overheid verwerft, heeft de overheid slechts
‘Beperkte Rechten’ in de software en bijbehorende documentatie zoals omschreven in de Federal Acquisition
Regulations (FARs) in clausule 52.227.19 (c) (2). Als u de software namens het ministerie van Defensie verwerft, wordt
de software geclassificeerd als ‘commerciële computersoftware’ en heeft de overheid slechts ‘Beperkte Rechten’
zoals gedefinieerd in artikel 252.227-7013 (c) (1) van DFARs. Niettegenstaande het bovenstaande, geven de auteurs
de Amerikaanse overheid en anderen die in haar naam handelen toestemming om de software te gebruiken en te
verspreiden overeenkomstig de voorwaarden die in deze licentie worden vermeld.
Op RFC1321 gebaseerde MD5-bibliotheek (zonder RSA)
Website: http://libmd5-rfc.sourceforge.net/
Copyright © 1999, 2002 Aladdin Enterprises.
Alle rechten voorbehouden
Deze software wordt ‘in de huidige vorm’ verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. In geen enkel
geval zijn de auteurs aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze software.
Iedereen mag deze software voor alle doeleinden gebruiken, inclusief commerciële toepassingen, en deze gratis wijzigen
en verspreiden, met de volgende beperkingen:
De oorsprong van deze software mag niet verkeerd worden voorgesteld; u mag niet beweren dat u de oorspronkelijke
software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een erkenning daarvan in de
documentatie van het product op prijs gesteld, maar dit is niet verplicht.
Versies met gewijzigd bronmateriaal moeten duidelijk als zodanig zijn gemarkeerd en mogen niet ten onrechte als de
oorspronkelijke software worden voorgesteld.
Dit bericht mag niet uit enige brondistributie worden verwijderd of gewijzigd.
L. Peter Deutsch
ghost@aladdin.com

