


Inleiding 


In deze handleiding wordt de werking van het navigatiesysteem 
uitgelegd. Lees deze handleiding aandachtig door en volg de aan
wijzingen nauwkeurig op, zodat u de mogelijkheden op de juiste 
wijze kunt benutten. Bewaar deze handleiding altijd in uw auto. 

Het navigatiesysteem is één van de technologisch meest geavanceer
de accessoires die ooit voor auto's ontwikkeld zijn . Het systeem ont
vangt satellietsignalen van het Global Positioning System (GPS) van 
het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika. Met 
behulp van deze signalen en sensoren in de auto kan het systeem de 
positie van uw auto berekenen en u helpen bij het vinden van uw be
stemming. 

Het navigatiesysteem is ontworpen om een efficiënte route te bepalen 
van uw vertrekpunt naar uw bestemming . Daarnaast is het navigatie
systeem ontworpen om u op een efficiënte manier naar een voor u 
onbekende bestemming te brengen. De elektronische landkaarten zijn 
gebaseerd op kaarten van AISIN AW. Zij betrekken hun informatie van 
NAVTEQ. De berekende routes zijn niet altijd de kortste routes of rou
tes zonder verkeersopstoppingen. Met uw kennis van de situatie ter 
plaatse of door een stuk van de berekende route "af te snijden" kunt u 
soms sneller uw bestemming bereiken. 

Het navigatiesysteem beschikt over categorieën nuttige adressen, 
zoals hotels en restaurants, met behulp waarvan u snel en gemakkelijk 
uw bestemming kunt selecteren . Als uw bestemming niet via een van 
deze categorieën geselecteerd kan worden, kunt u de straatnaam of 
een belangrijk kruispunt in de nabijheid van uw bestemming selecte
ren, waar het systeem u naartoe kan leiden. 

Het systeem geeft zowel visuele aanwijzingen met behulp van een op 
het display getoonde kaart als gesproken aanwijzingen. De gesproken 
aanwijzingen geven bij het naderen van een verkeersknooppunt de 
nog af te leggen afstand en de richting die u moe/volgen aan. Dankzij 
deze gesproken aanwijzingen kunt u uw volle aandacht bij het verkeer 
houden. 

Voor de weergave van de informatie van het navigatiesysteem wordt ) 

gebruik gemaakt van door Free Type Team ontwikkelde software. 



Houd er rekening mee dat alle actuele navigatiesystemen hun be
perkingen hebben en niet onder alle omstandigheden feilloos zuI
len functioneren. De nauwkeurigheid waarmee de actuele locatie 
van de auto wordt weergegeven, is afhankelijk van de conditie 
van de satellieten, het wegennet, de conditie van de auto en ande
re omstandigheden. Zie voor meer informatie over de beperkingen 
van het systeem bladzijde 358 en 359. 
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OPMERKING 

Dit is een waarschuwing tegen iets wat 
schade aan de auto of uitrusting ervan 
kan veroorzaken. U wordt geïnformeerd 
over wat u moet doen of niet moet doen 
om schade aan uw auto en de uitrusting 
ervan te vermijden of het risico te ver
minderen. 

INFORMATIE 

Hiermee wordt aanvullende Informatie 
verstrekt. 

Belangrijke informatie over 
deze handleiding Veiligheidsinstructie 

Deze handleiding geeft onderwerpen die uit WAARSCHUWING 
veiligheidsoverwegingen bijzondere aan

dacht vragen, op de volgende wijze aan. Houd u altijd aan de verkeersregels. 


Bediening van het systeem geschiedt op 
eigen risico. U moet uw aandacht op de weg,& WAARSCHUWING 
het verkeer en weersomstandigheden houden. 
Lees voor meer informatieDit is een waarschuwing tegen iets wat 
de bedieningshandleiding.mensen letsel kan toebrengen. U wordt 

geïnformeerd over wat u moet doen of 
niet moet doen om het risico voor uzelf 
en voor anderen te vermijden of te ver

Houd u aan de volgende instructies om dit 
minderen. 

systeem zo veilig mogelijk te gebruiken. 

Het systeem is bedoeld om u te assisteren 
bij het bereiken van uw bestemming en zal 
dit, mits goed gebruikt, ook doen. U bent 
als bestuurder verantwoordelijk voor het 
veilig functioneren van uw auto en voor de 
veiligheid van uw passagiers. 

Gebruik de functies van dit systeem zoda
nig dat ze geen afleiding vormen en een 
veilige rit niet beletten. De veiligheid tijdens 
het rijden moet altijd als eerste prioriteit ge
zien worden . Neem tijdens het rijden altijd 
de verkeersregels in acht. 

Voordat u het systeem gaat gebruiken, 
moet u eerst de werking en mogelijkheden 
ervan goed leren kennen. Lees eerst de 
volledige handleiding van het navigatiesys
teem door om er zeker van te zijn dat u het 
systeem begrijpt. Laat anderen geen ge
bruik maken van het systeem tot ze de 
aanwijzingen in deze handleiding gelezen 
en begrepen hebben. 

Uit veiligheidsoverwegingen zijn sommige 
mogelijkheden niet beschikbaar als de auto 
rijdt. Schermtoetsen die niet beschikbaar 
zijn , worden gedimd weergegeven. 
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& WAARSCHUWING 

• Wees extra voorzichtig als u het navi
gatiesysteem tijdens het rijden be
dient. Onvoldoende aandacht voor de 
weg, het verkeer of de weersomstan
digheden kan leiden tot een ongeval. 

• Houd u tijdens het rijden aan de ver
keersregels en let op de toestand van 
de weg. Als een verkeerssituatie ge
wijzigd is, kan het routebegeleidings
systeem u van verkeerde informatie 
voorzien, zoals het advies om een 
eenrichtingsweg in te rijden. 

Luister tijdens het rijden zo veel mogelijk 
naar de stembegeleiding en werp alleen 
een blik op het scherm als de wegsituatie 
dit toelaat. Vertrouw echter nooit volledig op 
de informatie van de stembegeleiding. Ge
bruik deze alleen als referentie. Het is mo
gelijk dat u onjuiste, verlate of geen stem
begeleiding hoort als het systeem de 
actuele positie niet kan vaststellen. 

De gegevens in het systeem zijn soms niet 
volledig. De wegsituatie, inclusief beperkin
gen (niet linksaf slaan, afgesloten straten, 
enz.), kan gewijzigd zijn . Kijk daarom voor
dat u een instructie van het systeem gaat 
opvolgen of deze handeling veilig en con
form de plaatselijke regelgeving kan 
worden uitgevoerd. 

Het systeem kan u niet waarschuwen voor 
zaken als de veiligheid van een gebied, de 
toestand van het wegdek en de beschik
baarheid van hulpdiensten. Als u niet over
tuigd bent van de veiligheid van een be
paald gebied, rijd dit gebied dan niet in. 
Het systeem ondersteunt de bestuurder, 
maar vervangt onder geen omstandig
heid diens persoonlijke beoordeling. 

Gebruik dit systeem alleen waar dit wette
lijk is toegestaan. In sommige landen/pro
vincies is het gebruik van beeld- en navi
gatieschermen naast de bestuurder 
verboden. 

Inhoudsopgave 
Beknopte handleiding  -.... 
- Overzicht toetsen en begeleidingsscherm ........... 10 
•. t·. , 

- Vastleggen van thuis ............................... 12 


- Vastleggen van sneltoegang ........................ 14 


- Werking van de routebegeleiding ................... 16 


- Instellen van thuis als bestemming ................. 18 


Index functies navigatiesysteem ...................... 20 


Korte uitleg (scherm Navigatiemenu) .................. 22 


Korte uitleg (scherm Instellen) ........................ 23 


Korte uitleg (scherm Informatie) ....................... 25 


1 Basisfuncties 


(Basisinformatie voor bediening) 

Opstartscherm . . . . . . . . . . .. . .............. . ................. 28 


Bediening touchscreen .... . ....... .. . . . .. . . ...... ........ 29 


Invoeren van letters en cijfers/Scrollen .... . . .. . ........ .. .. . ... 30 


Afstellen scherm ... ...... ... . ....... ........ . ... . .. . . . ... ... . 35 


Helpfunctie ... .. .. .. ............ . .. .. ... . ....... .. . . .. ........ 37 


Bediening kaartscherm ....... . . . ............... . .... . ....... . 37 

Weergave actuele locatie ........ .. . . .. . ... .. .. .. ............ 37 

Scrollen .............. ...... ........... . ... .. ........ . . .. .. 38 

Wijzigen van kaartconfiguratie ........ . .... . . . . . . . .. . .. .. .. ... 45 


Schaal ........... . ............ ... . . ....................... 49 

Kaartrichting .. .. .. . ........ .. .. ..... .. . ... ... . ...... .. . .... 50 

Kaarticonen . .................... . ... ........ . ..... . . .. . .... 50 


Spraakcommandosysteem .... ..... . .. . . ... . ... . ...... . ....... 51 

Commandolijst ...... .. .. .... . . .. . .. . ....... ..... . ...... . .. . 54 


4 5 



2 Zoeken van bestemming 
Korte uitleg (scherm Bestemming) . . .. . . .. ............ .. . . . .. ... . 58 


Zoeken van bestemming . . ... .. ....... . ........ . . . . . . .. . ..... . 59 

Selecteren van zoekgebied ...... ... ...... .... . .. .. . .. . ...... 60 

Zoeken van bestemming met behulp van thuis ... .. . ...... ... ... 62 

Zoeken van bestemming met behulp van snelzoeken ..... . . . .... 63 


Zoeken van bestemming met behulp van adres . .... . . .. .. . .. .. . 63 

Zoeken van bestemming met behulp van POI* .................. 67 

Zoeken van bestemming met behulp van POI* nabij cursor . . ..... 71 

Zoeken van bestemming met behulp van kaart .... .. ...... ... . . 75 

Zoeken van bestemming met behulp van geheugenpunten ..... .. 76 


Zoeken van bestemming met behulp van vorige bestemming ..... 76 

Zoeken van bestemming met behulp van kruispunt ..... .. ... .. .. 77 

Zoeken van bestemming met behulp van op-/afrit autosnelweg ... 78 


Zoeken van bestemming met behulp van coördinaten .......... . 79 

Zoeken van bestemming met behulp van telefoonnummer ... .... 80 


Zoeken van bestemming met behulp van postcode in UK .. .. .. .. 80 


Starten van routebegeleiding .. ...... . . .......... .. ....... ... . . . 81 


Onderbreken en hervatten van begeleiding ... . . . . ... .. ........... 84 


Verkeersinformatie .... ....... ........ .... ... . . ..... . . .. . . ..... 86 


3 Routebegeleiding 
Routebegeleidingsscherm . . .. .. ............. . ................. . 90 


Specifieke stembegeleidingstermen ............ . .. ... . .. .. .. . .. . 93 


Afstand en reistijd tot bestemming .. ...... . . .. . ...... . . ... ... . ... 95 


Route invoeren .... ..... .. . .. .... ... . .. .. .. .. ....... ...... ... 96 


Toevoegen van bestemmingen .. ......... . . ...... . .. . . ... . .. . 96 

Herschikken van bestemmingen . . . .......... . .. . . ... . . ..... .. 97 

Wissen van bestemmingen .... ... . .. . . . . . ........... . ....... 98 

Zoekcriterium ......... . ... .. ... ... . . .. . . . . . . . ........ . .. ... 99 


Instellen van omleiding. '" . . ... . .......... .. .. . ... . ....... 100 

Routeoverzicht ... .... ....... .. . .. . ..... . .. . ... . ..... ..... 101 


Wegvoorkeur .... .. . .. . ...... . . ... ... . ... ... . .. . .... . . . .. . 102 

Gereden route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103 


POI's* tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 


4 Geheugenpunten 

Korte uitleg (scherm "Geheugenpunten") .. ... . .. .... ..... . .... . 108 


Geheugen .. .. ......... .. . ... ... ..... ... .. . .. ... . ....... .. 109 

Vastleggen van geheugenpunten . .. .... . .... . .. .. .. .... . . ... 110 

Wijzigen van geheugenpunten .. .. ....... . ... . .. .. ... .... .... 111 

Wissen van geheugenpunten ... .. .. . ...... . . .. . ... .. .. ... ... 116 

Vastleggen van thuis ... . ............ ... . .. ............ ... . . 117 

Wissen van thuis ........ .... ........ . ... ... .......... . .. . . 118 

Vastleggen van te vermijden gebieden ............ . .... . .. . ... 118 

Wijzigen van te vermijden gebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 

Wissen van te vermijden gebieden .................. . . .. . . . 123 

Wissen van vorige punten ..... ....... .... . .. . . . . . . . . . . ... 123 


5 Telefoon en informatie 
Telefoon (Handsfree-systeem voor mobiele telefoon) . . ...... , 126 


Invoeren van een Bluetooth®-telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130 

Bellen met de Bluetooth®-telefoon .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 

Ontvangen van oproepen op de Bluetooth®-telefoon ... . ...... 141 

Praten via de Bluetooth®-telefoon . . .... . .. ........ ... .. . . .. 142 


Kalender met memo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151 

Toevoegen van een memo ................ . ........... . . . . ' 152 

Wijzigen van een memo ..... . . .. ... . .... . .. ...... ........ . 153 

Memolijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 154 


6 Audiosysteem 
Korte uitleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 


Gebruik van audiosysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160 

Basishandelingen . ...... .... . ... .. . . .... . ... .. . . .. ....... . 160 


Bediening van radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166 

Bediening van CD-speler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

Bediening van geluidsbibliotheek ...... .. . .. . . . ... . .... ..... 181 

Bediening van Bluetooth®-audiosysteem .. ....... .. . . ... . ... 200 


Afstandsbediening audio .... ........ .... . . ..... .. . . .... . ... 207 

Stuurwieltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207 


Bedieningstips audiosysteem .. . . ... . .......... .. . . .. . . . . . ... . 208 


*: Nuttig(e) adres(sen) 

6 7 



7 Intelligent Parking Assist 
Intelligent Parking Assist 216 


8 Configuratie 
Algemene instellingen ... . ........ ..... .. . ... . . . . . . ... . .. 286 

Klokinstellingen . ........ . ....... . . . .. . .. . . .. .... . . ... ... 291 

Spraakinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 293 


Navigatie- instellingen . ....... . . . . 294 

Telefooninstellingen . .. . __ ____. __ ___ ___ _. __ . __ . ... _.. . __. . __ 301 


Volume ___ ____ ______ ____ . _ .. __ . . . __.. . _ . ....... . . . _ ______ 302 

Selecteren van telefoon . __ ___ _.. __ . . ___.. ___. ____ _______ .. 303 


Telefoonboek . . . . . . . . __ . ___. . . _ .. . . _ . ... . .. __ .. __ .. _311 


Instellen van het telefoonboek ....... _.. .. . . .. . _ . . __ . _ . __ .. __ 311 

Snelkiezen _.. _... __ .. __ .. __ ....... _.. _. __ ... _.. ___ . . . . . .. 320 


Verwijderen van oproep-info ... _. . __ . . __ . . . . . . . . . . . .. 325 


Instellen van spraaklabels ... __ . _ . _ . .. . .. .. .. .............. 327 

Bluetooth® .. ....... . ...... . .. _. _ . . . 331 

Details ... . .. . __ .. __. __ __..... . . . . . .. .... . . . .. .. . . __ . . _ _ 335 


Audio-instellingen . _ ............... .. ... .. . ... __. __. __ . . . .. 338 


Selecteren van draagbare speler . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . .. 338 

Instellen van Bluetooth®-audio . ....... ... . . _ . . . . . _ . . . . .. 341 

REG-instellingen ... .................. _... _. . . . . . . . . . . . . .. 346 


Voertuiginstellingen . _ .. ___ ... _....... . . .. .. . . . . . . .. . ... __ .. 348 

Instellen van onderhoudsinformatie ............... . ......... 348 

Instellen van dealergegevens ....... __ . . _ . . . ... . . .... .. ..... 350 


Verkeersinformatie 353 


9 Appendix 
Beperkingen van het navigatiesysteem .. . . .... _. . . _ . ... __. . . . .. 358 

Database-informatie kaart en updates _____ ___ . .. __ . . . . . . . . . . .. 360 


Index ............................................... 367 


8 9 



I 
Beknopte handleiding 
- Overzicht toetsen en begeleidingsscherm 

P(j 
-

ij 
r2-

@ 1ITI [ill III 

22, 58, 59, 84,Met deze toets kunt u het scherm "Naviga[§J I Toets NAVI 86, 108, 109, tiemenu" weergeven. 
364 

Met deze toets kunt u een gesproken aan 
wijzing herhalen, de scrollfunctie uitschake

37, 94 ~ I Toets MAPNOICE len, de routebegeleiding starten en de ac
tuele locatie laten weergeven. 

Met deze toets kunt u het scherm "Instellen" 
weergeven. U kunt de taal die op het scherm [IJ I Toets SETUP 
verschijnt wijzigen. (Zie "-Een taal selecte
ren" op bladzijde 287.) 

Met deze toets kunt u het scherm "Display" 
Toets DISPLAY []] weergeven . 

23, 286, 291 , 
293, 294, 301, 
338,348,353 

35 

Schermtoets Met deze toets kunt u de schaal verkleinen . 49[[] 
uitzoomen 

Met deze toets kunt u de actuele locatie of 
40 

gistreren. 
[Q] Opsl. de cursorpositie als een geheugen punt re

Met deze toets kunt u de route en/of de be
stemming(en) wijzigen. Daarnaast kan ge

96IDI I Route bruik worden gemaakt van routeoverzicht en 
gereden route. 

11] I POl 
Met deze toets kunt u de POI 's instellen en 
op het scherm weergeven. 

104 

Met deze toets kunt u de weergave op het 
scherm vergroten. Sommige schermtoetsen 
worden dan niet weergegeven . Deze 297 
worden weer weergegeven door de toets 
AanH te kiezen. 

Met deze toets kunt u de schaal vergroten. 49
inzoomen 

[§] ISchermtoets Met deze toets kunt u de kaartmodus wijzi
45

kaartconfiguratie gen. 

Afstand en rei Geeft de afstand, de geschatte reistijd tot de 
~ 

stijd tot 
bestemming en de geschatte aankomsttijd 95

bestemming op de plaats van bestemming weer. 

[!1] Symbool RDS-TMC Dit symbool verschijnt als er RDS-TMC
informatie ontvangen wordt. 86 

~ 
GPS-symbool (Global 
Positioning System) 

Op het moment dat uw auto GPS- signalen 
ontvangt, wordt dit symbool weergegeven. 358 

Dit symbool geeft aan dat de kaart wordt 
weergegeven met het noorden boven of met Symbool "Noorden 
de rijrichting boven. De kaart met het noor[IJ boven" of "Rijrichting 50den naar boven is alleen beschikbaar in 20.boven" 
De kaart met de rijrichting naar boven is be
schikbaar in 20 en 3D. 

m Schaalindicator Dit getal geeft de schaal van de kaart aan. 49 

Als de auto een landsgrens overschrijdt, Nationaliteits@] wordt de nationale vlag van dat land aangeaanduiding 
geven. 

Druk op deze toets om het scherm [IJ I Toets INFO TEL 25,130, 151"Informatie" weer te geven. 

§ ~~Uit 

Schermtoets 
~ 
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- Vastleggen van thuis 

MI Druk op de toets NAVI. 
~ ~ _____5J~~ 

~'CLOSE 

INFOTEL 

NAVI 

*.
SETUP 

E0003PNI 

~ 

• Kies "Thuis", 

Als uw huis niet is vastgelegd, dan kunt u 
dit doen door Thuis te kiezen. 

Er zijn 10 verschillende manieren 
om thuis in te voeren (11 indien 
UK is geselecteerd). 

Zie "Zoeken van bestemming" op 
bladzijde 59. 

" Kies " Invoeren" . 

Het vastleggen van thuis is voltooid . 

U kunt thuis ook vastleggen door op de 
toets NAVI te drukken. (Zie Vastleggen van 
thu is op bladzijde 117.) 

U kunt de icoon, de sneltoegang , de naam, 
de locatie en het telefoonnummer van de 
bestemming wijzigen. (Zie "Wijzigen van 
geheugenpunten" op bladzijde 111 .) 

~ 

I (t) I 
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- Vastleggen van sneltoegang 

r -_~·CLu::;t: 

INFO·TEL 

" I MI Druk op de toets NAVI. 
==--=====~ !i) 11ll 

Adres POl 

~... 
E0003 PNI 

n Kies "Bestemming". 

n Kies een van de snelzoektoetsen. 

U kunt een geheugenpunt vastleggen on
der een nog niet gebruikte sneltoets. 

... 

Er zijn 10 verschillende manieren 
om vooraf ingestelde geheugen
punten te zoeken (11 indien UK is 
geselecteerd). 

Zie "Zoeken van bestemming" op bladzijde 
59. 

'I Kies "Invoeren". 

Het vastleggen van geheugenpunten is vol
tooid. 


U kunt geheugenpunten ook vastleggen 

door op de toets NAVI te drukken. (Zie 

"Vastleggen van geheugenpunten" op blad 

zijde 110.) 


U kunt de icoon, de sneltoegang, de naam, 

de locatie en het telefoonnummer van de 

bestemming wijzigen. (Zie "Wijzigen van 

geheugenpunten" op bladzijde 111.) 


U kunt de opgeslagen punten gebruiken op 

het scherm "Bestemming". (Zie "Zoeken 

van bestemming met behulp van sneltoe

gang" op bladzijde 63.) 
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- Werking van de routebegeleiding 

~ 

~·CLOSE 

INFO·TEL 

E0003PNI 

.... 

n Druk op de toets NAVI. 

n Kies "Bestemming". 

Er zijn 12 verschillende manieren 
om bestemmingen te zoeken 
(13 indien UK is geselecteerd); 

Zie "Zoeken van bestemming" op 
bladzijde 59 . 

.... 


n Kies " Invoeren". 

Het navigatiesysteem gaat op zoek naar de 
route . 

n Kies "Starten" en ga rijden. 

U kunt ook een andere dan de geadviseer

de route selecteren. (Zie "Routebegeleiding 

starten" op bladzijde 81 .) 


U wordt naar uw bestemming be

geleid via gesproken aanwijzin

gen en via aanwijzingen op het 

begeleidingsscherm. 
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- Instellen van thuis als bestemming 

y 
~1di!!EEN6il: li 

..... 


~·C LOSI:: 

INFO·TEL 

... I -'-'-D-ru-k-o-p-de-t-o-et-s-N-AV-I-.--------, 

E0003PNI 

'. Kies "Bestemming". 

n Kies "Thuis". 

Thuis kan worden gebruikt als de bestem
ming Thuis is vastgelegd. (Zie "Vastleggen 
van thuis" op bladzijde 117.) 

'kCJM'it§,,[§,li 

..... 


I (±) I 

• Kies "Invoeren". 

Het navigatiesysteem gaat op zoek naar de 
route. 

• Kies "Starten" en ga rijden. 

U kunt ook een andere dan de geadviseer
de route selecteren. (Zie "Routebegeleiding 
starten" op bladzijde 81.) 

U wordt naar uw bestemming be
geleid via gesproken aanwijzin
gen en via aanwijzingen op het 
begeleidingsscherm. 
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Index functies navigatiesysteem 

(Kaart) 

Weergave van de actuele locatie van de auto 

Bekijken van de kaart van de omgeving van de actuele locatie 

van de schaal 

Wijzigen van de kaartrichting 

Weergave van POI's* 

Weergave van de geschatte reis-/aankomsttijd tot aan de 
bestemming 

Selectie van de kaart 

Wissen van de schermtoetsen van het kaartscherm 

Weergave van de verkeersinformatie (RDS-TMC) 

mmingen zoeke 

Zoeken van de bestemming (via Thuis, POI*, telefoonnum
mer, enz.) 

Wijzigen van het land 

Een taal voor het toetsenbord selecteren 

Bedienen van de kaart met de geselecteerde bestemming 

37 

38 

49 

50 

104 

95 

45 

297 

86 

Toevoegen van bestemmingen 

en van de route 

Weergave van de geschatte reis-/aankomsttijd tot aan de 
bestemming 

Afstellen van het volume van de routebegeleiding 

Wissen van de bestemming 

Weergave van de gehele route 

(Handige functies) 
Geheugenpunt 

96 

99 

95 

294 

98 

101 
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(Routebegeleiding ) 

Weergeven van alternatieve routes 

Starten van routebegeleiding 

59 


60 
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*: nuttig(e) adres(sen) 
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Korte uitleg (scherm "Navigatiemenu") 
Dit scherm is bestemd voor functies als het invoeren van een bestemming en het opslaan 
van geheugenpunten. Druk op de toets NAVI om het scherm "Navigatiemenu" weer te ge
ven . 

Ii\ 

I 

111
I 

..,...... ., 

Korte uitleg (scherm "Instellen") 
Dit scherm kan worden gebruikt voor toegang tot de instellingen van het navigatiesysteem, 
het audiosysteem, het handsfree-systeem, enzovoorts. Druk op de toets SETUP om het 
scherm "Instellen" weer te geven. 

Klok Spraak Navigatie 

[IJ 	 Algemeen 
Er zijn instellingen beschikbaar voor taal
keuze, functietonen , automatische beeld
overgangen, enz . ............ ....... 286 

[IJ 	 Klok 
Instellingen voor tijdzones, zomertijd , 
enz................ ...... . ... ..... 291 

[IJ 	 Spraak 
De instellingen zijn beschikbaar voor de 
volumeregeling en de stembegeleiding. 
.. ...... .......................... . 293 

@] 	 Navigatie 

De instellingen zijn beschikbaar voor de 
gemiddelde kruissnelheid, de inhoud van 
de schermweergave, POl-iconen, enz. 
.................................. 294 

[]] Verkeer 

De instellingen zijn beschikbaar voor de 
iconen voor verkeersinformatie, te ontvan
gen radiozenders, enz ..' ... . ........ . 353 

[§J 	 Voertuig 

Voor voertuiginformatie zijn instellingen be
schikbaar als onderhoudsinformatie ... 348 

li l: 
I 

[IJ 	 Bestemming 

U kunt een van de 12 (13 indien UK is ge
selecteerd) verschillende methoden kiezen 
om uw bestemming te zoeken ......... 58 

[IJ 	 Pauze begeleiding of Hervat 
begeleiding 

Voor het onderbreken en hervatten van de 
routebegeleiding..................... 84 

[IJ 	 Geheugen 

Voor het wijzigen van "Geheugenpunten", 
"Thuis" en ''Te vermijden gebied". Voor het 
wissen van het vorige punt. . . . . . . . . . . 109 

@] 	 Verkeersinfo 

Voor het tonen van verkeersinformatie. 
.................................... 86 

[]] 	 ? 

U kunt de helpfunctie voor het scherm 
"Navigatiemenu" op dit scherm oproepen. 
..... ..... .... ..... . .... ........ 37 

[§J Krtgegvns 
Voor het oproepen van informatie over de 
DVD-versie of het gebied dat de DVD be
~~. ........... . ..... .. ~ 
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"1 l2l Audio 
Er zijn instellingen beschikbaar voor mobie
le audioapparaten, Bluetooth®-audioappa
raten , enz. Er zijn ook instellingen beschik
baar voor opnamekwaliteit, enz ....... 338 

[IJ Telefoon 

Bluetooth®-te lefoons en telefoonnummers 
kunnen worden opgeslagen, en het ont
vangstvolume is instelbaar. . ......... 301 

, Ij 

'j
; 

! 
I 

I 

I, 1 

I 
Jii 24 

Korte uitleg (scherm "Informatie") 
Dit scherm kan worden gebruikt om de kalender weer te geven of om informatie over de 
bediening van het handsfree-systeem weer te geven. Druk op de toets INFO TEL om het 
scherm "Informatie" weer te geven. 

DJ Telefoon 

Met gekoppelde Bluetooth®-telefoons kan 
handsfree worden gebeld .... . .. .. ... 130 

[]] Kalender 

De kalender wordt weergegeven . Er kan 
een memo worden ingevoerd voor de ge
wenste datum ......... .......... .. . 151 
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Basisinformatie voor bediening 

• Opstartscherm ........... . ... . ... . ... . ... . ... . ............ 28 


• Touchscreen-bediening .................................... 29 
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Scrollen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
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BASISFUNCTIES 

Opstartscherm 

Wanneer het contact in stand ACC of AAN 
staat, wordt het opstartscherm weergege
ven en treedt het systeem in werking . 

& WAARSCHUWING 

Wanneer de auto stilstaat en het hybride
systeem in werking is, moet uit veilig
heidsoverwegingen altijd de parkeerrem 
worden ingeschakeld. 

Na een aantal seconden wordt het scherm 
WAARSCHUWING weergegeven. 

WAARSCHUWING 

Na 5 seconden schakelt het scherm WAAR
SCHUWING automatisch over naar het 
kaartscherm. Als u Kaart tonen kiest of op 
de toets MAPNOICE drukt, wordt de kaart 
weergegeven. 

• Onderhoudsinformatie 

Het systeem informeert u wanneer bepaal
de onderdelen vervangen moeten worden 
en toont dealerinformatie (indien gepro
grammeerd) op het scherm. 

Wanneer de auto een vooraf ingestelde af
stand of voorgeschreven datum voor een 
periodieke onderhoudscontrole bereikt en 
het navigatiesysteem in werking is, wordt 
het scherm "Informatie" weergegeven. 

Als u dit scherm een volgende keer niet 
meer wilt zien, kunt u de toets "Deze info 
niet meer tonen." kiezen. Dit scherm ver
dwijnt wanneer het scherm gedurende 
een aantal seconden niet wordt bediend. 

Kies Deze info niet meer tonen. om te 
voorkomen dat dit informatiescherm op
nieuw wordt weergegeven. 

Zie "Onderhoudsinformatie" op bladzijde 
348 voor meer informatie over het vastleg
gen van onderhoudsinformatie. 

• Memo-informatie 

Dit systeem informeert over geregistreerde 
memo's. Op de desbetreffende datum ver
schijnt de memo op het scherm als het na
vigatiesysteem in werking is. Elke keer als 
het systeem wordt ingeschakeld, wordt het 
memo- informatiescherm weergegeven. 

fmimi!] 

U kunt de actuele memo bekijken door 
"Memo" te kiezen. (Zie "Wijzigen van een 
memo" op bladzijde 153.) 

Als u dit scherm een volgende keer niet 
meer wilt zien, kunt u de toets "Deze me
mo niet meer tonen." kiezen. Dit scherm 
verdwijnt wanneer het scherm geduren
de een aantal seconden niet wordt be
diend. 

Kies Deze memo niet meer tonen. om te 
voorkomen dat dit informatiescherm op
nieuw wordt weergegeven. 

Zie "Kalender met memo" op bladzijde 151 
voor het vastleggen van memo-informatie. 

BASISFUNCTIES 

Touchscreen- bedienin9 
Bijna alle belangrijke functies van het sys
teem kunnen worden bediend door op de 
toetsen op het scherm te drukken. 

Raak, om beschadiging van het scherm 
te voorkomen, de gewenste toets licht 
aan met uw vinger. Als u een toets op 
het scherm indrukt, klinkt er een piepsig
naal. (Zie bladzijde 286 voor het instellen 
van de pieptoon.) 

Bedien de toetsen op het scherm alleen 
met uw vinger. 

INFORMATIE 

• 	 Als het systeem niet reageert op de 
aanraking van uw vinger, neem uw 
vinger dan van het scherm en probeer 
het nogmaals. 

• 	 Gedimde schermtoetsen kunnen niet 
worden bediend. 

• 	 Verwijder vingerafdrukken met een 
brillendoekje. Gebruik geen chemi
sche reinigingsmiddelen om het 
scherm te reinigen. 

• 	 Het display kan als het nog koud is 
iets donkerder worden en de bewe
gende beelden kunnen dan iets 
worden vervormd. 

• 	 Bij extreem koud weer is het mogelijk 
dat de kaart niet wordt weergegeven 
en dat ingevoerde gegevens worden 
gewist. Ook kan het dan langer duren 
voordat de toetsen reageren. 

• 	 Wanneer u naar het scherm kijkt door 
gepolariseerd materiaal zoals een ge
polariseerde zonnebril, wordt het 
scherm mogelijk donker en moeilijk te 
zien. Kijk in dat geval vanuit een ande
re hoek naar het scherm en wijzig de 
scherminstellingen op het scherm 
"Display" of zet uw zonnebril af. 
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BASISFUNCTIES 

Invoeren van letters en 

ei jfers/Serollen 


Als u zoekt naar een adres of een naam, of 
als u een memo wilt invoeren, kunt u de let
ters en cijfers invoeren via het scherm. 

INFORMATIE 

U kunt de lay-out van het toetsenbord 
wijzigen. (Zie bladzijde 289.) 

• Invoeren van letters 

Voer de letters in door op de desbetreffende 
toets te drukken . ... Door eenmaal op deze toets te 

drukken, wordt de laatst ingevoer
de letter gewist. Als deze toets 
vastgehouden wordt, worden er 
meer letters gewist. 

Bij sommige invoerschermen kunnen de 
letters in hoofdletters en kleine letters 
worden ingevoerd . 

Naam veranderen ~ 
A 

b. 6,ÇO ~ F 

.K.b.MN, OPQ 

U y Z 

SF!atie 

~ : Invoeren van kleine letters . 

,~ : Invoeren van hoofdletters. 

• Invoeren van letters met accenten 

Alleen voor het Westers alfabet (A !/m Z) 
kunnen letters met accenten worden inge
voerd (bijvoorbeeld "À-Y") . 

1. Kies 1[j]0~) . 

2. Kies À-Y ). 

INFORMATIE 

Toetsenbordkarakters kunnen worden 
geselecteerd uit de volgende alfabetten 
" Westers" (A tlm Z), "Grieks" of "Rus
sisch". (Zie ". Een taal voor het toetsen
bord selecteren" op bladzijde 32.) 

BASISFUNCTIES 

• Invoeren van cijfers en symbolen 

Cijfers en symbolen kunnen worden inge
voerd . 

1. Kies i[j]0~) . 

2. Kies ! 0-9-% ) . 
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---BASIS FUNCTIES 

Voer de cijfers en symbolen in door op de 
desbetreffende toetsen te drukken. 

.~ 

~ 
.. 2/2 1 

Door eenmaal op deze toets te 
drukken, wordt de laatst 
ingevoerde letter gewist. Als 
deze toets vastgehouden wordt, 
worden er meer letters gewist. 

Door deze toets te kiezen , 
worden er andere symbolen 
weergegeven. 

• Selecteren van toetsenbordtaal 

Toetsenbordkarakters kunnen worden gese
lecteerd uit de volgende alfabetten Westers 
(A t/m Z), Grieks of Russisch. 

1. Kies 1'.;:;:2; I1 . 

2. Kies de gewenste taal. 

INFORMATIE 

Afhankelijk van de omstandigheden tij
dens het invoeren kan het voorkomen 
dat de taal voor het toetsenbord niet kan 
worden gewijzigd. 

TAAL VOOR HET TOETSENBORD 

~ Westers 

~ Grieks 

~ Russisch 

BASISFUNCTIES 

• Lijst weergeven 

Kies Lijst om een adres of naam op te zoe
ken. Na het invoeren van een deel van het 
adres of de naam verschijnt er al een lijst 
op het scherm. 

Als het aantal alternatieven vier of minder 
is, wordt de lijst weergegeven zonder dat 
Lijst gekozen hoeft te worden. 

INFORMATIE 

Het aantal overeenkomende onderwer
pen wordt aan de rechterkant van het 
scherm aangegeven. Als het aantal alter
natieven groter is dan 9999, verschijnt 
"",~", op het scherm. 
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---BASISFUNCTIES 

• 	 Scrollen 

Kies, wanneer een lijst wordt weergegeven, 
de juiste toets om door de lijst te scrollen. 

Naar volgende of vorige pagina. L!J 
Kies --.!J of ~ om te scrollen door 
de weergegeven lijst. I~ 

Dit symbool geeft aan welk 
gedeelte van de totale lijst wordt 
weergegeven. 

Als rechts naast de naam van het :~ 
onderwerp ~ verschijnt, past 

~ 	de volledige naam niet op het 
scherm. Bedien L.J om de rest 
van de naam weer te geven. 

Bedien d om naar het begin 
van de naam te gaan. 

• 	 Rangschikken 

U kunt de volgorde van een lijst die op het 
scherm wordt weergegeven herschikken. 

1. Kies "Sorteren ". 

2. 	 Kies de gewenste sorteercriteria. 

De sorteercriteria zijn als volgt: 

Datum: Voor het rangschikken op volgorde 
van datum. 

Icoon: Voor het rangschikken op volgorde 
van icoon. 

Naam: Voor het rangschikken op volgorde 
van naam. 

Sneltoegang: Voor het rangschikken op 
volgorde van eigenschap. 

Afstand: Voor het rangschikken op afstand 
vanaf uw actuele locatie. 

Categorie: Voor het rangschikken op volg
orde van categorie . 

Afstellen scherm 
Het is mogelijk om het contrast en de hel
derheid van het scherm aan te passen. U 
kunt ook het display uitschakelen of de 
dag- of nachtstand selecteren . 

BASISFUNCTIES 

• 	 Afstellen van helderheid en contrast 
van het scherm 

Het is mogelijk om het contrast en de hel
derheid van het scherm aan te passen aan 
de omstandigheden. U kunt het display ook 
uitschakelen. 

-
~ 

E1001PNI 

1. Druk op de toets DISP. 

IVIAI'" 
VOICE 

DISP 

~ 
~ 

34 35 



---BASIS FUNCTIES 

2. Kies de gewenste toets om het con
trast en de helderheid aan te passen. 

Contrast +: Het contrast neemt toe. 

Contrast -: Het contrast neemt af. 

Helderheid +: Vergroot de helderheid van 
het scherm. 

Helderheid -: Vermindert de helderheid 
van het scherm. 

3. Kies na het afstellen van het scherm 
OK. 

Het scherm gaat uit wanneer u Scherm uit 
kiest. Druk nogmaals op de toets DISP of 
NAVI of kies een andere toets voor de 
scherminstellingen om het scherm weer op 
te roepen. 

INFORMATIE 

Wanneer u gedurende 20 seconden geen 
toets kiest op het scherm "Display", ver
schijnt het vorige scherm weer. 

• Wisselen tussen dag- en nachtstand 

Afhankelijk van de stand van de lichtscha
kelaar staat het scherm in dag- of nacht
stand. 

Om het scherm weer te geven in de dag
stand, zelfs als de koplampen zijn inge
schakeld, kiest u "Dagmodus" op het 
scherm voor het aanpassen van de hel
derheid en het contrast. 

Als het scherm in de dagstand wordt gezet 
wanneer de verlichting is ingeschakeld, blijft 
deze instelling opgeslagen in het systeem, 
ook als het hybridesysteem wordt uitge
schakeld. 

Wanneer met de dimmer van de dash
boardverlichting de helderheid wordt ver
groot, schakelt het scherm zelfs als de licht
schakelaar is ingeschakeld niet over in de 
nachtstand. (indien aanwezig) 

BASISFUNCTIES 

Helpfunctie 
u kunt een uitleg van de functies van de 
schermen "Navigatiemenu", "Bestemming" 
en "Navigatie-instellingen" bekijken. 

rJ:i1li) 

Kies 2J. 

• I . 
~. 

,-~J 

Voor het bekijken van de vorige 
pagina. 

Voor het bekijken van de volgende 
pagina. 

~ : Als u wilt terugkeren naar het 

vorige scherm. 

Bediening kaartscherm 
- Weergave actuele locatie 

Bij het inschakelen van het navigatiesys
teem wordt eerst de actuele locatie weerge
geven. 

Op het scherm verschijnen de actuele loca
tie van de auto en een kaart met de omge
ving. 

De actuele locatie van de auto ( DJ) wordt 
weergegeven in het midden of onder in het 
kaartscherm. 

Afhankelijk van de schaal van de kaart 
( [3] ) verschijnt er onder in het scherm een 
wegnummer. 

U kunt dit scherm te allen tijde oproepen 
door op de toets MAPNOICE onder het dis
play te drukken. 

Tijdens het rijden wordt de actuele locatie 
van de auto op het scherm weergegeven en 
beweegt de kaart. 

De actuele locatie wordt automatisch vast
gelegd als uw auto signalen ontvangt van 
het GPS (Global Positioning System) . Als 
uw actuele locatie niet correct wordt weer
gegeven, wordt dit automatisch gecorri
geerd als uw auto signalen ontvangt van 
het GPS. 
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BASISFUNCTIES BASIS FUNCTIES 

INFORMATIE 

• 

• 

Nadat de 12V-accu is losgenomen, of 
bij een nieuwe auto, wordt de actuele 
locatie mogelijk niet goed weergege
ven. De actuele locatie wordt automa
tisch vastgelegd als uw auto signalen 
ontvangt van het GPS (Global Positio
ning System). 

Om de actuele locatie handmatig te 
corrigeren, zie bladzijde 299. 

- Scrollen 

Wanneer u een willekeurig punt op de kaart 
aanraakt, beweegt dat punt naar het mid
den van het scherm en wordt het aange
geven met de cursor ( DJ ). 

Gebruik de scrollfunctie om het gewenste 
punt naar het midden van het scherm te be
wegen om een ander punt op de kaart dan 
de actuele locatie te bekijken. 

Als u uw vinger onafgebroken op het 
scherm houdt, zal de kaart in die richting 
blijven scrollen totdat u uw vinger van het 
scherm haalt. 

Afhankelijk van de schaal van de kaart 
(0 ) wordt voor het punt dat wordt aange
wezen een straatnaam, naam van een stad , 
enz. weergegeven. De afstand van de ac
tuele locatie tot .y wordt eveneens weerge
geven (rn). 

Na het verplaatsen van het scherm wordt 
het scherm vastgezet met de gekozen loca
tie in het midden, totdat u een andere func
tie activeert. Het merkteken dat de actuele 
locatie van uw auto aangeeft, zal zich blij 
ven verplaatsen langs de berekende route 
en kan mogelijk van het scherm verdwijnen. 
Wanneer u op de toets MAPjVOICE drukt, 
wordt het merkteken dat de actuele locatie 
van de auto aangeeft, weer in het midden 
van het scherm weergegeven en beweegt 
de kaart mee met de route die u aflegt. 

INFORMATIE 


Het merkteken kan tijdens het verplaat
sen van de kaart van het scherm verdwij
nen. Beweeg de kaart met een van de 
scrolltoetsen of druk op de toets 
MAPNOICE om het merkteken in het 
midden van de kaart weer te geven. 

• 	 Invoeren van de cursorpositie als een 
bestemming 

U kunt met de scrollfunctie een specifiek 
punt op de kaart invoeren als bestemming. 

Kies "Invren (!)". 
Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81.) 
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BASISFUNCTIES 

• 	 De cursorpositie opslaan als geheu
genpunt 

Het opslaan als geheugenpunt geeft snel 
toegang tot een specifiek punt. 

Kies "Ops!. " . 

Nadat u de toets Opsl. hebt gekozen, ver
schijnt onderstaande melding gedurende 
enkele seconden op het scherm, waarna de 
kaart weer verschijnt. 

~>:\- --lcj-,,"/ / ' - "'7/ I .;:,. 
~ 1< " 	 0::I_~<:'.. ~(' 1/· Pi~rEDE . 

}'"'lc y- . r---.'\ . ~tsPA,i' ~ 
..../ t<"1') I !_.. _ ...~/S1M{jS ~LJ' 'A~ERNE KUNST . \ M V,00f]j IJ; .rJ~~1< " k}; . ~'J. 

• • I ~o~~/ ;;r1J~ 8_R§OEROOE " ,ç.,o
• . , /'\~, - J" ;~~ 

Geheugenpunt ingegeven in;1 
RÉGENCE(R. OE LA) , BRUXelLES, B. 

Het geheugen punt wordt nu op de kaart 
aangegeven met het symbool 

Zie "Wijzigen van geheugen punten" op 
bladzijde 111 voor het wijzigen van de 
icoon , naam, enz. 

Er kunnen maximaal 106 geheugenpunten 
worden opgeslagen. Als u meer dan 106 
geheugenpunten wilt opslaan, verschijnt er 
eerst een mededeling op het scherm. 

~1--\ !cj-7 
, .......... 1-", '\./ 
_A(".~ ) 

/ L ' Pi~,. ,:5.<DF < _ 

I 

~i 
Kan geen extra punten registreren . 
Voer de handeling nogmaals uit 
na verwijderen van 1 of meer punten. 

..,..........
BASISFUNCTIES 

• 	 Registreren van de cursorpositie als 
een te vermijden gebied. 

U kunt met de scrollfunctie een specifieke 
locatie op de kaart instellen als te vermijden 
gebied. 

INFORMATIE 
• 

• 

Als een bestemming in het te vermij
den gebied ligt of de berekende route 
onvermijdelijk door het te vermijden 
gebied loopt, wordt mogelijk een route 
weergegeven die door dit gebied 
loopt. 

Er kunnen 10 te vermijden gebieden 
worden opgegeven. Als er al10 gebie
den zijn ingevoerd, verschijnt de mel
ding "Bijkomende punten kunnen niet 
meer ingegeven worden. Verwijder een 
of meer gebieden alvorens de hande
ling opnieuw uit te voeren. ", 

1. Kies "Vermijden " . 

2. Kies LiJ of LIJ om de grootte 
van het te vermijden gebied te wijzigen. 

3. 	 Kies OK. 
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BASISFUNCTIES 

• Informatie tonen over de icoon die 
met de cursor wordt aangewezen 

Plaats de cursor op de icoon om de infor
matie te zien over de icoon die als geheu
genpunt is opgeslagen met behulp van de 
cursor. 

............

INFORMATIE NUTTIGE ADRESSEN 

Wanneer de cursor op een POl-icoon wordt 
geplaatst, verschijnen aan de bovenzijde 
van het scherm de naam en de toets Info. 

Kies "Info". 

Informatie T.IIII 11:1[ij/Jijjj 

Naam : BIBUOTHÈQUE ROYALE ALBERT 1 

Adres : 4 BOULEVARD DE L'EMPEREUR 

BRUXEUES. B 


Positie: NS0050'36" E 4°21 '16" 


Telefoonnr. : +3225195311 _ 


lI!IIIflEl!!!II 
N1037TC 

Hierna verschijnt op het scherm informatie 
als de naam, het adres, de locatie en het 
telefoonnummer. 

Als u Invoeren @ kiest , wordt de positie 
van de cursor ingevoerd als bestemming. 

~ 

BASISFUNCTIES 

Als er al een bestemming is ingevoerd, 
worden Toev. @ en Vervangen @ weerge
geven. 

Toev. @: om een bestemming toe te voe
gen. 

Vervangen @: om de bestaande bestem
mingen te wissen en een nieuwe in te ge
ven. 

Kies Opslaan om deze POl vast te leggen 
als geheugenpunt. (Zie "Vastleggen van ge
heugenpunten" op bladzijde 110.) 

Als u r;;: I kiest, kunt u het vastgeleg
de telefoonnummer bellen. (Zie bladzijde 
129 voor de controlelampjes van het hands
free-systeem.) 

INFORMATIE 

Het gewenste nuttige adres kan op het 
scherm worden getoond. (Zie "Weergave 
POl-iconen" op bladzijde 104.) 

Kies "Info". 

Geheugenpunt 0l \1li'l T.ull ~ 

Naam: AUBERGE DE JEUNESSE JACQUES BREL 

Adres : BARRICADES(PL. DES) 

INFORMATIE GEHEUGENPUNT 

Wanneer de cursor op een geheugenpunt 
wordt geplaatst, verschijnen aan de boven
zijde van het scherm de naam en de toets 
Info. 

BRUXelLES. B ~ 
Positie : N50051' 5" E 4°22' 2" 

Telefoonnr. : +3222180187 

N1039TC 

Hierna verschijnt op het scherm informatie 
als de naam, het adres, de locatie en het 
telefoonnummer. 

Als u Invoeren@ kiest, wordt de positie van 
de cursor ingevoerd als bestemming. 

Als er al een bestemming is ingevoerd, 
worden Toev. @ en Vervangen @ weerge
geven. 

Toev. @: om een bestemming toe te voe
gen. 

Vervangen @: om de bestaande bestem 
mingen te wissen en een nieuwe in te ge
ven . 

Kies Bewerken om een geheugen punt te 
wijzigen . (Zie "Wijzigen van geheugenpun
ten" op bladzijde 111.) 
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BASIS FUNCTIES 

Kies Verwijderen om een geheugenpunt te 
verwijderen. 

Als u -;.:- I kiest, kunt u het vastgeleg
de telefoonnummer bellen . (Zie bladzijde 
129 voor de controlelampjes van het hands
free-systeem .) 

INFORMATIE BESTEMMING 

Wanneer de cursor op een bestemmings
icoon wordt geplaatst, verschijnen aan de 
bovenzijde van het scherm de naam en de 
toets Info. 

..,..........

Kies "Info". 

dCY""UljTf1 
- 'Naam : GROENINGEMUSEUM 

~ 
_. -. _.. - -- - ....

Ad res : DUVER , 
BRUGGE. B 

------------_.
Positie: N51°12'21" E 3°13'33" 

Telefoonnr.: +3250448711 _... 
Nl041TC 

Hierna verschijnt op het scherm informatie 
als de naam, het adres, de locatie en het 
telefoonnummer. 

Kies Verwijderen om een bestemming te 
verwijderen. 

Als u -;;. I kiest, kunt u het vastgeleg
de telefoonnummer bellen. (Zie bladzijde 
129 voor de controlelampjes van het hands· 
free-systeem.) 

BASISFUNCTIES 

VERKEERSINFORMATIE 

Als de cursor tijdens het luisteren naar een 
zender die verkeersinformatie uitzendt op 
een verkeersinformatie-icoon wordt ge
plaatst, verschijnen de verkeersinformatie 
en de toets Info. 

Kies "Info". 

Op het scherm verschijnt verkeersinforma· 
tie. 

Kies Details voor meer gedetailleerde ver
keersinformatie. 

- Wijzigen van 
kaartconfiguratie 

U kunt kiezen uit verschillende kaartconfi
guraties. 

1. Kies deze toets om het volgende 
scherm weer te geven. 

.,.~~ 

I 
IiiKaartconfiguratie EI 

Kaanconfiguratie selecteren. 

~~ 
!IE 20 QjJ.P'p~J- Qs lijst draaien 

"" 30 Qg Pij) 

30 Ou"b):leJ !ii!1. • SneJweg J 1

1~1t.!hi.,. 

2. Kies een van de volgende toetsen om 
de gewenste kaartconfiguratie te selec
teren, 
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BASISFUNCTIES 	 BASISFUNCTIES 

Afhankelijk van de instellingen kunnen som • Kaartconfiguraties ENKEL3D-KAARTSCHERM DUBBEL2D-KAARTSCHERM 

mige toetsen voor de kaartconfiguratie niet 
 ENKEL2D-KAARTSCHERM 	 Als u op een ander scherm Een kaart kan gescheiden worden weerge
worden geselecteerd. geven.Dit is een gebruikelijk kaartscherm. 1_ 3D I kiest, wordt het enkele 

Ilief 2D I: Als u op een ander scherm 3D-kaartscherm weergegeven. Als u op een ander scherm 


weergeven van het enkele 
 I~ 2D Dubbel I kiest, wordt het dubbeIg 2D I kiest, wordt het enkele 2D-kaartscherm. le kaartscherm weergegeven. 2D-kaartscherm weergegeven. (Zie bladzijde 46.) 

Im;:] 20 Dubbel I: 
weergeven van het dubbele 
2D-kaartscherm. 
(Zie bladzijde 47.) 

1-	 ~--I: 
weergeven van het enkele 

3D-kaartscherm. 

(Zie bladzijde 47.) 


I ~ I:30 Dubbel 

INFORMATIE 

De kaartrichting kan niet worden gewij
zigd in 3D-kaartmodi. 

Het scherm toont de dubbele 2D-kaart. De 
weergeven van het dubbele linker kaart is de hoofdkaart. 
3D-kaartscherm. 
(Zie bladzijde 48.) 

0 : Komg03s 

weergeven van het kompasscherm. 

(Zie bladzijde 49.) 


[00 Lijst draaien I: 
weergeven van het routeplan . 

(Zie bladzijde 92.) 


log I:Pijl 

weergeven van het pijlenscherm. 

(Zie bladzijde 92.) 


Io~ Kruispunt ~ I : 
weergeven van het begeleidings

scherm voor kruispunten en auto

snelwegen. 

(Zie bladzijde 91.) 


[ft 	 Snelweg I : 
weergeven van autosnelweginfor
matie. (Zie bladzijde 91.) 

Op het scherm wordt een enkele 2D-kaart 
weergegeven . 

Op het scherm wordt een enkele 3D-kaart 
weergegeven. 
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BASISFUNCTIES 

DUBBEL3D-KAARTSCHERM 

Een kaart kan gescheiden worden weerge

geven. 


Als u op een ander scherm 


IHlS 3D Dubbel I kiest , wordt het dubbele 

kaartscherm weergegeven. 

Op het scherm wordt een dubbele 3D-kaart 
weergegeven. De linker kaart is de hoofd
kaart. 

INFORMATIE 

De kaartrichting van het linker scherm 
kan niet worden gewijzigd. 

De rechter kaart wordt geïnitialiseerd in 
2D- weergave. (Zie RECHTER SCHERM 
BEWERKEN op bladzijde 48.) 

KOMPASSTAND 

De actuele locatie van de auto wordt niet 
aangegeven met een kaart, maar met een 
kompas. 

Als u op een andere kaart 

10: Kompas I kiest , wordt het kompas
scherm weergegeven. 

I:l 0 Bestemming -e' 0 ' ~~. ~ ~ 5~: i~:435~: ' 
;.";:;.'\ ,, 60 BOURGET(AV. 

I :'. '1 w . W. E ~\DU.): B.R.~E.~;~} . 
, . S .,~J_~_ HUldlge p05i~ië~ 

• Br.: N 50' 51 ' O' -
r!l3 L. : f 4' n' 8' , 

~__ Knooppunt 

~~ 
lmi'J&iiil 

Op het scherm verschijnen informatie over 
de bestemming en de actuele locatie en 
een kompas. 

Het merkteken voor de bestemming wordt 
weergegeven in de richting van de bestem
ming , Controleer tijdens het rijden de leng
te- en breedtecoördinaten en het kompas 
om er zeker van te zijn dat uw auto in de 
richting van de bestemming rijdt. 

INFORMATIE 

Wanneer de auto uit het dekkingsgebied 
rijdt, schakelt het begeleidingsscherm 
over op het kompasscherm. 

RECHTER SCHERM BEWERKEN 

Bij een dubbele kaartweergave kan de 
rechter kaart worden gewijzigd door een 
willekeurig punt op de rechter kaart aan te 
raken. 

Op dit scherm kunnen de volgende proce
dures worden uitgevoerd. 

[IJ Wijzigen naar 3D- kaartscherm 

[IJ POl-iconen tonen 

rn Verkeersinformatie tonen. 
(Zie bladzijde 86.) 

[IJ Wijzigen van de schaal van de kaart 

[IJ Wijzigen van de kaartrichting (alleen in 
2D-kaartweergave) 

Kies OK als u de wijziging hebt voltooid. 

Hierna verschijnt het scherm met de dubbe
le kaart weer. 

BASISFUNCTIES 

-Schaal 

AlO ! 
!J 

· ''7~ I . J .'., /
rY s,\<f, • 

\ ~...,.'<.~ . 
<,<'~~ 

'0'<: , 

- ' "'" "~! !..::JI~ UlO ...oo:"iOfl _ _ 
.N
,Iá0 I e , ,. 'w -

Kies 0 I of e I om de schaal van de 
getoonde kaart te wijzigen, De horizontale 
balk onder aan het scherm en de indicator 
geven de schaal aan. De schaal loopt van 
50 m tot 500 km. 

Kies , 0 I of e I totdat de schaal op de 
gewenste grootte wordt weergegeven. Door 
uw vinger op de toets te houden gaat de 
schaal geleidelijk over naar de gewenste 
grootte. 

U kunt de gewenste schaal ook instellen 
door de balk zelf te kiezen. 

Als I" ·I!)I verschijnt , kunt u de schaal van 
de kaart veranderen om de gehele route 
naar de volgeride bestemming op het 
scherm te tonen door deze toets te kiezen . 

De schaal is weergegeven onder het sym
bool "Noorden" of "Rijrichting" links boven in 
het scherm. 

INFORMATIE 

Als de schaal maximaal is (500 km), 
wordt de toets f e l niet weergegeven. 
Als de schaal minimaal is (50 m), wordt 
de toets , 0 Iniet weergegeven. 
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BASISFUNCTIES 

- Kaartrichting 
U kunt de oriëntatie van de kaart wijzigen 
van "Noorden boven" naar "Rijrichting bo
ven" door de toets links boven in het 
scherm te kiezen. 

Kies ~ . I of 10 1. 
q,V 

'/
I 

~ Noorden boven 

\'0 

~ 


~ Rijrichting boven 

Ijl] Noorden boven 

Het noorden is altijd boven, onafhankelijk 
van de bewegingsrichting van de auto. 

tg I Rijrichting boven 

De rijrichting is altijd boven. Het rode pijltje 
geeft het noorden aan. 

- Kaarticonen 

Icoon Beschrijving 

Plaats met 
[!I > 1.000.000 

inwoners 

0 
Plaats met 
500.000 - 1.000.000 
inwoners 

(!) 
Plaats met 
200.000 - 500.000 
inwoners 

Plaats met 

0 100.000 - 200.000 
inwoners 

0 
Plaats met 
20.000 - 100.000 
inwoners 

Plaats met 
[] 10.000 - 20.000 

inwoners 

El Plaats met 
< 10.000 inwoners .. Park/monument 

~ Golfbaan 

+ Luchthaven 

en Ziekenhuis 

îti Winkelcentrum 

~ 
Universiteit! 
hogeschool 

~ Militair terrein 
I 

Spraakcommando
systeem 

Met het spraakcommandosysteem kunt u 
het navigatiesysteem, het audiosysteem en 
het handsfree-systeem bedienen. 

o 

1. Druk op de spraaktoets. 

Na een pieptoon verschijnt het "Spraak
menu" op het scherm. 

INFORMATIE 

Door de spraaktoets in te drukken kunt u 
de stembegeleiding van het spraakcom
mandosysteem uitschakelen. 

BASISFUNCTIES 

Spraakmenu __~. 
~-:--:::-__- -:-.--:-----,,;:~ =-:-.-.-_--= O-=-..--;"~ -;T __ _ __ •• 

~ I; " Ga naar hUil 


~ .. . Beltemmln~ 

.~ 

'.. :, Te lefoon 'I 

1':11
: 

•. ,Commandollill 

Iel Annulrn I 
N1058TC 

2. Spreek na de pieptoon een comman
do uit dat op het scherm verschijnt. 

Spraakcommando's worden aangegeven 

metlt ' Spreek de commando's uit zoals 

ze op het scherm worden weergegeven. 

Als u de lijst met commando's wilt raadple
gen, zeg dan Lijst spraakcommando's om 
het scherm met commando's op te roepen, 
(Zie "Lijst spraakcommando's" op bladzijde 
54,) 

INFORMATIE 
Bij 30- weergave staat de kaart altijd met 
de rijrichting boven. 
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BASISFUNCTIES 

3. 	 Spreek bij stembegeleiding het com
mando uit dat op het scherm verschijnt. 

Als het gewenste resultaat niet wordt weer
gegeven of als er geen keuzemogelijkhe
den zijn, zeg dan Ga terug of kies Ga terug 
op het scherm om naar het vorige scherm 
terug te keren. 

Om de spraakherkenning uit te schakelen, 
zegt u Annuleren, kiest u Annulrn op het 
scherm of houdt u de spraaktoets ingedrukt. 

Als het navigatiesysteem niet reageert, druk 
dan op de spraaktoets en probeer het nog
maals. 

Als een spraakcommando niet binnen 6 se
conden wordt herkend, zegt de stembege
leiding "Pardon"? ("Commando niet her
kend." verschijnt op het scherm) en de 
spraakherkenning zal opnieuw starten. 

Als een spraakcommando twee opeenvol
gende keren niet wordt herkend, zegt de 
stembegeleiding "Spraakherkenning gean
nuleerd" (op het scherm verschijnt "Spraak
herkenning geannuleerd") en de spraakher
kenning zal worden geannuleerd. 

.,............. 

~ Microfoon (type A) 

~ 	Microfoon (type B) 

U hoeft niet direct in de microfoon te 
spreken wanneer u een commando 
geeft. 

INFORMATIE 


• 	 Wacht op de bevestigingstoon voordat 
u een commando uitspreekt. 

• 	 Spraakcommando's kunnen in de vol
gende gevallen niet worden herkend: 

• 	 Te snel uitgesproken 

• 	 Te hard of te zacht uitgesproken 

• 	 De ruiten enjof het dak zijn ge
opend 

• 	 Andere inzittenden praten tijdens 
het uitspreken van spraakcomman
do's 

BASISFUNCTIES 

• 	 Voorbeeld spraakcommando: Zoeken 
van een route naar uw huis. 

1. 	 Druk op de spraaktoets. 

2. 	 Zeg Thuis. 

Als er geen thuisadres is vastgelegd, zegt 
de stembegeleiding ''Thuis is niet vastge
legd. Wilt u Thuis nu instellen?" Hierna kan 
handmatig een thuisadres worden inge
voerd. 

Als een spraakcommando wordt herkend, 
wordt de kaart van het gebied rondom uw 
huis weergegeven. 

Thuis 
\~ 
~ 
~'f

"V"V-t

3. Kies "Invoeren" of zeg "Invoeren" om 
het systeem te laten beginnen met het 
zoeken van een route naar uw huis. 

Zeg Ga terug of kies Ga terug om terug te 
keren naar het scherm "Spraakmenu". 

Om de spraakherkenning uit te schakelen, 
zegt u Annuleren, kiest u Annulrn op het 
scherm of houdt u de spraaktoets ingedrukt. 
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BASISFUNCTIES 

Het volgende scherm verschijnt wanneer 
u de bestemming zoekt met behulp van 
POl. 

Als u Volgende kiest op het scherm of Vol
gende zegt, gaat u naar het volgende POl 
in dezelfde categorie. 

INFORMATIE 

Onder de volgende omstandigheden kan 
het zijn dat het systeem het commando 
niet herkent en dat het gebruik van 
spraakcommando's onmogelijk is. 

• Het commando is niet juist of wordt 
niet duidelijk uitgesproken. 

• Houd er rekening mee dat het systeem 
moeite kan hebben met het herkennen 
van bepaalde woorden, accenten of 
spraakprofielen. 

• Er zijn bijgeluiden zoals windgeruis, 
enz. 

.,......... 

- Lijst spraakcommando's 
In het "Spraakmenu" kunnen de opties "Ga 
naar huis", "Bestemming", 'Telefoon" en 
"Commandolijst" worden weergegeven. 

1. 	 Druk op de spraaktoets. 

Spraa menu 

/." I~~'I Ga naM huis 
, (I' è ,""" i~'; Beslemming

I~~ '"I:' . • . . f 

I,., .• ..:-...~ "l·"I Tele aan 
~ "" • d " ,," ,'. I· 'I (omman 0 IJII 

[111 AnnuJrn [ 
N1 058TC 

2. 	 Zeg Commandolijst. 

3. Zeg het gewenste commando op het 
scherm. 

Kies !~ of tlJ om te scrollen door de be
schikbare commando's van de lijst. 

INFORMATIE 

Als het scherm "Spraakmenu" verschijnt, 
kunnen alle commando's in de comman
dolijst voor spraakherkenning worden 
herkend. 

• 	 Voorbeeld spraakcommando: wijzi 
gen naar dubbele 2D-weergave 

1. 	 Druk op de spraaktoets. 

2. 	 Zeg Commandolijst. 

>Commandolijst CBIIII 
<Kaartmodus wijzigen> ,lIli 
!·'·1 2D •Cid 
:."i 2O enkel '" '~ 
:"'1 20 dubbel : ~ 

cmrIl 

N1067TCa 

3. 	 Zeg 2D dubbel. 

Kies I~ of I..!J om te scrollen door de be
schikbare commando's van de lijst. 

Als ~ of I..!J gekozen is, druk dan nog
maals op de spraaktoets en spreek het 
commando uit. 

Het scherm toont de dubbele 2D-kaart. 

BASISFUNCTIES 

• 	 Voorbeeld spraakcommando: wijzi 
gen van de schaal 

1. 	 Druk op de spraaktoets. 

2. 	 Zeg Commandolijst. 

3. 	 Zeg Inzoomen of Uitzoomen. 

Kies ,~ Of •..!J om te scrollen door de be
schikbare commando's van de lijst. 

• I : l I
Als ~ of ~ gekozen is, druk dan nog
maals op de spraaktoets en spreek het 
commando uit. 

\' ":""ê.j ,-\ / ' . 
_,f!. 	 " ''~' !/.	 Q'Y~~' " 

". ~~'d/ rA:ï& 
~t:c.~ , :/ 

'0<0" ~ 
/' 

A201 
fl "b /: .j
jR11 	 r-#-

":' 

; 
:"t ~ [~ L1~ 1J BQ! I1 R·q\!~~jil~k 

I I 

De schaal van de getoonde kaart wordt ge
wijzigd. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 
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Zoeken van bestemming met behulp van op-/afrit autosnelweg 78 

Zoeken van bestemming met behulp van coördinaten .. .. ... . 79 

Zoeken van bestemming met behulp van telefoonnummer .. . . 80 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

Korte uitleg (scherm "Bestemming") 
Op het scherm "Bestemming" kunt u de bestemming kiezen . Druk op de toets NAVI en kies 
Bestemming om het scherm "Bestemming" weer te geven. 

~ 

[IJ Adres 

U kunt met behulp van de invoertoetsen het 
huisnummer en de straatnaam invoeren. 63 

[IJ POl 

U kunt een van de vele POI 's (nuttige 
adressen) se lecteren die in de database 
van het systeem zijn opgeslagen . .. ... 67 

[]] POl nabij cursor 

De bestemming kan worden ingevoerd door 
de categorie nuttige adressen te selecteren 
en door zoekpunten te selecteren . 71 

[i] Vorige 


U kunt kiezen uit een van de 100 laatst in

gevoerde bestemmingen of uit eerdere 
startpunten. ..... .. ........... ...... 76 

@] Geheugen 

U kunt uit de vastgelegde "Geheugenpun
ten" een locatie selecteren . (Zie "Vastleggen 
van geheugenpunten" op bladzijde 110 voor 
het opslaan van geheugenpunten .) ... . 76 

[§J Kaart 

U kunt een bestemming selecteren door 
eenvoudigweg de locatie op de getoonde 
kaart aan te raken. .... .... ... 75 

[IJ Kruispunt 

U kunt de namen van twee elkaar kruisende 
straten invoeren. Dit is handig als u niet het 
precieze adres, maar alleen de buurt weet. 
...... .... . . .. ..................... . 77 


00 Op-/afrit autosnelweg 


U kunt de naam van de oprit/afrit invoeren . 

. . ..... . ..... . .. .................... 78 

~ Postcode in UK 

Bestemmingen in de UK kunnen worden 
opgezocht met behulp van de postcode. 
.. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 80 

~ ? 
U kunt de helpfunctie voor het scherm 
"Bestemming" op dit scherm oproepen . 
... .. .. ..... . ..... . .... ............. 37 

[DJ Toets zoekgebied 

Kies deze toets om het gebied waarin ge
zocht wordt te wijzigen. . . ...... .. . ... 60 


~ Toetsen sneltoegang 


U kunt een van de 5 vooraf ingevoerde be

stemmingen kiezen door het scherm aan te 

raken. Om deze functie te kunnen gebrui

ken, moet u de optie "Sneltoegang" active

ren . (Zie voor het vastleggen van een snel

toegang 'Wijzigen van geheugenpunten" op 

bladzijde 111 .) ... ............... .. .. 63 


~ Thuis 


U kunt een huisadres selecteren zonder dat 

u telkens het adres hoeft in te voeren. Om 

deze functie te kunnen gebruiken, moet u 

"Thuis" vastleggen. (Zie "Vastleggen van 

thuis" op bladzijde 117.) . ............. 62 


lHl Telefoonnr. 


U kunt een bestemming opgeven door een 

telefoonnummer in te voeren. ......... 80 


Q]] Coördinaten 


U kunt een bestemming selecteren door de 

lengte- en breedtecoördinaten in te voeren. 

. . . ............... ............ 79 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

Zoeken van bestemming 

.=r: 
 ~·CLOSE 

INFO·TEL 

E2001 PNI 

1. Druk op de toets NAVI. 

[TI~~tie~e=~~~=n~

~ t(~ /- ~ eet; 
~,... '~' ., ,.'" j;_........ .~.. 
,Bé1te '. ~9ëIJ{ding~êu9ê~~~k~ers~tgë'ifms" 
" " .. "e~t1~; 1~..;:~~~'lirlfo~ :. ,:\~ ~ 

~1: . _~ -..;:.(-~:.:.-t,~;.· .. t~.·:'~- .::.--"'-'~'I'~- ":~~"~-.' 
V:"rf ~ .. .F' ,;.I' '. .,,' ' ..... 

. -- -:'{i·~.;:.i"~._.; ..~~·, ~ -~. ,:_.~~;.-.f~_~~:{ 
N2085TC 

2. Kies "Bestemming". 

Bestemming [1.J/2~ I?1 ~p [ 

lil 11l! .DQ - <~I' 
Adres POl POl nabij ~ 'I.~ 

cursOr ~ ' .. ,/ I • 

CD /- liJ ='~t, 111, ,
Kaart Geheugen vollge - . 

IliBlEJfI',gll!'lll!lJ"
N2002TC 

U kunt een van de 12 (13 indien UK is ge
selecteerd) verschillende methoden kiezen 
om uw bestemming te zoeken. (Zie bladzij
de 62 t/m 80.) 

5958 



~ 

ZOEKEN VAN BESTEMMING ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Selecteren van het 

zoekgebied 


INFORMATIE 

Tijdens het zoeken naar de bestemming 
is de reactie van de schermtoetsen mo
gelijk traag. 

SELECTEREN VAN HET ZOEKGEBIED 
OP HET SCHERM BESTEMMING 
SELECTEREN VAN HET ZOEKGEBIED 

OP HET INVOERSCHERM 

Gebruik "Adres", "POl" , "Op-/afrit autosnel
weg", "Kruispunt" of 'Telefoonnr." voor het 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm wijzigen van het zoekgebied om een be
"Navigatiemenu" . stemming in een ander gebied in te stellen. 

3. Kies de toets voor het zoekgebied op 
het scherm "Bestemming" om een kaart 
van Europa met 34 landen op te roepen. 
(Zie voor database-informatie en updates 
"Database-informatie kaart en updates" op 
bladzijde 360.) 

1. Kies de toets voor het zoekgebied op 
het invoerscherm om een kaart van Eu
ropa met 34 landen op te roepen. 
(Zie voor database-informatie en updates 
"Database-informatie kaart en updates" op 
bladzijde 360.) 

Toets Landen 

A Oostenrijk*1 

AND Andorra 

B België 

BG Bulgarije 

CH Zwitserland*1 

CZ Tsjechië 

0 Duitsland 

OK Denemarken 

E Spanje*2 

EST Estland 

F Frankrijk*3 

FIN Finland 

FL Liechtenstein 

GR Griekenland 

H Hongarije 

HR Kroatië 

I Italië*4 

IRL Ierland 

L Luxemburg 

LT Litouwen 

LV Letland 

MC Monaco 

N Noorwegen 

NL Nederland 

P Portugal 

PL Polen 

RO Roemenië 

RSM San Marino 

RU Rusland 

ZwedenS 

4. Kies de toets van het land dat u wilt 
selecteren. 

5. Nadat u OK hebt gekozen, keert het 
scherm "Bestemming" terug. 

2. Kies de toets van het land dat u wilt 
selecteren. 

3. Nadat u OK hebt gekozen, keert het 
vorige scherm terug. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

Toets Landen 

SK Slowakije 

SLO Slovenië 

UK Verenigd Koninkrijk 

V Vaticaanstad 

*1· Inclusief Liechtenstein 

*2: Inclusief Andorra 

*3· Inclusief Andorra en Monaco 

*4· Inclusief San Marino en Vaticaanstad 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van thuis 

1. 	 Druk op de toets NAVI. 
2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

...,.......-

3. 	 Kies "Thuis". 

Op het scherm verschijnt de kaart met uw 
huis en de wegvoorkeur. (Zie "Routebege
leiding starten" op bladzijde 81.) 

Als uw huis niet is vastgelegd, verschijnt er 
een melding en het systeem gaat automa
tisch naar het scherm "Instellen". 

Om deze functie te kunnen gebruiken moet 
'Thuis" vastgelegd zijn. (Zie voor het vast
leggen van de bestemming "Thuis" op blad
zijde 12.) 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van sneltoegang 

1. 	 Druk op de toets NAVI. 
2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu". 

3. Kies een van de snelzoektoetsen op 
het scherm "Bestemming". 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde snelzoekbestemming en de 
wegvoorkeur. (Zie "Routebegeleiding star
ten" op bladzijde 81 .) 

Als er geen punt voor sneltoegang is vast
gelegd, verschijnt er een melding en het 
systeem gaat automatisch naar het scherm 
"Instellen". 

Om deze functie te kunnen gebruiken , moet 
u de optie "Sneltoegang" voor elk geheu
genpunt activeren. (Zie bladzijde 14 voor 
het vastleggen van sneltoegangen .) 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van adres 

Er zijn 2 manieren om de bestemming in te 
voeren met behulp van een adres. 

• 	 Invoeren van een straatnaam 

• 	 Selecteren van de stad die gezocht 
moet worden 

1. 	 Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

3. Kies "Adres" op het scherm "Be
stemming". 

INFORMATIE 

De taal van het toetsenbord wijzigt auto
matisch als het zoekgebied verandert. 
(Zie "Selecteren van zoekgebied" op 
bladzijde 60.) 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

• Invoeren van een straatnaam 

1. Voer de straatnaam in en kies "Lijst". 

2. Kies de gezochte straatnaam. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keurs route. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81.) 

Als dezelfde straat in meerdere steden 
voorkomt, verschijnt op het scherm een lijst 
met deze steden. 

3. Selecteer de gewenste stad of voer 
hem in. 

Naam invoeren: Om de lijst te verkleinen, 
door de naam van de stad in te voeren. 

4. Voer het huisnummer in. 

Als er een lijst huisnummers op het scherm 
verschijnt, kunt u een deel van de lijst se
lecteren. 

............... 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

• Selecteren van de stad die gezocht 
moet worden 

Kies "Stad". 

Om op stad te zoeken zijn er vier mogelijk
heden. 

1. Voer de stadsnaam in 
2. Kies uit de 5 dichtstbijzijnde steden 
3. Voer de postcode in 
4. Kies uit de 5 laatste steden 

INFORMATIE 
Kies "Alle steden" om het invoeren van 
de stad te beëindigen. 

INVOEREN VAN DE STADSNAAM 

1. Kies "Naam stad invoeren". 

2. Voer de stadsnaam in. 

3. Kies de toets van de gezochte stad in 
de weergegeven lijst. 

rF-i' I: Om de geselecteerde bestemming 
en de wegvoorkeur weer te geven. 
(Zie "Starten van routebegeleiding" op blad
zijde 81.) 

Het actuele scherm verandert in het scherm 
waar de straatnaam kan worden ingevoerd . 
Na het invoeren van de straatnaam ver
schijnt mogelijk een scherm waarin het 
huisnummer kan worden ingevoerd of ver
schijnt een kaart. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

KIEZEN UIT DE 5 DICHTSTBIJZIJNDE 
STEDEN 

1. Kies "5 dichtstbijzijnde steden". 

2. Kies de toets van de gezochte stad in 
de weergegeven lijst. 

Het actuele scherm verandert in het scherm 
waar de straatnaam kan worden ingevoerd. 
Na het invoeren van de straatnaam ver
schijnt mogelijk een scherm waarin het 
huisnummer kan worden ingevoerd of ver
schijnt een kaart. 

INVOEREN VAN DE POSTCODE 

1. Kies "Postcode invoeren". 

2. Voer de postcode in. 

3. Kies de toets van de gezochte post
code in de weergegeven lijst. 

Het actuele scherm verandert in het scherm 
waar de straatnaam kan worden ingevoerd. 
Na het invoeren van de straatnaam ver
schijnt mogelijk een scherm waarin het 
huisnummer kan worden ingevoerd of ver
schijnt een kaart. 

..,......-

KIEZEN UIT DE 5 LAATSTE STEDEN 

Kies de gezochte stad. 

Als u het navigatiesysteem nog niet ge

bruikt hebt, verschijnen er geen stadsna

men op het scherm. 


Het actuele scherm verandert in het scherm 

waar de straatnaam kan worden ingevoerd. 

Na het invoeren van de straatnaam ver

schijnt mogelijk een scherm waarin het 

huisnummer kan worden ingevoerd of ver

schijnt een kaart. 


ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van POl 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

3. Kies POl op het scherm "Bestem
ming". 

4. Voer de naam in van het gezochte 
nuttige adres. 

INFORMATIE 

De taal van het toetsenbord wijzigt auto
matisch als het zoekgebied verandert. 
(Zie "Selecteren van zoekgebied" op 
bladzijde 60.) 

5. Kies de gezochte bestemming. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81.) 

Als u de naam van een specifiek nuttig 
adres invoert en er meer dan twee adres
sen zijn met dezelfde naam, verschijnt er 
een lijst op het scherm. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING ZOEKEN VAN BESTEMMING 

INVOEREN VAN DE STADSNAAM KIEZEN UIT DE 5 DICHTSTBIJZIJNDE • Selecteren van de stad die gezocht 
STEDENmoet worden 1. Kies "Naam stad invoeren " . 
1. Kies "5 dichtstbijzijnde steden". 

Kies de gezochte bestemming. 

Als dezelfde naam in meerdere steden be
staat, kunt u uw bestemming gemakkelijker 
opzoeken met de toetsen Stad en Catego
rie. (Zie ". Selecteren van de stad die ge
zocht moet worden" op bladzijde 68 en 
". Selecteren uit de categorieën" op bladzij
de 71 .) 

Kies "Stad". 2. Voer de stadsnaam in. 
2. Kies de gezochte stad. 

INFORMATIE 

Het gewenste nuttige adres kan op het 
scherm worden getoond. (Zie "Weergave 
POl-iconen" op bladzijde 104.) 

Om op stad te zoeken zijn er vier mogelijk
heden. 

1. Voer de stadsnaam in 
2. Kies uit de 5 dichtstbijzijnde steden 
3. Voer de postcode in 
4. Kies uit de 5 laatste steden 

3. Kies de toets van de gezochte stad in 
de weergegeven lijst. 

INFORMATIE 

Kies "Alle steden" om het invoeren van 
de stad te beëindigen. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 	 ZOEKEN VAN BESTEMMING 

INVOEREN VAN DE POSTCODE KIEZEN UIT DE 5 LAATSTE STEDEN 

1. Kies "Postcode invoeren". 

Kies de gezochte stad. 


Als u het navigatiesysteem nog niet ge

bruikt hebt, verschijnen er geen stads na

men op het scherm. 


2. Voer de postcode in. 

3. Kies de toets van de gezochte post
code in de weergegeven lijst. 

• Selecteren uit de categorieën 

Kies "Categorie". 

Als de gewenste categorie nuttige adressen 
op het scherm is verschenen, kies dan de 
naam om een gedetailleerde lijst van de ca
tegorie op het scherm op te roepen. 

Als de gewenste categorie nuttige adressen 
niet op het scherm is verschenen, kies dan 
Lijst alle categorieën om alle categorieën 
nuttige adressen weer te geven. 

Als u de gezochte categorie kiest, verschijnt 
de lijst nuttige adressen of het scherm waar 
u de naam van het nuttige adres kunt invoe
ren. 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van POl nabij 
cursor 

De bestemming kan worden ingevoerd door 
de categorie nuttige adressen te selecteren 
en door zoekpunten te selecteren. 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu ". 

3. Kies de toets "POl nabij cursor" op 
het scherm "Bestemming". 

4. Voer het zoekpunt op de volgende 
manier in: 

[]J 	 Voer het stadscentrum in 

@] 	 Voer de actuele locatie als zoekpunt in 

@] 	 Voer het zoekpunt via het kaartscherm 
in 

[i] 	 Voer het zoekpunt van iedere gewen
ste bestemming in 

Het is mogelijk de namen weer te geven 
van de nuttige adressen die zich binnen on
geveer 30 km van het geselecteerde zoek
punt bevinden. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING ZOEKEN VAN BESTEMMING 

INVOEREN VAN HET STADSCENTRUM 

1. Kies "Stadscentrum invoeren". 

2. Voer de naam van het stadscentrum 
in. 

INFORMATIE 
De taal van het toetsenbord wijzigt auto
matisch als het zoekgebied verandert. 
(Zie "Selecteren van zoekgebied" op 
bladzijde 60.) 

3. Kies het gewenste stadscentrum. 

'/ "' 1 . Cf ( I / ';:'/ ~" .;/'~ '. /", /, '; ,~.'1' ~ . INVOEREN VAN DE ACTUELE LOCATIE 
ALS ZOEKPUNT , f ~ ~ ,,~ . ";:' 'f$;:!r!• •• .' t "". ' ,,;, «-.;)~. ~ ~ . @'-~ ,I c:5' -" i I , Kies "Huidige positie". 

<f1 ~ ,,(1 f .,;;,<>è? x.,'< 

1;;1 "" ,I, vj~. R~"ClLE.S .~O"....... ..A.., ,>Q/ Het zoekpunt wordt op de actuele locatie 
~, 0 ' _. \ .. ' ,:~r::li- . * ,1 ....... .;s/ 

~ '" Q ~ ,UI / / ' ;1(; ingesteld en het scherm "POl nabij cursor" 
~'. "" ~It;". K ) .,.'" ~0-' . . .f! cr ",,,,. ' ~. , 0" I' " wordt weergegeven. ~'?;,<;" - #. v~~ ~.. '(; \ ! 


~'!; .. ~... ~\
!<- ,.. <i;> I ( 0 " ) '"' \

( @ I .,f ~C~-q OK e/ ~' . i , l '?~<"~ .' ~ .. 
Kies een van de pijlen om de kaart in de 
desbetreffende richting te verplaatsen. Het 
verplaatsen stopt wanneer u uw vinger van 
het scherm haalt. 

4. Kies OK. 

Het zoek punt is nu ingevoerd en het 
scherm "POl nabij cursor" verschijnt. 

INVOEREN VAN HET ZOEKPUNT VIA 
HET KAARTSCHERM 

1. Kies "Kaart". 
<:;, 

/ ~ 
~ . - ~ 

um / "I;! ~ 
~ ~ ' ~~ .. ~~ ~ '\ 

~ ..~-
-Illilli ~ ~ ~ 

#. .JIl, ~ "~ <;. ~ 
[ '" I ",,".,,)bu,~ \ " 

OK ]l e 1 
mmml 

Kies een van de pijlen om de kaart in de 
desbetreffende richting te verplaatsen , Het 
verplaatsen stopt wanneer u uw vinger van 
het scherm haalt. 

2. Kies OK. 

Het zoek punt is nu ingevoerd en het 
scherm "POl nabij cursor" verschijnt. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

INVOEREN VAN HET ZOEKPUNT UIT DE 
LIJST BESTEMMINGEN 

1. Kies de toetsen voor de bestemming 
aan de onderzijde van het scherm. 

Kies een van de pijlen om de kaart in de 
desbetreffende richting te verplaatsen. Het 
verplaatsen stopt wanneer u uw vinger van 
het scherm haalt. 

2. Kies OK. 

Het zoekpunt is nu ingevoerd en het 
scherm "POl nabij cursor" verschijnt. 

• POI's zoeken nabij het zoekpunt 

Wanneer het zoekpunt is ingevoerd, ver
schijnt het scherm "POl nabij cursor". 

POl nabij cursor K:I 
.~ -..i:"":'_ ,,~<~ 

Selecteer de gewenste categorieën nutti
ge adressen. 

Lijst: Als de gewenste categorieën nuttige 
adressen al zijn geselecteerd, wordt een 
lijst van nuttige adressen weergegeven uit 
de geselecteerde categorieën. 

De icoon van de geselecteerde categorie 
wordt links boven in het scherm weergege
ven. 

Als de gewenste categorie nuttige adressen 
niet op het scherm is verschenen , kies dan 
Lijst alle categorieën om alle categorieën 
nuttige adressen weer te geven. 

Selecteer de gewenste categorieën nutti
ge adressen in de lijst en kies OK. 

De icoon van de geselecteerde categorie 
wordt links boven in het scherm weergege
ven. 

.,......-

Categorie selecteren: Om naar het keuze
scherm voor de categorieën nuttige adres
sen terug te keren. 

Lijst tonen: Om de lijst van nuttige adres
sen in de geselecteerde categorieën weer 
te geven. 

Als u de toets van het gewenste onderwerp 
kiest, verschijnt de kaart van de bestem
ming op het scherm met de voorkeursroute. 
(Zie "Routebegeleiding starten" op 
bladzijde 81.) 

De pijlen die de richting van de nuttige 
adressen aangeven , verschijnen alleen 
wanneer uw actuele locatie als zoekpunt is 
ingevoerd. 

Op route: Als dit controlelampje gaat bran
den als de toets wordt gekozen, wordt de 
lijst gezochte onderwerpen langs de route 
weergegeven. 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van kaart 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu". 

3. Kies "Kaart" op het scherm "Bestem
ming" . 

Het scherm verandert en geeft de kaart aan 
die werd weergegeven voordat de bestem
ming werd ingevoerd, met de wegvoorkeur. 
(Zie "Routebegeleiding starten" op 
bladzijde 81 .) 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van geheugen 

1. Druk op de toets NAVI. 


2. Kies "Bestemming" op het scherm 

"Navigatiemenu" . 


3. Kies "Geheugen" op het scherm " Be

stemming". 


Uw lijst van geregistreerde geheugenpun

ten wordt weergegeven. (Zie "Geheugen" 

op bladzijde 1 09 voor het opslaan en wijzi

gen van geheugenpunten.) 


4. Kies het gezochte geheugenpunt. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81 .) 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van vorige 
bestemming 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu". 

3. Kies "Vorige" op het scherm "Be
stemming". 

De voorgaande bestemmingen , tot maxi
maal 100 stuks, worden op het scherm 
weergegeven. 

4. Kies de gezochte bestemming. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81 .) 

INFORMATIE 

U kunt de lijst met vorige bestemmingen 
wissen. (Zie "Wissen van vorige punten" 
op bladzijde 123.) 

-...,.......... 


• Wissen van vorige punten 

1. Kies "Verwijderen". 

2. Selecteer de te verwijderen vorige 
punten en kies "Wissen". 

Alles selecteren: Voor het selecteren van 
alle vorige punten in het systeem. 

Alles deselecteren: Voor het deselecteren 
van alle geselecteerde punten. 

lE1I 
Dit vorige punt verwijderen?! ~- -=

3. Kies "Ja" om het punt te wissen. Kies 
"Nee" om het wissen te annuleren. 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van kruispunt 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

3. Kies "Kruispunt" op de tweede pagi
na van het scherm "Bestemming". 

4. Voer de naam in van de twee kruisen
de straten, vlak bij de bestemming die 
moet worden gevonden. 

INFORMATIE 

De taal van het toetsenbord wijzigt auto
matisch als het zoekgebied verandert. 
(Zie "Selecteren van zoekgebied" op 
bladzijde 60.) 

5. Kies de toets voor het gewenste on
derwerp. 

Na het invoeren van de twee elkaar krui
sende straten, verschijnt de kaart van de 
bestemming op het scherm met de weg
voorkeur. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81 .) 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

fm!il!] 

Als dezelfde straten elkaar op meer dan 1 
kruispunt kruisen, wijzigt het scherm en 
geeft dit het menu weer waarin de stads
naam gekozen kan worden waar de straten 
kruisen. Kies de stad en de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de wegvoor
keur. (Zie "Routebegeleiding starten" op 
bladzijde 81.) 

5. Selecteer de gewenste autosnelweg 
met behulp van de bijbehorende toets. 

-
- Zoeken van bestemming 

met behulp van oprit/afrit 

autosnelweg 


1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu". 

3. Kies voor het invoeren van een 
oprit/afrit van een autosnelweg de toets 
"Op/afrit autosnelweg" op het scherm 
"Bestemming" . 

4. Voer de naam van een snelweg in. 

INFORMATIE 

De taal van het toetsenbord wijzigt auto
matisch als het zoekgebied verandert. 
(Zie "Selecteren van zoekgebied" op 
bladzijde 60.) 

Vul bij het invoeren de complete naam in. 

1- Afri t ~! 

N2057TC 

6. U kunt of een oprit of een afrit van 
een autosnelweg selecteren. 

7. Kies de gezochte oprit of afrit. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Starten van routebegelei
ding" op bladzijde 81.) 

Naam invoeren: Wanneer u deze toets 
kiest en een naam invoert, verschijnt er een 
lijst op het scherm. 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van coördinaten 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemen u". 

3. Kies "Coördinaten" op de tweede pa
gina van het scherm "Bestemming". 

4. Voer de breedte- en lengtegraad in. 

5. Kies OK wanneer het invoeren is vol
tooid. 


Als u de toets van het gewenste punt kiest, 

verschijnt de kaart van de bestemming op 

het scherm met de wegvoorkeur. (Zie "Rou

tebegeleiding starten" op bladzijde 81.) 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

• 

- Zoeken van bestemming 
met behulp van 
telefoonnummer 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

3. Kies "Telefoonnr." op de tweede pagi
na van het scherm "Bestemming". 

OK 
rIFlimi 

4. Voer het telefoonnummer in. 

5. Kies OK nadat het telefoonnummer is 
ingevoerd. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81.) 

Als er meer dan 1 bestemming is met het
zelfde telefoonnummer, verschijnt het vol
gende scherm. 

INFORMATIE 

Om een geheugenpunt vast te leggen als 
bestemming met behulp van een tele
foonnummer, moet het telefoonnummer 
eerst zijn opgeslagen. (Zie bladzijde 116.) 

- Zoeken van bestemming 

met behulp van postcode in 

UK 

Het zoeken met behulp van de postcode is 
alleen mogelijk als UK is geselecteerd als 
het zoekgebied . 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Bestemming" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

3. Kies "Postcode in UK" op de tweede 
pagina van het scherm "Bestemming". 

4. Voer de postcode in en kies "Lijst". 

5. Kies de gewenste code. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de voor
keursroute. (Zie "Routebegeleiding starten" 
op bladzijde 81 .) 

-
Starten van routebegeleiding 

Na het invoeren van de bestemming, ver
schijnt de kaart van de bestemming met de 
wegvoorkeur op het scherm. 

1. Kies een van de pijlen om de kaart in 
de desbetreffende richting te verplaat
sen. 

Het verplaatsen stopt wanneer u uw vinger 
van het scherm haalt. 

2. Kies " Invoeren". 

Het systeem zoekt de route en geeft de 
geadviseerde routes weer. 

Als er al een bestemming is ingevoerd, 
worden Toev. (!) en Vervangen (!) weerge
geven. 

Toev. (!): om een bestèmming toe te voe
gen . 

Vervangen (!): om de bestaande bestem
mingen te wissen en een nieuwe in te ge
ven. 

Wegvoorkeur: Om de wegvoorkeur te wij
zigen. (Zie bladzijde 82 .) 

Info: Als deze toets aan de bovenzijde van 
het scherm verschijnt, kunnen door het kie
zen van deze toets onderwerpen als naam, 
adres en telefoonnummer worden opgeroe
pen. 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

DJ Actuele locatie 

[IJ Bestemming 

rn Soort route en de afstand 

[}] Totale afstand 

3. Kies "Starten" om de routebegelei
ding te starten. 


3 routes: Om de gewenste route te kiezen 

uit drie alternatieven. (Zie bladzijde 83.) 


Route: Om de route te wijzigen. 
(Zie bladzijde 96.) 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

INFORMATIE 


• 	De routebegeleiding kan worden on
derbroken en worden hervat. (Zie "On
derbreken en hervatten van begelei
ding" op bladzijde 84.) 

• 	Als u uw vinger op "Starten" houdt tot
dat er een pieptoon klinkt, wordt de de
momodus gestart. Druk op de toets 
MAPNOICE om de demomodus te be
ëindigen. 

• 	Het is mogelijk dat de route voor de te
rugreis anders is dan de route voor de 
heenreis. 

• De route naar de bestemming hoeft 
niet altijd de kortste route of een route 
zonder verkeersopstoppingen te zijn. 

• 	Routebegeleiding kan soms niet be
schikbaar zijn als er geen weggege
vens zijn van bepaalde locaties. 

• 	Bij het invoeren van de bestemming op 
een kaart met een schaal groter dan 1 
km, verandert de schaal automatisch 
naar 500 m. Voer de bestemming nog
maals in. 

• 	Als u een bestemming invoert, wordt 
de weg die het dichtst bij het gekozen 
punt ligt als bestemming ingesteld. 

& WAARSCHUWING 

Houd u tijdens het rijden aan de ver
keersregels en let op de toestand van de 
weg. Als een verkeerssituatie gewijzigd 
is, kan het routebegeleidingssysteem u 
van verkeerde informatie voorzien. 

• Route wijzigen voor het starten van 
de routebegeleiding 

WEGVOORKEUR 

1. U kunt de wegvoorkeur wijzigen door 
"Wegvoorkeur" te kiezen. 

2. Selecteer de gewenste wegvoorkeur 
met behulp van de bijbehorende toets. 

Bij het zoeken van de route vermijdt het 
systeem de routes waarvan het lampje uit 
is. 

3. Kies OK nadat u de gewenste weg
voorkeur hebt gekozen. 

111"""'" 

INFORMATIE 

11. Ook als het controlelampje "Autosnel
weg toelaten" niet brandt, kan het sys
teem in sommige gevallen niet voorko
men dat de route toch gedeeltelijk via 
een autosnelweg voert. 

• 	 Als de bestemming via een veerboot 
bereikt wordt, geeft het routebegelei
dingssysteem een route over water 
weer. Nadat de auto per boot ver
plaatst is, wordt de actuele locatie mo
gelijk niet meer goed weergegeven. Dit 
wordt automatisch gecorrigeerd als 
uw auto signalen ontvangt van het 
GPS. 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

KIEZEN UIT 3 ROUTES 

1. Kies "3 routes" om de gewenste rou
te te kiezen uit drie alternatieven. 

2. Kies "Snel 1", "Snel 2" of "Kort" om 
de gewenste route te kiezen. 

Snel 1 : Geadviseerde route. 

Deze route wordt weergegeven door een 

lichtblauwe lijn. 


Snel 2: Alternatieve route . 

Deze route wordt weergegeven door een 

paarse lijn. 


Kort: Een route om uw bestemming via de 

kortst mogelijke afstand te bereiken. 

Deze route wordt weergegeven door een 

groene lijn. 


Info: Om de volgende informatie over elk 

van de 3 routes weer te geven. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

[IJ De totale reistiid 

~ De totale reisafstand 

rn Tolweg 

[i] Autosnelweg 

[§J Veerboot 

[§J Autotrein 

Onderbreken en hervatten 
van begeleiding 

• Onderbreken van begeleiding 

_·CLOSE~~--~~~===y~ 

INFO·TEL 

E200 1 PNI 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Pauze begeleiding" . 

INFORMATIE 

Wanneer de routebegeleiding niet is in

geschakeld, kan de optie "Pauze begelei

ding " niet worden gebruikt. 


'0"".Ar 
Begeleiding onderbreken. 
Selecteer 'Begeleiding hervatten' in het 
navigatiemenu om begeleiding te hervatten. a räi , :t.!i!!@t'ri,!''V,:t'!II3Mid,g' ,'t,.--

Op het scherm wordt de kaart met de ac
tuele positie weergegeven zonder routebe
geleiding . 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

• Hervatten van de begeleiding 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Hervat begeleiding". 

'0"'" F'Ol 
\ / ~ 

-0. ~~I ~ ~,.~>< 

Begeleiding hervatten. 
leef steeds de verkeersregels na. 

Op het scherm wordt de kaart met de ac
tuele locatie weergegeven met routebege
leiding. 
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ZOEKEN VAN BESTEMMING 

Verkeersi nformatie 
Dit systeem is voorzien van een functie 
waarbij u verkeersinformatie kunt ontvan
gen van RDS - TMC-zenders, informatie die 
met de normale FM-signalen wordt meege
zonden. Met deze informatie kan de be
stuurder verkeersopstoppingen vermijden. 
Op deze manier worden de verkeersdoor
stroming en de veiligheid op de weg bevor
derd . 

~-~ ~'ClOSE 

INFO·TEL 

E2001 PNI 

1. Druk op de toets NAVI. 

Navigatiemenu 11 
.,

'. ~ .. ~(~.-'-t ~'.-:. rl} " 

2. Kies "Verkeersinfo". 

Het scherm met verkeersinformatie wordt 
nu weergegeven. 

• Verkeersinformatieschermen 

Op de kaart verschijnt verkeersinformatie 
over onder andere files, ongevallen en weg
afsluitingen. (Zie bladzijde 354 voor de in
stellingen voor de weergave van verkeers
informatie-iconen .) 

~ Op kaartscherm 

~ Op het scherm "Autosnelweg" 

[IJ Verkeersinformatie-icoon 

De iconen worden weergegeven op de 
kaart. Kies de desbetreffende toets op het 
scherm om de gewenste informatie te to
nen . 
@J Verkeersinformatiepijl 

De TMC-informatie wordt gegeven in de 
vorm van pijlen langs de route. De kleur van 
de pijl staat voor specifieke informatie over 
de weg . 
Rood geeft een normale verkeersdoorstro
ming aan. 
Oranje geeft een file aan. 
Blauw staat voor een wegafsluiting, een 
ongeval, enz. 
@] Controlelampje verkeersinformatie 

Dit controlelampje gaat branden als er 
TMC-informatie ontvangen wordt. 

ZOEKEN VAN BESTEMMING 

• Verkeersproblemen weergeven 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Verkeersinfo" op het scherm 
"Navigatiemenu" . 

Er verschijnt een overzicht met de voor het 
desbetreffende land beschikbare verkeers
informatie. 

3. Kies de gewenste verkeersinformatie. 

Op het scherm verschijnt informatie over 
het verkeer langs de voorkeursroute. 
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ROUTE BEGELEIDING ZOEKEN VAN BESTEMMING 

Kies Details voor meer gedetailleerde ver HOOFDSTUK 3 


~ 

...... 

Kies Kaart om de kaart van het gebied 
weer te geven waarop de verkeersinforma
tie betrekking heeft. 

keersinformatie. 

ROUTEBEGELEIDING 

• Routebegeleidingsscherm ........... .. . . .. .. ....... . ... . . . . 90 
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ROUTE BEGELEIDING 

Routebegeleidingsscherm 
Afhankelijk van de instellingen kunnen tij
dens de routebegeleiding verschillende rou
tebegeleidingsschermen worden weergege
ven . 

• 	 Schermlay-out 

[IJ Afstand tot de volgende afslag en 
de richting aangegeven door de pijl 

~ Naam van actuele straat 

@] Afstand en reistijd tot de bestem
ming 

[i] Actuele locatie 

[]] Begeleidingsroute 

INFORMATIE 

• 

• 

• 

Wanneer de auto van de begeleidings
route raakt, wordt de route opnieuw 
gezocht. 

Voor sommige gebieden is het wegen
net nog niet volledig gedigitaliseerd. 
De routebegeleiding kiest daarom mo
gelijk niet de beste weg. 

Wanneer u uw bestemming hebt be
reikt, wordt de naam van de bestem
ming aan de bovenzijde van het 
scherm weergegeven. Als u "<I<lUit" 
kiest, wordt het scherm gewist. 

• 	 Tijdens rijden op een autosnelweg 

Tijdens het rijden op een autosnelweg geeft 
het volgende scherm de afstand tot het vol
gende knooppunt en de volgende afrit aan 
of nuttige adressen in de omgeving van de 
autosnelwegafrit. 

[IJ 	 Actuele locatie 

~ Nuttige adressen dicht bij een au
tosnelwegafrit of afslagnummer en 
naam van het knooppunt 

rn 	 Afstand van de actuele locatie tot 
aan de afrit of het knooppunt 

[i] 	 Verkeersinformatie-icoon 

[]] 	 Naam van actuele straat 

~ : Om de afstand tot de volgende en de 
daaropvolgende parkeerplaatsen en 
de nuttige adressen met parkeergele
genheid weer te geven. 

~ : Om te scrollen naar volgende knoop
punten en afritten. 

~ : Om te scrollen naar dichterbijgelegen 
knooppunten en afritten. 

9 : Om terug te scrollen naar de actuele 
locatie. 

-
• 	 Wanneer u een autosnelwegafrit of 

knooppunt nadert 

Wanneer de auto een afrit of knooppunt na
dert, wordt het begeleidingsscherm voor 
autosnelwegen weergegeven. 

[IJ Weg-jgebiedsnaam 

[IJ Afstand van de actuele locatie tot 
aan de afrit of het knooppunt 

rn Actuele locatie 

Uit: Het begeleidingsscherm voor autosnel
wegen verdwijnt en het kaartscherm wordt 
weergegeven. 

Wanneer u I, A Snelweg I kiest of op 
de toets MAPjVOICE drukt, wordt het bege
leidingsscherm voor de autosnelweg op
nieuw weergegeven. 

ROUTEBEGELEIDING 

• 	 Wanneer u een kruispunt nadert 

Wanneer de auto een kruispunt nadert, 
wordt het begeleidingsscherm voor kruis
punten weergegeven. 

[IJ Naam volgende straat 

[]] Afstand tot het volgende kruispunt 

rn Actuele locatie 

[i] Begeleiding rijbaan 

Uit: Het begeleidingsscherm voor kruispun 
ten verdwijnt en het kaartscherm wordt 
weergegeven. 

Wanneer u IQ!i:i! Kruispunt I kiest of op de 
toets MAPjVOICE drukt, wordt het begelei
dingsscherm voor kruispunten opnieuw 
weergegeven. 
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ROUTEBEGELEIDING 

• Andere schermen 

ROUTEPLAN 

U kunt op dit scherm de lijst van afslagen 
op de begeleidingsroute bekijken. 

Als u tijdens de begeleiding 


los Lijst draaien I kiest, wordt het route

plan weergegeven . 

[IJ Naam volgende straat of bestem
ming 

[IJ Richting afslag 

III Afstand tot de volgende afslag 

l1l Naam van actuele straat 

PIJLENSCHERM 


U kunt op dit scherm informatie over vol

gende afslagen op de begeleidingsroute 

bekijken . 


Als u tijdens de begeleiding 


IQ~ Pijl I kiest, wordt het pijlen
scherm weergegeven. 

[IJ Afslagnummer, straatnaam of naam 
volgende straat 

[IJ Richting afslag 

[IJ Afstand tot de volgende afslag 

l1l Naam van actuele straat 

ROUTEBEGELEIDING 

Specifieke 
stembegeleidi ngstermen 

.2J 

-I 
~ W 

miIim.'l 

DJ "Rijd ongeveer 6 kilometer tot de roton Omkeren wordt als volgt aangegeven. 
de." [IJ "Probeer over 500 meter om te keren." 

[IJ "Over 500 meter bij de rotonde, links [IJ "Probeer om te keren." 
houden. Neem de derde afslag ." 

W "Volgende afslag rechts. " I 
INFORMATIE 

Zelfs als een snelweg en een ventweg I 
een gelijk verloop hebben, zal het advies 
van de stembegeleiding op verschillende 
punten worden gegeven. 

I 
I 
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ROUTEBEGELEIDING 	 ROUTEBEGELEIOING 

Afstand en reistijd tot 
bestemming 

INFORMATIE 

• 

• 

• 

• 

Stembegeleiding wordt mogelijk eer
der of later weergegeven. 

Het is mogelijk dat u geen stembege
leiding hoort of dat er geen vergroot 
kruispunt wordt weergegeven als het 
systeem de huidige locatie niet kan 
vaststellen. 

Als u de gesproken aanwijzing niet 
goed verstaan hebt, kunt u de toets 
MAPNOICE indrukken om de aanwij
zing te herhalen. 

Zie ". Volume" op bladzijde 294 om 
het volume van de stembegeleiding te 
wijzigen. 

m 

.~ 

Oe route inclusief IPO-wegen 

IPO-wegen (IPO = in-process data) zijn 
wegen die nog niet volledig zijn gedigitali
seerd. Oe geometrie, de naam en de ad
ministratieve code zijn echter al bekend. 

Nadat de route berekend is, zal het sys
teem u meedelen of er IPO-wegen in de 
berekening zijn opgenomen. 

Het gedeelte van de route dat bestaat uit 
IPO-wegen is in lichtblauw aangegeven. 

[IJ 	 "Het is mogelijk dat er onbekende ver
keerssituaties voorkomen op de route 
naar de bestemming." (startpunt) 

[IJ 	 "Na 400 m bocht naar links." 

W "Volgende linksaf. Houd u aan alle ver
keersregels." 

@J 	 Het gebied met IPO-wegen. 

&WAARSCHUWING 

Houd u tijdens het rijden aan de ver
keersregels en let op de verkeerssituatie, 
vooral op IPO-wegen. Het routebegelei
dingssysteem kan u in zo'n geval van 
verkeerde informatie voorzien, zoals het 
advies om een eenrichtingsweg in te rij
den. 

Tijdens het rijden op de route worden de 
afstand en de geschatte reistijd tot de be
stemming weergegeven. Als de auto de 
route niet volgt, worden de afstand tot en de 
richting van de bestemming weergegeven. 

Tijdens het rijden op een route waarlangs 
meerdere bestemmingen liggen, worden op 
het scherm de afstand en de geschatte reis
tijd tot elk van die bestemmingen weerge
geven. 

1. Kies deze toets om het volgende 
scherm weer te geven. I 

\ <0"", / 
I 

I 

~ 

2. Kies een nummertoets om de gewen
ste bestemming weer te geven. 

1 1 ~ 
ij ~ 

rilmm 

[IJ "U hebt uw bestemming bereikt." 

of 

"Oe routebegeleiding zal hier worden 
beëindigd." 

[IJ "U hebt uw bestemming bereikt. Oe 
routebegeleiding is nu afgelopen." 

of 

"U bent in de omgeving van uw be
stemming, de routebegeleiding wordt 
nu beëindigd." 

Bern 

~ 

II 
[IJ 	 "Over 3 kilometer rechts aanhouden." 

[IJ 	 "Houd rechts aan naar snelweg rich
ting Bern en blijf rechts aanhouden." 

94 	 95 
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ROUTE BEGELEIDING ROUTEBEGELEIDING 

Route invoeren
- Toevoegen van - Herschikken van 
bestemmingen bestemmingen 

De afstand, de geschatte reistijd en de ge
schatte aankomsttijd vanaf de actuele loca
tie tot de geselecteerde bestemming 
worden weergegeven. 

~.~ 
'''' 

min 

ç , . ~ 

20 
"" 16:57 

GMT 

IAanktijd '-I 

.
els

tijd @J

~.,.)

6.6 
• m 

Geschatte reistijd wordt 
weergegeven. 

Geschatte aankomsttijd wordt 
weergegeven . 

Om de geschatte aankomsttijd 
weer te geven. 

omdegeschattereistijdweerte 
geven. 

Weergegeven tijdens het niet 
volgen van de aanbevolen route . 
De richting van de bestemming 
wordt aangegeven met een pijl. 

INFORMATIE 

Als de auto de geadviseerde route volgt, 
wordt de afstand gemeten langs de rou
te. De reis-/aankomsttijd wordt berekend 
op basis van de ingevoerde informatie 
over de rijsnelheid. (Zie bladzijde 296.) 
Als de auto de geadviseerde route niet 
volgt, is de afstand de lineaire afstand 
tussen de actuele locatie en de bestem
ming. 

U kunt bestemmingen toevoegen en op
nieuw naar routes zoeken. 

1. Kies "Route". 

2. Kies "Toevgn". 

3. Voeg een extra bestemming toe op 
dezelfde manier als bij het zoeken van 
een bestemming. (Zie "Zoeken van be
stemming" op bladzijde 59.) 

4. Druk op de gewenste toets "Toevgn" 
om de volgorde van de bestemmingen te 
bepalen. 

Als er meerdere bestemmingen geselec
teerd zijn , kunt u de volgorde waarin de be
stemmingen worden aangedaan wijzigen. 

1. Kies "Route". 

2. Kies "Hrschkken". 

3. Selecteer de bestemmingen in volg
orde van aankomst met behulp van de 
toetsen. 

Aan de rechterkant van het scherm wordt 
de nieuwe volgorde weergegeven. 

Als u Annuleren kiest, wordt elke afzonder
lijke wijziging ongedaan gemaakt. 

4. Kies OK nadat u de bestemmingen 
hebt geselecteerd. 

De route wordt opnieuw bepaald en de ge
hele route verschijnt op het scherm. Ook als 
OK niet gekozen wordt, verschijnt na enke
le seconden automatisch de gehele route 
op het scherm als de volgorde is bepaald. 

I 

I 
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ROUTEBEGELEIDING 

-Wissen van 
bestemmingen 
u kunt een al ingevoerde bestemming wis
sen. 

\ / <Qv 

1. Kies "Route". 

2. Kies "Wissen". 

Als er meer dan een bestemming is opge
slagen, verschijnt er een lijst op het scherm. 

3. Kies de bestemming die u wilt wis
sen. 

Alles verwijderen: Om alle bestemmingen 
in de lijst te wissen. 

Er verschijnt een scherm waarin u gevraagd 
wordt uw opdracht te bevestigen. 

4. Kies "Ja" om de bestemming(en) te 
wissen. 

Als u Ja kiest, kunt u de gegevens niet te
rughalen. 

Als u Nee kiest, verschijnt het vorige 
scherm weer. 

5. Als er meer dan een bestemming is 
ingevoerd, kies dan OK na het wissen 
van de bestemmingen. 

De route wordt opnieuw bepaald en de ge
hele route verschijnt op het scherm. 

ROUTEBEGELEIDING 

- Zoekcriterium 
U kunt de zoekcriteria vaststellen voor de 
route naar uw bestemming. 

De complete route van startpunt tot aan de 
bestemming wordt getoond. 

\ <QV 

, / ' 
( 

Starten: Om de begeleiding te starten. 1. Kies "Route". 
Route: Om de route te wijzigen. (Zie blad
zijde 96.) 

2. Kies "Zoekcriterium". 

~ Huidige positie ~ 
N3025TC 

3. Kies "Snel", "Snel 1", "Snel 2" of 
"Kort" en kies OK. 

.Iloo...

98 99 



ROUTEBEGELEIDING 

- Instellen van omleiding 
U kunt tijdens de routebegeleiding een rou
te instellen waarmee u een file , veroorzaakt 
door wegwerkzaamheden, een ongeval , 
enz. kunt omzeilen. 

1. Kies "Route". 

2. Kies "Omleiding". 

...,........... 

3. Kies de toets voor de gewenste om
leiding. 

"1 km", "3 km" of "s km" : Kies een van 
deze toetsen om het berekenen van de om
leiding te starten. Na de omleiding keert het 
systeem weer terug naar de ingestelde rou 
te. 
Hele route: Als u deze optie kiest , wordt de 
route naar de bestemming helemaal op
nieuw berekend. 

Om file heen: Als u deze toets kiest, zoekt 
het systeem een route op basis van de ont 
vangen verkeersinformatie. 

Op de afbeelding is een voorbeeld te zien 
van een omleiding die het systeem bere
kent bij een file . 

IJ] 	 Hier wordt aangegeven waar de file, 
veroorzaakt door een ongeval of weg
werkzaamheden, staat. 

III 	 De door het systeem voorgestelde om
leiding. 

INFORMATIE 

• 	 Als uw auto op de snelweg rijdt, is de 
afstand die omgereden wordt in te 
stellen op 5, 15 en 25 km. 

• 	 Het kan voorkomen dat het systeem 
geen omleidingsroute kan weergeven. 
Dit is afhankelijk van de gekozen af
stand en de aanwezigheid van wegen 
in de omgeving. 

ROUTEBEGELEIDING 

- Routeoverzicht 

1. Kies "Route". 

2. Kies "Routeoverzicht" . 

De complete route vanaf de actuele locatie 
van de auto tot aan de bestemming wordt 
getoond. 

Begeleid.: Om de begeleiding te starten. 

Route: Om de route te wijzigen. 
(Zie bladzijde 96.) 

Routeplan: Op het volgende scherm ver
schijnt een lijst met de wegen naar de be
stemming. 
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Routeplan .:I 
_---M--~----~~~~ mMUSEUM VOOR MODE... al DIl 1'1 B 
.J. t O.2km .. 
[,H ROYALE(R.)IKONINGSS... ·al III ':.~: 
., t O.5km ... 

i1 ROYALE(R.)IKONINGSS... a 
I t 1.6 km II IfJ N3A1LOI(R. DE LA)IWET... a . 

N3034TC 

U kunt scrollen door de lijst met behulp van 

de toets ~~ of ~ . Niet alle wegnamen 
verschijnen echter in de lijst. Als een weg 
van naam verandert zonder dat er een an
dere richting wordt ingeslagen (bijv. als een 
weg door twee of meer steden heen loopt), 
verschijnt een eventuele andere naam niet 
in de lijst. De straatnamen worden, samen 
met de afstand tot de volgende afslag, op 
volgorde vanaf het startpunt weergegeven. 

Deze merktekens geven aan welke 
richting u op moet bij een kruising. 

~ 

1:1 

Kies "Kaart" op het scherm "Routeplan". 

Het punt dat u gekozen hebt, verschijnt op 
het scherm. 
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1. Kies "Route". 

-.....,........ 

ROUTEBEGELEIDING ROUTEBEGELEIDING 

- Wegvoorkeur _ Gereden route 
U kunt aangeven over wat voor soort we U kunt de gereden route tot maximaal 200 
gen de route die berekend wordt, moet lei km opslaan en de route op het scherm te
den. rugzien. 

Route tracé starten: Om het vastleggen 
van de gereden route te starten. 

INFORMATIE 


Deze optie is beschikbaar op de kaart 
met een kleinere schaal dan 50 km. 

Kies "Route". 

2. Kies "Wegvoorkeur" om het type weg 
naar uw bestemming te wijzigen. 

Route tracé stoppen: Om het vastleggen 
van de gereden route te stoppen. 

Als u Route tracé stoppen kiest, wordt het 
volgende scherm weergegeven. 

3. Selecteer de gewenste wegvoorkeur 
met behulp van de bijbehorende toets. 

Bij het zoeken van de route vermijdt het 
systeem de routes waarvan het lampje uit 
is. 

4. Kies OK nadat u de gewenste weg
voorkeur hebt gekozen. 

~ 

Als u Ja kiest, wordt het vastleggen beëin
digd. De gereden route blijft op het scherm 
staan . 

Als u Nee kiest, wordt het vastleggen beëin
digd. De gereden route wordt gewist. 
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ROUTEBEGELEIDING 

\ / "'''-" 

POI's tonen 
Voorzieningen, zoals restaurants en benzi
nestations, kunnen op het scherm worden 
weergegeven. U kunt deze ook markeren 
als bestemming en ze gebruiken voor route
begeleiding . 

Kies POL 

POl-iconen selecteren s:JI l 
~ :1!I!I!IlI.. - :.' 

1..1." -_.- : .. "~-":"~~'.". a .-..... _.- .~. 

IJ Ben zin estation I::.. Hotel 

lil Parkeerge legenheid R111 Ziekenhuis 

~ Restaurants : alle 

Andere POI's I Lijst na bije POI's 

Op het scherm verschijnt een lijst met een 
beperkt aantal nuttige adressen. (Zie blad
zijde 297 om de weergegeven nuttige 
adressen te wijzigen .) 

• 	 Nuttige adressen selecteren die op 
het scherm weergegeven kunnen 
worden 

U kunt maximaal 5 categorieën iconen op 
het scherm weergeven. 

Kies de gewenste categorie POl's om 
POl-iconen op de kaart weer te geven. 

Als u de gewenste categorie POI 's selec
teert en vervolgens OK kiest, worden de 
geselecteerde Pal-iconen op de kaart 
weergegeven. 

Kies Alles uit om de weergave van de 
Pal-iconen op de kaart uit te schakelen . 

Andere POI's: Kies deze toets als het ge
wenste pal niet kan worden gevonden in 
het beknopte overzicht. 

Lijst nabije POI 's: Kies deze toets als u de 
dichtstbijzijnde nuttige adressen zoekt en 
de toets van de gewenste categorie hebt 
gekozen. Het systeem geeft een overzicht 
van de gekozen nuttige adressen die zich 
binnen een afstand van 30 km van de loca
tie van de auto bevinden . 
(Zie bladzijde 106.) 

...,........

Kies "Andere PO l's" op het scherm 
"POl-iconen selecteren". 

Als u in het hoofdoverzicht of in het comple
te overzicht de door u gewenste categorie 
nuttige adressen kiest, verschijnt er een 
kaart op het scherm waarop met iconen de 
door u gekozen nuttige adressen worden 
weergegeven. 

Selecteer de gewenste categorieën nutti
ge adressen. 

De icoon van de geselecteerde categorie 
wordt links boven in het scherm weergege
ven. 

Als u de gewenste categorie POl's selec
teert en vervolgens OK kiest, worden de 
geselecteerde Pal-iconen op de kaart 
weergegeven. 

Als de gewenste categorie nuttige adressen 
niet op het scherm is verschenen, kies dan 
Lijst alle categorieën om alle categorieën 
nuttige adressen weer te geven. 

ROUTEBEGELEIDING 

Kies de gezochte categorie in de lijst. 

De icoon van de geselecteerde categorie 
wordt links boven in het scherm weergege
ven. 

Als u de gewenste categorie POI's selec
teert en vervolgens OK kiest, worden de 
geselecteerde Pal-iconen op de kaart 
weergegeven. 

Kies Meer om naar het keuzescherm voor 
de categorieën nuttige adressen terug te 
keren. 

..... 
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ROUTEBEGELEIDING 

• 	 Lijst nabije POI's weergeven 

Nuttige adressen die binnen 30 km van de 
actuele locatie liggen, verschijnen vanuit de 
geselecteerde categorieën. 

1. Kies "Lijst nabije POl's" . 

2. Kies de toets voor het gewenste nut
tige adres. 

De dichtstbijzijnde nuttige adressen uit de 
gewenste categorie verschijnen op het 
scherm. 

Op route: Als dit controlelampje gaat bran 
den als de toets wordt gekozen, wordt de 
lijst gezochte onderwerpen langs de route 
weergegeven. 

...,........... 

• 	 Invoeren van nuttig adres als bestem
ming 

U kunt een van de iconen voor de nuttige 
adressen op het scherm vastleggen als een 
bestemming en gebruiken voor routebege
leiding. 

1. Kies rechtstreeks de icoon van het 
nuttige adres dat u als bestemming wilt 
invoeren. 

De kaart op het scherm wijzigt, waarbij de 
icoon in het midden van het scherm ver
schijnt. De icoon overlapt nu de cursor -0 . 
De afstand vanaf uw actuele locatie wordt 
nu links onder op het scherm weergegeven. 
De afstand is gemeten in een rechte lijn 
vanaf de actuele locatie van de auto naar 
het nuttige adres. 

2. Kies " Invren @" als de cursor het ge
wenste nuttige adres overlapt. 

Op het scherm verschijnt de kaart met de 
geselecteerde bestemming en de wegvoor
keur. (Zie "Routebegeleiding starten" op 
bladzijde 81 .) 

GEHEUGENPUNT 

HOOFDSTUK 4 
GEHEUGENPUNT 
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GEHEUGEN PUNT GEHEUGENPUNT 


Korte uitleg (scherm "Geheugenpunten") 
Dankzij het scherm "Geheugenpunten" kunt u optimaal gebruik maken van het navigatiesys
teem. Druk op de toets NAVI en kies Geheugen om het scherm "Geheugenpunten" weer te 
geven. 

i---- }J 

[IJ Geheugenpunten vastleggen ~ Vorige punten wissen 
(Zie "Vastleggen van geheugenpunten" (Zie "Wissen van vorige punten" op 
op bladzijde 110.) bladzijde 123.) 

[IJ Geheugenpunten wijzigen [IJ Te vermijden gebieden vastleggen 
(Zie "Wijzigen van geheugenpunten" (Zie "Vastleggen van te vermijden ge
op bladzijde 111 .) bieden" op bladzijde 118.) 

@J Geheugenpunten wissen ~ Aantal resterende te vermijden ge
(Zie "Wissen van geheugenpunten" op bieden 
bladzijde 116.) ~ Thuis vastleggen of wissen 

~ Te vermijden gebieden wissen (Zie "Vastleggen van thuis" op bladzij 
(Zie "Wissen van te vermijden gebie de 117 of "Wissen van thuis" op blad
den" op bladzijde 123.) zijde 118.) 

[K] Te vermijden gebieden wijzigen [Q] Aantal resterende geheugenpunten 
(Zie "Wijzigen van te vermijden gebie 
den" op bladzijde 120.) 

108 

Geheugen 
U kunt punten of gebieden op de kaart op
slaan. 
U kunt de opgeslagen punten gebruiken op 
het scherm "Bestemming". (Zie "Zoeken 
van bestemming met behulp van thuis" op 
bladzijde 62 of "Zoeken van bestemming 
met behulp van snelzoeken" op bladzijde 63 
en "Zoeken van bestemming met behulp 
van geheugen" op bladzijde 76.) 

Geregistreerde gebieden worden tijdens het 
zoeken van de route vermeden. 

~·CLOSE=====--~ 
INFO·TEL 

E2001PNI 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen". 

Het scherm "Geheugen punten" wordt weer
gegeven. 

..... 
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GEHEUGENPUNT 

- Vastleggen van 
geheugenpunten 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

3. Kies "Vastleggen" bij "Geheugenpun
ten". 

Geheugenpunt _ ~ 

lil 
Adres 1lllPOl ~ röJt ~ POl nabii .1 

cursor ,ilO., t • 

CD /- @J .:.a-"..~~ Kaart Geheugen VOrige ~ . 

_lIBfDimif.;jlEi~ 
N4005TC 

4. Voer de locatie op dezelfde manier in 
als bij het zoeken naar een bestemming. 
(Zie "Zoeken van bestemming" op bladzijde 
59.) 

Nadat het vastleggen van geheugenpunten 
is voltooid, wordt het scherm "Geheugen
punt" weergegeven. 

5. Kies OK. 

Zie "Wijzigen van geheugenpunten" op 
bladzijde 111 voor het wijzigen van de op
geslagen informatie. 

INFORMATIE 

Er kunnen maximaal 106 geheugenpun
ten worden opgeslagen. 

....,.........

- Wijzigen van 
geheugenpunten 

Van de opgeslagen geheugenpunten kunt u 
de naam, de icoon, de locatie, de snelzoek
bestemming en/of het telefoonnummer wij
zigen. 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

3. Kies "Bewerken" bij "Geheugenpun
ten " . 

4. Kies het gewenste geheugenpunt. 

GEHEUGENPUNT 

5. Kies de toets die u wilt wijzigen. 

IJ] 	 Voor het wijzigen van de naam van het 
geheugen punt. De namen kunnen op 
de kaart worden weergegeven . 
(Zie bladzijde 112.) 

III 	 Voor het weergeven van namen van 
geheugenpunten. (Zie bladzijde 112.) 

@] 	 Voor het kiezen van iconen die u op de 
kaart wilt weergeven. 
(Zie bladzijde 113.) 

@] 	 Voor het wijzigen van gegevens over 
de locatie. (Zie bladzijde 114.) 

I]] 	 Voor het wissen van een "Sneltoe
gang". (Zie bladzijde 114.) 

@] 	 Voor het instellen van een sneltoe
gang. Geheugenpunten kunt u gebrui
ken als een "Sneltoegang" of als 
''Thuis''. (Zie bladzijde 115.) 

lIJ 	 Voor het wijzigen van telefoonnum
mers. (Zie bladzijde 116.) 

6. Kies OK. 
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GEHEUGENPUNT 	 GEHEUGENPUNT 

• 	 Voor het wijzigen van een "Naam" • Voor het weergeven van namen van • Wijzigen van icoon 
geheugen punten 

U kunt aangeven of de naam van het ge
heugenpunt zichtbaar moet zijn op de kaart. 

2. Voer de naam in met behulp van de 
alfanumerieke toetsen. 

U kunt maximaal 24 karakters invoeren. 

3. Kies OK. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven . 


1. Kies " Bewerken" bij "Naam". 1. Kies "Bewerken". 

Kies "Aan" bij "Naam tonen" om de 
naam weer te geven. Kies "Uit" om deze 
niet weer te geven. 

2. Kies de gewenste icoon. 

U kunt naar de volgende pagina met behulp 
van de toetsen Pagina 1, Pagina 2 of Met 
geluid. 

GELUIDSICONEN 

Wanneer de auto het geheugenpunt nadert, 
klinkt het gekozen geluid. 

1. Kies "Met geluid" op het scherm 
"Icoon veranderen". 

2. Kies de gewenste geluidsicaan. 

Wanneer u Klok (met richting) kiest, ver
schijnt het volgende scherm. 

3. Kies LiJ of W om de richting in 
te stellen. 

4. Kies OK. 

De klok maakt alleen geluid als uw auto het 
geheugenpunt nadert vanuit de ingestelde 
richting. 
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GEHEUGENPUNT 

• Wijzigen van locatie 

1. Kies "Bewerken" bij "Locatie". 

2. Houd uw vinger op de pijlentoets op 
het touchscreen om de cursor -0- naar 
de gewenste positie op de kaart te bewe
gen. 

3. Kies OK. 

Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 

• Wissen van een sneltoegang 

....,......

1. Kies "Wissen". 

2. Kies "Ja" om een eigenschap te wis

sen. Kies "Nee" of ,~ om terug te 

keren naar het vorige scherm. 

• Wijzigen van sneltoegang 

U kunt de sneltoegang wijzigen. Geheugen
punten kunnen worden gebruikt voor de 
toetsen "Sneltoegang" en "Thuis" op het 
touchscreen. (Zie "Zoeken van bestemming 
met behulp van thuis" op bladzijde 62 en 
"Zoeken van bestemming met behulp van 
Snelzoeken" op bladzijde 63.) 

1. Kies " Bewerken" bij "Sneltoegang". 

2. Kies de gewenste sneltoegang. 

Het is mogelijk een geregistreerde sneltoe
gang te vervangen. 

GEHEUGENPUNT 

3. Om de sneltoegang te vervangen, 

kiest u " Ja". Kies "Nee" of ~ om 

terug te keren naar het vorige scherm. 

INFORMATIE 

U kunt een "Thuis" en vijf "Sneltoegan
gen " instellen. 
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GEHEUGENPUNT 

• Wijzigen van telefoonnummer 

1. Kies "Bewerken" bij "Telefoonnr.". 

2. Voer het nummer in met behulp van 
de cijfertoetsen. 

3. Kies OK. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 


-Wissen van 
geheugenpunten 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu". 

3. Kies "Verwijderen" bij "Geheugen
punten". 

4. Selecteer de te verwijderen geheu
genpunten en kies "Wissen" . 

Alles selecteren: Voor het selecteren van 
alle geheugenpunten in het systeem. 

Alles deselecteren: Voor het deselecteren 
van alle geselecteerde punten. 

5. Kies "Ja" om het geheugenpunt te 
wissen. Kies "Nee" om het wissen te an
nuleren. 

_ Vastleggen van thuis 
Als u thuis hebt vastgelegd, kan deze infor
matie worden opgeroepen via de toets 
''Thuis'' op het scherm "Bestemming". (Zie 
"Zoeken van bestemming met behulp van 
thuis" op bladzijde 62 .) 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

3. Kies "Vastleggen" bij "Thuis" . 

4. Voer de locatie op dezelfde manier in 
als bij het zoeken naar een bestemming. 
(Zie "Zoeken van bestemming" op 
bladzijde 59.) 
Wanneer het vastleggen van het huisadres 
is voltooid, wordt het scherm "Geheugen
punten" weergegeven. 

GEHEUGENPUNT 

5. Kies OK. 


Zie "Wijzigen van geheugenpunten" op 

bladzijde 111 voor het wijzigen van de op

geslagen informatie. 
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GEHEUGENPUNT 


- Wissen van thuis 
1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

3. Kies "Verwijderen" bij "Thuis". 

4. Kies "Ja" om het huisadres te wis
sen. Kies "Nee" om het wissen te annu
leren. 

-....,......... 

- Vastleggen van te 
vermijden gebieden 

Plaatsen waar u niet langs wilt rijden om 
files of wegopbrekingen te omzeilen, kunt u 
opgeven als te vermijden gebieden. 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu". 

3. Kies "Vastleggen" bij "Te vermijden 
gebied". 

4. Voer het te vermijden punt op dezelf
de manier in als bij het zoeken naar een 
bestemming of roep de kaart op van het 
gebied dat u wilt vermijden. (Zie "Zoeken 
van bestemming" op bladzijde 59.) 

(~)
.

,," \'i'" 
<:)'i> . 

~?;' . 

--~r ;./\~ IJ.). ~ ~ 

I ' Inmren • W 
0' . 

5. Houd uw vinger op de pijlentoets op 
het touchscreen om de cursor v naar 
de gewenste positie op de kaart te bewe
gen. 
6. Kies "Invoeren". 

Omvang gebied ver.~ 

7. Kies t..lJ of LiJ om de grootte 
van het te vermijden gebied te wijzigen. 

8. Kies OK. 

Als het vastleggen van een te vermijden 

gebied is voltooid , wordt het scherm "Te 
vermijden gebied bewerken" weergegeven. 

GEHEUGEN PUNT 


INFORMATIE 


• 	 Als een bestemming in het te vermij
den gebied ligt of de berekende route 
onvermijdelijk door het te vermijden 
gebied loopt, wordt mogelijk een route 
weergegeven die door dit gebied 
loopt. 

• 	 Er kunnen 10 te vermijden gebieden 
worden opgegeven. Als er al10 gebie
den zijn ingevoerd, verschijnt de mel
ding "Bijkomende punten kunnen niet 
meer ingegeven worden. Verwijder een 
of meer gebieden alvorens de hande
ling opnieuw uit te voeren. ". 
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3. Kies "Bewerken" bij "Te vermijden 
gebied". 

GEHEUGEN PUNT 	 GEHEUGEN PUNT 

- Wijzigen van te vermijden 
gebieden 

• Wijzigen van een naam 	 • Namen weergeven van de te vermij-U kunt de naam, de locatie enjof de om
den gebieden vang van een geregistreerd gebied wijzi

gen. U kunt instellen dat de naam van een te 
vermijden gebied op de kaart wordt weerge
geven. 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

5. Kies de toets die u wilt wijzigen. 

[IJ 	 Voor het wijzigen van de naam van het 

te vermijden gebied. De namen kun

nen op de kaart worden weergegeven. 

(Zie bladzijde 121.) 


Kies "Aan" bij "Naam tonen" om de [IJ 	 Voor het wijzigen van de locatie. 
naam weer te geven. Kies "Uit" om deze 
niet weer te geven. 

(Zie bladzijde 122.) 

@] 	 Voor het wijzigen van de omvang van 

het gebied. (Zie bladzijde 122.) 


[±] 	 Voor het in- en uitschakelen van de 

optie te vermijden gebied. Kies Aan op 
 Ihet scherm ''Te vermijden gebied be

werken" om de optie in te schakelen. 

Kies Uit op het scherm ''Te verm. geb. 

wijz." om de optie uit te schakelen. 
 I 

6. Kies OK. 

1. Kies "Bewerken" bij "Naam". 

2. Voer de naam in met behulp van de 
alfanumerieke toetsen. 

U kunt maximaal 24 karakters invoeren. 

3. Kies OK. 

Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 

4. Kies het gewenste gebied. 
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GEHEUGEN PUNT 

• Wijzigen van locatie 

Te vermijden gebied bewe;!
=T:l'::::::---=-- _0-'_'-- -".'- .a.l.._ • •~ ,~_. ~.~~ 

Naam : .. 

Naam tonen : ~m 
Locatie : ABAITOIR(BD DE l'l, BR... :. . . 

Br.:NSOoSO'SO· L. :E 4°20'18' 

Omv. gebied: 400m x 400m ... 

Actief: ~m_ 

N4042TC 

1. Kies "Bewerken" bij "Locatie". 

2. Houd uw vinger op de pijlentoets op 
het touchscreen om de cursor -0- naar 
de gewenste positie op de kaart te bewe
gen. 

3. Kies OK. 

Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 

• Wijzigen omvang gebied 

1. Kies "Bewerken" bij "Omv. gebied". 

2. Kies LLJ of LLJ om de grootte 
van het te vermijden gebied te wijzigen. 

3. Kies OK. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 


- Wissen van te vermijden 
gebieden 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

3. Kies "Verwijderen" bij "Te vermijden 
gebied". 

4. Selecteer de te vermijden gebieden 
en kies "Wissen". 

Alles selecteren: Voor het selecteren van 
alle te vermijden gebieden in het systeem. 

Alles deselecteren: Voor het deselecteren 
van alle geselecteerde punten. 

5. Kies "Ja" om het gebied te wissen. 
Kies "Nee" om het wissen te annuleren. 

GEHEUGENPUNT 

- Wissen van vorige punten 
u kunt de vorige bestemming wissen. 

1. Druk op de toets NAVI. 

2. Kies "Geheugen" op het scherm "Na
vigatiemenu" . 

3. Kies "Vorige punten verwijderen". 

4. Selecteer de te verwijderen vorige 
punten en kies "Wissen". 

Alles selecteren: Voor het selecteren van 
alle vorige punten in het systeem. 

Alles deselecteren: Voor het deselecteren 
van alle geselecteerde punten. 

5. Kies "Ja" om het punt te wissen. Kies 
"Nee" om het wissen te annuleren. 
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TELEFOON EN INFORMATIE 

Telefoon 
(Handsfree-systeem voor 
mobiele telefoon) 

Door uw mobiele telefoon aan te sluiten 
op het handsfree-systeem kunt u bellen 
zonder uw handen van het stuurwiel te 
nemen. 

Dit systeem ondersteunt Bluetooth®. 
Bluetooth® is een draadloos datasysteem 
waarmee u kunt bellen met uw mobiele tele
foon zonder dat u de telefoon daarvoor 
hoeft in te pluggen of in een houder te 
plaatsen. 

Als uw mobiele telefoon geen Bluetooth® 
ondersteunt, werkt het systeem niet. 

De procedure voor de telefoon wordt hier
onder uitgelegd. 

Zie ''Telefooninstellingen'' op bladzijde 301 
voor het registreren of het instellen van de 
telefoon. 

& WAARSCHUWING 

Gebruik uw mobiele telefoon alleen als 
dit veilig en wettelijk toegestaan is. Het
zelfde geldt voor het tot stand brengen 
van een Bluetooth®-verbinding tussen 
uw telefoon en het systeem in de auto. 

OPMERKING 

Laat uw mobiele telefoon niet achter in 
de auto. Als de temperatuur in het passa
gierscompartiment erg hoog is, kan de 
telefoon beschadigd raken. 

INFORMATIE 

• 	Onder de volgende omstandigheden 
werkt het systeem mogelijk niet. 

• De mobiele telefoon is uitgescha
keld. 

• De actuele locatie ligt buiten het 

communicatiegebied. 


• De mobiele telefoon is niet aange
sloten. 

• De batterij van de mobiele telefoon is 
bijna leeg. 

• 	Zelfs als uw mobiele telefoon zowel het 
handsfree-systeem als 
Bluetooth®- audioverbindingen onder
steunt, kan het zijn dat beide verbin
dingen niet tegelijkertijd gebruikt kun 
nen worden. 

• 	Als u tegelijkertijd gebruik maakt van 
de Bluetooth®audio- en handsfree
verbinding, kunnen zich de volgende 
problemen voordoen. 

• De Bluetooth®- verbinding kan 

worden onderbroken. 


• 	Bij het afspelen van muziek via de 
Bluetooth®- verbinding zijn bijgelui
den hoorbaar. 

I) Bluetooth® 
Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk 
van Bluetooth 81G. Inc. 

INFORMATIE 


Dit systeem ondersteunt de volgende 
functies. 

• 	Bluetooth®-specificatie 

Versie 1.1 of hoger 

(Aanbevolen: versie 2.0 + EDR of ho

ger) 


• 	Profiel 

• HFP (Hands Free Profile) 

Versie 1.0 of hoger 

(Aanbevolen : versie 1.5 of hoger) 


• OPP (Object Push Profile) 


Versie 1.1 


• 	PBAP (Phone Book Access Profile) 

Versie 1.0 

Als uw mobiele telefoon geen HFP-pro
fielondersteunt, kunt u hem niet als 
Bluetooth®- telefoon invoeren. Boven
dien kunt u in dat geval geen gebruik ma
ken van het OP- of PBA-profiel. 

TELEFOON EN INFORMATIE 

Wanneer u op de bovenstaande telefoon
toets drukt, kunt u de telefoon opnemen 
en opleggen zonder uw handen van het 
stuurwiel te nemen. 
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~ 	Type A 

~ 	Type B 

U kunt bovenstaande microfoon gebrui
ken om via de telefoon te praten. 

De stem van degene aan de andere kant 
van de lijn is te horen via de luidspreker 
voor. Als u gebeld wordt of als degene aan 
de andere kant van de lijn iets zegt, wordt 
het geluid van het audiosysteem of de 
stembegeleiding van het navigatiesysteem 
onderbroken. 

INFORMATIE 


• Wacht met praten tot degene aan de 
andere kant van de lijn is uitgepraat. 
Wanneer door elkaar heen gepraat 
wordt, kan het zijn dat het stemgeluid 
niet ontvangen wordt. (Dit wijst niet op 
een storing.) 

• Stel het volume van de ontvangen 
stem niet te hoog in. Anders klinkt er 
een echo en is de ontvangen stem 
hoorbaar buiten de auto. Spreek altijd 
duidelijk in de richting van de micro
foon. 

• 	Onder de volgende omstandigheden is 
het mogelijk dat degene met wie u belt 
uw stem niet hoort. 

• 	Er wordt op een slecht wegdek gere
den. (Geluid van de auto.) 

• 	Er wordt met hoge snelheid gereden. 

• 	Er is een portierruit geopend. 

• De ventilatieroosters zijn op de mi
crofoon gericht. 

• De aanjager maakt veel geluid. 

• 	Er is sprake van een neveneffect van 
het netwerk van de mobiele telefoon. 

-....,.....-

[IJ 	 Geeft de kwaliteit van de 
Bluetooth®-verbinding aan. 

Blauw geeft aan dat de Bluetooth®-verbin 
ding uitstekend is. 


Geel geeft aan dat de Bluetooth®-verbin

ding slecht is, waardoor de kwaliteit van het 

stemgeluid mogelijk verslechtert. 


: Er is geen verbinding met Bluetooth®. 

[IJ 	 Geeft aan hoe ver de batterij gela
den is. 

Leeg >4 	 .. Vol 

Dit wordt niet weergegeven als er geen 
Bluetooth®-verbinding is. 

De resterende hoeveelheid komt niet altijd 
overeen met de hoeveelheid die uw mobiele 
telefoon aangeeft . Afhan kelijk van het type 
telefoon wordt de lading van de batterij wel 
of niet weergegeven. Dit systeem is niet uit
gerust met een oplaadfunctie. 

m Geeft het ontvangstgebied aan. 

Rm wordt weergegeven wanneer u niet via 
het netwerk van uw eigen telefoonaanbie
der belt. 

Hm wordt weergegeven wanneer u via het 
netwerk van uw eigen telefoonaanbieder 
belt. 

Afhanke lijk van het type telefoon wordt het 
ontvangstgebied wel of niet weergegeven. 

TELEFOON EN INFORMATIE 

@] 	 Geeft de kwaliteit van het ontvan
gen signaal aan. 

al üII mi tm 
Slecht >4 .. Uitstekend 

De kwaliteit van de ontvangst komt niet al
tijd overeen met de kwaliteit van de ont
vangst van uw telefoon . 

Afhankelijk van het type telefoon wordt de 
kwaliteit van het signaal wel of niet weerge
geven. 

Wanneer de auto buiten het bereik van een 
mobiel netwerk is of zich bevindt op een 
locatie waar geen radiogolven kunnen door
dringen, wordt "Geen ontvangst" weergege
ven . 

In het display is een antenne voor de 
Bluetooth®-verbinding ingebouwd. In de 
volgende gevallen kan het zijn dat de 
aanduiding voor de Bluetooth®-verbin
ding geel wordt en de Bluetooth®-tele
foon niet functioneert. 

• 	 Uw mobiele telefoon ligt achter het 
display (achter de stoel , in het 
dashboardkastje of in het opbergvak in 
de middenconsole). 

• 	 Uw mobiele telefoon maakt contact met 
of is afgeschermd door metaal. 

Leg de Bluetooth®-telefoon op een plaats 
neer waar de aanduiding voor de kwaliteit 
van de Bluetooth-verbinding blauw is. 

......... 
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Over het telefoonboek van het systeem 

Van elke geregistreerde telefoon worden de 
volgende gegevens opgeslagen. Als er ver 
binding wordt gemaakt met een andere tele
foon, kunnen de opgeslagen gegevens niet 
worden bekeken. 

• 	 Gegevens uit het telefoonboek 

• 	 Spraak label 
• 	 Volledige oproepgeschiedenis 

• 	 Snelkiezen 
Als u de telefoon wist, worden ook 
bovenstaande gegevens gewist. 

Wanneer u afstand doet van uw auto: 

Wanneer u het handsfree-systeem ge
bruikt, wordt een groot aantal persoonlij 
ke gegevens geregistreerd. Initialiseer 
uw gegevens wanneer u afstand doet 
van uw auto. (Zie " .Persoonlijke gege
vens verwijderen" op bladzijde 290.) 

Als u de gegevens hebt geïnitialiseerd , kunt 
u de gegevens nooit meer oproepen. Let 
dus goed op wanneer u de gegevens initia
liseert. 

U kunt de volgende gegevens in uw sys
teem initialiseren. 

• 	 Gegevens uit het telefoonboek 

• 	 Gegevens van de oproepgeschiedenis 

• 	 Gegevens met betrekking tot snelkiezen 

• 	 Gegevens met betrekking tot 
spraaklabels 

• 	 Gegevens Bluetooth®-telefoon 

• 	 Instelling geluidsvolume 

• 	 Details over de instellingen 

- Invoeren van een 

Bluetooth®-telefoon 


Om het handsfree-systeem te kunnen 
gebruiken, dient uw telefoon in het sys
teem te worden ingevoerd. Zodra uw te
lefoon is geregistreerd, kunt u handsfree 
bellen. 

Als u nog geen Bluetooth®-telefoon hebt 
geregistreerd, moet u eerst uw telefoon re
gistreren volgens de volgende procedure. 

Zie ". Een Bluetooth®-telefoon verbinden" op 
bladzijde 304 voor extra registratie tijdens 
het registreren. 

~'CLOSE 

~=	~ 

1. 	 Druk op de toets INFO TEL. 

Informatie 

t1 D ~'~.,
'';''00' "~;':' " • • •.. 

~ .{;..-._~-,--.:.-:. ~~~::.-i~~~·~~:_~.. -=-_ ...< .._._.... 
N5001GI 

2. 	 Kies "Telefoon". 

~ 
TELEFOON EN INFORMATIE 

3. Kies "Ja" om uw telefoon met het 
systeem te verbinden. 

BIu.!~o~~~-ver~~~~i_~,~L. __ ~_~.~._ 
Alleen indien veilig en legaal. liI!!IIII 

Sluit uw telefoon aan. 

Toestelnaam : CAR MULTIMEDIA 

Toesteladres : 0016FED562BF 

Wachtwoord : 1212 

Voer het wachtwoord in uw telefoon in. 
011 

4. Voer als dit scherm wordt weergege
ven het op het scherm weergegeven 
wachtwoord in de telefoon in. 

Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon gele
verde handleiding voor meer informatie 
over de werking van de telefoon. 

Kies Annuleren om te annuleren. 

Bluetooth-verbinding succesvol. 

5. Dit scherm wordt weergegeven wan
neer er verbinding is gemaakt. 

Wanneer u de telefoon opnieuw gebruikt, 
hoeft u hem niet opnieuw toe te voegen. 

Bluetooth-verbinding mislukt 
Controleer het wachtwoord 
en uw telefooninstellingen . 

.... ~~.:~! ~~~ r~'.::' 
~ ~ •• l." I. '"
~. - ',",.
"'

Wanneer dit scherm verschijnt, volgt u de 
aanwijzingen op het scherm om het op
nieuw te proberen . 
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• 	 Verbinding maken met een 
Bluetooth®-telefoon 

AUTOMATISCH 

De automatische verbinding wordt inge
schakeld wanneer u uw telefoon regis
treert. Schakel deze optie altijd in en 
zorg ervoor dat er verbinding kan 
worden gemaakt met de Bluetooth®-tele
foon. 

~ Bluetooth-verbinding succesvol. I 

ma 


Als het contact in stand ACC of AAN 
staat, zoekt het systeem naar ingevoerde 
mobiele telefoons die zich in de buurt 
van het systeem bevinden. 

Vervolgens wordt automatisch verbin
ding gemaakt met de laatst aangesloten 
telefoon. 

Daarna wordt weergegeven welke ver
binding tot stand is gebracht. 

Dit scherm verschijnt als er voor het eerst 
verbinding wordt gemaakt met de 
Bluetooth®-telefoon nadat het contact in de 
stand ACC of AAN is gezet. 

INFORMATIE 

Het kan enige tijd duren voordat verbin
ding is gemaakt met de telefoon als tege
lijkertijd via Bluetooth®muziek wordt af
gespeeld. 

TELEFOON EN INFORMATIE 

HANDMATIG 


Wanneer de automatische verbinding is 

mislukt of de "Energie handsfree" is uit 

geschakeld, dient u handmatig de 

Bluetooth®verbinding tot stand te bren

gen. 


1. 	 Druk op de toets INFO TEL. 

2. 	 Kies "Telefoon". 

3. Kies "Telefoon aansluiten". 

4. Kies "Energie handsfree" of selecteer 
de aan te sluiten telefoon. 

Bluetooth-verbinding 

Alleen indien veilig en legaal. .. 

Toestelnaam : WS4T ~ Toesteladres : OOOOA071193E 

NS010GI 

5. Het scherm "Bluetooth*-verbinding" 
wordt weergegeven. 

*. 	 Bluetooth is een geregistreerd handels
merk van Bluetooth SIG. Inc. 

Telefoon W54T DJ OllJ Toull '" 

Tel. nr.: Een telefoonnummer invoeren _ 

Bluetooth-verbinding succesvol. 

6. 	 Dit scherm wordt weergegeven wan
neer er verbinding is gemaakt. 

U kunt nu uw Bluetooth®-telefoon gebrui
ken. 

.... 
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Wanneer u de telefoon aansluit terwijl 
via Bluetooth® muziek wordt afgespeeld 

Dit scherm wordt weergegeven en het af
spelen van muziek via Bluetooth® wordt tij 
delijk onderbroken. 

• 	 Opnieuw verbinding maken met de 
Bluetooth®-telefoon 

Als de verbinding met de 
Bluetooth®-telefoon wegvalt terwijl het 
contact in stand ACC of AAN staat, pro
beert het systeem automatisch opnieuw 
verbinding te maken met de 
Bluetooth®-telefoon. In dit geval wordt 
het resultaat niet weergegeven. 

Als de verbinding met de Bluetooth®-tele
foon met opzet wordt verbroken (bijvoor
beeld wanneer u de telefoon uitzet), wordt 
deze functie niet uitgevoerd. Maak op een 
van de volgende manieren verbinding. 

• 	 Selecteer opnieuw de 
Bluetooth®-telefoon. 

• 	 Voer de Bluetooth®-telefoon in. 

....,.......... 

2. Kies "Telefoon" . 

- Bellen met de 
Bluetooth®-telefoon 

Na het invoeren van de Bluetooth®-tele
foon kunt u handsfree bellen. U kunt op 
de volgende 6 manieren bellen. 

• 	 Via intoetsen nummer 

U kunt iemand bellen door het telefoon
nummer in te toetsen. 

1. 	 Druk op de toets INFO TEL. 

U kunt ook op .. op het stuurwiel drukken 
om het scherm ''Telefoon'' weer te geven. 

TELEFOON EN INFORMATIE 

3. Voer met behulp van de cijfertoetsen 
het gewenste telefoonnummer in. 

Elke keer dat u de toets G kiest, wordt 

het laatst ingevoerde cijfer gewist. 

Wanneer u Weer belln kiest, wordt het 
nummer dat u het laatst gebeld hebt, inge
voerd . 

Kies ~ of druk op .. op het stuur. 

~ 
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1. Kies "Contacten". 

TELEFOON EN INFORMATIE 

• Via telefoonboek 

U kunt de gegevens uit het telefoonboek 
van uw mobiele telefoon gebruiken om 
te bellen. 

Het systeem beschikt over één telefoon
boek per telefoon. U kunt maximaal 
1.000 telefoonnummers opslaan per tele
foonboek. 

2. Selecteer de gewenste gegevens uit 
de lijst. 

3. Selecteer het gewenste nummer uit 
de lijst. 

Kies l1iJ of druk op .. op het stuur. 

TELEFOON EN INFORMATIE 

Als het telefoonboek geen gegevens be
vat 

1. Kies "Contacten" . 

2. Kies "Ja" als u nieuwe contactperso
nen vanuit uw mobiele telefoon wilt 
doorsturen naar het systeem. 

Kies "Nee" als u het telefoonboek wilt 
bewerken. 

• Via snel kiezen 

U kunt bellen door gebruik te maken van 
vastgelegde telefoonnummers die in het 
telefoonboek geselecteerd kunnen 
worden. (Zie " .Invoeren van snelkies
nummers" op bladzijde 321 voor meer 
informatie over het invoeren van snel
kiesnummers.) 

1. Kies "Snelkiezen" . 

2. Kies het nummer dat u wilt bellen. 

U kunt naar de andere pagina 's gaan 
door "Snelkiesnr. 2" of "Snelkiesnr. 3" te 
kiezen. 

.... 
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• 	 Via oproepgeschiedenis 

U kunt via oproepgeschiedenis bellen. 
De oproepgeschiedenis heeft 4 functies: 

Alle: alle nummers die opgeslagen 
zijn 

Gemist: gemiste oproepen 

Ontvangen: ontvangen oproepen 

Gebeld : door u gebelde nummers 

1. Kies " Oproep-info" . 

2. 	 Selecteer de gewenste gegevens uit 

de lijst. 


Kies als de lijst wordt weergegeven "Alle", 

"Gemist", "Ontvangen" of "Gebeld". 


Oproepgeschiedenis To'III.:II[D O!! 

(. 1 Q) Ol/Ol 05:11 

til MIKE 

0909193#### 

iC9ntact toevo~gen i Contact bijwerken I ~ t 
NS025G1 

3. Kies ~ of druk op ~ op het stuur. 

U kunt bellen via het laatst gebelde num
mer in de oproepgeschiedenis. 

1. Druk op ~ op het stuurwiel om het 
scherm "Telefoon" weer te geven. 

2. Druk op ~ op het stuurwiel om het 
scherm "Oproepgeschiedenis" weer te 
geven. 

3. Druk op ~ op het stuurwiel om het 
laatste nummer in de oproepge
schiedenis weer te geven. 

4. 	 Kies ~ of druk op ~ op het 

stuurwiel om het laatste nummer van de 
oproepgeschiedenis te bellen. 

• 	 Wanneer u via het telefoonboek belt, 
wordt de naam (indien geregistreerd) 
weergeg even. 

• 	 Wanneer u vaker hetzelfde nummer 
belt, wordt het nummer maar één keer in 
de lijst opgeslagen . 

• 	 Wanneer een oproep wordt ontvangen 
van een nummer dat in het telefoonboek 
is geregistreerd, dan worden de naam 
en het nummer weergegeven . 

• 	 Oproepen zonder nummerweergave, 
zoals wanneer u vanuit een telefooncel 
wordt gebeld , worden niet in het sys
teem opgeslagen. 

• 	 Afhankelijk van de mobiele telefoon die 
u hebt, kan het zijn dat een internatio
naal nummer niet wordt gebeld . 

• 	 Via spraakherkenning 

>Telefoon

'~-----;;'I'::~:::~~ 

.: Bel len op naam 

.~ Opnieuw bellen 

~ Oproepges,'h 'edems 

I_ Anllu)rn I 
N5026GI 

U kunt iemand opbellen met behulp van 
een gesproken opdracht. (Zie "Spraak
commandosysteem" op bladzijde 51 
voor de werking en bediening van 
spraakherkenning.) 

De procedure "Bellen via naam" wordt hier
onder uitgelegd. 


Andere belprocedures werken volgens het

zelfde principe. 
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BELLEN VIA NAAM 

U kunt iemand opbellen door een 
spraaklabel op te geven die in het tele
foonboek geregistreerd staat. Zie 
"Spraaklabel instellen" op bladzijde 327 
voor het instellen van spraakherkenning. 

Voorbeeld: MIKE bellen . 

>Bellen op naam c... 
i? ( Opgeslagen naam)GiJ 	 ..- Voorbeeld 

KEN j 
EMIRY 

NANCY 

I_ Aonulrn I 
~ 

U: 	 Druk op de spraaktoets. 

Systeem: 	 "Zeg na de piep een 
commando." "Piep." (pieptoon) 

U: 	 ''Telefoon'' 

Systeem: 	 "Telefoon" "Zeg na de piep een 
commando." "Piep." (pieptoon) 

U: 	 "Bellen op naam" 

Systeem: 	 "Bellen op naam" "Zeg de 
opgeslagen naam." "Piep." 
(pieptoon) 

U: "MIKE." 


Systeem: "MIKE." "Druk op de knop 

"afhaken" om te bellen . Of zeg 
"Bellen"." "Piep." (pieptoon) 

U: 	 "Bellen" 

Systeem: "Bellen" 


Nu kunt u MIKE bellen. 


Bellen zonder spraakherkenning 


Zodra het nummer wordt weergegeven, 


kunt u ook bellen door op .. op het stuur

wiel te drukken of Bellen te kiezen. 


Spraakherkenning uitschakelen 


U kunt de spraakherkenning op de vol

gende manier uitschakelen. 


• 	 Houd de spraaktoets ingedrukt. 

• 	 Druk op "ii' op het stuurwiel. 

• 	 Kies Annulrn . (Behalve voor het erken
nen van de opdracht.) 

• 	 Zeg "Annuleren". 

• Bellen via POI* 

Informatie mOiiJ "f,ull.:lI 

Naam : GRAND PlACE 

Adres : GRANo.PLACE 
BRUXElliS, B 

J 
Positie: N50· S0 '4S" E 4°21' 7" 

Telefoonnr.: 111222####... _ 

NS028G1 

U kunt iemand opbellen door ~ te kie


zen wanneer dit op het scherm van het 

navigatiesysteem verschijnt. (Zie INFOR

MATIE POl op bladzijde 42 voor meer in

formatie.) 


*: Nuttig(e) adres(sen) 


TELEFOON EN INFORMATIE 

- Ontvangen van oproepen 
op de Bluetooth®-telefoon 

Oproep m OE "f,111I 

Ontvangen oproep ~ 
lIi MIKE 	 -. '.:fI.-. :. "-tE 

0909193#111111 -~ 

0" ))
II UUIII :I.'I', a [SJ 

NS029G 1 

Wanneer er een oproep wordt ontvan
gen, wordt dit scherm weergegeven en 

klinkt er een geluidssignaal. Kies ~ of 

druk op .. op het stuur om te spreken. 

De oproep niet beantwoorden: 

Kies ~ of druk op "ii' op het stuur

wiel. 

Het volume van de ontvangen oproep 
instellen: 
Kies - of + of gebruik de volumetoets 
op het stuur. 

Afhankelijk van de mobiele telefoon die u 
hebt, wordt bij een internationale oproep de 
naam van degene aan de andere kant van 
de lijn mogelijk niet juist weergegeven. 
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- Praten via de 
Bluetooth®-telefoon 

Oproep m O!D "f.'uil 
~---~.~ 

-
In gesprek 00 :00:04 

lil MIKE 
0-9 

0909193#### 
IDempen 

Opr. 

• 
'. )>> 

1111111 111 
OOppJJ.a1. 

~ 
NS030G I 

Als u via de telefoon aan het praten bent, 
wordt dit scherm weergegeven. Op het 
scherm kunnen onderstaande handelin
gen worden uitgevoerd. 

Instellen van het volume van degene aan 
de andere kant van de lijn: 

Kies - of + of gebruik de volumetoets 
op het stuur. 

De telefoon ophangen: 

kies ~ of druk op "W op het stuur
wiel. 

Uw stem dempen: 
kies Dempen. 

Nummers invoeren: 
kies 0-9. 

Doorsturen van een gesprek: 
kies Opr. doorschak.. 

Als u overschakelt van bellen met uw mo
biele telefoon naar handsfree bellen, wordt 
het handsfree-scherm weergegeven en 
kunt u dit gebruiken. 

Afhankelijk van de mobiele telefoon die u 
hebt, kunnen de wijze en werking van het 
doorschakelen verschillen. 

Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon gele
verde handleiding voor meer informatie 
over de werking van de telefoon . 

Als u "0-9" kiest 

Toets het gewenste nummer in. 

De telefoon ophangen: 

kies ~ of druk op "W op het stuur

wiel. 

...,.... 
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Als u een nummer uit het telefoonboek 
belt waaraan een doorkiescode is toege
voegd, verschijnt dit scherm. (Als er 
geen doorkiescode is toegevoegd, 
worden "Zndn" en "Stop" niet weergege
ven.) 

Controleer het nummer dat op het 
scherm wordt weergegeven en kies 
"Zndn". De doorkiescode wordt verzon
den. 

Wanneer u de toets Stop kiest, wordt deze 
functie afgesloten en verschijnt het scherm 
voor een normaal telefoonnummer. 

De telefoon ophangen: 

kies ~ of druk op "W op het stuur

wiel. 

De doorkiescode bestaat uit een letter 
(p of w) en de code zelf, en wordt achter het 
telefoonnummer weergegeven. 
(Bijv. 056133w0123p#1 * ) 

U kunt dit doen voor bijvoorbeeld uw ant
woordapparaat of de telefoon service van 
uw bank. U kunt het telefoonnummer en het 
codenummer in het telefoonboek opslaan. 

• Inkomende oproep tijdens een tele
foongesprek 

Als tijdens het praten het gesprek door 
een derde wordt onderbroken, wordt dit 
scherm weergegeven. 

Kies ~ of druk op .. op het stuurwiel 

om het gesprek naar die persoon over te 
schakelen. 

Kies ~ of druk op "W op het stuurwiel 

om de oproep te weigeren. 
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Elke keer dat u ~ kiest of op .. op het 

stuurwiel drukt, wordt het gesprek overge
schakeld naar de nieuwe oproep. 

Als uw mobiele telefoon geen HFP Versie 
1.5 ondersteunt, is deze functie niet be
schikbaar. 

INFORMATIE 

De werking van inkomende oproepen tij
dens een telefoongesprek is afhankelijk 
van uw provider en uw mobiele telefoon. 

DECLARATION OF CONFORMITY 
Directive 1999/5/EC(R& TTE) 

Manufacturer or 
Authorized representative : AISIN AW CORPORATION 

Address : 6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan 

We deciare on our sole responsibility, that the following product: 


- Kind of equipment : Car Navigation System 


- Type-designation : EA08A06 


is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TTE. 


-Health and safety requirements pursuant to § 3(1)a : 

Applied Standard(s) or other means of providing conformity: 

IEC 60950-1 : 2001, First Edition and 
EN60950-1 : 2001 +A 11 : 2004 

·Protection requirements concerning EMC § 3(1 )b: 
Applied Standard(s) or other means of providing conformity: 

EN 300 440·1 V1.3.1 : 2001-09 EN 300 440·2 V1.1.2: 2004·07 
EN 301 489·1 V1. 6. 1 : 2005-09 EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002·08 
EN 301 489·17 V1.2.1 : 2002·08 
EN 300 328 V1.7.1 : 2006·10 

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2): 
Applied Standard(s) or other means of providing conformity: 

EN 300 220·1 V2.1.1 :2006-04 
EN300 220·2 V2.1.2 :2007·06 

CE Marking ; 

CE 

Japan 05.2008 

Place and date of issue 

.......... 
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AISIN AW CORPORATION timto prohlasuje, ze tento EA08A06 je ve shodè se základnimi 
pozadavky a dalsimi pFislusnymi ustanovenimi smèrnice 1999/5/ES. 

Undertegnede AISIN AW CORPORATION erklrerer herved, at f01gende udstyr EA08A06 
overholder de vresentlige krav og 0vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Hiermit erklärt AISIN AW CORPORATION , dass sich das Gerät EA08A06 in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Käesolevaga kinnitab AISIN AW CORPORATION seadme EA08A06 vastavust direktiivi 
1999/5/EÜ pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

Hereby, AISIN AW CORPORATION , declares that this EA08A06 is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Por medio de la presente AISIN AW CORPORATION declara que el EA08A06 cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables 0 exigibles de la Directiva 
1999/5/CE. 

ME THN nAPOYrAAISIN AW CORPORATION LlHAONEI OTI EA08A06 LYMMOP<l:lONETAI 
npOL TIL OYLIOLlEIL AnAITHLEIL KAl TIL AOlnEL LXETIKEL LlIATA:::EIL THL OLlHrlAL 
1999/5/EK. 

Par la présente AISIN AW CORPORATION déclare que I'appareil EA08A06 est conforme aux 
exigences essentielIes et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Con la presente AISIN AW CORPORATION dichiara che questo EA08A06 è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalia direttiva 1999/5/CE. 

Ar so AISIN AW CORPORATION deklarë, ka EA08A06 atbilst DirekUvas 1999/5/EK bütiskajäm 
prasïbäm un citiem ar to saistnajiem noteikumiem. 

Siuo AISIN AW CORPORATION deklaruoja, kad sis EA08A06 atitinka esminius reikalavimus ir 
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Hierbij verklaart AISIN AW CORPORATION dat het toestel EA08A06 in overeenstemming is 
met de essentiële eÎsen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

Hawnhekk, AISIN AW CORPORATION ,jiddikjara li dan EA08A06 jikkonforma mal-fltigijiet 
essenzjali u ma prowedimenti oflrajn relevanti Ii hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

I 

Alullrott, AISIN AW CORPORATION nyilatkozom, hogy a EA08A06 megfelel a vonatkozó 
alapvetö követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elöirásainak. 

Niniejszym AISIN AW CORPORATION oswiadcza, ze EA08A06 jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz pozostalymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

AISIN AW CORPORATION declara que es te EA08A06 está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposiçöes da Directiva 1999/5/CE. 

AISIN AW CORPORATION izjavlja, da je ta EA08A06 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 

relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES. 

AISIN AW CORPORATION tYmto vyhlasuje, ze EA08A06 spfr'ia základné poziadavky a vsetky 

prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

AISIN AW CORPORATION vakuuttaa täten että EA08A06 tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Härmed intygar AISIN AW CORPORATION att denna EA08A06 star I överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgar av direktiv 

1999/5/EG. 

Hér meö Iysir AISIN AW CORPORATION yfir pvi aö EA08A06 er i samrremi viö grunnkröfur og 

aörar kröfur, sem geröar eru i tilskipun 1999/5/EC. 

AISIN AW CORPORATION erklrerer herved at utstyret EA08A06 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og 0vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
Directive 1999/5/EC(R& TTE) 

Manufacturer or 


Authorized representative : AISIN AW CORPORATION 


Address : 6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan 

We deciare on our sole responsibility, that the following product: 

- Kind of equipment : Car Navigation System 

- Type-designation : EA08A10 

is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TIE. 

-Heallh and safety requirements pursuant to § 3(1)a : 
Applied Standard(s) or other means of providing confonmity: 

IEC 60950-1 : 2001, First Edition and 
EN60950-1 : 2001 +A 11 : 2004 

-Protection requirements concerning EMC § 3(1 )b: 
Applied Standard(s) or other means of providing conformity: 

EN 300 440-1 V1.3.1 : 2001-09 EN 300 440-2 V1.1.2: 2004-07 
EN 301489-1 V1.6.1 : 2005-09 EN 301489-3 V1.4.1 : 2002-08 
EN 301489-17 V1.2.1 : 2002-08 
EN 300 328 V1. 7.1 : 2006-10 

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2): 
Applied Standard(s) or other means of providing conformity: 

EN 300220-1 V2.1.1 :2006-04 
EN300 220-2 V2.1.2 :2007-06 

CE Marking; 

CE 

AISIN AW CORPORATION timto prohlasuje, ze tento EA08A10 je ve shode se základnimi 
pozadavky a dalsimi pfislusnymi ustanovenimi smernice 1999/5/ES. 

Undertegnede AISIN AW CORPORATION erklrerer herved, at ff1Jlgende udslyr EA08A10 
overholder de va3sentlige krav og f1Jvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Hiermit erklärt AISIN AW CORPORATION ,dass sich das Gerät EA08A10 in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Käesolevaga kinnitab AISIN AW CORPORATION seadme EA08A10 vastavust direktiivi 
1999/5/EÜ pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

Hereby, AISIN AW CORPORATION , declares that this EA08A10 is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Por medio de la presente AISIN AW CORPORATION declara que el EA08A10 cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables 0 exigibles de la Directiva 
1999/5/CE. 

ME THN nAPOYLAAISIN AW CORPORATION .D.HI\ONEI OTI EA08A10 LYMMOP<llONETAI 
npOL TIL OYtIO.D.Elt AnAITHtEIL KAl TIL 1\0lnEt D<ETIKEL .D.IATA:::Elt THL O.D.HrlAL 
1999/5/EK. 

I 

IPar la présente AISIN AW CORPORATION déclare que I'appareil EA08A10 est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

I 

Con la presente AISIN AW CORPORATION dichiara che questo EA08A10 è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalia diretliva 1999/5/CE. 

Ar so AISIN AW CORPORATION deklarë, ka EA08A10 at bil st Direktïvas 1999/5/EK büliskajäm 
pras1bäm un citiem ar to saistïtajiem noteikumiem. 

Siuo AISIN AW CORPORATION deklaruoja, kad sis EA08A 10 atitinka esminius reikalavimus ir 
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Japan 05.2008 
Place and date of issue 
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Hierbij verklaart AISIN AW CORPORATION dat het toestel EA08A10 in overeenstemming is 
met de essentil~le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

I 

Hawnhekk, AISIN AW CORPORATION , jiddikjara Ii dan EA08A 10 jikkonforma mal-ntigijiet 
essenzjali u ma prowedimenti onrajn relevanti li hemm fid-Dirreltiva 1999/5/EC. 

Alulfrolt, AISIN AW CORPORATION nyilatkozom, hogya EA08A10 megfelel a vonatkozó 
alapvetö követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elöirásainak. 

Niniejszym AISIN AW CORPORATION oswiadcza, ze EA08A10 jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz pozostalymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

AISIN AW CORPORATION declara que este EA08A 10 está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposiçöes da Directiva 1999/5/CE. 

AISIN AW CORPORATION izjavlja, da je ta EA08A10 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES. 

AISIN AW CORPORATION tymto vyhlasuje, ze EA08A10 splna základné poziadavky a vsetky 
prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

AISIN AW CORPORATION vakuuttaa täten että EA08A10 tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Härmed intygar AISIN AW CORPORATION alt denna EA08A10 star I överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgar av direktiv 
1999/5/EG. 

Hér meö Iysir AISIN AW CORPORATION yfir pvi aó EA08A10 er i samrcemi vió grunnkröfur og 
aórar kröfur, sem geröar eru i tilskipun 1999/5/EC. 

AISIN AW CORPORATION erklcerer herved at utstyret EA08A10 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og 0vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

._- - -_ 

...,.....
TELEFOON EN INFORMATIE 

Kalender met memo 
U kunt op de kalender memo's voor bepaal
de datums invoeren . Wanneer het systeem 
is ingeschakeld , informeert het u over de 
geregistreerde memo's. (Zie bladzijde 29.) 

Wanneer de memo met informatie over de 
locatie is opgeslagen , kan de memo ook 
worden gebruikt voor routebegeleiding. 

~ ===:y~ ~ 

~'CLOSE 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

Informatie 
___ :.~~~c,.-.~-~ 

,fÎ tJ~ 
Telefoon Ka lender ~ 

NS007TC 

2. Kies "Kalender". 

Op dit scherm wordt de actuele datum ge
markeerd . 

;~ of ~: wijzigen van de maand. 

lID of [IJ : wijzigen van het jaar. 

Vandaag: Voor het weergeven van de ac
tuele maandkalender (als een andere 
maand wordt weergegeven). 

Lijst: Voor het weergeven van de lijst met 
geregistreerde memo's. (Zie "Memolijst" op 
bladzijde 154.) 

Als u een datum kiest op het scherm 
"Kalender" , wordt het scherm "Memo" 
weergegeven. 
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U kunt memo's wijzigen met behulp van de 
toets "Lijst" . (Zie "Wijzigen van een memo" 
op bladzijde 153.) 

Memo toevgn: Om een memo toe te voe
gen. (Zie ''Toevoegen van een memo" op 
bladzijde 152.) 

Markrn ~ : Om de kleur van het merkteken 
dat naast de datum wordt weergegeven te 
wijzigen. Kies voor de standaard kleur de 
toets Geen op het scherm "Kleur marke
ring". 

Datum ti : Om de kleur van de datum te 
wijzigen. 

Vorige dag: Om naar het scherm "Memo" 
van de vorige dag te gaan. 

Vandaag: Om naar het scherm "Memo" van 
vandaag te gaan. 

Volgende: Om naar het scherm "Memo" 
van de volgende dag te gaan. 

- Toevoegen van een memo 
Wanneer een memo is toegevoegd, infor
meert het systeem u over de geregistreerde 
memo als het systeem op de datum van de 
memo wordt ingeschakeld. (Zie bladzijde 
29.) 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Kalender" op het scherm "In
formatie" . 

3. Kies de datum van de toe te voegen 
memo op het scherm " Kalender" . 

4. Kies "Memo toevgn". 

U kunt maximaal 100 memo's toevoegen. 

5. Kies " Memo". 

TELEFOON EN INFORMATIE 

6. Voer de tekst in met behulp van de 

toetsen. 

U kunt maximaal 24 karakters invoeren . 


Kies na het invoeren van de tekst OK 

rechts onder op het scherm. 


7. Kies "Locatie" voor het noteren van 
informatie op de memo. 

Er wordt een scherm weergegeven dat 
overeenkomt met het zoekscherm voor de 
bestemming. Volg dezelfde procedure als 
bij het zoeken van een bestemming. 
(Zie "Zoeken van bestemming" op 
bladzijde 59.) 

- Wijzigen van een memo 
U kunt de geregistreerde memo bewerken. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Kalender" op het scherm " In
formatie". 

3. Kies de datum van de te bewerken 
memo op het scherm "Kalender". 

4. Kies de memo die u wilt wijzigen. 

Ili$:~~ ' o;'IN:N':ER'·t~:.:"'.::1 

5. Kies het onderwerp dat u wilt wijzi 
gen. 


Memo: Om een memo te bewerken. 

(Zie "Toevoegen van een memo" op bladzij

de 152.) 


Locatie: Om een geregistreerde locatie te 
wijzigen . (Zie ''Toevoegen van een memo" 
op bladzijde 152.) 

Invren (!): Om de geregistreerde locatie als 
een bestemming in te stellen. (Zie "Starten 
van routebegeleiding" op bladzijde 81.) 

Verwijderen: Voor het wissen van de me
mo. 
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- Memolijst 
Als u een criterium instelt, kunt u een me
molijst weergeven. 

1. 	 Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Kalender" op het scherm "In
formatie". 

3. Kies "Lijst" op het scherm "Kalen
der". 

Zoeken in lijst ~ 
Zoekconditie instellen. 

De~ew~k [ . Oe~e rnpand .1 
[' . TQelwm~t ·1 [0 VerledeJ1 ~ 1 

1<= l>.lIes~ ~ I I ~ Periode ""I 
NS016TC 

4. 	 Voer het gewenste zoekcriterium in 
om een lijst van de memo's op te stellen. 

Deze week: Voor het weergeven van de 
memolijst van deze week. 

Deze maand: Voor het weergeven van de 

memolijst van deze maand. 


Toekomst: Voor het weergeven van de lijst 

met toekomstige memo's. 


Verleden: Voor het weergeven van de lijst 

met eerdere memo's. 


Alles: Voor het weergeven van de lijst met 

alle memo's. 


Periode: Voor het weergeven van de me

molijst van een specifieke periode. 

(Zie bladzijde 155.) 


5. Als u de memo wilt wissen en/of wij 

zigen, drukt u op de toets van de desbe

treffende memo. 


Alles wissen: Voor het wissen van alle 

weergegeven memo's. 


Er wordt een bericht weergegeven. 


6. Kies "Ja" om te wissen. Kies "Nee" 

om het wissen te annuleren. 


TELEFOON EN INFORMATIE 

• 	 Memo's weergeven van een specifie
ke periode 

1. Kies "Periode" op het scherm "Zoe
ken in lijst". 

Periode 	 ~ 
O/M/ J •• I •• I 20" - •• I .. I 20" 

~ 
2. 	 Voer de periode in met behulp van de 

cijfertoetsen. 


U kunt zoeken in de periode van 1 januari 

2008 tot en met 31 december 2027. 


3. 	 Kies OK nadat u de periode hebt in

gesteld. 


Het scherm "Memolijst" zal worden weerge

geven. 


155154 



T 
TELEFOON EN INFORMATIE 	 AUDIOSYSTEEM 

HOOFDSTUK 6 

AUDIOSYSTEEM 

• Korte uitleg ....... . ...... . . . ... . ... . ................ .. ... 158 


• Gebruik van audiosysteem 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160 

Basishandelingen ........ ........... .. ... . ... . ... . ... . . 160 

Bediening van radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 

Bediening van CD-speler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

Bediening van geluidsbibliotheek ................... . ..... 181 

Bediening van Bluetooth®-audiosysteem ........ . ... . ..... 200 


• Afstandsbediening audio 	 .. . ....... . ... . ............ . . .. . 207 

Stuurwieltoetsen ................. . ... . ... . ..... .. ...... 207 


• Bedieningstips audiosysteem .................... . .. . . ... . . 208 


156 
 157 


I 



AUDIOSYSTEEM 

Korte uitleg 
Het kiezen van bijvoorbeeld een voorkeuzezender en het afstellen van de balans gebeurt via 
het touchscreen. Druk op de toets AUDIO om het audioscherm weer te geven. 

N6001PNI 

DJ 	 Scherm met functietoetsen 
Kies de toetsen op het scherm om de 
radio , de CD-speler, de geluidsbiblio
theek, Bluetooth®-audio of AUX te be
dienen. Zie bladzijde 161 voor meer 
informatie. 

[IJ 	 Tabs functiemenu 
Kies de tabs op het scherm om de ra
dio, de CD-speler, de geluidsbiblio
theek, Bluetooth®-audio of AUX te be
dienen. Zie bladzijde 161 voor meer 
informatie. 

@] 	 Knop TUNE·FILE 
Draai deze knop om af te stemmen op 
een hogere of lagere frequentie of te 
scrollen door de bestandenlijst. Zie 
bladzijde 166 en 178 voor meer in
formatie. 

@] 	 Toets ~ ·CLOSE 
Druk op deze toets om het display te 
sluiten. Zie bladzijde 172 en 173 voor 
meer informatie. 

AUDIOSYSTEEM 

@] Toets AUDIO 
Druk op deze toets om het audio
scherm op te roepen. Zie bladzijde 161 
voor meer informatie. 

@] Toets TA 
Druk op deze toets om naar een zen
der te zoeken die geregeld verkeersin
formatie uitzendt. Zie bladzijde 168 
voor meer informatie. 

m Toets HDD AUX 
Gebruik deze toets om de geluidsbi
bliotheek, Bluetooth®-audio of AUX te 
activeren. Zie bladzijde 161 , 165, 184 
en 204 voor meer informatie. 

00 	 Toets CD 
Druk op deze toets om de CD-speler 
te activeren. Zie bladzijde 161 en 171 
voor meer informatie. 

rn 	 Toets FM 
Druk op deze toets om een FM-zen
der te kiezen. Zie bladzijde 161 en 166 
voor meer informatie. 

ffQI 	 Toets AM DAB 
Druk op deze toets om een MW - of 
DAB*-zender te kiezen. Zie bladzijde 
161 en 166 voor meer informatie. 

*. 	 Voor DAB-zenders is een DAB - tuner 
nodig. Neem contact op met uw Toyota
dealer of erkende reparateur. 

[TI] 	 Toets SEEK/TRACK 
Druk op 1\ of v om naar een station 
met een hogere of lagere frequentie te 
gaan, of het volgende of vorige mu
ziekstuk of bestand te kiezen. Zie blad
zijde 167, 174, 177 en 205 voor meer 
informatie. 

~ 	Knop PWR·VOL 
Druk op deze knop om het audiosys
teem in of uit te schakelen. Draai aan 
deze knop om het volume te regelen. 
Zie bladzijde 161 voor meer informatie. 

§ 	 Knop PWR·VOL 
Druk op deze knop om het audiosys
teem in of uit te schakelen. Draai aan 
deze knop om het volume te regelen. 
Zie bladzijde 161 voor meer informatie. 

~ Toets SEEK/TRACK 
Druk op 1\ of V om naar een station 
met een hogere of lagere frequentie te 
gaan, of het volgende of vorige mu
ziekstuk of bestand te kiezen. Zie blad
zijde 167, 174, 177 en 205 voor meer 
informatie. 
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Gebruik van audiosysteem
- Basishandelingen 

In dit deel worden een aantal basishandelin (a) Spraakcommandosysteem (b) In- en uitschakelen systeem (c) Andere functies selecteren 
gen uitgelegd die betrekking hebben op uw 
Toyota-audiosysteem. Mogelijk zijn niet alle 
genoemde onderwerpen van toepassing op 
uw systeem. 

Uw audiosysteem werkt als het contact in 
stand ACC of AAN staat. 

OPMERKING 

Laat het aUdiosysteem niet langer inge
schakeld dan nodig is wanneer het hybri
desysteem is uitgeschakeld, om te voor
komen dat de 12V-accu ontladen raakt. 

o 

U kunt het spraakcommandosysteem 
bedienen door op de bovenstaande toets 
te drukken. 

Zie bladzijde 51 en 54 voor de bediening 
van het spraakcommandosysteem en de 
lijst met commando's. 

AUDIO: Druk op deze toets om de scherm 
toetsen van het audiosysteem (stand audio
regeling) weer te geven. 

PWR VOL: Druk op deze knop om het 
audiosysteem in en uit te schakelen. Draai 
deze knop om de geluidssterkte in te stel
len. Het audiosysteem zal bij het inschake
len de laatst ingestelde functie activeren. 

U kunt ervoor zorgen dat het systeem na 
het scherm "Audio" automatisch naar het 
vorige scherm terugkeert. Zie SCHERMEN 
VOOR ALGEMENE INSTELLINGEN op 
bladzijde 286 voor meer details. 

~ 

Druk op de toets AM· DAB, FM, CD of 
HDD·AUX om de gewenste functie te ac
tiveren. De gekozen functie wordt me
teen ingeschakeld. 

Druk op de toets AUDIO en kies de tab 
AM, FM, CD, HDD, BT of AUX om de ge
wenste functie te activeren. De gekozen 
functie wordt meteen ingeschakeld. 

Kies één van deze toetsen of tabs als u een 
andere functie wilt selecteren. 

De CD- speler wordt niet ingeschakeld als 
er geen CD is geplaatst. 

Als het audiosysteem uitgeschakeld was op 
het moment dat een CD werd geplaatst, zal 
het audiosysteem weer worden uitgescha
keld wanneer de CD uit de speler wordt ge
nomen. Als een andere functie was inge
schakeld, zal deze weer worden 
ingeschakeld. 
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Wanneer de audioweergave is geselec
teerd, worden de toetsen voor de radio, 
CD-speler, geluidsbibliotheek, 
Bluetooth®-audio en AUX op het scherm 
weergegeven. Druk licht op het scherm 
om de toets te bedienen. 

Kies de tab van de gewenste functie als de 
stand audio geselecteerd is. 

De geselecteerde toets licht op. 

INFORMATIE 

• Als het systeem niet reageert op de 
aanraking van uw vinger, neem uw 
vinger dan van het scherm en probeer 
het nogmaals. 

• Niet- verlichte toetsen op het touch
screen kunnen niet worden bediend. 

• Verwijder vingerafdrukken met een 
brillendoekje. Gebruik geen chemi
sche reinigingsmiddelen om het 
scherm te reinigen. 

(d) Toonregeling en geluidsverdeling 

Klank 


De geluidskwaliteit wordt bepaald door de 

instellingen van de hoge tonen, het midden

gebied en de lage tonen . Het is zelfs zo dat 

verschillende muzieksoorten en praatpro

gramma's beter klinken door deze instellin

gen daaraan aan te passen. 


Geluidsverdeling 


Het is ook belangrijk het geluid goed over 

de aanwezige luidsprekers te verdelen. Stel 

de geluidsverdeling links-rechts en voor

achter goed af. 


Houd er rekening mee dat, als u luistert 

naar een stereoweergave, het veranderen 

van de geluidsverdeling links-rechts ervoor 

zorgt dat de geluidssterkte aan één kant 

toeneemt en aan de andere kant afneemt. 


1. Druk op de toets AUDIO. 

2. Kies "Klank". 

AUDIOSYSTEEM 

3. Kies de gewenste toets. 

"Hoog" + of -: Instellen van de hogetonen
weergave. 

"Midden" + of -: Instellen van de weerga
ve van het middengebied. 

"Laag" + of -: Instellen van de lagetonen
weergave. 

"Voor" of "Achter": Instellen van de ge
luidsverdeling tussen de luidsprekers voor 
en achter. 

Lof R: Instellen van de geluidsverdeling 
tussen de linker en rechter luidsprekers. 

4. Kies OK. 

U kunt de toon van iedere modus (zoals 
MW, FM en CD-speler) instellen. 
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(e) 	 DSP-regefing Automatische geluids-Ievelizer (ASL): 
Kies Automatische geluids-Ievelizer enU kunt het geluidsniveau voor de automati 
vervolgens Hoog, Midden, Laag of UIT als sche gefuidsregeling instellen. 
het audiogeluid door het geluid van de auto, 

1. Druk op de toets AUDIO. de wind of andere geluiden moeilijk te horen 
is. Het audiosysteem regelt de geluidssterk

MW 	 522 kH. te en de toonregel ing afhankelijk van de 
AM snelheid van de auto. Dnama_ 

522 14 1404 

603 15 1611 

2. Kies "Klank" . 

3. Kies de tab DSP om dit scherm op te 
roepen. 

4. Kies "Automatische geluids
levelizer" en stel het gewenste niveau in. 

T _ 


(f) CD-speler 

Plaats de CD in de speler met het label 
naar boven gericht. De CD-speler zal alle 
muziekstukken afspelen , te beginnen met 
het eerste muziekstuk. Vervolgens begint 
de CD- speler weer met het eerste muziek
stuk. 

Let er bij het invoeren van een CD in de 
speler op dat het label naar boven is ge
richt. Als de CD verkeerd om geplaatst is, 
verschijnt "Check CD" (controleer CD) op 
het scherm. 

De CD-speler is uitsluitend ontworpen voor 
het gebruik van 12 cm CD's. 

~ """" 

OPMERKING 

• 	 Plaats niet gelijktijdig twee discs in de 
speler omdat hierdoor de speler be
schadigd zal worden. Plaats niet meer 
dan één disc tegelijk in de opening. 

• 	 Probeer nooit onderdelen van de CD
speler te demonteren of te smeren. 
Plaats geen andere voorwerpen in de 
CD-opening. 

AUDfOSYSTEEM 

(g) AUX-aansluiting 

U kunt genieten van het geluid van draag
bare spelers die op de AUX-aansluiting 
kunnen worden aangesloten. Druk op de 
toets HDD·AUX of op de toets AUDIO om 
het audioscherm weer te geven en kies de 
tab AUX om de AUX- stand te activeren . Als 
er geen externe geluidsdrager is aange
sloten op de AUX-aansluiting , zal de tab 
gedimd worden weergegeven . Zie het In
structieboekje voor meer informatie. 
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- Bediening van de radio 
(a) Luisteren naar de radio 

A. SEEK ~ :f 

Druk op de toetsen AM· DAB of FM of 
AUDIO om het audioscherm weer te ge
ven en kies de tab AM of FM om op een 
AM- of FM-zender af te stemmen. 

Op het scherm wordt MW of FM weergege
ven . 

Als uw auto is uitgerust met DAB (digital 
audio broadcast) verschijnt, als u op de 
toets AM· DAB drukt, de aanduiding MW of 
DAB op het scherm. 

*. Voor DAB-zenders is een DAB-tuner 
nodig. Neem contact op met uw Toyota 
dealer of erkende reparateur. 

'"0' 
~ 

IT 
E6007PNI 

Draai de knop naar rechts om een ho
gere frequentie te selecteren of naar 
links om een lagere frequentie te selec
teren. Draai in de stand FM-zenderlijst 
de knop naar rechts om een zender met 
een hogere frequentie te selecteren of 
naar links om een zender met een lagere 
frequentie te selecteren. 

De radio zal automatisch overgaan op ste
reo-ontvangst als een stereo- uitzending 
wordt ontvangen. Op het scherm wordt ST 
weergegeven. Als een stereo- uitzending 
zwak wordt en gaat storen , zal de mate 
waarin de kanalen gescheiden worden, au 
tomatisch worden verminderd tot het laag
ste ruis niveau bereikt is . Wanneer de ont
vangst erg zwak wordt , zal de radio op 
mono-ontvangst overgaan. Als dit het geval 
is, verdwijnt de melding ST. 

(b) Vastleggen van een zender in het 
geheugen 

1. Stem af op de gewenste radiozender. 

2. Druk op één van de voorkeuzetoet
sen (1 - 6) en houd deze ingedrukt totdat 
een pieptoon is te horen. 

De radiozender is nu onder de toets op het 
touchscreen vastgelegd . De frequentie ver
schijnt op de schermtoets. In de FM - band 
kan ook de naam van de zender worden 
weergegeven . 

Voor elke frequentieband kunnen maximaal 
6 radiozenders worden opgeslagen. Het 
wijzigen van een voorkeuzezender gebeurt 
op dezelfde manier. 

Het geheugen van de voorkeuzezenders 
wordt gewist wanneer de 12V -accu wordt 
losgenomen of een zekering doorbrandt. 

AUDIOSYSTEEM 

(c) Afstemmen op een radiozender 

Op één van de hierna beschreven metho
des kan worden afgestemd op een radio

zender. 


Afstemmen op voorkeuzezenders: Kies 

de voorkeuzetoets (1 - 6) waaronder het 

door u gewenste station is opgeslagen . De 

geselecteerde toets wordt verlicht en de 

zenderfrequentie verschijnt op het scherm. 


Afstemmen met de zoekfunctie: Druk op 
de toets 1\ of v van SEEK(TRACK. De 
radio begint nu de ingestelde band af te 
zoeken tot een zender wordt ontvangen. 
Elke keer wanneer op de toets wordt ge
drukt, wordt automatisch de volgende zen 
der gezocht. 

• Automatisch voorkeuzezenders in
stellen 

AST (Autostore, automatisch voorkeuze
zenders instellen) 

Met deze toets worden per frequentieband 
maximaal 6 radiozenders (MW) automa
tisch als voorkeuzezenders ingesteld. Kies 
AST totdat een pieptoon is te horen. Kies 
nogmaals de toets om deze functie uit te 
schakelen . 

Als de radio geen zenders kan vinden, zal 
de radio de zender weergeven waarnaar 
werd geluisterd voordat de toets AST werd 
gekozen. 
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• Weergeven van stationlijst 

Kies Stationlijst om de lijst met beschikba
re FM-zenders weer te geven. 

Als er geen FM-zenders in de lijst zijn op
genomen, kunt u niet van zender verande
ren. De frequentie waar u naar luisterde 
voordat u "Stationlijst" koos, zal dan worden 
aangehouden. 

(d) ROS (Radio Data Systeem) 

AF-functie (alternatieve frequentie): 

Als een zender is gekozen, wordt automa
tisch de frequentie gekozen met de beste 
ontvangst. 

Iedere keer dat de toets AF wordt geko
zen, verandert de instelling als volgt: 

AF-ON, REG-OFF: Op het scherm wordt 
AF weergegeven. Om een zender met de 
beste ontvangst binnen hetzelfde ROS-net
werk te selecteren, om zo de zender te kun
nen volgen over een grotere afstand. 

AF-ON, REG-ON: Op het scherm worden 
AF en REG weergegeven. Om een zender 
te selecteren binnen eenzelfde gebied. 

AF-OFF, REG-OFF: De AF-functie is uit
geschakeld . 

======' ~---=r 

TA-functie (verkeersmelding): 

De tuner zoekt automatisch een zender die 
geregeld verkeersinformatie uitzendt of een 
zender waar op dat moment verkeersinfor
matie wordt uitgezonden. 

AUDIOSYSTEEM 

Bij FM-ontvangst: 

De radio wordt in de stand TP (verkeerspro
gramma) gezet door op de toets TA te druk
ken. Op het scherm wordt TP weergege
ven. Wanneer geen zender met 
verkeersprogramma wordt ontvangen, zal 
de melding TP gaan knipperen. 

In de stand TP gaat de radio zoeken naar 
een zender met verkeersprogramma. Als 
zo'n zender wordt ontvangen, zal de naam 
van het programma op het scherm worden 
weergegeven. Als een TA-zender wordt 
ontvangen, zal de radio automatisch over
schakelen naar het programma met ver
keersinformatie . Zodra het programma ein
digt, keert het systeem weer terug naar de 
oorspronkelijke weergave. Als de stand AF 
ook is ingeschakeld, zal de radio aan de 
hand van de AF-lijst een zender met ver
keersprogramma zoeken. 

De radio wordt in de stand TA gezet door 
nogmaals op de toets TA te drukken. De 
melding TA wordt op het scherm weergege
ven en de geluidssterkte van de FM-zender 
wordt gedempt. 

In de stand TA gaat de radio zoeken naar 
een zender met verkeersprogramma. Als 
die gevonden is, zal er bij een verkeersmel
ding worden overgeschakeld naar die zen
der. Wanneer een zender met verkeerspro
gramma wordt ontvangen, verschijnt de 
zenderaanduiding op het scherm. Als de 
stand AF ook is ingeschakeld, zal de radio 
aan de hand van de AF-lijst een zender 
met verkeersprogramma zoeken. 

Terwijl de radio naar een zender met ver
keersprogramma zoekt, wordt de melding 
"TP seek" (zoeken verkeersprogramma) op 
het scherm weergegeven. Wanneer de ra
dio geen zender met verkeersprogramma 
kan vinden, verschijnt gedurende 2 secon
den "Nothing" (niks) op het scherm, waarna 
opnieuw wordt begonnen met zoeken. 

Als het signaal van een zender met ver
keersprogramma gedurende 20 seconden 
wegvalt, zal de radio automatisch opnieuw 
beginnen met het zoeken naar een zender 
met verkeersprogramma. 

EON (Enhanced Other Network) : Als het 
ROS-station (met EON-gegevens) waar u 
naar luistert geen verkeersinformatie uit
zendt, terwijl de radio in de stand TA (ver
keersmelding) staat, zal de radio automa
tisch overschakelen op een 
verkeersinformatieprogramma met behulp 
van de EON AF-lijst. Nadat de verkeersin
formatie beëindigd is, zal de radio automa
tisch terugkeren naar het programma waar
naar u oorspronkelijk luisterde. Er zal een 
pieptoon te horen zijn om aan te geven 
wanneer deze functie in werking treedt en 
wanneer deze wordt beëindigd. 

Bij het afluisteren van een disc: 

Als op de toets TA wordt gedrukt terwijl de 
CD-speler is ingeschakeld, wordt gezocht 
naar een station dat verkeersinformatie 
uitzendt en verschijnt de melding TA op het 
display. 

Als een verkeersmelding wordt uitgezon
den, wordt de weergave van de CD-speler 
automatisch onderbroken en de verkeersin
formatie weergegeven . Zodra het program
ma eindigt, keert het systeem weer terug 
naar de oorspronkelijke weergave. 
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TA VOL-functie (geluidssterkte verkeers
informatie): De geluidssterkte waarmee de 
verkeersinformatie wordt uitgezonden, 
wordt in het geheugen opgeslagen. 

De volgende keer dat er een verkeersmel
ding is, vergelijkt het systeem de op dat mo
ment ingestelde geluidssterkte met de op
geslagen geluidssterkte. Het systeem kiest 
vervolgens de hoogste geluidssterkte. De 
geluidssterkte waarmee de verkeersinfor
matie wordt doorgegeven, is echter beperkt. 
Als deze minder is dan de minimum TA-ge
luidsterkteinstelling, dan wordt dit minimum 
gehanteerd. 

Alarm (calamiteitenuitzending) 

Deze uitzending waarschuwt in het geval 
van landelijke of plaatselijke calamiteiten. 
Het is niet mogelijk om de calamiteitenuit
zending uit te schakelen. Calamiteitenuit
zendingen worden ook ontvangen als het 
ROS-systeem is uitgeschakeld. Wanneer 
een calamiteitenuitzending wordt ontvan
gen, verschijnt de melding "Alarm" op het 
scherm. Gedurende de calamiteitenuitzen 
ding wordt de geluidssterkte van een ver
keersmelding gebruikt. Wanneer een cala
miteitenuitzending op het ingestelde of een 
ander ROS-station wordt uitgezonden, is 
het ook te horen als het volume is gedempt 
of als u naar een CD luistert. Wanneer de 
radio voor een calamiteitenuitzending wordt 
afgestemd op een andere zender in het net
werk, zal de radio weer terugkeren naar de 
oorspronkelijke zender als de uitzending is 
beëindigd. Wanneer naar de CD-speler 
wordt geluisterd, wordt de CD stopgezet tot 
de uitzending is afgelopen. 

De volgende keer dat er een verkeersmel
ding is, vergelijkt het systeem de op dat mo
ment ingestelde geluidssterkte met de op
geslagen geluidssterkte. Het systeem kiest 
vervolgens de hoogste geluidssterkte. De 
geluidssterkte waarmee de verkeersinfor
matie wordt doorgegeven, is echter beperkt. 
Als deze minder is dan de minimale TA-ge
luidsterkteinstelling, dan wordt dit minimum 
gehanteerd . 

Tijdens een verkeersmelding kan de ge
luidssterkte hiervan ook handmatig worden 
ingesteld. 

AUDIOSYSTEEM 

- Bediening van de 
CD-speler 

De verkeersmelding kan worden uitgescha De CD-speler speelt audio-CD-, 
keld door ROS uit te schakelen of door op tekst-CD-, WMA- en MP3-bestanden. 
de toets TA te drukken. 

• Audio-CD, CD-tekst . ... .. . 174 


• MP3/WMA .... . . .... . ....... 176 


Zie "Bedieningstips audiosysteem" op 
bladzijde 208 voor de CD's die voor deze 
speler geschikt zijn. 

& WAARSCHUWING 

Verklaring bij de CD-speler: 

Dit is een klasse I laserproduct. 

• Het vrijkomen van laserstralen kan 
blootstelling aan gevaarlijke straling 
tot gevolg hebben. 

• Verwijder nooit de kap van de speler 
en probeer de speler nooit zelf te repa
reren. Laat reparaties over aan be
voegd personeel. 

• Laserkracht: Ongevaarlijk. 
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• Plaats geen voorwerpen op het ge
opende display. Deze kunnen bij een 
ongeval of bij hard remmen door de 
auto slingeren en de inzittenden letsel 
toebrengen. 

• Houd het display tijdens het rijden ge
sloten, om letsel te voorkomen bil een 
ongeval of plotseling remmen. 

• Zorg ervoor dat tijdens het bewegen 
van het display uw vingers niet be
kneld raken. U kunt hierdoor letsel 
oplopen. 

AUDIOSYSTEEM 

(a) Plaatsen of uitwerpen van een CD 

Het contact moet in de stand ACC of AAN 
staan. 

• Plaatsen van een CD: 

==== =sr: o 
IN.-:L 
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1. Druk kort op de toets ~ ·CLOSE. Het 
display gaat open. 

2. Plaats een disco 

Wanneer de opdruk naar beneden wijst, 
wordt de disc niet afgespeeld. In dat geval 
verschijnt op het scherm de melding "Check 
CO" (controleer CD). 

3. Druk op de toets ~ ·CLOSE om het 
display te sluiten. 

OPMERKING 

Houd het display niet tegen als het be
weegt. Hierdoor kan het audiosysteem 
beschadigd raken. 

INFORMATIE 

Onder zeer koude weersomstandigheden 
kan het display trager reageren en het 
geluidsniveau toenemen. 

AUDIOSYSTEEM 

• Een CD uitwerpen: 

~ -

--~~ o 
NAVI 
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Druk kort op de toets ~ 
display opent. 

De CD wordt uitgeworpen. 

·CLOSE. Het 

........... 
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(b) Een audio-CD bedienen 

• Afspelen van een audio-CD 

CD Nummer 1 0'23" 
: ~~~_-r-~~ _ •. -_--.-y--_~.... 

[AM) FM lr;p)HDD] SJ 1Auxl 
ummer 

. '·1-
 BID ~ 

:,1 

~ ............ . 
.... .. ........ 
 [EI
Artie,t 

Druk op de toets CD of de toets AUDIO om 
dit scherm op te roepen en kies de tab CD 
als er een CD geplaatst is. 

• Kiezen van een muziekstuk 

Toets SEEK/TRACK: Deze mogelijkheid 
wordt gebruikt voor directe toegang tot een 
gewenst nummer. 

Druk op toets /\ of v van SEEK/TRACK. 
Herhaal dit totdat het gewenste muziekstuk 
op het scherm verschijnt. Zodra de toets 
wordt losgelaten, begint de CD-speler dat 
nummer af te spelen . 

"Selecteren" bij "Nummer" : U kunt uit 
een lijst het gewenste muziekstuk selecte
ren. 

Kies Selecteren. De lijst met muziekstuk
ken wordt weergegeven. 

Kies het gewenste muziekstuk. De speler 
begint met het afspelen van het geselec
teerde muziekstuk. 

IJ]: Met deze toets gaat de lijst 5 muziek
stukken omhoog. Als u deze toets kiest ter
wijl de eerste pagina van de lijst is weerge
geven, verschijnt de laatste pagina. 

[IJ Met deze toets gaat de lijst 5 muziek
stukken omlaag. Als u deze toets kiest ter
wijl de laatste pagina van de lijst is weerge
geven, verschijnt de eerste pagina. 

8 , ~:Als rechts naast de naam van het 

onderwerp r~ verschijnt, past de volledige 

naam niet op het scherm. Kies 8 om naar 
het einde van de naam te scrollen . 

Kies G om naar het begin van de naam te 
scrollen . 

Vooruitspoelen: Druk op de toets /\ van 
SEEK/TRACK en houd deze ingedrukt om 
de CD versneld vooruit te spoelen . Zodra 
de toets wordt losgelaten, zal de CD weer 
normaal worden afgespeeld. 

Terugspoelen: Druk op de toets V van 
SEEK/TRACK en houd deze ingedrukt om 
de CD terug te spoelen. Zodra de toets 
wordt losgelaten, zal de CD weer normaal 
worden afgespeeld. 

• Zoeken van een muziekstuk 

CD t. Nummer "';' 0'07".• '.--~ ~ '::..,.,= ... ::~--o.:-"~~:;:..,~~~____ .... - _____. 

ImiID CO rmmlDlm 
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Druk kort op SCAN tijdens het afspelen 
van de disCo 

Op het scherm wordt de melding SCAN 
weergegeven. De CD- speler laat de eerste 
10 seconden van alle muziekstukken van 
de huidige CD horen. Kies nogmaals SCAN 
om een muziekstuk te selecteren. Als het 
einde van de CD is bereikt, begint de speler 
opnieuw met scannen vanaf het eerste 
nummer. 

Als alle muziekstukken te horen zijn ge
weest in de zoekfunctie, wordt de disc weer 
normaal afgespeeld . 
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• Overige functies 

RPT: Gebruik deze toets om het muziekstuk 
dat momenteel wordt afgespeeld, te herha
len. 

Herhalen van een muziekstuk 

Druk tijdens het afspelen van het mu
ziekstuk kort op RPT. 

Op het scherm wordt de melding RPT weer 
gegeven. Aan het einde van het muziekstuk 
wordt automatisch teruggegaan naar het 
begin van dat muziekstuk en wordt dit op
nieuw afgespeeld . Kies nogmaals de toets 
RPT om deze functie uit te schakelen. 

RAND: Hiermee kunt u de afspeelvolgorde 
door de wisselaar laten bepalen . 

Afspelen van muziekstukken in willekeu
rige volgorde 

Druk tijdens het afspelen van de CD kort 
op RAND. 

Op het scherm wordt de melding RAND 
weergegeven. Het systeem speelt de mu
ziekstukken van de disc in willekeurige 
volgorde af. Kies nogmaals de toets RAND 
om deze functie uit te schakelen. 

Als een CD-TEKST -disc is geplaatst, 
worden de titel van de disc en van het mu
ziekstuk weergegeven. Er kunnen maxi
maal 16 karakters worden weergegeven. 

(c) CD's met MP3/WMA-bestanden be
dienen 

• 	 Afspelen van een disc met 
MP3-/WMA- bestanden 

r 

Druk op de toets CD of de toets AUDIO 
om dit scherm op te roepen en kies de 
tab CD als er een CD geplaatst is. 

-


• 	 Selecteren van een map 

Map 0 : Kies deze toets om naar de vol


gende map te gaan. 


Map 0 : Kies deze toets om naar de vori


ge map te gaan. 

"Selecteren" bij "Map": U kunt uit een li jst 

de gewenste map selecteren . 


Kies Selecteren . De mappenlijst wordt 

weergegeven. 


Kies het gewenste mapnummer. De wisse
laar begint met het afspelen van het eerste 
bestand van de geselecteerde map. 

o : Met deze toets gaat de lijst 5 mappen 
omhoog. Als u deze toets kiest terwi jl de 
eerste pagina van de lijst is weergegeven, 
verschijnt de laatste pagina. 

[!] :Met deze toets gaat de lijst 5 mappen 
omlaag . Als u deze toets kiest terwijl de 
laatste pagina van de lijst is weergegeven , 
verschijnt de eerste pagina. 

~, ~ :Als rechts naast de naam van het 

onderwerp ~ verschijnt, past de volled ige 
naam niet op het scherm. 

Kies ~ om naar het einde van de naam te 

scrollen. 

Kies ~ om naar het begin van de naam te 

scrollen. 

........ 
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• Kiezen van een bestand 

==-=== =- j -

Toets SEEK/TRACK: Deze mogelijkheid 
wordt gebruikt voor directe toegang tot een 
gewenst bestand. 

Druk op toets /\ of v van SEEK/TRACK 
en herhaal dit totdat het gewenste bestand 
op het scherm verschijnt. Zodra de toets 
wordt losgelaten, begint de speler dat be
stand af te spelen vanaf het begin. Wan 
neer RAND of FLD.RPT is ingeschakeld, 
verschijnt het nummer van het bestand bin
nen de map waar u momenteel naar luistert. 

Vooruitspoelen: Druk op de toets /\ van 
SEEK/TRACK en houd deze ingedrukt om 
de CD versneld vooruit te spoelen. Zodra 
de toets wordt losgelaten, zal de CD weer 
normaal worden afgespeeld. 

Terugspoelen: Druk op de toets v van 
SEEK/TRACK en houd deze ingedrukt om 
de CD terug te spoelen . Zodra de toets 
wordt losgelaten, zal de CD weer normaal 
worden afgespeeld. 
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i 
E600 7PNI 

Knop TUNE·FILE: Deze mogelijkheid wordt 
gebruikt om direct naar het gewenste be
stand te gaan. 

Draai de knop TUNE·FILE om omhoog of 
omlaag door de bestanden te bladeren van 
de disc waar u momenteel naar luistert. Het 
nummer van het bestand wordt op het 
scherm weergegeven. Wanneer RAND of 
FLD.RPT is ingeschakeld, kunt u door alle 
bestanden bladeren van de map Waar u 
momenteel naar luistert. 

"Selecteren" bij "Bestand": U kunt uit een 
lijst het gewenste bestand selecteren . 

Kies Selecteren. De bestandenlijst wordt 
weergegeven. 

Kies het nummer van het gewenste be
stand. De speler begint met het afspelen 
van het geselecteerde bestand. 

0: Met deze toets gaat de lijst 5 bestan
den omhoog. Als u deze toets kiest terwijl 
de eerste pagina van de lijst is weergege
ven, verschijnt de laatste pagina. 

0: Met deze toets gaat de lijst 5 bestan
den omlaag. Als u deze toets kiest terwijl de 
laatste pagina van de lijst is weergegeven, 
verschijnt de eerste pagina. 

la, c:J :Als rechts naast de naam van het 

onderwerp 8 verschijnt, past de volledige 
naam niet op het scherm. 

Kies 8 om naar het einde van de naam te 
scrollen. 

Kies [~..1om naar het begin van de naam te 
scrollen. 

AUDIOSYSTEEM 

• Zoeken naar een bestand 

TA 'CAI' M 3~_. __ -_~~~_2.." 0'00" 

_mi CO mm_ 
Bestand 


track02 II1II 

Map 
 D l 

, AlBUM3 _ Map 

Artiest a 
BBBBB 

II RPT I(RAND IOseAN I ·~ Klank I 
iS&t.iét 

Druk kort op SCAN tijdens het afspelen 
van de disco 

Op het scherm wordt de melding SCAN 
weergegeven. De speler laat de eerste 10 
seconden van alle bestanden in de map ho
ren. Kies nogmaals SCAN om een bestand 
te selecteren. Als de zoekfunctie is geacti
veerd en het einde van de map is bereikt, 
wordt deze functie voortgezet met het eer
ste bestand van die map. 

Als alle bestanden te horen zijn geweest in 
de zoekfunctie, wordt het afspelen hervat. 
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• Zoeken naar een map 

Kies SCAN tijdens het afspelen van de 
disc en houd deze toets ingedrukt totdat 
FLD.SCAN op het scherm verschijnt. 

Het programma aan het begin van elke map 
wordt gedurende 10 seconden afgespeeld. 
Kies nogmaals SCAN om verder te luiste
ren naar het programma van uw keuze. 

Als alle mappen te horen zijn geweest in de 
zoekfunctie, wordt het afspelen hervat. 

• Overige functies 

RPT: Hiermee kunt u het bestand dat, of de 
map die, momenteel wordt afgespeeld her
halen. 

Herhalen van een bestand 

Druk tijdens het afspelen van het be
stand kort op RPT. 

Op het scherm wordt de melding RPT weer
gegeven. Aan het einde van het bestand 
wordt automatisch teruggegaan naar het 
begin van het bestand, waarna dit opnieuw 
wordt afgespeeld. Kies nogmaals de toets 
RPT om deze functie uit te schakelen. 
Herhalen van een map 

Kies RPT tijdens het afspelen van de 
map en houd de toets ingedrukt totdat 
FLD.RPT op het scherm verschijnt. 

Aan het einde van de map wordt automa
tisch teruggegaan naar het begin van de 
map en wordt hij opnieuw afgespeeld. Kies 
nogmaals de toets RPT om deze functie uit 
te schakelen. 

RAND: Hiermee kunt u de afspeelvolgorde 
van de map of de disc waar u momenteel 
naar luistert door de speler laten bepalen . 

Willekeurig afspelen van de bestanden in 
een map-

Druk tijdens het afspelen van de CD kort 
op RAND. 

Op het scherm wordt de melding RAND 
weergegeven. Het systeem speelt een be
stand af in de map waar u momenteel naar 
luistert. Kies nogmaals de toets RAND om 
deze functie uit te schakelen. 

De bestanden in alle mappen in willekeu
rige volgorde afspelen 

Kies RAND tijdens het afspelen van de 
disc en houd de toets ingedrukt totdat 
FLD.RAND op het scherm verschijnt. 

Het systeem speelt de bestanden van alle 
mappen in willekeurige volgorde af. Kies 
nogmaals de toets om deze functie uit te 
schakelen. 

Als een bestand wordt overgeslagen of als 
het systeem niet correct werkt, kies dan 
nogmaals RAND om het systeem opnieuw 
in te stellen. 

AUDIOSYSTEEM 

- Bediening 
geluidsbibliotheek 

BESCHRIJVING VAN DE 

GELUIDSBIBLIOTHEEK 


Er kunnen tot wel 2.000 muziekstukken af 

komstig van audio-discs op de harde schijf 

(HDD) worden opgenomen (als muziekstuk

ken van 5 minuten met 128 kbps worden 

opgenomen) . 


Van de opgenomen muziekstukken worden 

tevens de namen van het album, de artiest, 

het genre en de titel opgeslagen op de HDD 

met de Gracenote Media Database 

(CDDB). (Zie bladzijde 197.) 

Met behulp van deze namen kunt u gemak

kelijker naar een muziekstuk zoeken . 


Opnameapparatuur mag alleen worden ge

bruikt voor legaal kopiëren. Wij raden u aan 

nauwkeurig na te gaan wat in uw land op 

het gebied van kopiëren is toegestaan. Het 

kopiëren van materiaal dat onder het au

teursrecht valt, zoals films of muziek, is, op 

wettelijke uitzonderingen na, niet toege

staan, behalve als de rechthebbenden toe

stemming daarvoor hebben gegeven. 


OPMERKING 

• Raadpleeg "(d) Informatie geluidsbi
bliotheek" op bladzijde 197 alvorens 
de geluidsbibliotheek te gebruiken. 

• Bewerkingen met het navigatiesys
teem kunnen tijdens het opnemen van 
muziekbestanden meer tijd kosten dan 
normaal. 

• Muziekstukken op een disc worden 
met een snelheid van 4 x opgenomen. 
U kunt de disc tijdens het opnemen 
beluisteren. 

• Controleer voor het opnemen de opna
meprocedure en controleer na afloop 
de opgenomen muziekstukken. 
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(a) Opnemen met de geluidsbibliotheek 

• 	 Automatisch opnemen 

Als "Auto REC" "Aan" staat op het scherm 
"REC-instellingen", wordt tijdens het 
afspelen van de audio-disc automatisch 
een opname gemaakt. Zie 
"REC-instellingen" over de 
"REC-instellingen" op bladzijde 346. 

TAco Nummer 1 0'04" 
~----=-------:,--.",,-

IAM l FM lrmlHBo] Bl 1 AUX ) 
ummer . ~ 

. AAAAAA/lAAA 

. Schijf - 12vant2 :; 


BBBBBBBBBB mB'
i 

Artiest 

cccccccccc 

• 	 Handmatig opnemen 

Als "Auto REC" "Uit" staat en "Handmatig 
REC" "Aan" staat op het scherm "REC-in
stellingen", worden alleen geselecteerde 
muziekstukken opgenomen. 

• 	 Starten van de opname 

1. Kies - REC. 
Als "Handmatig REC" "Uit" staat, kunnen 
alle muziekstukken worden opgenomen. Op 
dit moment verschijnt de aanduiding - REC 
op het scherm en wordt het aantal resteren
de nummers weergegeven. 

2. Kies het gewenste muziekstuk. 

Wanneer het geselecteerde muziekstuk 
nogmaals wordt gekozen, wordt de selectie 

ongedaan gemaakt. 


Kies Alles selecteren om alle muziekstuk

ken te selecteren. 

3. 	 Kies OK. 

• 	 Annuleren van de opname 

~ 0'04"! i _'1 ~. ~iZ;;W •JrFM lWH
TA 

olî ST twx 
Nummer 	 • 
AAAP-AAAAAA _ 12..n 12 ~ 
Schijf 

BBBBBBBBBB 	 aKI' 
Artiest 

cccccccccc 
11 '·("ï 1I ' ~I:JI :.:~:.I·. KI;;)

.Sfd 

Kies nogmaals - REC om de opname te 
beëindigen . 
Het opnemen wordt stopgezet en het 
muziekstuk dat opgenomen werd, zal 
worden gewist als: 

• 	 Het contact tijdens het opnemen UIT 

wordt gezet. 


• 	 Het audiosysteem tijdens het opnemen 
wordt uitgeschakeld met de toets voor 
audiobediening. 

• 	 De opgenomen disc tijdens het opne

men wordt uitgeworpen. 


• 	 Op het scherm "REC-instellingen" "Auto 
REC" "Uit" wordt gezet. 

• 	 De functies RPT, RAND of SCAN 
worden geselecteerd om snel vooruit of 
achteruit af te spelen of als er een ander 
muziekstuk wordt geselecteerd tijdens 
de automatisch opname. 

• 	 Er te weinig ruimte is op de harde schijf 
om het volledige muziekstuk op te slaan. 

AUDIOSYSTEEM 

Informatie tijdens en na het opnemen 

• 	 Tijdens het handmatig opnemen kunnen 
RPT, RAND, SCAN en "Selecteren" niet 
worden gekozen. Ook kan in dat geval 
niet vooruit- of teruggespoeld worden . 

• 	 Op het scherm wordt REC weergege
ven. 

• 	 Bij muziekstukken waarvan tijdens het 
opnemen door de database geen naam 
gevonden kon worden, wordt de datum 
van opname weergegeven. 

• 	 Als u een CD opneemt zonder afzonder
lijke muziekstukken (zoals een opname 
van een concert) , kan tijdens het afspe
len de muziek in muziekstukken zijn on
derverdeeld. 

• 	 Controleer voor het opnemen de opna
meprocedure en controleer na afloop de 
opgenomen muziekstukken. 

• 	 Bepaalde discs kunnen eventueel niet 

opgenomen worden. 


Over discs die opgenomen kunnen 

worden 

• 	 De geluidsbibliotheek is compatibel met 

SCMS (Serial Copy Management Sys
tem). Kopieën van digitale audio-discs 
of MP3-bestanden op een CD-R of an
dere geluidsdragers kunnen niet op de 
harde schijf worden opgenomen. 

• 	 Uitsluitend discs met 44,1 kHz, 16-bit 
stereo PCM digitale audiogegevens kun
nen opgenomen worden. 
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(b) Beluisteren van een muziekstuk dat 
is opgenomen met de geluidsbibliotheek 

Druk op de toets HDD·AUX of de toets 
AUDIO om dit scherm op te roepen en 
kies de tab HDD als er nummers zijn op
genomen op de HDD. De geselecteerde 
albums zullen automatisch worden afge
speeld. 

KIEZEN VAN EEN ALBUM 

Album 0 : Met deze toets kiest u het 
volgende album. Als u uw vinger van de 
icoon haalt, zal het afspelen beginnen bij 
het eerste muziekstuk van het album. 

Album [!:l Met deze toets kiest u het 
vorige album. Als u uw vinger van de icoon 
haalt, zal het afspelen beginnen bij het eer
ste muziekstuk van het album. 

"Selecteren" bij "Album": Door deze 
toets te kiezen, verschijnt het scherm "Al
bum selecteren". 

Zoek naar het gewenste album via "Artiest", 
"REG-datum", "Genre" of "Speellijst". 

KIEZEN VAN EEN MUZIEKSTUK 

Knop TUNE·FILE: Deze knop wordt ge

bruikt om direct naar het gewenste muziek

stuk te gaan. 


Draai de knop TUNE·FILE om omhoog of 

omlaag door de muziekstukken te bladeren 

van het album waar u momenteel naar luis

tert. 

"Selecteren" bij "Nummer": Door deze 

toets te kiezen, verschijnt het scherm "Num

mer selecteren". 


Kies de naam van het gewenste muziek
stuk. 

AUDIOSYSTEEM 

OVERIGE FUNCTIES 

RPT: Hiermee kunt u het muziekstuk of het 
album dat momenteel wordt afgespeeld her
halen. 

Herhalen van een muziekstuk-

Kies tijdens het afspelen van het muziek

stuk RPT. 

Op het scherm wordt de melding RPT weer

gegeven. Aan het einde van het muziekstuk 

wordt automatisch teruggegaan naar het 

begin van dat muziekstuk en wordt het op

nieuw afgespeeld. Kies nogmaals de toets 

RPT om deze functie uit te schakelen. 


Herhalen van een album-
Kies RPT tijdens het afspelen van het 
album. Doe dit totdat ALB·RPT op het 
scherm verschijnt. 
Aan het einde van het album wordt automa
tisch teruggegaan naar het begin van dat 
album en wordt het opnieuw afgespeeld. 
Kies nogmaals de toets RPT om deze func
tie uit te schakelen. 
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RAND: Hiermee kunt u de afspeelvolgorde 
van het album of alle albums waar u mo
menteel naar luistert automatisch laten be
palen. 

Afspelen van de muziekstukken op het 
album in willekeurige volgorde-
Kies tijdens het afspelen van het muziek
stuk RAND. 

Op het scherm wordt de melding RAND 
weergegeven. Het systeem speelt een mu
ziekstuk af van het album waar u momen
teel naar luistert. Kies nogmaals de toets 
RAND om deze functie uit te schakelen. 

De muziekstukken van alle albums in 
willekeurige volgorde afspelen 
Kies tijdens het afspelen van het album 
RAND. Doe dit totdat ALB.RAND op het 
scherm verschijnt. 

Het systeem speelt de bestanden van alle 
albums in willekeurige volgorde af. Kies 
nogmaals de toets RAND om deze functie 
uit te schakelen. 

SCAN: Hiermee kunt u de automatische 
zoekfunctie voor de gewenste muziekstuk
ken van het album of van alle albums selec
teren. 

Zoeken van een muziekstuk 
Druk tijdens het afspelen van het album 
kort op SCAN. 

Op het scherm wordt de melding SCAN 
weergegeven . De geluidsbibliotheek laat de 
eerste 10 seconden van alle muziekstukken 
horen. Kies nogmaals SCAN om een mu
ziekstuk te selecteren. Als de zoekfunctie is 
geactiveerd en het einde van de album is 
bereikt, wordt deze functie voortgezet met 
het eerste muziekstuk van dat album. Als 
alle muziekstukken te horen zijn geweest in 
de zoekfunctie, wordt het album weer nor
maal afgespeeld. 

Zoeken van een album 
Kies tijdens het afspelen van het album 
SCAN. Doe dit totdat ALB·SCAN op het 
scherm verschijnt. 

Het muziekstuk aan het begin van elk al
bum wordt gedurende 10 seconden afge
speeld. Kies nogmaals SCAN om verder te 
luisteren naar het muziekstuk van uw keu
ze. Als alle albums te horen zijn geweest in 
de zoekfunctie, wordt het album weer nor
maal afgespeeld. 

(c) Bewerken van gegevens in de 
geluidsbibliotheek 

Opgeslagen albums en muziekstukken 
kunnen worden verwijderd. Tevens kan 
informatie over een muziekstuk worden 
gewijzigd of worden verkregen uit de 
Gracenote Media Database (CDDB). Af
speellijsten kunnen worden verwijderd 
of gewijzigd. De gegevens kunnen tij
dens het rijden niet worden gewijzigd. 

• Verwijderen van een album 

1. Kies "Opties" op het scherm HDD. 

2. Kies "Alle albums" op het scherm 
"Instellingen geluidsbibliotheek". 

3. Kies "Albums verwijderen". 

AUDIOSYSTEEM 

4. Kies de tab "Artiest" om het album te 
zoeken dat u wilt verwijderen en 
selecteer de gewenste artiest. (Het 
album kan ook worden opgezocht via 
"REC-datum" of "Genre"). 

5. De lijst met albums van de geselec
teerde artiest wordt weergegeven. Selec
teer het album dat u wilt verwijderen. 

~..~e~~.~~ 
Album : AAAAAAAAAA 

Artiest: DDDDDDDDDDDDDD 

Genre: Rock 

["... 

l~ n 

Nummers verwijdeJen 

Dit albumvE!rwilderen 

~ 

6. Kies "Dit album verwijderen". 

........ 
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• Bewerken van een album WIJZIGEN VAN DE ALBUMNAAM WIJZIGEN VAN DE ARTIESTENNAAM • Selecteren uit lijst 

• Handmatig 

2. Kies de naam van de artiest. 

....... 

1. Kies "Uit lijst selecteren" op het 
scherm "Artiestennaam bewerken". 

1. Kies "Albums bewerken" op het 
scherm "Albums" . 

1. Kies "Bewerken" bij "Album " . 

1. Kies " Bewerken" bij "Artiest" . 

2. Het album kan worden opgezocht via 
"Artiest " , "REe-datum" of "Genre" . 

2. Voer de naam in en kies OK. 

2. Kies " Handmatige invoer" op het 
scherm "Artiestennaam bewerken". 

DDDDDDDDDDDDDD 
EEEEE 
FFFF 

3. Selecteer het album dat u wilt bewer
ken. 

3. Voer de artiestnaam in en kies OK. 
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WIJZIGEN VAN GENRE 	 WIJZIGEN VAN DE NAAM VAN HET VERKRIJGEN VAN INFORMATIE UIT DE 

MUZIEKSTUK Gracenote Media Database (CDDB) 


2. Voer de genrenaam in. 
2. Selecteer een album als er meer dan 
één album wordt weergegeven. 

CD-informatie bevestigen--,
, .cl>:::.• :".;I!' \-. ti _',~ ....; _~ .-~.;::" , 

Album: AAAAAAAAAAAAAAA 
-:-r:--r-' '~i~;' ~ -,_ .•,~' "y:.-.'" ,1Artiest: (((((( 

I i~~t.J 
3. Kies OK als de weergegeven informa
tie correct is. 

1. Kies "Bewerken" bij "Genre". 
1. Kies " Naam nummer bewerken " op 
het scherm "Album bewerken " . 

1. Kies "Zoeken in database" . 

2. Kies de naam van het muziekstuk die 
u wilt bewerken. 

3. Voer de naam van het muziekstuk in . 

• Maken van een afspeellijst 

Met de functie "Afspeell ijsten " kunt u 
een lijst samenstellen met uw favoriete 
muziekstukken uit de geluidsbibliotheek 
en deze lijst als uw favoriet opslaan. 

1. Kies "Afspeellijsten" op het scherm 
" Instellingen geluidsbibliotheek" . 

2. Kies " Nieuwe afspeellijst" . 

3. Voer een naam in voor de afspeellijst 
en kies OK. 
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4. Zoek naar het gewenste album via 
"Artiest", "REC-datum", "Genre" of 
"Speellijst". 

7. Kies "Ja" om nog meer nummers toe 
te voegen. Kies "Nee" om de bewerking 
te voltooien. Indien "Ja", herhaal stap 
5 - 7. 

5. Kies het album met het muziekstuk 
dat u wilt toevoegen. 

6. Selecteer het muziekstuk dat u wilt 
toevoegen of kies "Alles selecteren" en 
kies vervolgens OK. 

AUDIOSYSTEEM 

• Bewerken van een afspeellijst 

U kunt de naam van de afspeellijst wijzi
gen, muziekstukken toevoegen of verwij
deren, afspeellijsten verwijderen en de 
volgorde van de muziekstukken in de 
afspeellijst wijzigen. 

WIJZIGEN VAN DE NAAM VAN DE 
AFSPEELLIJST 

4. Voer de naam voor de afspeellijst in 
en kies OK. 

1. Kies "Afspeellijsten bewerken" op 
het scherm "Afspeellijsten". 

2. Selecteer de naam van de afspeellijst 
die u wilt wijzigen. 

3. Kies " Bewerken" bij "Naam". 
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4. Selecteer het muziekstuk dat u wilt 
toevoegen of kies "Alles selecteren" en 
kies vervolgens OK. 

TOEVOEGEN VAN MUZIEKSTUKKEN 

Speellijst bewerken IIIIEII' 
Naam: LIST 1IIIiI""'": 
Aantal: 4 Nummer ,_'~' .. '~ 

Nummers 

1, Kies "Nummers toevoegen" op het 
scherm "Speellijst bewerken". 

2. Zoek naar het album via "Artiest", 
"REe-datum", "Genre" of "Speellijst". 

3. Selecteer het album op het scherm 
"Nrs. toevoegen - Album selecteren". 

AUDIOSYSTEEM 

VERWIJDEREN VAN AFSPEELLIJST WISSEN VAN MUZIEKSTUKKEN 

Speellijst bewerken IIIIEII 

~--------Aantal: 4 Nummer 

1. Kies "Speellijst verwijderen" op het 
scherm "Speellijst bewerken", 

1. Kies "Nrs. uit speellijst wissen" op 
het scherm "Speellijst bewerken". 

2. Kies "Ja" om de afspeellijst te verwij
deren. 

2. Selecteer de muziekstukken die u wilt 
verwijderen of kies "Alles selecteren". 

3. Kies "Ja" om de muziekstukken te 
verwijderen. 
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HERORDENEN VAN MUZIEKSTUKKEN 

Aantal: 4 Nummer 

1. Kies "Nummer herordenen" op het 
scherm "Speellijst bewerken". 

2. Selecteer de muziekstukken die u wilt 
herordenen, kies "Omhoog" of "Om
laag" en vervolgens OK. 

• 	 Bewerken van het huidige album 

Het album dat wordt afgespeeld, kan 
worden bewerkt. 

Kies "Huidige album" op het scherm 
"Instellingen geluidsbibliotheek". 

• 	 Als het album wordt afgespeeld 

Het album kan worden bewerkt. Raadpleeg 
He Verwijderen van een album" op bladzijde 
187 en He Bewerken van een album" op 
bladzijde 188. 

• 	 Als de afspeellijst wordt afgespeeld 

De afspeellijst kan worden bewerkt. Raad
pleeg He Opstellen van een afspeellijst" op 
bladzijde 191 en He Bewerken van een af
speellijst" op bladzijde 193. 

• 	 Controleren van de informatie van de 
harde schijf 

De versie van de Gracenote Media Data
base (CDDB) en de ruimte op de harde 
schijf kunnen worden gecontroleerd. 

1. Kies "Informatie harde schijf" op 
het scherm "Instellingen 
geluidsbibliotheek" . 

Controleer de versie van de database en de 
ruimte op de harde schijf op dit scherm. 

AUDIOSYSTEEM 

(d) Informatie geluidsbibliotheek 

DATABASE 

Wanneer een audio-disc wordt afgespeeld 
of opgenomen, zal het systeem in de data
base op de harde schijf zoeken naar de 
naam van het album, de artiest, het genre 
en de titel. Als de informatie beschikbaar is 
in de database, zal de audio-disc automa
tisch van de informatie worden voorzien. 
Het systeem maakt gebruik van de Grace
note Media Database (CDDB). 

Over de database 

• 	 De informatie in de database kan ver
schillen van de actuele informatie. 

• 	 Mogelijk zijn de gegevens die door de 
Gracenote Music Recognition Service 
(CDDB) worden geleverd niet 100% ac
curaat. 

• 	 Zie He Controleren van de informatie van 
de harde schijf" op bladzijde 197 om het 
versienummer van de database te 
controleren. 

• 	 Neem contact op met uw Toyota-dealer 
of erkende reparateur voor informatie 
over het updaten van de Gracenote Me
dia Database (CDDB). 
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Over de op de harde schijf opgeslagen 
gegevens 

• 	 De op de harde schijf opgenomen gege
vens kunnen niet zonder de toestem
ming van de rechthebbende van de au
teursrechten worden gebruikt. De 
gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor 
persoonlijk gebruik. 

• 	 De gegevens worden opgenomen met 
behulp van een uiterst doeltreffende 
compressiemethode, zodat het geluid 
enigszins kan verschillen van het oor
spronkelijke geluid. 

• 	 Er kan geen muziek worden opgenomen 
die in de vorm van MP3-bestanden 
(zoals bij een CD-R) is opgeslagen. 

• 	 Als u een CD opneemt zonder afzonder
lijke muziekstukken (zoals een opname 
van een concert) , kan tijdens het afspe
len de muziek in muziekstukken zijn on
derverdeeld. 

• 	 Toyota is niet aansprakelijk voor inhoud 
die niet kan worden opgenomen of voor 
het verlies van opgenomen gegevens 
als gevolg van een storing in of een de
fect aan het navigatiesysteem. 

• 	 De door de klant in dit navigatiesysteem 
opgeslagen of opgenomen gegevens 
kunnen niet worden geëxporteerd en po
gingen daartoe worden niet toegestaan. 

• 	 Door de klant opgeslagen of opgeno
men gegevens kunnen tijdens werk
zaamheden of het onderhoud verloren 
gaan. Toyota is niet aansprakelijk voor 
de door de klant opgeslagen of opgeno
men gegevens. 

• 	 Om auteursrechtelijke redenen kunnen 
de in de geluidsbibliotheek opgeslagen 
muziekbestanden ti jdens werkzaamhe
den of onderhoud niet extern worden 
opgeslagen. 

Over Gracenote Media Database (CDDB) 

Technologie voor muziekherkenning en 
daaraan verwante gegevens worden ge
leverd door Gracenote®· Gracenote is de 
industriële standaard op het gebied van 
muziekherkenningstechnologie en bijbe
horende onderwerpen. Ga naar www.gra
cenote.com voor meer informatie. 

CD en muziekgerelateerde gegevens af
komstig van Gracenote, Inc., copyright © 
2000-2008 Gracenote. Gracenote Soft
ware, copyright © 2000-2008 Gracenote. 
Patentnummers in de Verenigde Staten: 
5.987.525; 6.061.680; 6.154.773, 
6.161.132, 6.230.192, 6.230.207, 
6.240.459, 6.330.593, en andere patenten 
verstrekt of aangevraagd. Sommige 
diensten worden geleverd met toestem
ming van Open Globe, Inc. voor het 
Amerikaanse patent #6.304.523. 

Gracenote en CDDB zijn geregistreerde 
handelsmerken van Gracenote. Het logo 
en logotype van Gracenote en het logo 
"Powered by Gracenote" zijn handels
merken van Gracenote. 

!"gracenot.e. 
Licentieovereenkomst eindgebruiker 
DOOR DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN 
STEMT U IN MET ONDERSTAANDE 
VOORWAARDEN. 

Gracenote® Gebruiksrechtovereenkomst 

Versie 20061005 

Deze toepassing of dit apparaat maakt ge
bruik van software van Gracenote, Inc. te 
Emeryville, Californië (uGracenote"). De 
software van Gracenote (de uGracenote 
Software") stelt dit apparaat in staat online 
disc-enjof bestandsidentificatie uit te voe
ren en informatie over muziek, waaronder 
naam, artiest, track en titel-informatie 
(uGracenote Data") van online servers en 
de daarop aanwezige databases 
(uGracenote Servers") te halen en andere 
functies uit te voeren. U mag Gracenote 
Data uitsluitend gebruiken voor de bedoel
de functies van de gebruiksrechtovereen
komst van deze toepassing of dit apparaat. 

U gaat akkoord met de voorwaarde 
Gracenote Data, Gracenote Software en 
Gracenote Servers alleen voor persoonliJ
ke, niet-commerciële doeleinden te gebrui
ken. U gaat akkoord met de voorwaarde 
Gracenote Software of Gracenote Data niet 
te kopiëren, over te dragen of aan derden 
te versturen. U GAAT AKKOORD MET DE 
VOORWAARDEN VAN GRACENOTE DATA, 
DE GRACENOTE SOFTWARE, OF 
GRACENOTE SERVERS, UITGEZONDERD 
DE HIERIN VERMELDE TOEPASSINGEN, 
NIET TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN. 

U gaat akkoord met de voorwaarde dat uw 
niet-exclusieve licentie voor het gebruik 
van Gracenote Data, de Gracenote Soft
ware en de Gracenote Servers vervalt als u 
deze voorwaarde overtreedt. Als uw licen
tie vervalt, gaat u ermee akkoord het ge
bruik van de Gracenote Data, de Gracenote 
Software en Gracenote Servers volledig te 
staken . Gracenote behoudt alle rechten in 
Gracenote Data, de Gracenote Software en 
de Gracenote Servers, inclusief eigen
domsrechten. Gracenote is onder geen en
kele omstandigheid aansprakelijk voor be
talingen aan u voor informatie die u 
verschaft. U gaat akkoord met de voor
waarde dat Gracenote, Inc. de rechten in 
deze Overeenkomst tegen u rechtstreeks 
kan toepassen in haar eigen naam. 

AUDIOSYSTEEM 

De Gracenote MusiclD Service gebruikt een 
unieke identificator om aanvragen bij te 
houden voor statistische doeleinden. Het 
doel van willekeurig toegewezen identifica
tienummers is om de Gracenote MusiclD 
Service in staat te stellen het aantal aan
vragen te tellen zonder iets te weten over 
wie u bent. Zie voor nadere informatie de 
website van de Gracenote Privacy Policy 
voor de Gracenote MusiclD Service. 

De Gracenote Software en alle gegevens 
van Gracenote Data worden aan u in licen
tie gegeven zoals ze geleverd zijn. 
Gracenote biedt geen representaties of ga
ranties, expliciet of impliciet, betreffende 
de juistheid van Gracenote Data van 
Gracenote Servers. Gracenote behoudt 
zich het recht voor data van de Gracenote 
Servers te verwijderen of datacategorieën 
te wijzigen om redenen die Gracenote vol
doende acht. Geen garantie wordt geboden 
dat de Gracenote Software of Gracenote 
Servers zonder fouten zijn of dat het functi 
oneren van de Gracenote Software of 
Gracenote Servers niet wordt onderbroken. 
Gracenote is niet verplicht u nieuwe verbe
terde of additionele data-types of catego
rieën te leveren die Gracenote mogelijk in 
de toekomst zal leveren en behoudt zich 
het recht voor om diensten op elk moment 
te staken. 

GRACENOTE GEEFT GEEN GARANTIES, 
EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF 
MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE 
GARANTIES, MET BETREKKING TOT DE 
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID 
VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, TITEL EN 
SCHENDING DOOR DERDEN. 
GRACENOTE GARANDEERT DE RESULTA
TEN DIE WORDEN GEBODEN DOOR HET 
GEBRUIK VAN DE GRACENOTE SOFT
WARE OF ENIGE GRACENOTE SERVER 
NIET. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL 
AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE 
OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR VER
LIES VAN WINST OF INKOMSTEN. 

© Gracenote 2008 
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AUDIOSYSTEEM 

-	 Bluetooth®-audio 

Dankzij het Bluetooth®-audiosysteem 
kunt u via een draadloze verbinding mu
ziekbestanden op een draagbare speler 
via de luidsprekers van de auto afspelen. 

Dit audiosysteem ondersteunt Bluetooth®, 
een draadloos communicatiesysteem waar 
mee een draagbare speler kan worden af
gespeeld zonder dat een kabelverbinding 
nodig is. Als uw draagbare speler 
Bluetooth® niet ondersteunt, zal het 
Bluetooth® -audiosysteem niet werken. 

INFORMATIE 
Draagbare spelers moeten voldoen aan 
de volgende specificaties om verbinding 
te kunnen maken met het 
Bluetooth®-audiosysteem. Sommige 
functies echter zijn niet voor elk type 
draagbare speler beschikbaar. 

• Bluetooth®-specificatie 

Versie 1. 1 of hoger 
(Aanbevolen: versie 2.0 + EDR of 
hoger) 

• Profiel 

• A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) 

Versie 1.0 

• AVRCP (Audio/Video Remote Control 
Profile) 

Versie 1.0 of hoger 
(Aanbevolen: versie 1.3 of hoger) 

I)Bluetooth" 

Bluetooth is een handelsmerk van 
Bluetooth SIG, Inc. 

& WAARSCHUWING 

Bedien de draagbare speler niet tijdens 
het rijden en sluit deze tijdens het rijden 
niet aan op het Bluetooth®-audiosys
teem. 

OPMERKING 

Laat uw draagbare speler niet achter in 
de auto. De apparatuur kan met name 
door de hoge temperaturen in de auto 
beschadigd raken. 

INFORMATIE 

• 

• 

Onder de volgende omstandigheden 
werkt het systeem mogelijk niet. 

• De draagbare speler is uitgescha
keld. 

• De draagbare speler is niet aange
sloten. 

• De batterij van de draagbare speler 
is bijna leeg. 

Afhankelijk van het type draagbare 
speler dat op het systeem is aange
sloten, zijn bepaalde functies mogelijk 
niet beschikbaar. 

Het kan enige tijd duren voordat ver
binding is gemaakt met de telefoon als 
tegelijkertijd via Bluetooth®muziek 
wordt afgespeeld. 

IJ] 	 Geeft de kwaliteit van de 
Bluetooth®-verbinding aan. 

Blauw geeft aan dat de Bluetooth®-verbin
ding uitstekend is. 

Geel geeft aan dat de 
Bluetooth®-verbinding slecht is , waardoor 
de kwaliteit van het audiogeluid mogelijk 
verslechtert. 

!!TI :Er is geen verbinding met Bluetooth® 

[IJ 	 Geeft aan hoe ver de batterij gela
den is. 

t@l~ oom 
Leeg oe ,.. Vol 

De batterij lading wordt niet weergegeven 
wanneer de Bluetooth®- verbinding wordt 
gelegd. Als de draagbare speler is uitgerust 
met deze functie , zal de resterende capaci
teit worden weergegeven. 

De resterende batterijlading komt niet altijd 
overeen met wat uw draagbare speler aan
geeft. 

Dit systeem is niet uitgerust met een 
oplaadfunctie . 

AUDIOSYSTEEM 

In het display is een antenne voor de 
Bluetooth®-verbinding ingebouwd. In de 
volgende gevallen kan het zijn dat de 
aanduiding voor de Bluetooth®-verbin
ding geel wordt en het systeem niet 
functioneert als u een Bluetooth® draag
bare speler gebruikt. 

• 	 Uw draagbare speler ligt achter het dis
play (achter de stoel , in het dashboard
kastje of in het opbergvak in de midden 
console) . 

• 	 Uw draagbare speler maakt contact met 
of is afgeschermd door metaal. 

Leg de Bluetooth® draagbare speler op 
een plaats neer waar de aanduiding voor de 
kwaliteit van de verbinding blauw is. 

De informatie van de draagbare speler 
wordt geregistreerd als het 
Bluetooth®- audiosysteem wordt aange
sloten. Verwijder uw draagbare apparatuur 
wanneer u afstand doet van uw auto. 
(Zie "(b) Verwijderen van Bluetooth®- audio" 
op bladzijde 342.) 
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(a) Verbinding maken met een 
Bluetooth®-audiospeler 

Om gebruik te kunnen maken van het 
Bluetooth@-audiosysteem moet u uw 
draagbare speler in het systeem invoe
ren. Als de speler geregistreerd is, kunt 
u muziek afspelen via het audiosysteem 
van de auto. (Zie "Bluetooth@-audio in
stellen" op bladzijde 341.) 

Raadpleeg de handleiding van de draag
bare speler voor meer informatie over de 
werking ervan. 

• 	 Als de aansluitmethode "Van voer
tuig" is 

• 	Als de functie automatisch 

aansluiten ingeschakeld is 


Als de draagbare speler standby voor 
aansluiting is, zal hij automatisch 
worden verbonden als het contact in 
stand ACC of AAN is gezet. 

• Als de functie automatisch aanslui
ten uitgeschakeld is 

Sluit de draagbare speler handmatig 
aan volgens de volgende procedure. 

Bluetooth- I 
audio 

DDnDnlmm BT _ I 
m 

Draagbare speler ~": ,. . _ :.. 
I, "'''' ,,",slo""N' -.J 

DIl 
N602 

Kies "Verbinden". 

Dit scherm wordt weergegeven wanneer er 
verbinding is gemaakt. U kunt nu uw draag
bare speler gebruiken. 

Bluetooth-audio aansluiten 

~ ...,CJ"'''~ ~ Bluetooth-verbinding mislukt 

Contr~leer in.~t:llin~en ~raagbare speler. 


~ 

Dit scherm zal worden weergegeven als er 
geen verbinding gemaakt kon worden. 

AUDIOSYSTEEM 

• 	 Als de aansluitmethode "Van draag
bare speler" is 

Bedien de draagbare speler en sluit deze 
aan op het Bluetooth®-audiosysteem. 
Zie de handleiding van de draagbare 
speler voor het bedienen van de speler 
zelf. 

Bluetooth

audio 


_~BT"'-==~-m ' 

Draagb:re speler ~; 
is niet aangesloten N ~. 

l1li 
N6023GI 

Kies "Verbinden". 

Bluetooth-audio aansluiten 

~ ... CJ ma 
Alleen gebruiken als dit veilig en legaal is. 

Verbinding maken met draagbare speler 

Toestelnaam: CAR MULTIMEDIA ~ 
Draagbare speler niet bedienen tijdens het rijden, 

~ 

Sluit de draagbare speler aan op het 

Bluetooth®-audiosysteem, 


Bluetooth-audio aansluiten 

U~···CJ 
Bluetooth-verbinding succesvol. '.; 

L----:T=-o-e-s-te-:l-n-a-a-m-:-::C""'A""R-:M""U:":'l"'r:-:-;1M"""'ED"'I:-:A--.J .~ 
oraagbare speler niet bedienen tijdens het tijden. 

~ 

Dit scherm zal worden weergegeven als de 
verbinding tot stand is gekomen. 

• 	 Opnieuw verbinding maken met het 
Bluetooth®-audiosysteem 

Als de verbinding met de draagbare 
Bluetooth®-speler wegvalt terwijl het 
contact in stand ACC of AAN staat, pro
beert het systeem automatisch opnieuw 
verbinding te maken met de draagbare 
speler. In dit geval wordt het resultaat 
niet weergegeven. 
Als de verbinding met de Bluetooth®-speler 
met opzet wordt verbroken (bijvoorbeeld 
wanneer u de speler uitzet), wordt deze 
functie niet uitgevoerd , 
Maak op een van de volgende manieren 
verbinding, 
• 	 Selecteer opnieuw de draagbare spe

ler. 

• 	 Voer de draagbare speler in. 

~ 
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(b) Afspelen via het Bluetooth®-audio
systeem 

• 	 Afspelen en onderbreken via het 
Bluetooth®-audiosysteem 

Bluetooth
audio Nummer 0'18" 

• AM 1FM' CD 'HO:;" 
liiI!Jiilil'm" 

Druk op de toets HDD·AUX of de toets 
AUDIO om dit scherm op te roepen en 
kies de tab BT als de Bluetooth® audio
speler al is aangesloten. 

Kies G en de muziek zal worden afge
speeld. 

Kies 0 en het afspelen van de muziek zal 
worden onderbroken. 

Kies G en het afspelen van de muziek zal 
worden hervat. 

Afhankelijk van het type draagbare speler 
dat is aangesloten, kan het afspelen van de 

muziek ook worden hervat door 0 te kie
zen. Ook kan het afspelen onderbroken 

worden door tijdens het afspelen G te kie
zen. 

Sommige titels en knoppen worden wellicht 
niet weergegeven, dat is afhankelijk van het 
type draagbare speler. 

AUDIOSYSTEEM 

• Kiezen van een muziekstuk • Kiezen van een album 

~ ==sJ= 

Toets SEEKJTRACK: Deze mogelijkheid 

wordt gebruikt voor directe toegang tot een 

gewenst nummer. 


Druk op een zijde van de toets SEEKj 

TRACK tot het gewenste nummer op het 

scherm verschijnt. Zodra de toets wordt los

gelaten, begint de draagbare speler dat 

nummer af te spelen. 


Versneld vooruit: 

Druk op de zijde 1\ van de toets SEEKj 

TRACK en houd deze ingedrukt om ver

sneld vooruit te spoelen. Wanneer u de 

toets loslaat, gaat de draagbare speler van

af dat punt verder met afspelen . 


Versneld achteruit: 

Druk op de zijde v van de toets SEEKj 

TRACK en houd deze ingedrukt om ver

sneld achteruit te spoelen. Wanneer u de 

toets loslaat, gaat de speler verder met af

spelen. 


Album El Druk op deze toets om naar 
het volgende album te gaan. 

Album 0 : Druk op deze toets om naar 
het vorige album te gaan. 

INFORMATIE 

Afhankelijk van het type draagbare spe
ler dat op het systeem is aangesloten, 
zijn bepaalde functies mogelijk niet be
schikbaar. 

INFORMATIE 

Deze functie werkt niet op alle draagbare 
spelers. 
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• Overige functies 

IW·!~i:hliû~ummer 
Ui om ,I,

ÄAAAAAAA.A.AAM. 
Ibum a DB! 

BBBBBBBBBBBBBB Album; -or 
Antest 

(((((((((((((( a 


a 111 ma 
RPT: Gebruik deze voorziening om het be
stand dat momenteel wordt afgespeeld, te 
herhalen. 

Herhalen van een muziekstuk

Kies tijdens het afspelen van het be
stand RPT. 

Op het scherm wordt de melding RPT weer
gegeven. Aan het einde van het muziekstuk 
wordt automatisch teruggegaan naar het 
begin van dat muziekstuk en wordt het op
nieuw afgespeeld. Kies nogmaals de toets 
RPT om deze functie uit te schakelen . 

RAND: Kies deze toets om de afspeelvolg
orde van het album waar u momenteel naar 
luistert door de speler te laten bepalen. 

Willekeurig afspelen van de muziekstuk
ken van het album 

Kies tijdens het afspelen van het muziek
stuk RAND. 

Op het scherm wordt de melding RAND 
weergegeven . Het systeem speelt een mu
ziekstuk af van het album waar u momen
teel naar luistert. Kies nogmaals de toets 
RAND om deze functie uit te schakelen . 

INFORMATIE 


Afhankelijk van het type draagbare spe
ler dat op het systeem is aangesloten, 
zijn bepaalde functies mogelijk niet be
schikbaar. 

Afstandsbediening audio 
- Stuurwieltoetsen 

d=. ~ 

Sommige functies van het audiosysteem 

kunnen worden geregeld met behulp van 

toetsen op het stuurwiel. 


Details over de specifieke toetsen en opties 

volgen hierna. 


DJ Bedieningstoetsen volume 


[IJ Toetsen 1\ V 


W Toets MODE 


DJ Bedieningstoetsen volume 


Druk op de zijde + voor een hogere geluids

sterkte. Zolang u de toets ingedrukt houdt, 

neemt de geluidssterkte toe. 


Druk op de zijde - voor een lagere geluids

sterkte. Zolang u de toets ingedrukt houdt, 

neemt de geluidssterkte af. 


AUDIOSYSTEEM 

[IJ Toetsen 1\ V 

Radio 

Een ingestelde radiozender selecteren: 

Druk snel op de toets 1\ of V . Doe dit nog

maals om de volgende zender te selecte

ren. 


Een radiozender zoeken: 

Druk op de toets 1\ of V en houd deze in

gedrukt totdat u een pieptoon hoort. Doe dit 

nogmaals om de volgende zender te zoe

ken . Als u in de zoekmodus de toets 1\ of 

V indrukt, stopt het systeem met zoeken. 


CD-speler en Bluetooth®-audiospeler 

Gebruik deze toetsen om in beide richtin

gen een nummer, map of album over te 

slaan. 


Een muziekstuk selecteren: 

Druk kort op de toets 1\ of V tot het ge

wenste nummer is geselecteerd . Als u terug 

wilt naar het begin van het actuele nummer, 

drukt u eenmaal kort op de toets v. 

Geluidsbibliotheek en MP3 (WMA) 


Een volgende (vorige) map of album zoe 

ken: 

Druk op de toets 1\ of V en houd deze in
gedrukt totdat u een pieptoon hoort. 

@] Toets MODE 

Telkens wanneer u de toets MODE indrukt, 
wijzigt de audiomodus. 

Druk op de toets MODE om het audiosys
teem in te schakelen. 

Houd de toets MODE ingedrukt tot u een 
pieptoon hoort, om het audiosysteem uit te 
schakelen. 

-""'I11III 
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AUDIOSYSTEEM 

Bedieningstips 
audiosysteem 

OPMERKING 

Om een goede werking van het audio
systeem te waarborgen: 

• Let erop dat er geen vloeistoffen over 
het audiosysteem worden gemorst. 

• Plaats alleen de voor deze speler ge
schikte CD's in de opening van de spe
ler. 

• Het gebruik van een mobiele telefoon 
in of nabij de auto kan een geluid 
veroorzaken via de luidsprekers van 
de auto. Dit duidt echter niet op een 
storing. 

Radio-ontvangst 

Doorgaans duiden problemen met de radio
ontvangst niet op storingen in de radio, 
maar zijn zij het gevolg van omstandighe
den buiten de auto . 

Nabijgelegen gebouwen of terreinen kun
nen de FM-ontvangst bijvoorbeeld storen. 
Hoogspanningsleidingen of telefoonkabels 
kunnen de AM - signalen storen. Radiosig
nalen hebben uiteraard maar een beperkt 
bereik : hoe verder u bij het station vandaan 
bent, hoe zwakker het signaal is. Bovendien 
veranderen tijdens het rijden voortdurend 
de omstandigheden voor ontvangst. 

De volgende veelvoorkomende problemen 
met de ontvangst duiden mogelijk niet op 
storingen in de radio: 

FM 

Zenders die faden of fluctueren: Over het 
algemeen is het effectieve bereik van FM 
ongeveer 40 km . Wanneer u eenmaal bui
ten dit bereik komt, hoort u mogelijk fluctua
ties, die toenemen naarmate de afstand tot 
de radiozender toeneemt. Dit gaat vaak ge 
paard met vervorming . 

Reflectievervorming : FM - signalen zijn re 
flecterend, waardoor twee signalen tegelij 
kertijd de antenne kunnen bereiken. Wan 
neer dit gebeurt, schakelen de signalen 
elkaar uit , waardoor een kortstondige flutter 
of achteruitgang van de ontvangst ontstaat. 

Atmosferische storingen en flutters: Dit 
komt voor wanneer signalen door gebou
wen, bomen of andere hoge voorwerpen 
worden belemmerd. De atmosferische sto
ringen en flutters worden mogelijk minder 
wanneer u het basniveau verhoogt. 

Wisselen van zender: Als het FM- signaal 
waar u naar luistert onderbroken of zwak is 
en er een andere sterke zender dichtbij is 
op de frequentieband , stemt de radio moge
lijk af op die zender totdat het oorspronkeli j
ke signaal weer kan worden opgepikt. 

AM 

Faden: Uitzendingen in AM worden , vooral 
's nachts, door de bovenste atmosfeer ge
reflecteerd . Deze gereflecteerde signalen 
kunnen botsen met de signalen die direct 
vanaf de radiozender worden ontvangen, 
waardoor de zender beurtelings sterk en 
zwak klinkt. 

Interferentie van zenders: Wanneer een 
gereflecteerd signaal en een signaal dat 
rechtstreeks van een radiozender wordt 
ontvangen bijna dezelfde frequentie heb
ben, kunnen ze elkaar hinderen, waardoor 
de uitzending moeili jk te verstaan is. 

Atmosferische storingen : AM wordt ge
makkelijk beïnvloed door externe elektro
magnetische velden , zoals hoogspannings
leidingen, bliksem of elektromotoren. 
Hierdoor ontstaan atmosferische storingen. 

AUDIOSYSTEEM 

MP3/WMA-bestanden 

• 	 MP3 (MPEG Audio Layer 3) en WMA 
(Windows Media ® Audio) zijn standaar
den voor audiocompressie. 

• 	 De MP3-/WMA-speler speelt MP3- en 
WMA- bestanden af op CD-ROM, 
CD-R en CD-RW. 

Het apparaat speelt opnames af die 
compatibel zijn met ISO 9660 niveau 1 
en niveau 2 en met het bestandssys
teem Romeo en Joliet. 

• 	 Voeg de desbetreffende bestandsexten
sie (.mp3 of .wma) toe wanneer u een 
MP3- of WMA-bestand een naam 
geeft. 

• 	 De MP3-/WMA-speler geeft bestanden 
met de bestandsextensies .mp3 of .wma 
weer als MP3- of WMA-bestanden. Ge
brui k de desbetreffende bestandsexten
sie om storingen bij de weergave te 
voorkomen. 

• 	 De speler speelt alleen de eerste sessie 
af bi j multisessie-CD's. 

• 	 MP3- bestanden zijn compatibel met de 
volgende formaten: ID3-tag versie 1.0, 
1.1, 2.2 en 2.3 . Het apparaat geeft in an
dere formaten geen titel van de disc of 
van het muziekstuk of de naam van de 
artiest weer. 

• 	 WMA-bestanden kunnen een WMA-tag 
bevatten die op dezelfde manier wordt 
gebruikt als een ID3-tag. WMA-tags be
vatten informatie zoals de titel van een 
muziekstuk of de naam van de artiest. 

• 	 De geluidskwaliteit van MP3-/WMA-be
standen neemt over het algemeen toe 
bij hogere bitrates. Voor een redelijke 
geluidskwaliteit adviseren wij u discs te 
gebruiken die zijn opgenomen met een 
bitrate van ten minste 128 kbps. 

Af te spelen bitrates 
MP3-bestanden: 
MPEG1 LAYER3: 64 tot 320 kbps 
MPEG2 LSF LAYER3: 64 tot 160 kbps 
WMA-bestanden: 
Ver. 7, 8 CBR: 48 tot 192 kbps 
Ver. 9 CBR: 48 tot 320 kbps 

• 	 De MP3-/WMA-speler speelt geen 
MP3-/WMA-bestanden af van discs die 
zijn opgenomen met gegevensover
dracht via packet writing (UDF-formaat) . 
Gebruik liever discs die zijn opgenomen 
met "pre-mastering" -software dan pac
ket- writing software. 

• 	 De afspeellijsten van m3u zijn niet com
patibel met de audiospeler. 

• 	 De formaten MP3i (MP3 interactive) en 
MP3PRO zijn niet compatibel met de 
audiospeler. 

• 	 De MP3-speler is compatibel met VBR 
(Variabele Bitrate) . 

• 	 Wanneer u bestanden die zijn opgeno
men als VBR-bestanden afspeelt, wordt 
tijdens het vooruit- of terugspoelen de 
afspeeltijd niet juist weergegeven . 

• 	 U kunt alleen mappen controleren die 
MP3-jWMA-bestanden bevatten. 

• 	 U kunt MP3-/WMA-bestanden afspelen 
in mappen tot maximaal 8 lagen. Wan 
neer u echter discs gebruikt die vele la
gen mappen bevatten, begint de weer
gave mogelijk met enige vertraging . 
Daarom raden wij u aan om niet meer 
dan twee lagen mappen op een disc te 
zetten. 

• 	 U kunt maximaal 192 mappen of 255 
bestanden op een CD afspelen. 
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@ 
001 .mp3 
002 .wma 
""'---, 


Map 1 

003 .mp3 


Map 2 
004 .wma 
005 .mp3 

RS18193 

• 	 De afspeelvolgorde van de CD met de 
getoonde structuur is als volgt: 

00 l .mp3 _ 002.wma . _ 006.mp3 

t 

• 	 MP3jWMA-speler: U kunt maximaal 192 
mappen of 255 bestanden op een disc 
afspelen. 

• 	 Afhankelijk van de PC en de 
MP3-jWMA-encodingsoftware die u ge
bruikt, wijzigt de volgorde. 

CD-R en CD-RW 

• 	 U kunt geen CD-RjCD-RW's afspelen 
die niet zijn "gefinaliseerd" (een proces 
waardoor discs op een conventionele 
CD-speler kunnen worden afgespeeld). 

• 	 Mogelijk kunnen CD-RjCD-RW's die op 
een CD-recorder of PC zijn opgenomen 
door disc-eigenschappen, krassen of 
vuil op de disc, of vuil en condens op de 
lens of het apparaat niet worden afge 
speeld. 

• 	 Afhankelijk van de instellingen van de 
applicaties en de omgeving , kunnen 
discs die op een PC zijn opgenomen 
mogelijk niet worden afgespeeld . Neem 
discs op met het juiste formaat. (Neem 
contact op met de producent van de 
desbetreffende applicatie voor meer in
formatie .) 

• 	 CD-RjCD-RW's raken mogelijk bescha
digd door directe blootstelling aan zon
licht, hoge temperaturen of andere om
standigheden voor opbergen. 
Beschadigde discs worden mogelijk niet 
afgespeeld. 

• 	 Als u een CD-RW in een MP3-jWMA
speler plaatst, duurt het wat langer dan 
bij conventionele CD's of CD-R's voor 
de disc wordt afgespeeld . 

• 	 U kunt geen opnames op CD-RjCD
RW's afspelen met het DDCD-systeem 
(Double Density CD) . 

........ 


I ! 

Gebruik en onderhoud van CD-speler en 
CD'S 
• 	 De CD-speler is uitsluitend ontworpen 

voor het gebruik van 12 cm CD's. 

• 	 De CD-speler werkt mogelijk niet wan
neer deze is blootgesteld aan extreem 
hoge temperaturen. Gebruik op warme 
dagen de airconditioning om het interi 
eur te koelen alvorens een CD af te spe
len . 

• 	 Door schokken en trillingen kan een 
CD-speler weleens een stukje over
slaan . 

• 	 Bij vocht in de CD-speler kan het ge
beuren dat er geen geluid hoorbaar is, 
ook al lijkt de speler te werken. Verwij
der dan de CD uit de speler en laat hem 
drogen. 

& WAARSCHUWING 

CD-spelers maken gebruik van 
onzichtbare laserstralen, die schadelijk 
kunnen zijn bij gebruik buiten de 
CD-speler. Gebruik de wisselaar daarom 
alleen zoals in de gebruiksaanwijzing 
staat aangegeven. 

L... 
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CD-speler 

ffiloO~ffiloO~ 
DIGITAL A UDIO 

O!GITAl AUDIO 
TEXT 

Audio-CD 

ffilDO~© ffiloO~@ 
DlOiTAL AUDIOr&IftmmUti°; I ReWrilable I 

• 	 Gebruik alleen discs waarop een van 
bovenstaande pictogrammen staat afge
beeld . De volgende producten worden 
mogelijk niet afgespeeld op de CD-spe
ler. 

SACD's 

DTS-CD's 

CD's met kopieerbeveiliging 

Video-CD's 


..............
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Z17038 

~ Discs met speciale vorm 

(9 

~ Transparante discs 

~t= 
~<= 

~r= (j~ 

c:: --- ! r ' _:ijï--- 

Z17039 

~ 	Discs van een inferieure kwaliteit 

( ~ 
~@)® 

Z17037 

~ Discs met een label 

OPMERKING 

• Gebruik geen speciaal gevormde, 
transparante, inferieure of gelabelde 
discs zoals in de afbeeldingen aange
geven. Door gebruik van dergelijke 
discs kan de CD-speler beschadigd 
raken of kan de disc mogelijk niet uit
geworpen worden: 

• Dit systeem is niet ontworpen voor het 
gebruik van DualDiscs: Het gebruik 
hiervan kan de speler beschadigen: 

.... 
AUDIOSYSTEEM 

\(!>' 

Z17052 

~Goed ~ Fout 

• 	 Ga voorzichtig met een disc om, vooral 
als deze wordt geplaatst in een houder 
van het magazijn : Houd een disc aan de 
randen vast en buig de disc niet. Voor
kom vingerafdrukken op een disc, vooral 
op de glimmende zijde. 

• 	 Vuil , krasjes, slingering, gaatjes en an
dere beschadigingen kunnen de oor
zaak zijn van het overslaan of herhalen 
van een disco (Gaatjes zijn te constate
ren door de disc tegen het licht te hou
den.) 

• 	 Verwijder de discs uit de wisselaar wan
neer u ze niet gebruikt. Berg ze op in 
hun opbergdoosjes, vrij van vocht, 
warmte en direct zonlicht. 

\ 

Z17053 

Schoonmaken van een disc: Veeg deze 
met een zachte, pluisvrije, licht vochtige 
doek schoon. Veeg vanuit het midden naar 
de zijkanten, niet in een rondgaande bewe
ging . Gebruik geen reinig ingsdoekjes voor 
platen, omdat deze een antistatische stof 
bevatten. 
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BEGRIPPEN 

Packet writing: 

Dit is een algemene benaming voor het on 
de mand opslaan van gegevens op een 
CD-R, enz. op dezelfde manier waarop ge
gevens op een diskette of harde schijf 
worden opgeslagen. 

ID3-tag: 

Dit is een methode om informatie die gere
lateerd is aan een muziekstuk in een 
MP3-bestand vast te leggen. Deze informa
tie kan de titel van het muziekstuk, de naam 
van de artiest, de titel van het album, het 
muziekgenre, het productiejaar, commen 
taar of andere gegevens bevatten. Met be
hulp van software met opties voor het be
werken van ID3-tags kunt u de inhoud van 
de tags onbeperkt wijzigen. De tags be
staan uit een beperkt aantal karakters . U 
kunt de informatie zien wanneer het mu
ziekstuk wordt weergegeven. 

WMA-tag: 

WMA-bestanden kunnen een WMA-tag 
bevatten die op dezelfde manier wordt ge
bruikt als een ID3-tag. WMA-tags bevatten 
informatie zoals de titel van een muziekstuk 
of de naam van de artiest. 

ISO 9660-formaat: 

Dit is de internationale standaard voor het 
opmaken van CD-ROM-mappen en -be
standen . Voor ISO 9660 zijn twee verschil 
lende niveaus. 

Niveau 1: 

De bestandsnaam is in formaat 8.3 (be
standsnaam van 8 karakters , bestands
extensie van 3 karakters . Bestandsnamen 
dienen te worden samengesteld uit hoofd
letters en nummers van 1 byte. Het sym
bool "_" mag ook worden gebruikt.) 

Niveau 2: 

De bestandsnaam kan uit maximaal 31 ka
rakters bestaan (inclusief het scheidingste 
ken ". " en de bestandsextensie). Elke map 
mag niet meer dan 8 hiërarchieën bevatten. 

m3u: 

Afspeellijsten die met WINAMP-software 
zijn gemaakt, hebben een bestandsextensie 
voor afspeellijsten (.m3u) . 

MP3: 

MP3 is een standaard voor audiocompres
sie die door een werkgroep (MPEG) van de 
ISO (International Standard Organization) is 
bepaald . MP3 comprimeert audiogegevens 
tot ongeveer 1/10 van het formaat van con
ventionele discs. 

WMA: 

WMA (Windows Media® Audio) is een for
maat voor audiocompressie ontwikkeld door 
Microsoft. Dit formaat comprimeert bestan
den tot een formaat dat kleiner is dan 
MP3-bestanden. De formaten voor het de
coderen van WMA- bestanden zijn versie 7, 
8 en 9. 
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BEGRIPPEN 

Packet writing: 

Dit is een algemene benaming voor het on
demand opslaan van gegevens op een 
CD-R, enz. op dezelfde manier waarop ge
gevens op een diskette of harde schijf 
worden opgeslagen. 

ID3-tag: 

Dit is een methode om informatie die gere
lateerd is aan een muziekstuk in een 
MP3-bestand vast te leggen. Deze informa
tie kan de titel van het muziekstuk, de naam 
van de artiest, de titel van het album, het 
muziekgenre, het productiejaar, commen
taar of andere gegevens bevatten. Met be
hulp van software met opties voor het be
werken van ID3-tags kunt u de inhoud van 
de tags onbeperkt wijzigen . De tags be
staan uit een beperkt aantal karakters. U 
kunt de informatie zien wanneer het mu
ziekstuk wordt weergegeven. 

WMA-tag: 

WMA-bestanden kunnen een WMA-tag 
bevatten die op dezelfde manier wordt ge
bruikt als een ID3-tag. WMA- tags bevatten 
informatie zoals de titel van een muziekstuk 
of de naam van de artiest. 

ISO 9660-formaat: 

Dit is de internationale standaard voor het 
opmaken van CD-RaM-mappen en -be
standen. Voor ISO 9660 zijn twee verschil 
lende niveaus. 

Niveau 1: 

De bestandsnaam is in formaat 8.3 (be
standsnaam van 8 karakters, bestands
extensie van 3 karakters. Bestandsnamen 
dienen te worden samengesteld uit hoofd
letters en nummers van 1 byte. Het sym
bool u_ " mag ook worden gebruikt.) 

Niveau 2: 

De bestandsnaam kan uit maximaal 31 ka
rakters bestaan (inclusief het scheid ingste
ken "." en de bestandsextensie) . Elke map 
mag niet meer dan 8 hiërarchieën bevatten. 

m3u: 

Afspeellijsten die met WINAMP-software 
zijn gemaakt, hebben een bestandsextensie 
voor afspeellijsten (.m3u). 

MP3: 

MP3 is een standaard voor audiocompres
sie die door een werkgroep (MPEG) van de 
ISO (International Standard Organization) is 
bepaald . MP3 comprimeert audiogegevens 
tot ongeveer 1/ 10 van het formaat van con
ventionele discs. 

WMA: 

WMA (Windows Media® Audio) is een for
maat voor audiocompressie ontwikkeld door 
Microsoft. Dit formaat comprimeert bestan
den tot een formaat dat kleiner is dan 
MP3-bestanden. De formaten voor het de
coderen van WMA-bestanden zijn versie 7, 
8 en 9. 
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INTELLIGENT PARKING ASSIST 

Intelligent Parking Assist 
De Intelligent Parking Assist helpt u bij 
het achteruit inparkeren met behulp van 
rijlijnen die worden weergegeven op een 
beeld van wat er achter de auto te zien is 
en door de positie van het stuurwiel bij 
het achteruitrijden zo te regelen dat de 
auto in de op het scherm weergegeven 
positie geparkeerd kan worden. Het sys
teem schakelt niet automatisch de ach
teruit in en regelt ook niet de snelheid 
waarmee wordt achteruitgereden. 

De Intelligent Parking Assist is geen auto
matisch parkeersysteem. Het is een sys
teem dat u helpt bij het achteruit inparkeren. 

Omdat het systeem alleen helpt bij het in
parkeren op een van tevoren bepaalde po
sitie, kan het voorkomen dat het systeem 
niet altijd juist werkt. Een juiste werking is 
afhankelijk van factoren als de cond itie van 
de weg en de auto en van de afstand tot de 
beoogde parkeerpositie. 

Afhankelijk van de eigenschappen van de 
cameralens kan de afstand of de positie 
van mensen of obstakels die op het scherm 
getoond worden, afwijken van de actuele 
situatie. 

TAAL SELECTEREN 

Zie bij "eEen taal selecteren" op bladzijde 
287 hoe u een taal kunt selecteren. Wan
neer u een taal hebt geselecteerd, zal de 
Intelligent Parking Assist in die taal aanwij
zingen geven totdat u een andere taal se
lecteert. 

& WAARSCHUWING 


• Vertrouw tijdens het achteruitrijden 
nooit uitsluitend op de Intelligent Par
king Assist. Controleer altijd zelf of de 
weg achter de auto vrij is. 

Wees voorzichtig, net als bij het ach
teruitrijden met elke andere auto. 

• 	 Kijk niet alleen naar het scherm bij het 
achteruitrijden. Het beeld op het 
scherm kan afwijken van de werkelijke 
situatie. De weergegeven afstanden 
tussen objecten en vlakke oppervlak
ken kunnen afwijken van de werkelijke 
situatie. Als u alleen naar het scherm 
kijkt bij het achteruitrijden, kan een 
aanrijding het gevolg zijn. Controleer 
voordat u achteruit gaat rijden eerst de 
omgeving van de auto en kijk ook in 
de spiegels. 

• 	 Rijd langzaam achteruit en regel de 
snelheid met behulp van het rempe
daal. 

• 	Als het erop lijkt dat u een auto, een 
obstakel of een persoon gaat raken , 
trap dan het rempedaal in om de auto 
tot stilstand te brengen en schakel het 
systeem uit door [8:J aan te raken 
op het scherm. 

• 	Gebruik het systeem uitsluitend op 
een horizontaal wegdek. 

• 	 Let op de volgende punten omdat het 
stuurwiel in de Parking Assist-functie 
automatisch verdraaid wordt: 

• Houd kleding als stropdassen, sjaals 
en mouwen uit de buurt van het 
stuurwiel om te voorkomen dat ze 
bekneld raken . Houd ook kinderen 
uit de buurt van het stuurwiel. 

• 	 Pas op dat u uzelf tijdens het draai
en van het stuurwiel niet bezeert als 
u lange nagels hebt. 

• 	Als er een probleem optreedt, breng 
dan de auto tot stilstand en schakel 
het systeem uit door [8:J op het 
scherm aan te raken. 

• 	Controleer voor met parkeren te begin
nen of het parkeervak groot genoeg is 
voor de auto. 

• 	Gebruik het systeem onder de volgen
de omstandigheden niet: 

• 	Buiten parkeervakken 

• 	Op een onverhard wegdek, zoals 
grind of zand 

• 	Op parkeerterreinen met onregelma
tig gevormde parkeervakken of 


hoogteverschillen 


• 	Op een wegdek dat bedekt is met ijs 
of sneeuw of anderszins glad is 

• Op asfalt dat door hoge buitentem
peraturen zacht geworden is 

• 	Als er obstakels op het beoogde par
keervak (binnen het groene kader) of 
tussen de auto en het parkeervak 
aanwezig zijn 

• 	Als er tijdens het parkeren veel an
dere auto's of voetgangers passeren 

• Op plaatsen die niet geschikt zijn 
om te parkeren (te krappe ruimtes, 
steile rotsen, enz.) 

• 	Als het beeld slecht te zien is door 
vuil, direct zonlicht, schaduw of 
sneeuw op de cameralens 

• 	Als er sneeuwkettingen worden ge
bruikt of het reservewiel gemonteerd 

is 

• 	Gebruik geen andere banden onder de 
auto dan door de fabrikant is voorge
schreven omdat anders een juiste wer
king van het systeem niet gegaran
deerd kan worden. Als u andere ban
den gebruikt, kunnen er fouten optre
den bij het weergeven van de positie 
van de lijnen en kaders op het scherm. 
Neem contact op met een Toyota-dea
Ier of erkende reparateur als u een an
dere maat banden onder uw auto wilt 
laten monteren. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

• 	Onder de volgende omstandigheden 
kan het voorkomen dat het automa
tisch inparkeren op de ingestelde posi
tie niet lukt: 

• 	Als de banden extreem ver versleten 
zijn of als de bandenspanning te 


laag is 


• 	Als de auto abnormaal zwaar belast 
is 

• 	Als een zijde van de auto veel zwaar
der belast is dan de andere zijde, 
waardoor de auto naar een kant gaat 

overhellen 

• 	Als de banden een stoeprand heb
ben geraakt waardoor de wieluitlij 
ning niet meer juist is 

• 	Gebruik het systeem niet als de achter
klep niet geheel gesloten is. 

• 	Als de achterzijde van de auto is 
geraakt, kan de stand van de camera 
veranderen. Laat de positie en de 
bevestigingshoek van de camera in 
dat geval controleren door een 
Toyota-dealer of erkende reparateur. 

• 	 De camera is waterdicht afgesloten. 
Verwijder, demonteer of wijzig hem 
daarom niet. Anders kan hij onjuist 
gaan werken. 

• 	 Bij een snelle temperatuurverandering, 
bijvoorbeeld wanneer bij koud weer 
heet water op de auto terechtkomt, 
werkt het systeem mogelijk niet goed. 

• 	Als de camera vuil is, kan deze geen 
duidelijk beeld overbrengen. Als zich 
water, sneeuw of modder op de lens 
bevindt, spoel dit dan af met water en 
droog de lens af met een zachte doek. 
Reinig de lens als deze erg vuil is met 
een mild schoonmaakmiddel en spoel 
hem af. 

• 	Als u de camera lens reinigt met een 
harde borstel of schuurmiddel, kunt u 
de lens beschadigen, waardoor de 
beeldkwaliteit in negatieve zin wordt 
beïnvloed. 
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• Zorg ervoor dat er geen organische 
oplosmiddelen, autowas, ruitenreini
ger of ruitencoating op de lens terecht
komt. Verwijder dergelijke stoffen zo 
snel mogelijk van de lens. 

• 	Als de camera bij een aanrijding ge
raakt is, of als de oriëntatielijnen van 
de camera niet in lijn liggen met de 
bumper, is het waarschijnlijk dat de 
positie van de camera of de hoek 
waaronder de camera gemonteerd is, 
gewijzigd is. Neem zo snel mogelijk 
contact op met een Toyota-dealer of 
erkende reparateur. 

• 	Controleer met eigen ogen de omge
ving van de auto, aangezien het weer
gegeven beeld vaag of donker kan 
worden, en bewegende beelden verte
kend weergegeven worden of niet ge
heel zichtbaar zijn wanneer de buiten
temperatuur laag is. Controleer voor
dat u achteruit gaat rijden eerst de om
geving van de auto en kijk ook in de 
spiegels. 

• 	 Plaats geen accessoires voor de sen
soren. 

• In de volgende situaties werkt een sen
sor mogelijk niet goed. 

• Wanneer de sensor bedekt is met ijs, 
sneeuw of modder. (Sensor werkt 
weer normaal nadat de verontreini
ging verwijderd is.) 

• Wanneer de sensor bevroren is. 
(Sensor werkt weer normaal nadat 
deze op temperatuur is.) Vooral bij 
lage temperaturen kunnen bevroren 
sensoren een geparkeerd voertuig 
mogelijk niet signaleren. 

• Wanneer de auto schuin staat. 

• 	Bij extreem warm of koud weer. 

• 	Bij het rijden over een hobbelig weg
dek, op hellingen, grindwegen of 
gras. 

• Wanneer onderdelen die ultrasone 
golven uitzenden zoals een claxon, 
een motor, de luchtdrukremmen van 
een vrachtwagens, enz. in de buurt 
van uw auto gebruikt worden. 

• Wanneer er door zware regenval of 
een andere oorzaak te veel water op 
uw auto terechtkomt. 

• Wanneer een radioantenne gemon
teerd is. 

• Wanneer de sensor zich te dicht in 
de buurt van een geparkeerd voer
tuig bevindt. 

• 	Als de sensor door iets bedekt 
wordt. 

• 	Als de bumper of sensor een sterke 
schok ondergaat. 

OPMERKING 

Neem contact op met uw Toyota-dealer 
of erkende reparateur als de banden van 
uw auto vervangen worden. Als de ban
den worden vervangen, worden de rijlij
nen op het scherm mogelijk anders 
weergegeven. 

• Gebied dat op het scherm wordt 
weergegeven 

Het beeld dat wordt weergegeven, is 
slechts een globaal beeld. 
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Hoeken bumper 
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Het bereik van de camera is beperkt. De 
camera kan geen objecten signaleren die 
zich te dicht bij de hoeken van de bum
per of onder de bumper bevinden. 
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Het gebied dat op het scherm wordt 
weergegeven, kan variëren als gevolg 
van de positie van de auto of de wegcon
dities. 
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• Camera van de Intelligent Parking 
Assist 

N7003P NI 

De camera van de Intelligent Parking Assist 
bevindt zich op de achterklep, zoals aange
geven in de afbeelding. 

De camera is voorzien van een speciale 
lens. De afstand op het beeld op het 
scherm wijkt af van de werkelijke afstand . 

Onder de volgende omstandigheden kan 
het beeld op het scherm moeilijk te zien 
zijn , ook als het systeem naar behoren 
functioneert. 

• 	 In het donker (bijvoorbeeld 's nachts) 

• 	 Als de temperatuur in de buurt van de 
lens extreem hoog of laag is 

• 	 Als er waterdruppels op de lens aanwe
zig zijn of als de luchtvochtigheid hoog 
is (bijvoorbeeld bij regen) 

• 	 Als er verontreinigingen (bijv. sneeuw of 
modder) op de camera aanwezig zijn 

• 	 Als er krassen of vuil op de lens aanwe
zig zijn 

• 	 Als de zon of koplampen van andere 
auto's rechtstreeks op de lens van de 
camera schijnt/schijnen 

[I ~ I 

N7004PNI 

Als er een fel licht (bijvoorbeeld zonlicht dat 
door de carrosserie wordt weerkaatst) op 
de lens van de CCD-camera valt , kunnen 
er vlekken in het beeld ontstaan . ':' 

" : Wanneer het beeld doorgestuurd wordt 
door de camera, lijkt het alsof er een verti
cale streep loopt boven en onder de licht
bron . 

Als er een antenne van een zender in de 
buurt van de camera gemonteerd wordt, 
kan het beeld op het scherm beïnvloed 
worden door de elektromagnetische golven , 
waardoor het systeem misschien niet juist 
functioneert . Plaats daarom geen antenne 
in de buurt van de camera. 

De manier waarop de beeldkwaliteit van het 
systeem voor automatisch inparkeren wordt 
ingesteld, is hetzelfde als voor het naviga
tiesysteem. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

-	 Parkeermanoeuvres 
De gegeven instructies zijn slechts voor
beelden . Wanneer en hoe vaak het stuur
wiel bij het parkeren moet worden ver
draaid, is afhankelijk van de 
verkeerssituatie, het wegdek, de staat 
van de auto, enz. 

Houd hier rekening mee wanneer u ge
bruik maakt van de Intelligent Parking 
Assist. 

Controleer voordat u de auto parkeert 
tevens of er voldoende ruimte is voor uw 
auto. 

& WAARSCHUWING 

De positie van de rij lijnen op het scherm 
kan afhankelijk van de omstandigheden 
waarin de auto zich bevindt (aantal 
passagiers, hoeveelheid bagage, enz.) 
variëren . Controleer voordat u gaat par
keren eerst de omgeving van de auto en 
kijk ook in de spiegels. 

(a) Inschakelen van de Intelligent 
Parking Assist 

liJ-..!J 
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Zet om de Intelligent Park Assist te acti 
veren de selectiehendel in stand R wan
neer het contact AAN staat. 

• 	 Als de selectiehendel in een andere 
stand dan R wordt gezet, wordt op het 
display het vorige scherm weergegeven. 
Het kiezen van een andere functie van 
het navigatiesysteem resulteert in de 
weergave van weer een ander scherm . 

• 	 Ook als de selectiehendel in stand R 
staat, zal als u op de toetsen rond het 
display drukt, zoals de toets 
MAPNOICE of INFO TEL, het desbe
treffende scherm worden weergegeven . 
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DJ 	 Selectietoets 

Met deze toets kan worden overge
schakeld tussen de Parking Assist
functie en de functie weergave van de 
parkeerrijlijnen. De geselecteerde 
functie bl ijft ingeschakeld zelfs als het 
hybridesysteem wordt uitgeschakeld 
en vervolgens weer wordt ingescha
keld . 

De Parking Assist-functie helpt de be
stuurder bij het inparkeren door auto
matisch het stuurwiel te regelen bij het 
achteruitrijden om de auto op de 
beoogde positie te kunnen parkeren. 

De functie weergave van de parkeerrij 
lijnen biedt de bestuurder hulp bij het 
achteruitrijden door beelden weer te 
geven van wat er zich achter de auto 
bevindt. 

Als de Parking Assist-functie is gese
lecteerd, wordt de selectietoets ver
licht. 

[IJ 	 Oriëntatielijnen camera 

Als de rand van de bumper die wordt 
weergegeven op het scherm niet over
eenkomt met de oriëntatielijnen van de 
camera, is de camera mogelijk niet 
goed uitgelijnd. Laat uw auto controle
ren door een Toyota-dealer of erkende 
reparateur. 

• 	 Neem voor het wijzigen van het volume 
van de stembegeleiding contact op met 
een Toyota-dealer of erkende repara
teur. 

PRE-SUPPORT-SCHAKELAAR 

Met deze schakelaar kunt u de Pre-Sup
port-functie in- en uitschakelen en tus
sen de stand fileparkeren en de stand 
haaks inparkeren schakelen. 

)l. ' , "-11 N70 11 PNla 

De weergave op het scherm wijzigt als volgt 
wanneer de Pre-Support-schakelaar wordt 
ingedrukt terwijl de Parking Assist is inge
schakeld, het contact AAN staat, de rijsnel
heid minder dan 15 km/h is en de selectie
hendel in een andere stand dan P of R 
staat: 

Pre-Support-functie UIT 
(navigatiescherm, enz.) 

t 
Pre-Support-scherm stand fileparkeren 

t 
Pre-Support-scherm stand haaks 
inparkeren 

t 
Pre-Support-functie UIT 
(navigatiescherm, enz.) 

Als de Pre-Support-functie niet gebruikt 
kan worden, klinker er twee piepsignalen 
(er klinken geen piepsignalen wanneer de 
Parking Assist is uitgeschakeld). 

(b) Standen van de Parking Assist
functie 

De Parking Assist-functie heeft een 
"stand automatisch inparkeren" en een 
"stand fileparkeren". Gebruik elke stand 
al naar gelang uw behoefte. 

lP fT r 
[IJ V 
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Op het scherm worden de rijlijnen weer
gegeven. 

DJ Selectietoets 

Door deze toets te kiezen kunt u over
schakelen tussen de Parking Assist
functie en de functie weergave par
keerrijlijnen. Als de Parking 
Assist - functie is geselecteerd, wordt 
de selectietoets verlicht. 

@] Voertuigbreedtelijn 

Deze lijnen geven de geschatte breed
te van de auto weer. 

@] Rijlijnen geschatte koers 

Deze lijnen geven de geschatte koers 
weer waarin de auto achteruitrijdt. De 
lijnen bewegen synchroon met het 
stuurwiel. 

mAfstandslijn (geel) 

De lijn beweegt, tezamen met de lijnen 
voor de geschatte koers, synchroon 
met het stuur. Deze lijn geeft een posi 
tie op de grond aan op ongeveer 1 me
ter achter de achterbumper. 

Wanneer het stuur wordt verdraaid , 
ontstaan er mogelijk afwijkingen. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

!]] 	 Afstandslijn (rood) 

De lijn beweegt, tezamen met de lijnen 
voor de geschatte koers, synchroon 
met het stuur. Deze lijn geeft een posi
tie op de grond aan op ongeveer 
0,5 meter achter de achterbumper. 

Wanneer het stuur wordt verdraaid, 
ontstaan er mogelijk afwijkingen. 

III 	 Afstandslijn (groen) 

De lijn geeft een positie op de grond 
aan op ongeveer 0,5 meter achter de 
achterbumper. 

o 	Toets stand fileparkeren 

Met deze toets schakelt u de stand 
fileparkeren in. 

Zie "Stand fi leparkeren" op bladzijde 231 
voor meer informatie. 

~ 	Toets stand automatisch inparkeren 

Met deze toets schakelt u de stand au 
tomatisch inparkeren in. 

Zie "Stand automatisch inparkeren" op blad 
zijde 244 voor meer informatie. 

UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM 

In de stand automatisch inparkeren of 
fileparkeren zal in het volgende geval de 
stembegeleiding de boodschap "De as
sistentie is geannuleerd" geven, wordt 
er een melding weergegeven en wordt 
het systeem uitgeschakeld. Zie bladzijde 
257 voor de weergegeven meldingen. 

Na de volgende handelingen 

• 	 Verdraaien van het stuurwiel 

• 	 Intrappen van het gaspedaal 

• 	 Het in een andere stand dan stand R 
zetten van de selectiehendel 

• 	 Activeren van de parkeerrem 

• 	 Overschakelen naar een ander scherm 
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In de volgende situatie 

• 	 Als de auto naar voren glijdt of tot stil
stand komt nadat u uw voet van het 
rempedaal gehaald hebt 

• 	 Als de snelheid waarmee achteruitgere
den wordt te hoog is 

• 	 Als de normale assistentie niet kan 
worden gegeven als gevolg van versle
ten banden of een te lage bandenspan
ning 

• 	 Als de beoogde parkeerpositie niet be
vestigd is op het scherm voordat er ach
teruitgereden wordt 

• 	 Als niet gereageerd is op de waarschu
wingsmeldingen die op het scherm ver
schenen zi jn voordat er achteruitgere
den wordt 

• 	 Als er een storing is in het systeem 

• 	 Als de thermische beveiliging van het 
systeem in werking treedt 

Als het systeem uitgeschakeld wordt tijdens 
het achteruitrijden, pak dan het stuurwiel 
stevig vast en trap het rempedaal in om de 
auto tot stilstand te brengen . Het hele sys
teem is uitgeschakeld zodat u opnieuw kunt 
beginnen vanaf het begin. Draai het stuur 
zoals u dat normaal zou doen als u besluit 
handmatig te gaan inparkeren. 

Als er een mobiel telefoongesprek wordt 
ontvangen , verschijnt het handsfree
scherm en wordt het systeem uitgescha
keld. 

(c) 	 Standen van de functie weergave 
van de parkeerrijlijnen 

De functie weergave van de parkeerrijlij
nen kan gebruikt worden in de volgende 
twee standen. Gebruik elke stand al naar 
gelang uw behoefte. 

• 	 Optie weergave rijlijnen fileparkeren 

N7007 PNI 

In deze stand geeft de Parking Assist 
Monitor aanwijzingen op het scherm bij 
het fileparkeren. 

DJ 	 Toets in-/uitschakelen stand voor 
beperkte ruimte 

Door deze toets aan te raken wordt de 
stand voor beperkte ruimte in- of uit 
geschakeld . 

[IJ 	 Toets optie weergave rijlijnen voor 
niet-automatisch inparkeren 

Door deze toets aan te raken wordt de 
optie voor weergave van rijlijnen voor 
niet-automatisch inparkeren ingescha
keld. 

Zie "Optie weergave rijlijnen voor fileparke 
ren" op bladzijde 266 voor meer informatie. 

• 	 Optie weergave rij lijnen voor niet
automatisch inparkeren 

STAND WEERGAVE GESCHATTE 
KOERSLIJNEN 

~ 
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Op het scherm worden de rijlijnen weer
gegeven. 

[IJ 	 Selectietoets 

Door deze toets te kiezen kunt u over
schakelen tussen de Parking Assist 
functie en de functie weergave par
keerrijlijnen. Als de Parki ng 
Assist - functie is geselecteerd, wordt 
de selectietoets verlicht. 

rn 	 Voertuigbreedtelijn 

Deze lijnen geven de geschatte breed
te van de auto weer. 

@] 	 Rijlijnen geschatte koers 

Deze lijnen geven de geschatte koers 
weer waarin de auto achteruitrijdt. De 
lijnen bewegen synchroon met het 
stuurwiel. 

[i] 	 Afstandslijn (geel) 

De lijn beweegt, tezamen met de lijnen 
voor de geschatte koers , synchroon 
met het stuur. Deze lijn geeft een posi 
tie op de grond aan op ongeveer 1 me
ter achter de achterbumper. 

Wanneer het stuur wordt verdraaid, 
ontstaan er mogelijk afwijkingen. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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[I] Afstandslijn (rood) 

De lijn beweegt, tezamen met de lijnen 
voor de geschatte koers, synchroon 
met het stuur. Deze lijn geeft een posi
tie op de grond aan op ongeveer 
0,5 meter achter de achterbumper. 

Wanneer het stuur wordt verdraaid, 
ontstaan er mogelijk afwijkingen. 

[ill Afstandslijn (groen) 

De lijn geeft een positie op de grond 
aan op ongeveer 0,5 meter achter de 
achterbumper. 

[IJ Schermtoets optie weergave 
rijlijnen fileparkeren 

Met deze toets schakelt u de stand 
voor de optie weergave rijli jnen filepar
keren in . 

~ Schermtoets Parking Assist
hulprijlijnweergave 

Met deze toets schakelt u de stand 
voor de Parking Assist- hulprijlijnweer
gave in . 

Zie "Optie weergave rijl ijnen voor niet-auto
matisch inparkeren" op bladzijde 277 voor 
meer informatie. 
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PARKING ASSIST 
HULPRIJLIJNWEERGAVE 

N7009PNI 

Op het scherm worden de rijlijnen weer
gegeven. 

DJ Selectietoets 

Door deze toets te kiezen kunt u over
schakelen tussen de Parking Assist
functie en de functie weergave par
keerrijlijnen . Als de Parking 
Assist-functie is geselecteerd , wordt 
de selectietoets verlicht. 

[IJ Voertuigbreedtelijn 

Deze lijnen geven de geschatte breed
te van de auto weer. 

@] Parking Assist-hulprijlijn 

Deze lijnen geven de punten aan waar 
u het stuur volledig dient te draaien. 

Deze lijnen geven ook een geschatte 
koers van de auto aan wanneer het 
stuurwiel iets gedraaid wordt tijdens 
het achteruitrijden. 

[4J Afstandslijn 

Deze lijn geeft een positie op de grond 
aan op ongeveer 0,5 meter achter de 
achterbumper. 

[§] Schermtoets optie weergave 
rijlijnen fileparkeren 

Met deze toets schakelt u de stand 
voor de optie weergave rijlijnen filepar
keren in. 

[§J Toets stand wissen koerslijnen 

Met deze toets schakelt u de stand 
voor wissen van koerslijnen in . 

Zie "Optie weergave rijlijnen voor niet-auto
matisch inparkeren" op bladzijde 277 voor 
meer informatie. 

STAND WISSEN KOERSLIJNEN 
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Op het scherm worden de rijlijnen weer
gegeven. 

DJ Selectietoets 

Door deze toets te kiezen kunt u over
schakelen tussen de Parking Assist
functie en de functie weergave par
keerrijlijnen. Als de Parking 
Assist-functie is geselecteerd, wordt 
de selectietoets verlicht. 

[IJ Afstandslijn 

Deze lijn geeft een positie op de grond 
aan op ongeveer 0,5 meter achter de 
achterbumper. 

@] Schermtoets optie weergave 
rijlijnen fileparkeren 

Met deze toets schakelt u de stand 
voor de optie weergave rijlijnen filepar
keren in. 

[i] Toets stand weergave geschatte 
koerslijnen 

Met deze toets schakelt u de stand 
voor weergave van geschatte koerslij
nen in. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

- Voorzorgsmaatregelen 
voor het rijden 

In de volgende gevallen is er sprake van 
een foutmarge tussen de rijlijnen op het 
scherm en de werkelijke afstand/koers 
op de weg. 

I 


I 
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• 	 Als een deel van de auto enigszins in 
de veren zakt door het aantal passa
giers of de verdeling van de bagage, 
is er sprake van een foutmarge tus
sen de rijlijnen op het scherm en de 
werkelijke afstand/koers op de weg. 

N70 12PNI N701 3 PNI 

• 	 Wanneer zich achter de auto een stei
le helling omlaag bevindt, lijken ob
stakels op het scherm dichterbij dan 
ze werkelijk zijn. 

I. ~ I 

• 	 Wanneer zich achter de auto een stei
le helling omhoog bevindt, lijken ob
stakels op het scherm verder weg 
dan ze werkelijk zijn. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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~ 	[IJ Ongeveer 0,5 m 

De afstand die op het scherm verschijnt 
tussen driedimensionale voorwerpen 
(zoals auto's) en platte oppervlakken 
(zoals de weg) en de werkelijke afstand 
verschillen als volgt. 

In werke lijkheid [Al = [êJ < [ÇJ ([Al en [êJ 
zijn even ver weg; [ÇJ is verder weg dan 
lAl en [êJ) . Op het scherm lijkt de situatie 

echter als volgt te zijn : [êJ < [ÇJ < lAl . 
Op het scherm lijkt het alsof de vrachtwa
gen ongeveer 0,5 meter verderop gepar
keerd is. Maar wanneer u in werkelijkheid 
tot aan [êJ achteruitrijdt , raakt u de vracht
wagen. 
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~ l3J De breedte van de vrachtwagen 

230 

Stand weergave geschatte koerslijnen: De 
lijnen voor de geschatte koers worden in 
een plat vlak weergegeven (zoals bijvoor
beeld de weg). Het is bij deze stand niet 
mogelijk om de positie van driedimensiona
le objecten (bijv. auto's) te bepalen. 

In het bovenstaande geval lijkt de vrachtwa
gen buiten de lijnen voor de geschatte 
koers te vallen en de auto lijkt de vrachtwa
gen niet te raken . Wanneer u echter een 
loodrechte lijn vanaf de achterzijde van de 
vrachtwagen naar beneden trekt, valt deze 
lijn binnen de koerslijnen. In werkelijkheid 
zal de auto de vrachtwagen mogelijk raken 
wanneer op deze manier achteruit wordt 
gereden. 

Controleer op dezelfde manier het gebied 
achter en rondom de auto visueel wanneer 
de lijnen voor de geschatte koers langs een 
object of obstakel lopen. 

- Stand fileparkeren 
De stand fileparkeren helpt de bestuur
der bij het inparkeren door automatisch 
het stuurwiel te regelen bij het achteruit 
rijden om de auto op de beoogde positie 
te kunnen parkeren_ 

& WAARSCHUWING 

• Controleer bij het achteruitrijden altijd 
de omgeving van de auto en rijd lang
zaam achteruit, waarbij u de snelheid 
regelt door het rempedaal in te trap
pen. 

• Als het erop lijkt dat u een auto, een 
obstakel of een persoon gaat raken, 
trap dan het rempedaal in om de auto 
tot stilstand te brengen en schakel het 
systeem uit door ~ te kiezen op 
het scherm. 

Omdat het systeem alleen helpt bij het in
parkeren op een van tevoren bepaalde po
sitie, kan het voorkomen dat het systeem 
niet altijd juist werkt. Een juiste werking is 
afhankelijk van factoren als de conditie van 
de weg en de auto en van de afstand tot de 
beoogde parkeerpositie. 

Houd daar rekening mee bij gebruik van het 
systeem. 

Als er tijdens het manoeuvreren een mel
ding verschijnt, volg dan de procedures 
zoals deze beschreven staan in "Wat te 
doen als dit soort meldingen verschijnt" op 
bladzijde 257. 

De hier getoonde afbeeldingen geven de 
procedure voor het fileparkeren aan de 
rechterzijde van de weg weer. Voer het file
parkeren aan de linkerzijde uit door in alle 
stappen "links" door "rechts" te vervangen 
en andersom. 

De wijze van bedienen is afhankelijk van of 
de Pre-Support-functie is ingeschakeld. 

....... 
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PRE-SUPPORT-FUNCTIE 
De Pre-Support-functie kan worden ge
bruikt wanneer er een ruimte is tussen 
twee geparkeerde voertuigen. Als er een 
parkeerplaats wordt waargenomen, in
formeert deze functie de bestuurder met 
behulp van een geluidssignaal wanneer 
de positie in de juiste positie staat om 
achteruit te gaan rijden, en loodst de 
auto naar een positie vanaf waar assis
tentie kan worden gegeven. 
Als de parkeerplaats te krap is, wordt er 
geen assistentie gegeven. 
Tussen twee voertuigen parkeren 

~. - ,-
I 	 I 
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~ IJ] Druk de Pre-Support-schakelaar 
eenmaal in 

[IJ Identificeer een parkeerplaats 
[]] Positioneer de auto om achteruit te 

rijden 
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INFORMATIE 

• 

• 

• 

• 

• 

Rijd zo langzaam mogelijk (met een 
snelheid waarbij de auto ineens stilge
zet kan worden), zodat het Pre-Sup
port-systeem nauwkeurig geactiveerd 
kan worden. 

Het Pre-Support-systeem kan niet 
worden gebruikt als er maar een auto 
geparkeerd staat. 

De functie kan niet worden gebruikt 
als de selectiehendel in stand P of R 
staat of als de rijsnelheid hoger is dan 
15 km/ho 

Er kan alleen assistentie worden gege
ven als de sensoren aan beide zijden 
van de voorbumper een plaats signal
eren die groot genoeg is om de auto te 
parkeren. 

De parkeerassistentie en het zoeken 
zullen pas stoppen als de rijsnelheid 
hoger is dan 15 km/h of als de functie 
wordt uitgeschakeld met de Pre-Sup
port-schakelaar. 	

~ 

B 
(a) Wanneer de Pre-Support-functie is 
ingeschakeld 

1. Zet de selectie hendel in stand R. 

11 ~ I 
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2. Kies m ~ Iop het scherm als de Par
king Assist-functie nog niet is geselec
teerd. 

Als de Parking Ass ist-functie is geselec
teerd, wordt de selectietoets verlicht. 	

,-
I 
I 
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~ [IJ Druk de Pre-Support-schakelaar 
eenmaal in 

~ Detectiegebied sensor 

3. Druk de Pre-Support-schakelaar 
eenmaal in wanneer de rijsnelheid lager 
is dan 15 km/h en de auto vlak naast de 
parkeerplaats is. Controleer of het 
scherm "Fileparkeren" wordt weergege
ven. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

INFORMATIE 

• 

• 

Iedere keer als de Pre-Support-scha
kelaar wordt ingedrukt, wijzigt de 
stand. 

Als de selectiehendel in stand P of R 
staat of als de rijsnelheid 15 km/h of 
hoger is, klinken er twee piepsignalen 
wanneer de Pre-Support-schakelaar 
wordt ingedrukt en zal de weergave op 
het display niet wijzigen. 

,.--.1
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~ 	[IJ Ongeveer 1 m 
[IJ Gewenste parkeerpositie 

4. Zet de auto zo, dat deze parallel aan 
de weg (of de stoeprand) staat en op on
geveer 1 m van de geparkeerde auto en 
rijd dan recht vooruit. 
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INFORMATIE 

Druk tweemaal op de Pre-Support-scha
kelaar om de Pre- Support- functie uit te 
schakelen. Hiermee wordt ook de assis
tentie uitgeschakeld. 

~ 
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5. Zet de auto stil wanneer er twee ge
luidssignalen klinken. 

El-8--~ -:~~
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INFORMATIE 

• 

• 

• 

Er klinken twee geluidssignalen wan
neer de auto een positie bereikt vanaf 
waar de voorzijde van de voorste ge
parkeerde auto vanaf de zijkant te zien 
is. 

Rijdt de auto zo langzaam mogelijk 
naar voren, zodat de auto kan worden 
stilgezet zodra de twee geluidssigna 
len klinken. 

De geluidssignalen zullen nIet klinken 
als de auto niet in een juiste positie 
voor het achteruitrijden komt. Als de 
auto wordt stilgezet en de selectiehen
del in stand R wordt gezet voordat de 
geluidssignalen hebben geklonken, 
wordt het scherm bij stap 6 van "(b) 
Wanneer de Pre-Support-functle is 
uitgeschakeld" op bladzijde 235 weer
gegeven. 

6. Zet de selectiehendel in stand R. 

Zie stap 7 van "(b) Wanneer de Pre-Sup
port-functie is uitgeschakeld" op bladzijde 
235 voor de bediening nadat de selectie
hendel in stand R is gezet. 

(b) Wanneer de Pre-Support-functie is 
uitgeschakeld 

1. Zet de selectiehendel in stand R. 

11 ~ 1 
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2. Kies m ~ op het scherm als de Par1 

king Assist-functie nog niet is geselec
teerd. 


Als de Parking Assist-functie is geselec

teerd, wordt de selectietoets verlicht. 


Wanneer de Parking Assist-functie vooraf 

wordt ingeschakeld , kunnen de sensoren 

aan de voorzijde de beoogde parkeerruimte 

nauwkeuriger beoordelen. 
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~ IJ] Ongeveer 1 m 
[IJ Gewenste parkeerpositie 

3. Zet de auto parallel aan de weg (of de 
stoeprand) en ongeveer 1 m naast de ge
parkeerde auto. 

Om het instellen van de beoogde parkeer
ruimte te vergemakkelijken, signaleren de 
sensoren aan de voorzijde de voertuigen 
aan weerszijden van het parkeervak en 
beoordelen de beschikbare ruimte. 
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4. Rijd zover naar voren dat u de voor
zijde van de auto waarachter u wilt par
keren naast u ziet, met het stuurwiel in 
de rechtuitstand, en breng de auto tot 
stilstand. 
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& WAARSCHUWING 

Zorg ervoor dat u de auto parallel aan de 
weg of stoeprand tot stilstand brengt. 
Als de auto niet parallel staat, bestaat de 
kans dat het achterwiel de stoeprand 
raakt. Als het ernaar uitziet dat de auto 
de stoeprand zal raken of de stoep op zal 
rijden, breng de auto dan tot stilstand 
door het rempedaal in te trappen en druk 
op de toets[KJ op het scherm om het 
systeem uit te schakelen. 

Als er zich geen geparkeerde auto voor het 
lege parkeervak bevindt, zal het systeem de 
beoogde parkeerpositie (groen of rood ka
der) weergeven in de positie die gebruikt is 
bij de laatste keer dat de stand fileparkeren 
ingeschakeld was. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

5. Zet de selectiehendel in stand R. 

11 ~ I 

N7023PNI 

N7026PNIa 

7. Verplaats het groene kader met de pijl 
zo dat het kader samenvalt met het 
beoogde parkeervak en kies de toets 
OK. 

U kunt het groene kader ook verplaatsen 
door het scherm aan te raken (het gedeelte 
naast de pijlen) . 

Er zijn trucs waarmee u het groene kader 
kunt uitlijnen. Zie ".Tips voor het instellen 
van de beoogde parkeer positie" op bladzij
de 241. 

Als het kader in rood wordt weergegeven, 
kunt u de stand fileparkeren niet gebruiken 
om op die parkeerplaats te gaan parkeren. 
Zie ". Wanneer het kader bij de Parking As
sist-functie in rood wordt weergegeven" op 
bladzijde 261 . 
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Als het kader in groen wordt weergegeven 
en u niet de toets OK hebt gekozen, ver
schijnt de melding "Parkeerpositie niet inge
steld" op het scherm zodra u achteruit be
gint te rijden. Als u verder gaat met 
achteruitrijden, klinkt er een waarschu
wingssignaal en wordt het systeem uitge
schakeld. 

Als het kader rood is, werkt het begelei
dingssysteem niet, ook niet als u begint met 
achteruitrijden. 

Als de oriëntatie van het kader tegengesteld 
is aan die van het beoogde parkeervak, 

kiesdan~ . 
In sommige gevallen, als het beeld ver
vormd wordt, komt het groene kader niet 
overeen met de lijnen die op het wegdek 
het parkeervak aangeven. Gebruik in dat 
geval de waarschuwingsvlag en de groene 
verlengde rijlijnen om de parkeerpositie in te 
stellen. 

U kunt de beoogde parkeerpositie ook nog 
wijzigen als de stand fileparkeren al in wer
king is. 

fi\äs'Iffiëtl~.erlaa lilltlêttê0"èlra·a·m·. 
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& WAARSCHUWING 

• Controleer altijd of er geen obstakels 
binnen het groene kader of tussen uw 
auto en het parkeervak aanwezig zijn 
en of de waarschuwingsvlag en de ver
lengde rijlijnen geen geparkeerde auto 
of muur overlappen. 

• Als er obstakels in het groene kader of 
tussen uw auto en het parkeervak aan
wezig zijn of als de waarschuwings
vlag of de verlengde rijlijnen een ge
parkeerde auto of muur overlappen, 
bestaat er kans op een aanrijding. Ge
bruik in dat geval de stand fileparkeren 
niet. Hetzelfde geldt als het groene ka
der de stoeprand overlapt. 

De waarschuwingsvlag dient slechts 
ter indicatie. Zorg dat u de omgeving 
rond de auto zelf controleert en rijd 
voorzichtig achteruit. 

• Als er niveauverschillen in de weg tus
sen uw huidige positie en de beoogde 
parkeerruimte aanwezig zijn, is het niet 
mogelijk de locatie juist in te stellen, 
doordat het beeld vertekend kan zijn. 
Gebruik in dat geval de stand filepar

-.. . ~ 
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8. Ga achter het stuur zitten op dezelfde 
manier als u zou doen wanneer u nor
maal achteruit zou rijden en leg uw han
den op het stuurwiel zonder druk uit te 
oefenen. Controleer altijd de omgeving 
van de auto en rijd langzaam achteruit, 
waarbij u de snelheid regelt door het 
rempedaal in te trappen. 

Wanneer u CD kiest, wordt de assisten
tie afgebroken. 

Als u te hard achteruitrijdt, klinkt er een 
waarschuwingssignaal en wordt de melding 
"Snelheid is te hoog." weergegeven. Als u 
met ongewijzigde snelheid door blijft rijden, 
wordt het systeem uitgeschakeld. Verlaag 
uw snelheid zo ver dat het waarschuwings
signaal niet langer hoorbaar is. 

Het groene kader op het scherm heeft on
geveer dezelfde afmetingen als uw auto. 
(Het groene kader bij het instellen van de 
beoogde parkeerpositie heeft de afmetingen 
van een normaal parkeervak.) 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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U kunt de beoogde parkeerpositie wijzigen 

met behulp van de toets I<> D<> I. Als u ach
teruitrijdt of al bijna op de beoogde positie 

staat, wordt 1<> 0 <> 1grijs en kunt u de positie 
niet meer wijzigen. 

Stel met behulp van de pijlen de beoogde 
positie in en kies OK. 

U kunt alleen de beoogde parkeerpositie 
naar links of rechts verplaatsen en de waar
schuwingsvlag verandert niet van plaats, 
ook al wijzigt u de beoogde parkeerpositie. 
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&WAARSCHUWING 

• Controleer bij het achteruitrijden altijd 
de omgeving van de auto en rijd lang
zaam achteruit, waarbij u de snelheid 
regelt door het rempedaal in te trap
pen. 

• Als een aanrijding onvermijdelijk lijkt, 
trap dan het rempedaal in om de auto 
tot stilstand te brengen en schakel het 
systeem uit door ~ aan te raken 
op het scherm. 
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9. Als de auto bijna op de beoogde po
sitie staat, geeft de stembegeleiding een 
melding en wordt de stand fileparkeren 
uitgeschakeld. 

Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze 
melding door de stembegeleiding gegeven 
net voordat de auto op de beoogde positie 
staat. Op dat moment wordt het automa
tisch inparkeren beëindigd ; pak daarom het 
stuurwiel stevig vast en zet de auto op de 
gewenste plaats, waarbij u de snelheid re
gelt met het rempedaal. 

Gebruik de afstandslijn als referentie en 
houd de voor- en achterzijde van de auto 
tijdens het achteruitrijden in de gaten. Ge
bruik tevens de spiegels. 

• 	 Tips voor het instellen van de beoog
de parkeerpositie 

Nuttige informatie over het instellen van de 
beoogde parkeerpositie (groen kader) 

UITLIJNEN VAN HET GROENE KADER 

Er zijn twee manieren om het groene kader 
uit te lijnen met het parkeervak; met de pij
len op het scherm of door het scherm aan 
te raken op andere punten dan bij de pijlen. 

-.. 
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Met behulp van de pijlen op het scherm 

N7034PNI 

Door de pijlen op het scherm aan te raken, 
kunt u het groene kader verplaatsen . 

Door eerst de links-rechtsuitlijning uit te 
voeren, wordt de volgende uitlijning vereen
voudigd. 
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Direct aanraken van het beoogde punt 

N7035PNI 

Door het punt aan te raken waar u het ka
der naartoe wilt bewegen, kunt u het groene 
kader verplaatsen. 

1. Raak de voorzijde van de plaats die u 
wilt verplaatsen aan. 

N7036PNI 

2. Het kader wordt verplaatst zoals aan
gegeven. 

Als u de volgende gedeeltes aanraakt, zal 
het groene kader niet verplaatst worden: 

• 	 Het gedeelte rond de pijlen. 

• 	 Het gedeelte op het scherm rond de on
derste schermtoets. 

• 	 Gedeeltes die te ver weg liggen om te 
parkeren , 10,5 m of meer achter enjof 
5,0 m of meer links of rechts van de hui
dige positie. 

OP EEN HELLEND WEGDEK 

gl~ 

~ 

~ 
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De positie die de Parking Assist aangeeft, 
beweegt links of rechts van de ingestelde 
parkeerpositie. 
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Als u in dat geval de waarschuwingsvlag in 
lijn brengt met de achterzijde van de auto 
waarachter u wilt parkeren en de groene 
verlengde rij lijn met de onderzijde van het 
achterwiel van deze auto bij het instellen 
van de beoogde parkeerpositie, zal de lin 
kerkant van uw auto globaal in lijn liggen 
met de linkerkant van de auto waarachter u 
geparkeerd hebt als de parkeermanoeuvre 
voltooid is. Als u fileparkeert aan de andere 
zijde van de weg, zullen links en rechts om
gedraaid worden . 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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~ ITl Smal 

& WAARSCHUWING 

Als de geparkeerde auto waarachter u 
wilt parkeren erg smal is, of dicht tegen 
de stoeprand aan geparkeerd staat, kan 
de positie waarin het systeem de auto wil 
parkeren erg dicht tegen de stoeprand 
aan komen te liggen. Als het erop lijkt t
dat u de stoeprand gaat raken of oprij 
den, trap dan het rempedaal in om de 
auto tot stilstand te brengen en schakel 
het systeem uit doorrIJ aan te raken 
op het scherm. t 
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- Stand automatisch 
inparkeren (achteruit 
inparkeren) 

De stand automatisch inparkeren helpt 
de bestuurder bij het haaks op de rijrich
ting inparkeren door automatisch het 
stuurwiel te regelen bij het achteruitrij
den om de auto op de beoogde positie te 
kunnen parkeren. 

& WAARSCHUWING 

• Controleer bij het achteruitrijden altijd 
de omgeving van de auto en rijd lang
zaam achteruit, waarbij u de snelheid 
regelt door het rempedaal in te trap
pen. 

• Als het erop lijkt dat u een auto, een 
obstakel of een persoon gaat raken, 
trap dan het rempedaal in om de auto 
tot stilstand te brengen en schakel het 
systeem uit door[K] te kiezen op 
het scherm. 

Omdat het systeem alleen helpt bij het in
parkeren op een van tevoren bepaalde po
sitie, kan het voorkomen dat het systeem 
niet altijd juist werkt. Een juiste werking is 
afhankelijk van factoren als de conditie van 
de weg en de auto en van de afstand tot de 
beoogde parkeerpositie. 

Houd daar rekening mee bij gebruik van het 
systeem. 

Als er tijdens het manoeuvreren een mel
ding verschijnt, volg dan de procedures 
zoals deze beschreven staan in "Wat te 
doen als dit soort meldingen verschijnt" op 
bladzijde 257. 

De hier getoonde afbeeldingen geven de 
procedure voor het fileparkeren aan de 
rechterzijde van de weg weer. Voer het file
parkeren aan de linkerzijde uit door in alle 
stappen "l inks" door "rechts" te vervangen 
en andersom. 

De wi jze van bedienen is afhankeli jk van of 
de Pre-Support- functie is ingeschakeld . 

PRE-SUPPORT -FUNCTIE 

De Pre-Support-functie kan worden ge
bruikt wanneer er een andere auto naasi 
de beoogde parkeerplaats geparkeerd 
staat. Bij deze functie wordt voor de par .. 
keerassistentie gebruik gemaakt van een 
geluidssignaal. 

Als de parkeerplaats te krap is, wordt er 
geen assistentie gegeven . 

Direct naast een geparkeerde auto par
keren 
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~ DJ Druk de Pre-Support-schakelaar 
tweemaal in 

Illidentificeer een parkeerplaats rn Positioneer de auto dusdanig dat 
het stuurwiel kan worden verdraaid 

@] Positioneer de auto om achteruit te 
rijden 

N7040PN I 

INFORMATIE 

Als er maar een auto geparkeerd staat, 
kan het Pre-Support-systeem niet 
worden gebruikt om aan de rechterzijde 
van de auto te parkeren. 

Tussen twee voertuigen parkeren 
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~ DJ Druk de Pre-Support-schakelaar 
tweemaal in 

Illidentificeer een parkeerplaats rn Positioneer de auto dusdanig dat 
het stuurwiel 
kan worden verdraaid 

@] Positioneer de auto om achteruit te 
rijden 

~ 
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INFORMATIE 

• 	 Rijd zo langzaam mogelijk (met een 
snelheid waarbij de auto ineens stilge
zet kan worden),zodat het Pre-Sup
port-systeem nauwkeurig geactiveerd 
kan worden. 

• 	 De functie kan niet worden gebruikt 
als de selectiehendel in stand P of R 
staat of als de rijsnelheid hoger is dan 
15 km/ho 

• 	 Er kan al/een assistentie worden gege
ven als de sensoren aan beide zijden 
van de voorbumper een plaats signa
leren die groot genoeg is om de auto 
te parkeren. 

• 	 De parkeerassistentie en het zoeken 
zul/en pas stoppen als de rijsnelheid 
hoger is dan 15 km/h of als de functie 
wordt uitgeschakeld met de Pre-Sup
port-schakelaar. 
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(a) Wanneer de Pre-Support-functie is 
ingeschakeld 

1. Zet de selectiehendel in stand R. 

11 ~ I 

N7047PNI 

2. Kies 11 ~ Iop het scherm als de Par
king Assist-functie nog niet is geselec
teerd. 

Als de Parking Assist- functie is geselec
teerd, wordt de selectietoets verlicht. 

.~ 

N7043PNIb 

~ DJ Druk de Pre-Support-schakelaar 
tweemaal in 

III Detectiegebied sensor 

3. Druk de Pre-Support-schakelaar 
tweemaal in wanneer de rijsnelheid lager 
is dan 15 km/h en de auto vlak naast de 
parkeerplaats is. Controleer of het 
scherm "Achteruit inparkeren" wordt 
weergegeven. 

INFORMATIE 

• 

• 

Iedere keer als de Pre-Support-scha
kelaar wordt ingedrukt, wijzigt de 
stand. 

Als de selectiehendel in stand P of R 
staat of als de rijsnelheid 15 km/h of 
hoger is, klinken er twee piepsignalen 
wanneer de Pre-Support-schakelaar 
wordt ingedrukt en zal de weergave op 
het display niet wijzigen. 
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4. Zet de auto voorzichtig haaks en zo 
dicht mogelijk in de buurt van de gepar
keerde auto. 

INFORMATIE 

• Rijdt de auto zo langzaam mogelijk 
naar voren, zodat het stuurwiel kan 
worden verdraaid zodra het geluids
signaal klinkt. 

• Druk eenmaal op de Pre-Support
schakelaar om de Pre- Support- func
tie uit te schakelen. Hiermee wordt 
ook de assistentie uitgeschakeld. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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5. Zodra het geluidssignaal klinkt, draait 
u het stuurwiel ten minste een halve slag 
en rijdt u vooruit. 

INFORMATIE 

Het geluidssignaal klinkt wanneer het 
midden van de parkeerplaats direct naast 
de auto te zien is. 

247 246 



...... 

INTELLIGENT PARKING ASSIST INTELLIGENT PARKING ASSIST 

N704 6PNI 

6. Zet, wanneer er twee geluidssignalen 
klinken, de auto stil en draai het stuur
wiel recht. 

INFORMATIE 

• 

• 

Rijdt de auto zo langzaam mogelijk 
naar voren nadat u het stuurwiel hebt 
verdraaid, zodat de auto kan worden 
stilgezet zodra de twee geluidssigna
len klinken. 

De geluidssignalen zullen niet klinken 
als de auto niet in een juiste positie 
voor het achteruitrijden komt na ver
draaiing van het stuurwiel. Als de auto 
wordt stilgezet en de selectiehendel in 
stand R wordt gezet voordat de ge
luidssignalen hebben geklonken, 
wordt het scherm bij stap 7 van "(b) 
Wanneer de Pre -Support  functie 
Is uitgeschakeld" op bladzijde 248 
weergegeven. 

7. Zet de selectiehendel in stand R. 

Zie stap 8 van "(b) Wanneer de Pre-Sup
port-functie is uitgeschakeld" op bladzijde 
248 voor de bediening nadat de selectie
hendel in stand R is gezet. 

(b) Wanneer de Pre-Support-functie is 
uitgeschakeld 

1. Zet de selectiehendel in stand R. 

I ~ ~ I 

N7047PNI 

2. Kies I ~ ~ Iop het scherm als de Par
king Assist-functie nog niet is geselec
teerd. 

Als de Parking Assist- functie is geselec
teerd, wordt de selectietoets verlicht. 

Wanneer de Parking Assist-functie vooraf 
wordt ingeschakeld, kunnen de sensoren 
aan de voorzijde de beoogde parkeerruimte 
nauwkeuriger beoordelen. 

n:m·1t 
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3. Zet de auto voorzichtig haaks en zo 
dicht mogelijk op het parkeervak. 

Wanneer u de auto haaks op het parkeer
vak zet, kan de parkeerhoek gemakkelijker 
bepaald worden. 

I1 
N7048 PNI 

4. Zet de auto stil op een positie waarin 
u het midden van het parkeervak rechts 
naast u kunt zien. 

Om het instellen van de beoogde parkeer

I 

II ruimte te vergemakkelijken , signaleren de 
sensoren aan de voorzijde de voertuigen 
aan de linker- en rechterzijde van het par
keervak en beoordelen de beschikbare 
ruimte.I Het is mogelijk om de beoogde parkeer po
sitie te bepalen ook al staat er slechts een 

I 	voertuig aan een zijde van het parkeervak 
geparkeerd . 

N7049PNI 

Als de parkeervakken aan weerszijden van 
het beoogde parkeervak leeg zijn, zet dan 
de auto stil en zet het stuurwiel in de recht 
uitstand. 

Door de auto op deze positie tot stilstand te 
brengen , kunt u het parkeervak het beste 
zien en kunt u de beoogde parkeerpositie 
gemakkelijker instellen . 

Controleer of het stuurwiel in de rechtuit
stand staat als u de auto tot stilstand 
brengt. Als dat niet het geval is, kan de lo 
catie van het parkeervak niet worden vast
gesteld . 

Als u niet voor het parkeervak stopt, zal het 
systeem de hoek van de auto naast het 
beoogde parkeervak als referentiepunt ne
men en de beoogde parkeerpositie (groen 
of rood kader) weergeven in de positie die 
gebruikt is bij de laatste keer dat de functie 
automatisch inparkeren ingeschakeld was. 

.......... 
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5. Zet uw auto zo neer dat u het par
keervak in kunt rijden en breng de auto 
tot stilstand met de wielen in de rechtuit 
stand. 

Zet uw auto zo neer dat de hoek waaronder 
de auto de beoogde parkeerruimte inrijdt zo 
groot mogelijk is. Dit om nauwkeuriger te 
kunnen parkeren. 

6. Zet de selectiehendel in stand R. 

11 ~ 1 

N7047PNI 

7. Kies I[!]1! 1f!l Iop het scherm. 

N7051PNI 

8. Verplaats het groene kader met de pijl 
zo dat het kader samenvalt met het ge
wenste parkeervak en kies de toets OK. 

U kunt het groene kader ook verplaatsen 
door het scherm aan te raken (het gedeelte 
naast de pijl). 

Er zijn trucs waarmee u het groene kader 
kunt uitlijnen. Zie ".Tips voor het instellen 
van de beoogde parkeerpositie" op bladzij 
de 254. 

Gedeelten waarin u niet kunt parkeren zijn 
aangegeven in rood. 

Als het kader in rood wordt weergegeven, 
kunt u de functie automatisch inparkeren 
niet gebruiken om op die parkeerplaats te 
gaan parkeren. Zie ". Wanneer het kader 
bij de Parking Assist-functie in rood wordt 
weergegeven" op bladzijde 261. 

Als het kader in groen wordt weergegeven 
en u niet de toets OK hebt gekozen, ver
schijnt de melding "Parkeerpositie niet inge
steld" op het scherm zodra u achteruit be
gint te rijden. Als u verder gaat met 
achteruitrijden, klinkt er een waarschu 
wingssignaal en wordt het systeem uitge
schakeld. 

Als het kader rood is, werkt het beg elei
dingssysteem niet, ook niet als u begint met 
achteruitrijden. 

Als de oriëntatie van het kader tegengesteld 
is aan die van het beoogde parkeervak, 

kiesdan~ . 

In sommige gevallen, als het beeld ver
vormd wordt, komt het groene kader niet 
overeen met de lijnen die op het wegdek 
het parkeervak aangeven. Probeer het ka
der dan zo in te stellen dat de waarschu
wingsvlag geen geparkeerde auto's of ob
stakels overlapt. 

U kunt de beoogde parkeerpositie ook nog 
wijzigen als de functie automatisch inparke
ren al in werking is. 

...... 
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& WAARSCHUWING 

• 	Controleer altijd of er geen obstakels 
binnen het groene kader of tussen uw 
auto en het parkeervak aanwezig zijn 
en of de waarschuwingsvlag geen ge
parkeerde auto of muur overlapt. 

• Als er obstakels in het groene kader of 
tussen uw auto en het parkeervak aan
wezig zijn of als de waarschuwings
vlag een geparkeerde auto of muur 
overlapt, bestaat er kans op een aanrij
ding. Gebruik in dat geval de functie 
automatisch inparkeren niet. 

• 	De waarschuwingsvlag dient slechts 
ter indicatie. Zorg dat u de omgeving 
rond de auto zelf controleert en rijd 
voorzichtig achteruit. 

• Als er niveauverschillen in de weg tus
sen uw huidige positie en de beoogde 
parkeerruimte aanwezig zijn, is het niet 
mogelijk de locatie juist in te stellen, 
doordat het beeld vertekend kan zijn. 
Gebruik in dat geval de functie auto
matisch inparkeren niet. 

• Als het rode kader, dat aangeeft dat 
een bepaalde plaats ongeschikt is om 
te parkeren, de lijnen van het parkeer
vak overlapt, kunt u daar niet parkeren 
omdat het systeem oordeelt dat er te 
weinig ruimte is. Stel een positie in 
waarin de lijnen van het parkeervak 
niet worden overlapt door het rode ka
der. 
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N7053PNI 

9. Ga achter het stuur zitten op dezelfde 
manier als u zou doen wanneer u nor
maal achteruit zou rijden en leg uw han
den op het stuurwiel zonder druk uit te 
oefenen. Controleer altijd de omgeving 
van de auto en rijd langzaam achteruit, 
waarbij u de snelheid regelt door het 
rempedaal in te trappen. 

Wanneer u ITJ kiest, wordt de assisten 
tie afgebroken. 

Als u te hard achteruitrijdt, klinkt er een 
waarschuwingssignaal en wordt de melding 
"Snelheid is te hoog." weergegeven. Als u 
met ongewijzigde snelheid door blijft rijden , 
wordt het systeem uitgeschakeld. Verlaag 
uw snelheid zo ver dat het waarschuwings 
signaal niet langer hoorbaar is. 

Het groene kader op het scherm heeft on
geveer dezelfde afmetingen als uw auto. 
(Het groene kader bij het instellen van de 
beoogde parkeerpositie heeft de afmetingen 
van een normaal parkeervak.) 

~ 
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U kunt de beoogde parkeerpositie wijzigen 


met behulp van de toets 1~O~ I. Als u ach

teruitrijdt of al bijna op de beoogde positie 


staat, wordt 1 ~D~ 1 grijs en kunt u de positie 

niet meer wijzigen. 


Stel met behulp van de pijlen de beoogde 

positie in en kies OK. 


~(S)Q~ 

~ 

~~iJ-1 
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& WAARSCHUWING 

• Controleer bij het achteruitrijden altijd 
de omgeving van de auto en rijd lang
zaam achteruit, waarbij u de snelheid 
regelt door het rempedaal in te trap
pen. 

• Als het erop lijkt dat u een auto, een 
obstakel of een persoon gaat raken, 
trap dan het rempedaal in om de auto 
tot stilstand te brengen en schakel het 
systeem uit doorc:8J te kiezen op 
het scherm. 

I 

I 

l 

I 

I 
I 

~ 
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11 ~ 1 
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10. Als de auto bijna op de beoogde po
sitie staat, geeft de stembegeleiding een 
melding en wordt de stand automatisch 
inparkeren uitgeschakeld. 

Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze 
melding door de stembegeleiding gegeven 
net voordat de auto op de beoogde positie 
staat. Op dat moment wordt het automa
tisch inparkeren beëindigd; pak daarom het 
stuurwiel stevig vast en zet de auto op de I 
gewenste plaats, waarbij u de snelheid re

gelt met het rempedaal. 


Gebruik de afstandslijn als referentie en 

houd de voor- en achterzijde van de auto I 

tijdens het achteruitrijden in de gaten. Ge

bruik tevens de spiegels. 
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• 	 Tips voor het instellen van de beoog
de parkeerpositie 

Nuttige informatie over het instellen van de 
beoogde parkeerpositie (groen kader) 

WEERGAVE VAN HET GROENE KADER 

Het systeem bepaalt de basispositie van 
het groene kader aan de hand van de posi
tie van het parkeervak die door de sensoren 
aan de voorzijde gesignaleerd wordt of de 
positie van de auto op het moment dat deze 
tot stilstand is gekomen en aan de hand 
van de witte lijnen die het parkeervak afba
kenen in het beeld van de camera om de 
locatie van het parkeervak vast te kunnen 
stellen. 

De sensoren aan de voorzi jde bepalen de 
locatie van het parkeervak en signaleren de 
witte lijnen. 

In de volgende situaties kunnen de senso
ren aan de voorzijde de locatie van het par
keervak niet bepalen, of kunnen de lijnen 
die de locatie aangeven mogelijk afwijken. 

• 	 Er staat een voertuig geparkeerd op de 
achterste lijn van het parkeervak of de 
sensoren kunnen door de vorm, enz. 
een geparkeerd voertuig niet herkennen. 

• 	 De sensoren kunnen een paal of een 
muur naast het parkeervak niet signale
ren . 

• 	 De sensoren signaleren een voetganger 
of een object naast het parkeervak. 

Als er geen voertuigen geparkeerd zijn aan 
weerszijden van de beoogde parkeerruimte 
wanneer u uw auto tot stilstand brengt, 
wordt de locatie van het parkeervak bij be
nadering bepaald en worden de witte lijnen 
gesignaleerd. Daarom maakt het stoppen 
voor het parkeervak het registreren van de 
witte lijnen eenvoudiger. 

Het is niet altijd mogelijk de juiste positie 
van de witte lijnen vast te stellen, dat is af
hankelijk van de vorm van de lijnen. 

In de volgende omstandigheden is het 
misschien niet mogelijk de juiste positie 
van de witte lijnen op het wegdek te be
palen: 

• 	 De lijnen zijn vervaagd of vuil , waardoor 
ze slecht zichtbaar zijn . 

• 	 Het wegdek heeft een lichte kleur, waar
door er weinig contrast met de witte lij
nen is. 

• 	 De lijnen waarmee het parkeervak aan
gegeven zijn , hebben een andere kleur 
dan wit (geel , enz.). 

• 	 Er is te weinig licht, bijvoorbeeld 's 

avonds en 's nachts of omdat de par

keerplaats overdekt is. 


• 	 Tijdens of na een regenbui , wanneer het 
wegdek nat is en het licht reflecteert of 
als er plassen op het wegdek gevormd 
zijn. 

• 	 Als er direct zonlicht op de camera valt, 
bijvoorbeeld als de zon 's ochtends of 's 
middags laag staat. 

• 	 Als het parkeervak bedekt is met 
sneeuw of pekel. 

• 	 Als er markeringen of onderhoudsmerk
tekens op het wegdek zijn aangebracht. 

• 	 Als de kleur of de helderheid van het 
wegdek niet overal gelijk is. 

• 	 Als er warm of koud water op de camera 
terecht is gekomen of als de lens besla
gen is. 

• 	 Als er vuil of waterdruppels op de lens 
aanwezig is/zijn . 

Als de positie waarop u de auto tot sti lstand 
gebracht hebt goed kan worden bepaald , 
dan geeft het groene kader de positie van 
het parkeervak nauwkeurig aan. Als de po 
sitie van de witte lijnen die het parkeervak 
begrenzen niet goed kan worden bepaald, 
dan komt de positie van het groene kader 
niet overeen met het parkeervak , ook al 
hebt u de auto op de juiste positie tot stil
stand gebracht. Stel in dat geval de stoppo
sitie handmatig bij . 

UITLIJNEN VAN HET GROENE KADER 

Er zijn twee manieren om het groene kader 
uit te lijnen met het parkeervak; met de pij
len op het scherm of door het scherm aan 
te raken op andere punten dan bij de pijlen. 

Met behulp van de pijlen op het scherm 

~ ?j 
~tJjJ 00 

~ ~ 

~ 
~ 

{ç~ 
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Door de pijlen op het scherm aan te raken , 
kunt u het groene kader verplaatsen. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

Direct aanraken van het beoogde punt 

N7059PNI 

Door het punt aan te raken waar u het ka
der naartoe wilt bewegen , kunt u het groene 
kader verplaatsen. 

1. Raak de voorzijde van de plaats die u 
wilt verplaatsen aan. 

~ 

~t2 

~ 
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2. 	 Het kader wordt verplaatst zoals aan

gegeven. 


Als u de volgende gedeeltes aanraakt, zal 

het groene kader niet verplaatst worden: 


• 	 Het gedeelte rond de pijlen . 


• 	 Het gedeelte op het scherm rond de on
derste schermtoets. 

• 	 Gedeeltes die te ver weg liggen om te 
parkeren (9,5 m) achter en/of links of 
rechts van de actuele locatie. 

.......... 
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ALS HET PARKEERVAK EN HET 
GROENE KADER NIET 
OVEREENKOMEN 
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Als de lijnen die het parkeervak begrenzen 
breder zijn dan het groene kader moet u het 
kader zo verplaatsen dat de verschillen tus
sen het kader en de lijnen van het parkeer
vak aan beide zijden gelijk zijn. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

- Wat te doen als dit soort meldingen verschijnt 

Melding Oorzaak Wat te doen 

! Instellen parkeer positie on
mogelijk. 

De auto bevindt zich in een 
positie waarin het systeem 
niet gebruikt kan worden. 

Wijzig de positie van de 
auto, raadpleeg daarvoor de 
Help-functie. 

! Controleer IPA-systeem. 
Laat nakijken door een dea-
Ier. 

Er is een storing in het sys
teem aanwezig . 

Laat uw auto controleren 
door een Toyota-dealer of 
erkende reparateur. 

! Op een vlak oppervlak ge
bruiken. 

! Systeem kan in deze om
standigh. niet helpen. 

'--------- - 

• De auto is naar voren 
gerold op een hellende 

. weg. 

• 	De auto beweegt ook 
niet als u uw voet van 
het rempedaal haalt. 

Als deze melding alleen 
wordt weergegeven als het 
systeem in werking is, is de 
kans groot dat de banden 
versleten zijn of dat de ban
denspanning niet in orde is. 

Als de melding continu wordt Zet het contact UIT en ver
weergegeven, is er hoogst
waarschijnlijk een storing in 
het systeem aanwezig . 

De auto is geslipt of de wie- Gebruik het systeem niet op 
len zijn geblokkeerd ge- een glad wegdek zoals bij
weest. voorbeeld op een be

sneeuwde weg. 

volgens weer AAN. Laat uw 
auto nakijken door een 
Toyota-dealer of erkende re
parateur als de melding nog 
steeds wordt weergegeven. 

Gebruik onder die omstan
digheden het systeem niet. 

Controleer de banden op 
slijtage en controleer de 
bandenspanning. 
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Melding 

! IPA is nu niet beschikbaar. 

Oorzaak 

Het systeem is tijdelijk over
verhit. 

Er is een storing in het stem-

Wat te doen 

Zet het contact UIT en ver
volgens weer AAN. Wacht 
enkele ogenblikken voor het 
systeem opnieuw te gebrui
ken. 

Laat uw auto controleren 
begeleidingssysteem aan door een Toyota-dealer of 

! Maak de parkeerrem los. 

! Er wordt te veel kracht ge

wezig. 

Het hybridesysteem is niet 
gestart. 

De parkeerrem is vastgezet. 

U oefent te veel kracht uit op 

erkende reparateur. 

Zet het contact AAN en start 
het hybridesysteem. Laat uw 
auto nakijken door een 
Toyota-dealer of erkende re
parateur als de melding nog 
steeds wordt weergegeven. 

Ontgrendel de parkeerrem. 

Houd het stuurwiel minder 
geven op het stuur. 

Stuur staat niet rechtuit. 

het stuurwiel. 

Het stuurwiel staat niet in de 

stevig vast. 

Zet het stuurwiel in de recht-
Draai het stuur naar LINKS rechtuitstand . uitstand. 
(RECHTS). 

Stuur naar links (of rechts) 
tot het kader groen wordt. 

De parkeermanoeuvre kan 
begonnen worden als het 
stuurwiel in de aangegeven 
richting wordt gedraaid. 

Draai het stuurwiel in de 
aangegeven richting totdat 
het kader groen wordt (de 
melding "Er wordt te veel 
kracht gegeven op het stuur" 
wordt weergegeven) . Draai 
het stuurwiel iets meer dan 

! 

nodig is om de weerstand 
van de banden te overwin
nen. Als u het stuurwiel een
maal verdraaid hebt, kunt u 
de beoogde parkeerpositie 
niet langer wijzigen. Lijn het 
kader uit voordat u het stuur
wiel verdraait. 

! Parkeerpositie niet inge- U bent achteruit gaan rijden Zet de auto stil en kies OK. 
steld . zonder dat u OK gekozen 

hebt. 

Oorzaak Wat te doen 

! Snelheid is te hoog. 

Melding 

De snelheid waarmee u ach- Verlaag uw snelheid door 
teruitrijdt, is te hoog. het rempedaal in te trappen 

zo ver dat het waarschu
wingssignaal niet langer 
hoorbaar is. Het systeem 
wordt uitgeschakeld als u te 
snel achteruitrijdt. 

! Bijstand geannuleerd door U hebt het stuurwiel ver- Het systeem is uitgescha
gebruiker. draaid of het gaspedaal in  keld , start vanaf het begin. 

getrapt tijdens het automa
tisch inparkeren. 

! Gaspedaal werd ingedrukt. U hebt het gaspedaal inge- Trap het gaspedaal niet in . 
trapt tijdens het instellen van 
de beoogde parkeerpositie. 

! Begeleiding niet beschik- Er is een storing in het sys- Laat uw auto controleren 
baar. teem opgetreden. door een Toyota-dealer of 

erkende reparateur. 

! Systeem niet gereed . Breng uw auto naar een 
Toyota-dealer of erkende re 
parateur. 

! Maak parkeersonar 

-

Bij zeer koud weer of wan- Laat uw auto controleren 
schoon. neer de sensoren zijn ver door een Toyota-dealer of 

ontreinigd. erkende reparateur. 
-

I 


I 
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Meldingen en stembegeleiding 

Bij de Parking Assist-functie worden de volgende weergegeven meldingen vergezeld van 
stembegeleiding . (Soms is er geen stembegeleiding, afhankelijk van de weergegeven mel
ding.) 

Stembegeleiding (geluidssignaal) 
Melding 

Tijdens instellen 
Tijdens regeling van 
stuurbewegingen 

! Controleer IPA-systeem. Laat 
nakijken door een dealer. 

(Een geluidssignaal) (Twee piepsignalen) De 
assistentie is geannuleerd. 

! Systeem kan in deze omstan - (Twee piepsignalen) De 
digh. niet helpen. assistentie is geannuleerd. 

! IPA is nu niet beschikbaar. (Een geluidssignaal) (Twee piepsignalen) De 
assistentie is geannuleerd. 

! Maak de parkeerrem los. (Een geluidssignaal) (Twee piepsignalen) De 
assistentie is geannuleerd. 

! Parkeerpositie niet ingesteld. (Een geluidssignaal) -
(Diverse piepsignalen en 

! Snelheid is te hoog. - vervolgens twee 
piepsignalen) De assistentie 
is geannuleerd. 

! Bijstand geannuleerd door ge - (Twee piepsignalen) De 
bruiker. assistentie is geannulee~ 

Neem voor het wijzigen van het volume contact op met een Toyota-dealer of erkende repa
rateur. 

• 	 Als het kader in de Parking Assist
functie in rood wordt weergegeven 

Als het kader rood wordt en de melding 
"Pas het kader aan het doel aan" wordt 
weergegeven, kunt u de Parking Assist
functie niet gebruiken. 

Verplaats in dat geval de beoogde parkeer
positie of verplaats de auto. 

Het kader kan in rood worden weergege
ven, afhankelijk van de positie en hoek van 
de auto als de selectiehendel in stand R 
staat. 

Verder zal de kleur van het kader van groen 
in rood veranderen als u het kader ver
plaatst naar een ongeschikte positie voor 
de Parking Assist-functie. 

~ 

N7062PNI 

Als in de stand automatisch inparkeren de 
melding "Stuur naar links (rechts) tot het 
kader groen wordt." wordt weergegeven, 
kunt u deze functie gebruiken door het 
stuurwiel te verdraaien . 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

1. Breng het kader in lijn met de beoog
de parkeerpositie. 

2. Draai bij stilstaande auto het stuur
wiel naar links (rechts) totdat het kader 
groen wordt en de melding "Er wordt te 
veel kracht gegeven op het stuur" wordt 
weergegeven. 

Draai het stuurwiel iets meer dan nodig is 
om de weerstand van de banden te over
winnen. 

Als u het stuurwiel te ver verdraait, wordt de 
richting waarin u het stuurwiel moet ver
draaien volgens de aanwijzing op het 
scherm omgedraaid. 

~ 
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3. 	 Kies OK. 

Als u het stuurwiel eenmaal verdraaid hebt, 
kunt u de beoogde parkeerpositie niet lan
ger wijzigen . Lijn het kader uit voordat u het 
stuurwiel verdraait. 
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HELPFUNCTIE 

Als u OK kiest, wordt de reden waarom het 
kader in rood wordt weergegeven, op het 
scherm weergegeven. Verplaats de auto 
volgens de aanwijzingen op het scherm. 

1. Kies OK. 

2. Verplaats de auto volgens de aanwij
zingen op het scherm. 

Zie onderstaande onderwerpen voor infor
matie over de weergegeven meldingen. 

Als u het kader verplaatst naar een positie 
waarin de functie automatisch inparkeren 
kan worden gebruikt, klinkt er een geluids
signaal. 

3. Als u de auto naar voren hebt ver
plaatst, zet dan de selectiehendel in 
stand R. 

o 
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4. Controleer of het kader groen is en 
kies OK als de positie acceptabel is. 

WEERGEGEVEN MELDINGEN EN 
VOERTUIGPOSITIE BIJ 
INGESCHAKELDE STAND 
AUTOMATISCH INPARKEREN 

'~ 
~\, .....,(l,
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~ [IJ Te ver 

Als de auto te ver weg staat van het par· 
keervak, wordt de melding "Begin van dich· 
ter bij de beoogde parkeerplaats. " weerge· 
geven. 

/'" 
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~ [IJ Hoek te klein 

Als de positie van de auto ten opzichte van 
het parkeervak niet juist is, wordt de mei· 
ding "Start met grotere hoek t.o .v. het voer· 
tuig ." weergegeven. 
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~ [IJ Aan de voorzijde van het 
parkeervak 

~ Te dichtbij 

Als de auto aan de voorzijde van het par· 
keervak of te dicht bij het parkeervak staat, 
wordt de melding "Begin van verder van de 
beoogde parkeerplaats. " weergegeven . 

I 
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WEERGEGEVEN MELDINGEN EN 
VOERTUIGPOSITIE BIJ 
INGESCHAKELDE STAND 
FILEPARKEREN 
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~ DJ Te ver 

Als de auto te ver weg staat van andere ge
parkeerde auto's, wordt de melding "Begin 
van dichter bij het voertuig naast u." weer
gegeven. 
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~ DJ Te dichtbij 

Als de auto te dicht bij andere geparkeerde 
auto's staat, wordt de melding "Begin verder 
weg van het voertuig naast u." weergege
ven. 

...... 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

--J-:,.....:,'.
11 i 1'- l'!l1gB 

1"11 . . i i~ 
-- _:.=-..--.. 

a9 
N7069PNIa N7068PNIa 

~ DJ Te ver naar voren ~ DJ Te ver naar achteren 

Als de auto te ver naar voren staat, wordt Als de auto te ver naar achteren staat, 
de melding "Ga iets achteruit en begin op wordt de melding "Ga iets vooruit en begin 
nieuw." weergegeven. opnieuw." weergegeven . 
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- Optie weergave rijlijnen 

fileparkeren 


In de optie weergave rij lijnen fileparke
ren verschijnen aanwijzingen op het 
scherm bij het fileparkeren. 

& WAARSCHUWING 

• Draai het stuurwiel alleen bij stilstand. 

• Gebruik het systeem in de volgende 
gevallen niet: 

• 	Op een glad of modderig wegdek of 
in sneeuw. 

• 	Bij het gebruik van sneeuwkettingen 
of het reservewiel. 

• 	Op wegen die niet recht en niet vlak 
zijn. 

De hier getoonde afbeeldingen geven de 
procedure voor het fileparkeren aan de 
rechterzijde van de weg weer. Voer het file
parkeren aan de linkerzijde uit door in alle 
stappen "links" door "rechts" te veNangen 
en andersom. 

~!B 
'----,r--21 

,--, 
r 1 
I· I

[IJ 1 I 

1I ~ 1 

I I
l __1 

N7070PNI 

~ 	[IJ Ongeveer 1 m 

~ Gewenste parkeerpositie 


1. Plaats uw auto evenwijdig met de 
weg of de stoeprand op ongeveer 1 me
ter afstand van een geparkeerde auto. 
Plaats uw auto vervolgens op een halve 
autolengte voor de geparkeerde auto. 
Zet de selectiehendeJ in stand R. Kies 

1I 	 ~ Iop het scherm als de functie weer
gave van de parkeerrijlijnen nog niet is 

geselecteerd. Kies liloo(jlop het scherm 
als de optie weergave rijlijnen fileparke
ren nog niet is geselecteerd. 

Controleer of de monitor het deel achter de 
achterwielen van de geparkeerde auto 
weergeeft. Als dit niet het geval is, zet dan 
de auto vooruit tot in bovengenoemde posi
tie en voer de handeling nogmaals uit. 

........ 

........ 
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~Groene verticale lijn 	 ~ Groen kader 

2. Op het scherm verschijnen de groene 3. Op het scherm verschijnt het groene 
verticale lijnen. Rijd achteruit totdat de kader. 
groene verticale lijn net de achterzijde 
van de geparkeerde auto overlapt. Zet 
dan de auto stil. 

I 

I 
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~ Verlengde groene lijn 

4. Draai, als de auto stilstaat, aan het 
stuurwiel. Als u aan het stuurwiel draait, 
beweegt het groene kader in de richting 
van de plaats waar u de auto wilt parke
ren, waarbij een verlengde groene lijn 
verschijnt. Plaats de verlengde groene 
lijn links van het achterwiel van de ge
parkeerde auto. 

Draai het stuurwiel alleen bij stilstand. 

-..........
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OPMERKING 

• 	Zorg er bij het verplaatsen van het 
groene kader over het parkeervak voor 
dat de verlengde groene lijn de band 
van de voor het lege vak geparkeerde 
auto niet doorkruist. Wanneer het 
groene kader over het gewenste par
keervak wordt verplaatst en het de 
vóór dat vak geparkeerde auto raakt, 
verplaats het kader dan zodanig dat dit 
niet meer gebeurt. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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• Controleer of zich geen obstakels bin
nen het groene kader bevinden. Als 
zich binnen het groene kader obsta
kels bevinden, kan de optie weergave 
rijlijnen fileparkeren niet worden ge
bruikt. 

a ~ (g 

a 
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• Als de auto vóór het lege parkeervak 
op de stoep of niet evenwijdig met de . 
weg Is geparkeerd, kan de stand file
parkeren niet worden gebruikt. 
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• 	 De funct ie weergave parkeerrijlijnen 
werkt niet als het kader rood wordt en 
de melding "Stuur te ver gedraaid; terug 
draaien alstublieft. " wordt weergegeven . 
Plaats het stuurwiel weer in de oor
spronkelijke stand. 

• 	 Ook als het het kader op een normaal 
parkeervak is geplaatst, wordt de mel
ding "Stuur te ver gedraaid ; terugdraaien 
alstublieft." mogelijk weergegeven . In 
dat geval kan het zijn dat uw auto zich te 
ver van de stoeprand bevindt. Contro
leer of de afstand tussen uw auto en de 
auto die voor de lege parkeerplaats 
staat ongeveer 1 mis. 

N7079PNI 

OPMERKING 


Zorg ervoor dat u bij het achteruitrijden 
geen obstakels raakt met de voorste 
hoek van uw auto. Rijd voorzichtig ach
teruit. 

N7080PNI 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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~ 	Kromme groene lijn 

5. Houd het stuurwiel na het in positie 
brengen van de verlengde groene lijn in 
dezelfde stand en rijd voorzichtig achter
uit terwijl u de omgeving van de auto 
goed op obstakels controleert. Op het 
scherm verschijnt een kromme groene 
lijn. 

Houd het stuurwiel tijdens het achteruit

rijden in dezelfde stand. I 


I 

271 270 



. INTELLIGENT PARKING ASSIST 

a 	 -In 

B Ei 
N7081PNI 

• 	 In bovenstaande situatie bevindt zich 
geen geparkeerde auto voor het lege 
parkeervak. Als u de auto probeert te 
parkeren vanuit een positie die zich te 
dicht bij de stoeprand bevindt, kan het 
zijn dat het scherm geen veranderingen 
weergeeft, ook al is de auto in ·bewe
ging. Zet uw auto in zo'n geval verder 
weg van de stoeprand en begin op
nieuw. 

. INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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6. Houd het stuurwiel in dezelfde stand 
totdat de kromme groene lijn de rand 
van het gewenste parkeervak raakt. Con
troleer de omgeving van de auto goed 
op obstakels en rijd achteruit. 

Houd het stuurwiel tijdens het achteruit
rijden in dezelfde stand. 

7. Rijd achteruit totdat de kromme groe
ne lijn de rechterzijde van het gewenste 
parkeervak raakt en breng de auto tot 
stilstand. 

8. Draai, wanneer de auto stilstaat, het 
stuurwiel helemaal de andere kant op. Er 
wordt nu een ander scherm weergege
ven. 

Draai het stuurwiel alleen bij stilstand. 

I 

I 
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9. Houd het stuurwiel in dezelfde stand 
en rijd voorzichtig achteruit terwijl u de 
omgeving van de auto goed op obsta
kels controleert. 

Houd het stuurwiel tijdens het achteruit
rijden in dezelfde stand. 

N7084PNI 

OPMERKING 


Vergeet bij het achteruitrijden niet de 
voorzijde te controleren en rijd lang
zaam achteruit om te voorkomen dat de 
geparkeerde auto geraakt wordt door de 
voorste hoek van uw auto. 

~ 


10.Als de auto evenwijdig met de weg of 
de stoeprand staat, raadpleeg dan de af
standslijnen. Controleer de voor- en 
achterzijde van de auto, zowel door de 
ruiten als in de spiegels, en rijd voor
zichtig achteruit. 

Zie bladzijde 229 voor meer informatie over 
de afstandslijnen. 

11. Stop wanneer de auto ongeveer in 
het gewenste parkeervak staat. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

• 	 Stand voor beperkte ruimte 

Als de ruimte waarin u uw auto wilt par
keren beperkter is dan gebruikelijk, kunt 
u gebruik maken van de stand voor be
perkte ruimte. 

ITl !IJ 

..90 
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~ 	DJ Stand normaal 
[IJ Stand voor beperkte ruimte 

I 


I 
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N7087PNI 

1. Kies 11c:.1I~1 om de stand voor beperk
te ruimte in te schakelen. Het scherm 
"Waarschuwing" verschijnt. 

2. Wanneer u "Akkoord" kiest op het 
scherm "Waarschuwing", wordt de stand 
voor beperkte ruimte ingeschakeld. Kies 

[TI om de stand voor beperkte ruimte 
uit te schakelen. 


Wanneer het systeem in de stand voor be

perkte ruimte staat, gaat het symbool op 


I I~II~I branden . 

Lees en volg de instructies; anders kan 

de auto beschadigd raken. 


Als u de stand voor beperkte ruimte uit wilt 


schakelen, kiest u II~~ I op het scherm. 


o 
/ '" "'" "",1 

" . 
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De werking is hetzelfde als in de normale 
stand. De auto rijdt in vergelijking met 
de normale stand echter dichter langs de 
andere auto 's. Zorg ervoor dat u geen 
andere auto's raakt. 

_ Optie weergave rijlijnen 
voor niet-automatisch 
inparkeren 

• 	 Voorbeeld van gebruik van het sys
teem voor achteruit inparkeren 
(haaks op de rijrichting inparkeren) 

STAND RIJLIJNEN GESCHATTE KOERS 

O ~/8 

N7090PNI 

Het volgende voorbeeld geeft de procedure 
voor het parkeren in een parkeervak links 
achter de auto weer. Voer het parkeren aan 
de rechterzijde uit door in alle stappen 
"rechts" door "links" te vervangen en an
dersom. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

1. 	 Zet de selectiehendel in stand R. Kies 

1I :; 1op het scherm als de functie weer
gave van de parkeerrijlijnen nog niet is 

geselecteerd. Kies I ~I~I~I op het 
scherm als de optie weergave rijlijnen 
voor niet-automatisch inparkeren nog 
niet is geselecteerd. Schakel de stand 
voor weergave van geschatte koerslijnen 
in als een andere optie weergave rijlijnen 
voor niet-automatisch inparkeren is ge
selecteerd. 

2. Rijd achteruit het parkeervak in ter
wijl u op het scherm en in de spiegels 
kijkt. 

I 


I 
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11 ~ 1 

N7091 PNI 

3. Draai het stuur dusdanig dat de lijnen 
voor de geschatte koers zich binnen het 
parkeervak bevinden en rijd voorzichtig 
achteruit. 

fJ

B1f~ 
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4. Draai, wanneer -de auto zich in het 
parkeervak bevindt, het stuurwiel zoda
nig dat de tussenruimtes aan de linker
en rechterzijde van de voertuigbreedtelij 
nen en de zijlijnen van het parkeervak 
gelijk zijn. Rijd voorzichtig achteruit. 

N7093PNI 

5. Draai het stuurwiel zodanig dat de 
voertuigbreedtelijnen evenwijdig komen 
te liggen aan de zijlijnen van het parkeer
vak. Zet het stuurwiel, wanneer de lijnen 
evenwijdig liggen, in de rechtuitstand en 
rijd voorzichtig achteruit. 

Zelfs als de afstandslijnen en de lijnen van 
het parkeeNak op het scherm evenwijdig 
lijken te liggen, dan is dat in werkelijkheid 
niet altijd het geval. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 
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Als zich slechts aan één zijde van het par
keeNak een lijn bevindt en de voertuig
breedtelijnen en de rechter- of linkerzijde 
van het parkeeNak op het scherm even
wijdig lijken te zijn, is dat in werkelijkheid 
niet altijd het geval. 

11 ~ 1 

I 

I 
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PARKING ASSIST 
HULPRIJLIJNWEERGAVE 
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Het volgende voorbeeld geeft de procedure 
voor het parkeren in een parkeervak links 
achter de auto weer. Voer het parkeren aan 
de rechterzijde uit door in alle stappen 
"rechts" door "links" te vervangen en an
dersom. 

1. Zet de selectiehendel in stand R. Kies 

I1 $t I op het scherm als de functie weer
gave van de parkeerrijlijnen nog niet is 

geselecteerd. Kies 11!I1l!J11!I1 op het scherm 
als de optie weergave rijlijnen voor niet
automatisch inparkeren nog niet is gese
lecteerd. Schakel de stand weergave rij
lijnen Parking Assist in als een andere 
stand voor weergave van rijlijnen voor 
niet-automatisch inparkeren is geselec
teerd. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

2. Rijd achteruit het parkeervak in ter
wijl u op het scherm en in de spiegels 
kijkt. 

~ 

11 ~l 
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3. Rijd achteruit tot de rij lijnen van de 
Parking Assist Monitor de linkerhoek 
van het parkeervak raken. Breng de auto 
tot stilstand en draai het stuurwiel ge
heel naar rechts en rijd achteruit tot de 
auto evenwijdig met het naastgelegen 
parkeervak staat. 

Het punt waarop het stuurwiel gedraaid 
moet worden, is afhankelijk van de breedte 
van het parkeervak. 

rn 

N7097PNI 

4. Draai, wanneer de auto zich in het 
parkeervak bevindt, het stuurwiel zoda
nig dat de tussenruimtes aan de linker
en rechterzijde van de voertuigbreedtelij
nen en de zijlijnen van het parkeervak 
gelijk zijn. Rijd voorzichtig achteruit. 

280 281 

I 

I 



INTELLIGENT PARKING ASSIST 

~ 
11 ~ I 

N7098PNI 

5. Draai het stuurwiel zodanig dat de 
voertuigbreedtelijnen evenwijdig komen 
te liggen aan de zijlijnen van het parkeer
vak. Zet het stuurwiel, wanneer de lijnen 
evenwijdig liggen, in de rechtuitstand en 
rijd voorzichtig achteruit. 

Zelfs als de afstandslijnen en de lijnen van 
het parkeervak op het scherm evenwijdig 
lijken te liggen, dan is dat in werkelijkheid 
niet altijd het geval. 

[U] 

N7099PNI 

Als zich slechts aan één zijde van het par
keervak een lijn bevindt en de voertuig 
breedtelijnen en de rechter- of linkerzijde 
van het parkeervak op het scherm even
wijdig lijken te zijn , is dat in werkelijkheid 
niet altijd het geval. 

• 	 Voorbeeld van gebruik van het sys
teem voor fileparkeren 

Het volgende voorbeeld geeft de procedure 
voor het fileparkeren aan de rechterzijde 
van de weg weer. Voer het fileparkeren aan 
de linkerzijde uit door in alle stappen "links" 
door "rechts" te vervangen en andersom. 

INTELLIGENT PARKING ASSIST 

~ 


N7100PNI 

~ 	Gewenste parkeerpositie 

1. 	 Zet de selectiehendel in stand R. 

2. Rijd achteruit tot de rijlijnen van de 
Parking Assist Monitor de hoek van het 
gewenste parkeervak raken. Draai het 
stuurwiel geheel naar links en rijd voor
zichtig achteruit. 

3. Zet op het moment dat de auto even
wijdig staat met de stoeprand het stuur
wiel recht en rijd voorzichtig achteruit. I 

I 
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OPMERKING 

Vergeet bij het achteruitrijden niet de 
voorzijde te controleren en rijd langzaam 
achteruit om te voorkomen dat de gepar
keerde auto geraakt wordt door de voor
ste hoek van uw auto. 

- Het systeem initialiseren 

N7084PNI N7101PNI 

Corrigeren 

Zorg dat u het systeem in de volgende 
situaties initialiseert. 

• 	 De 12V -accu is losgenomen en weer 
aangesloten. 

• 	 Het voortgangsscherm voor de initialisa
tie van het systeem wordt weergegeven 
wanneer de selectiehendel in stand R 
wordt gezet (door een lage accuspan
ning, enz.). 

Het helpscherm verschijnt wanneer u 

DJ kiest. Gebruik het display om op de 
volgende manier te corrigeren. 

Draai , wanneer de auto stilstaat, het stuur
wiel helemaal naar links en vervolgens he
lemaal naar rechts . (In welke volgorde dit 
gebeurt is niet belangrijk.) 

De correctie is voltooid wanneer het oor
spronkelijke scherm weer wordt weergege
ven. 

Als bovenstaand scherm niet verdwijnt, laat 
de auto dan nakijken door een Toyota-dea
Ier of erkende reparateur. 

CONFIGURATIE 

HOOFDSTUK 8 
CONFIGURATIE 

• Algemene instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 286 
(Voor het instellen van taal , geluid , automatische 
schermovergangen , enz.) 

• 	Klokinstellingen .... . . ....................... ... ... ... . . .. 291 
(Voor het wijzigen van de instellingen voor tijdzones, 
zomertijd, enz.) 

• Spraakinstellingen 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 293 
(Voor het instellen van stembegeleiding.) 

• 	Navigatie-instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 294 
(Voor het instellen van gemiddelde snelheid, 
weergegeven scherminhoud, POl-categorieën, enz.) 

• Telefooninstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 301 
(Voor het vastleggen van Bluetooth®-telefoons en 
telefoonnummers en het instellen van het ontvangstvolume.) 

• Audio-instellingen 	.... . . ................ ..... . .. . .. . . ..... 338 
(Voor het instellen van mobiele audioapparatuur, 
Bluetooth®-audioapparatuur, enz.) 

• Voertuiginstellingen 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
(Instelmogelijkheden voor de gegevens over uw voertuig, 
zoals onderhoudsinformatie.) 

• Verkeersinstellingen 	 ...... ....... ........ .. . ...... . . .... .. 353 
(Voor het instellen van de weergave van iconen voor verkeersinformatie, 
te ontvangen radiozenders met verkeersinformatie, enz.) I 
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Algemene instellingen 
SCHERMEN VOOR ALGEMENEVoor het instellen van taal, geluid, automati
INSTELLINGENsche schermovergangen, enz. 

U kunt de volgende handelingen op dit 
scherm verrichten. 

Nr. Functie 

[IJ U kunt de taal wijzigen. (Zie ".Een 
taal selecteren" op bladzijde 287.) 

U kunt de taal voor de spraakherken

[gJ ning wijzigen. (Zie ".Een taal voor de 
spraakherkenning selecteren" op blad
zijde 288.) 

rn Aan of Uit kan worden geselecteerd 
om de pieptoon te laten klinken. 

De mogelijke instellingen voor de 
automatische beeldovergang van het 
audioscherm naar het kaartscherm 

@] zijn Aan of Uit. Als Aan is geselec
teerd, keert het scherm na 20 secon
den automatisch van het audioscherm 
terug naar het kaartscherm. 

~ 
De lijnkleur kan worden gewijzigd. 
(Zie ". Selecteren van de lijnkleur" op 
bladzijde 288.) 

FunctieNr. 

U kunt de lay-out van het toetsenbord 
[§J Iwijzigen. (Zie ". Lay-out toetsenbord 

selecteren" op bladzijde 289.) 

U kunt de meeteenheid voor afstan
[IJ Iden wijzigen. (Zie ".Meeteenheid" op 

bladzijde 290.) 

De persoonlijke gegevens kunnen 
~ I	worden verwijderd. 

(Zie ".Persoonlijke gegevens verwij
deren" op bladzijde 290.) 

CONFIGURATIE 

• Een taal selecteren 


U kunt uit 14 talen de gewenste taal kiezen. 


1. Druk op de toets SETUP. 


2. Kies "Algemeen" op het scherm "In

stellen". 


4. Kies de gewenste toets. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 


5. Kies OK. 


I 

I 1 

287 
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E8001 PNI 

AUDIO 

1. Druk op de toets SETUP. 
3. Kies "Taal". 

2. Kies "Algemeen". 

3. Kies de onderwerpen die u wilt instel
len. 

4. Kies OK. 
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CONFIGURATIE 

• 	 Selecteren van een taal voor spraak
herkenning 

U kunt voor de spraakherkenning uit 7 talen 
de gewenste taal kiezen. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Algemeen" op het scherm " In
stellen". 

3. Kies "Taal spraakherk.". 

4. Kies de gewenste toets. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 


5. 	 Kies OK. 

• 	 Selecteren van de lijnkleur 

De lijnkleur kan worden gewijzigd. Als de 
lijnkleur wordt gewijzigd, wordt ook de kleur 
van de geselecteerde toets gewijzigd. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Algemeen" op het scherm " In
stellen". 

3. Kies "Lijnkleur". 

4. Kies de gewenste kleur. 

De lijnkleur wordt gewijzigd . 

5. 	 Kies OK. 

CONFIGURATIE 

• 	 Selecteren van de lay-out van het TYPE LAY-OUT 
toetsenbord 

U kunt de lay-out van het toetsenbord wijzi 
gen . 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Algemeen" op het scherm "In
stellen". 

Kies veNolgens ~ om pagina 2 van het 
scherm "Instellen" weer te geven. 

I 

I 

289 

3. Kies " Lay-out toetsenbord" . 

~ ABC 

4. Kies ABC, QWERTY of AZERTY ach
ter " Lay-out toetsenbord" om de lay-out 
van het toetsenbord te selecteren. 

5. 	 Kies OK. 

~ QWERTY 

~ AZERTY 

288 



SETUP

• 

CONFIGURATIE 

• Meeteenheid 

U kunt de meeteenheid voor afstanden wij
zigen . 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Algemeen" op het scherm "In
stellen" . 

Kies vervolgens 2J om pagina 2 van het 
scherm "Instellen" weer te geven. 

3. Kies "Meeteenheid". 

4. Kies "Kilometre" of "Mi Ie" . 

5. Kies OK. 

INFORMATIE 

Deze optie is alleen in het Engels be
schikbaar. Zie "eEen taal selecteren" op 
bladzijde 287 om de taal te wijzigen. 

• Persoonlijke gegevens verwijderen 

U kunt de volgende persoonlijke gegevens 
verwijderen of terugzetten naar de begin
waarden: 

• Onderhoudsvoorwaarden 

• Instelling Onderhoudsinformatie uit 

• Geheugenpunten 

• Te vermijden gebieden 

• Vorige punten 

• Routebegeleiding 

• Route vastleggen 

• Gegevens telefoonboek 

• Oproep-info 

Gegevens met betrekking tot snelkiezen 

• Stemlabelgegevens 

• Bluetooth® telefoongegevens 

• Instellingen telefoonvolume 

• Gedetailleerde telefooninstell ingen 

• Instel lingen audio 

• Bluetooth® audio- instellingen 

• Opgenomen muziekstukken op de 
harddisk 

CONFIGURATIE 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Algemeen" op het scherm "In
stellen", 

Kies vervolgens ~ om pagina 2 van het 
scherm "Instellen" weer te geven. 

3. Kies "Initialiseren van gebruikersda
ta", 

4. Kies "Verwijderen". 

5. Kies "Ja", 

Klokinstellingen 

Voor het wijzigen van de instellingen voor 
tijdzones, zomertijd, enz. 

===- ~r ~ 
MAP 
VOICE 

AUDIO 

E8001PNI 

1. Druk op de toets SETUP. 

2, Kies "Klok". 

ras,..tU§'Ii&N'--=E3 
I Tijdzone 

~ 
. ertlJ -_ Uit ~. 

- ~i -'-:;''',''1:"· .r', 
. :;~~:.:t~!:-.~~q:~ :. '.:-. 

~\:,.~-:t ..... -,··~·~·I,·" 1 .... --.. - . 

~ 
3. Kies de onderwerpen die u wilt instel
len. 

4, Kies OK. 

I 

I 
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CONFIGURATIE 

SCHERM VOOR KLOKINSTELLINGEN • Tijdzone 

U kunt de volgende handelingen op dit 
scherm verrichten. 

Nr. Functie 

DJ U kunt de tijdzone wijzigen. 
(Zie ".Tijdzone" op bladzijde 292.) 

rn Voor de zomertijd kan Aan of Uit 
worden geselecteerd . 

Er kan een tijdzone worden geselecteerd en 
GMT kan worden ingesteld. 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Klok" op het scherm "Instel
len". 

3. Kies "Tijdzone". 

4. Kies de gewenste tijdzone. 

Greenwich, Centraal , Oost of Andere 
kunnen als tijdzone worden ingesteld. 

Als Andere wordt geselecteerd , dient de 
tijdzone handmatig te worden ingesteld. 

5. Kies OK. 

CONFIGURATIE 

Spraaki nstell i ngen 
De stembegeleiding kan worden ingesteld. SCHERM VOOR SPRAAKINSTELLINGEN 

======-~ _ ___----t.-j) --:.. 

AUDIO 

E800 1 PNI 
U kunt de volgende handelingen op dit 
scherm verrichten . 

1. Druk op de toets SETUP. Functie 

U kunt het volume van de spraakbe
geleiding instellen of uitschakelen. 
(Zie ".Spraakvolume" op bladzijde 
294.) 

Voor spraakherkenning dialoog kan 
Aan of Uit worden geselecteerd. 

Voor stembegeleiding bij gebruik 
van het audiosysteem kan Aan of 
Uit worden geselecteerd. 

Voor stembegeleiding tijdens route
begeleiding kan Aan of Uit worden 
geselecteerd . 

I 

I 
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2. Kies "Spraak". 

Nr. 

DJ 

rn 
rn 

@] 

3. Kies de onderwerpen die u wilt instel
len. 

4. Kies OK. 
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CONFIGURATIE 

• Spraakvolume 

U kunt het volume van de spraakbegelei
ding instellen of uitschakelen. 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Spraak" op het scherm "Instel
len". 

3. Selecteer het gewenste volume door 
het bijbehorende nummer te kiezen. 

Kies Uit om de stembegeleiding uit te scha
kelen wanneer u deze niet nodig hebt. 

Wanneer een van de nummers of Uit is ge
selecteerd, licht deze toets op. 

4. Kies OK. 

INFORMATIE 

De gesproken aanwijzingen blijven gege
ven worden, ook als het display wordt 
gewijzigd in een ander scherm. 

Navigatie-instellingen 
Voor het instellen van gemiddelde snelheid, 
weergegeven scherminhoud , PO 1-catego
rieën, enz. 

=-= ---::::sr: 
;&r&\z!l I I I liSmil I \ 

NAVI 

1. Druk op de toets SETUP. 

AUDIO 

E8001 PNI 

2. Kies "Navigatie". 

3. Kies de onderwerpen die u wilt instel
len. 

4. Kies OK. 

SCHERMEN VOOR NAVIGATIE
INSTELLINGEN 

# .. • .. I.t::~~h 

" ~ Uit"-functie 

PO l-iconen selecteren 

3D oriëntatiepunt 

Verkeersmelding 

Standaard 

J lU1!1tttffl f:'! iI Bre Ift 

U kunt de volgende handelingen op dit 
scherm verrichten. 

. Functie Nr. 

De gemiddelde snelheid kan 
worden ingesteld. (Zie ".Gemiddel-DJ 
de snelheid" op bladzijde 296.) 

Toetsen die worden weergegeven 
op het kaartscherm als " ....Uit" wordt 

rn 
 gekozen, kunnen worden ingesteld. 

(Zie ".Scherm lay-outfunctie 

(....Uit)" op bladzijde 297.) 


De weergave van Pal-categorieën I 

kan worden ingesteld. (Zie ".POIrn categorieën wijzigen (Pal-iconen 
selecteren)" op bladzijde 297.) 

Voor 30 oriëntatiepunten kan AanGJ of Uit worden geselecteerd. 

De weergave van waarschuwings
meldingen bij verkeersproblemen of @J wegafsluitingen kan Aan of Uit 
worden gezet. 

CONFIGURATIE 

Nr. Functie 

De weergave van pop-upberichten 
kan Aan of Uit worden gezet. 

~ (Zie ".Pop-upberichten" op bladzij
de 298.) 

U kunt de actuele positie van de 
auto handmatig corrigeren. U kunt 
tevens foute berekeningen van de 
afstand corrigeren die veroorzaakt [IJ 
zijn door het vervangen van ban
den. (Zie ". Actuele positie/ijking na 
vervanging van banden" op bladzij
de 299.) 
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CONFIGURATIE CONFIGURATIE 

• 	 Gemiddelde rijsnelheid 

U kunt de snelheid instellen die wordt ge
bruikt bij het berekenen van de geschatte 
reis-/aankomsttijd. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Navigatie" op het scherm " In
stellen". 

3. Kies "Gemiddelde snelheid " . 

• 	 Scherm lay-outfunctie 
(" ....Uit" -functie) 

Alle schermtoetsen en de actuele straat
naam kunnen op de kaart worden weerge
geven of verborgen. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Navigatie" op het scherm " In
stellen". 

INFORMATIE 

• De weergegeven tijd tot het bereiken 
van de bestemming is een schatting 
op basis van de geselecteerde snelhe
den en de actuele positie van de auto 
in relatie tot de berekende route. 

• Deze tijd is echter sterk afhankelijk 
van de verkeerssituatie zoals files, 
wegwerkzaamheden, enz. 

• De maximale tijdsaanduiding is 99 uur 
en 59 minuten. 

3. Kies ""~~Uit" -functie " . 

4. 	 Kies de toets die u wilt uitschakelen. 

De toets is niet meer verlicht. 


Kies "Standaard " voor de standaardinstel 

lingen. 


5. 	 Kies OK. 


• 	 POl-categorieën wijzigen 
(POl-iconen selecteren) 

U kunt de 6 iconen op het scherm "Catego
rie veranderen" gebruiken voor het instellen 
van de categorieën op het kaartscherm. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Navigatie" op het scherm "In
stellen " . 

3. Kies "POl-iconen selecteren". 

4. 	 Kies ,~ of 1~ om de gemiddelde 
snelheid in te stellen voor "Stedelijke 
weg", "Landweg" en "Autosnelweg" . 

Kies "Standaard" om de standaardsnel
heid in te stellen. 

5. Kies OK nadat u het instellen van de 
gewenste snelheden hebt voltooid. 
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CONFIGURATIE 

4. Kies de categorie die u wilt wijzigen. 

• 	 Pop-upbericht 

Wanneer deze optie is ingeschakeld , wordt 
het pop-upbericht weergegeven . 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Navigatie" op het scherm "In
stellen". 

Kies vervolgens ~ om pagina 2 van het 
scherm "Navigatie" weer te geven. 

3. Kies "Pop-up-bericht" . 

4. 	 Kies "Aan" of "Uit". 

5. 	 Kies OK. 

5. 	 Kies de gewenste groep. 

Als de gewenste categorie nuttige adressen 
niet op het scherm is verschenen, kies dan 
Lijst alle categorieën om alle categorieën 
nuttige adressen weer te geven. 

6. 	 Kies de gewenste categorie. 

7. 	 Kies OK. 

Wanneer "Pop-upbericht" is uitgeschakeld, 
worden de volgende berichten niet weerge
geven. ,

)\ ,T? ~ 
Jiii ,,..t~Y " 
::::: 

I' I-iconen kunnen op deze schaal 
van meer dan 1km niet worden getoond. 

Dit bericht verschijnt wanneer het systeem 
in de modus nuttige adressen werkt en de 
schaal groter is dan 1 km . 

<8 

Het bericht verschijnt wanneer de kaart 
naar de modus dubbel kaartscherm scha
kelt. 

CONFIGURATIE 

• 	 Actuele positie/ijking na vervanging 
van banden 

U kunt de actuele positie van de auto hand
matig corrigeren. U kunt tevens foute bere
keningen van de afstand corrigeren die ver
oorzaakt zijn door het vervangen van 
banden. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Navigatie" op het scherm "In
stellen" . 

Kies vervolgens ~ om pagina 2 van het 
scherm "Navigatie" weer te geven. 

3. Kies "IJking " . 

Huidige positie aanpassên . 

~' . Selecteren na banden wisselen. . 

. -

N9041TC 

4. 	 Kies de gewenste toets. 

INFORMATIE 

Zie voor meer informatie over de nauw
keurigheid van de weergave van de ac
tuele positie "Beperkingen van het navi
gatiesysteem" op bladzijde 358. 
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CONFIGURATIE 

IJKING POSITIE/RICHTING 

Tijdens het rijden wordt de actuele positie 
automatisch gecorrigeerd als uw auto sig
nalen ontvangt van het GPS. Als het sys
teem door slechte ontvangst geen signalen 
van het GPS ontvangt, kan de actuele posi
tie ook handmatig gecorrigeerd worden. 

1. Kies "Positie/Richting". 

I Et) I 

2. Houd uw vinger op de pijlentoets op 
het touchscreen om de cursor 0- naar 
de gewenste positie op de kaart te bewe
gen. 

3. Kies OK. 

4. Kies tij of .lJ om de positie van 
de cursor te wijzigen. 

5. Kies OK. 

Het kaartscherm wordt nu weergegeven. 

IJKEN NA VERVANGING VAN BANDEN 

De ijkfunctie wordt gebruikt na het vervan
gen van de banden . Hiermee worden re
kenfouten als gevolg van eventuele ver
schillen in omtrek tussen de oude en de 
nieuwe banden gecompenseerd. Als deze 
procedure na het vervangen van de banden 
niet wordt uitgevoerd, kan het zijn dat de 
actuele positie niet correct wordt weergege
ven. 

Kies voor de ijkingsprocedure de toets 
"Banden wisselen" op het scherm 
"IJking". 

Er verschijnt een boodschap op het scherm 
en de snelle ijking wordt automatisch ge
start. Enkele seconden later verschijnt de 
kaart op het scherm . 

CONFIGURATIE 

Telefooninstellingen 

De "Telefooninstellingen" kunnen 
worden gewijzigd op het scherm "Tele
fooninstellingen" . 

===== =-- _ __3J~== 

AUDIO 

E8001 PNI 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Telefoon". 

Raadpleeg voor elke instelling de vol
gende bladzijden. 
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CONFIGURATIE CONFIGURATIE 

- Instellingen volume - Telefoon selecteren 

U kunt het volume voor spraak en bel • Spraakvolume • Initialiseren van de instellingen "Telefoon selecteren" is toegankelijk 
toon instellen. 1. Kies "Spraakvolume". U kunt de instellingen terugzetten. vanuit het scherm "Telefoon selecteren" . 

1. Kies "Standaard". 1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Telefoon". 

1. Kies "Volume". 

Volume 

Telefoon selecteren 

Telefoonboek 

Bluetooth 

Gegevens 

3. Kies "Telefoon selecteren " . 

2. U kunt elke instelling veranderen met 
de volgende procedures. 

3. Kies OK wanneer u klaar bent met het 
bewerken. 

Automatische volumeregeling voor rij
den met hoge snelheid 

Wanneer u sneller rijdt dan 80 km/h, ver
hoogt het systeem het volume automatisch 
met 1 stap. 

~ 
91 0SH 

~ ~ 

2. Kies "_,, of "+" om het spraakvolume 
aan te passen. 2. Kies "Ja". 
3. Kies OK. 

• Instellingen Beltoonvolume 

1. Kies "Beltoonvolume" . 

Em!!!,\.!j,ft:llliWffZ! 
I 
~U:.i.jM.il(i ut:Ji;1I ilh/:-

I 
_______ 

I OK ~ 
Raadpleeg voor elke instelling de vol
gende bladzijden. ~'?~--_: ~L' ,.

:tI_i.." 

2. Kies "_,, of "+" om het beltoonvolu
me aan te passen. 

3. Kies OK. 
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CONFIGURATIE 

• Een Bluetooth®-telefoon verbinden 

1. Kies "(nieuw toevoegen)" om uw mo
biele telefoon in het systeem te registre
ren. 

2. Voer als dit scherm wordt weergege
ven het op het scherm weergegeven 
wachtwoord in de telefoon in. 

Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon gele
verde handleiding voor meer informatie 
over de werking van de telefoon. 

Kies Annuleren om te annuleren. 

3. Dit scherm wordt weergegeven wan
neer er verbinding is gemaakt. 

Wanneer u de telefoon opnieuw gebruikt, 
hoeft u hem niet opnieuw toe te voegen. 

Bluetoothverbinding mislukt. 
Controleer het wachtwoord 
en uw telefooninstellingen. 

Wanneer dit scherm verschijnt, volgt u de 
aanwijzingen op het scherm om het op
nieuw te proberen. 

Als er al verbinding is met een ander 
Bluetooth®-apparaat 

Dit scherm verschijnt als er al verbinding is 
met een ander Bluetooth®-apparaat. 

Kies Ja om de verbinding te verbreken . 

INFORMATIE 

Als u uw telefoon registreert, wordt de 
verbinding met Bluetooth®-audio verbro
ken. Na het verbinden wordt de verbin
ding automatisch hersteld. Afhankelijk 
van de telefoon is het mogelijk dat de 
verbinding niet wordt hersteld. 

CONFIGURATIE 

U kunt ook op de volgende manier een 
nieuwe Bluetooth®-telefoon registreren: 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Telefoon selecteren". 

4. Kies "Opties". 

5. Kies "Nieuwe telefoon". 
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CONFIGURATIE 

6. 	 Kies "(leeg)" om uw mobiele telefoon 
in het systeem te registreren. 

De volgende handelingen zijn dezelfde 
als die nadat u "(nieuw toevoegen)" hebt 
gekozen. 

• 	 Selecteren van een Bluetooth®
telefoon 

Als u meerdere Bluetooth-®telefoons 
registreert, dient u een voorkeur aan te 
geven. 

Er kan worden gekozen uit een maxi
mum van 4 verschillende Bluetooth®
telefoons. 

"(nieuw toevoegen) " verschijnt als u nog 
geen Bluetooth®-telefoon hebt geselec
teerd. 

Hoewel er 4 Bluetooth®-telefoons in het 
systeem kunnen worden ingevoerd, kan er 
slechts één Bluetooth®- telefoon tegelijk 
worden gebruikt. 

~.[]) ~ 
W54T 910SH 

1. 	 Selecteer de te verbinden telefoon. 

Wanneer u verbinding maakt, wordt het 
Bluetooth®-merkteken weergegeven. 

2. Het scherm "Bluetooth*-verbinding" 
wordt weergegeven. 

*. 	 Bluetooth is een geregistreerd handels
merk van Bluetooth SIG. Inc. 

Bluetooth-verbinding succesvol. 

3. Als het bovenstaande bericht ver
schijnt, kunt u de Bluetooth®-telefoon 
gebruiken. 

CONFIGURATIE 

Wanneer u de telefoon aansluit terwijl 
via Bluetooth® muziek wordt afgespeeld 

Stoppen met muziek afspelen. 

.I,....(:ll:r.' .."'_tUII'j,'[••I'Ll••· 

Dit scherm wordt weergegeven en het af
spelen van muziek via Bluetooth® wordt tij
delijk onderbroken. 

Als er al verbinding is met een ander 
Bluetooth®-apparaat 

Dit scherm verschijnt als er al verbinding is 
met een ander Bluetooth®-apparaat. 

Kies Ja om de verbinding te verbreken. 
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CONFIGURATIE 

Energie handsfree instellen 

U kunt de status voor "Energie hands
free" instellen. 

~ 
910SH 

riJ 

Steeds wanneer u "Energie handsfree" 
kiest, verandert de toestand in "Aan" of 
"Uit" . 

Zie voor "Energie handsfree" "Energie 
handsfree instellen" op bladzijde 332. 

• Bewerken van de Bluetooth®
telefoon 

U kunt de Bluetooth®-informatie in het 
systeem bekijken of bewerken. 

Toestelnaam 

De naam van de Bluetooth®
telefoon die op het scherm wordt 
weergegeven. U kunt de naam wij
zigen . 

Als u de naam van een apparaat 
wijzigt, verandert de geregistreer
de naam van uw mobiele telefoon 
niet. 

Toesteladres 

... Het adres dat het systeem aan het 
toestel toekent. Dit kunt u niet wij 
zigen. 

Als u twee Bluetooth®-telefoons 
met dezelfde toestel naam hebt ge
registreerd en u ze niet van elkaar 
kunt onderscheiden, kijk dan naar 
het adres. 

~.rn 

W54T 

~ ~ 

1. Kies "Opties" . 

CONFIGURATIE 

Telefoons bewerken 

Telefoons verwijderen 

2. 	 Kies "Telefoons bewerken". 5. Gebruik het toetsenbord om de toe
stelnaam in te voeren. 

~ ..rn 

W54T 	

Telefooninformatie 11:1 
Toestelnaam : W54T TMME S... alll!ll , 

Toesteladres : OOOOA071193E • 
IO!<I 
~ 

3. Selecteer de te bewerken telefoon. 
6. Bevestig de toestel naam en kies OK. 

Di1t:=i? 
Toesteladres : OOOOA071193E I 

r. 

~ 
4. Dit scherm verschijnt. 

Kies " Bwrken" als u de toestel naam wilt 
wijzigen. 
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CONFIGURATIE 

• 	 Verwijderen van een Bluetooth®
telefoon 

~.Ili ~ 
W54T 910SH 1 

11 

3. Selecteer de gewenste telefoon of 
kies " Alles selecteren" en vervolgens 
"Wissen".1. Kies "Opties". 

Telefoons verwijderen 

U kunt meerdere telefoons selecteren en 
6T .... -.01"111 

gelijktijdig verwijderen. 

"ir. 

2. Kies "Telefoons verwijderen". 

4. 	 Kies "Ja" . 

INFORMATIE 

Als u een Bluetooth®-telefoon verwijdert, 
worden tegelijkertijd ook de gegevens uit 
het telefoonboek verwijderd. 

- Telefoonboek 

INFORMATIE 

Van elke geregistreerde telefoon worden 
de telefoonboekgegevens opgeslagen. 
Als er verbinding gemaakt wordt met een 
andere telefoon, kunnen de opgeslagen 
gegevens niet meer worden bekeken. 

Met "Telefoonboek" op het scherm 
"Telefooninstellingen" hebt u toegang 
tot het telefoonboek. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. 	 Kies "Telefoon". 

3. Kies "Telefoonboek" . 

Voer elke bewerking uit vanaf dit 
scherm. 

CONFIGURATIE 

- Instellen van het 
telefoonboek 
De "Instellingen telefoonboek" zijn toe
gankelijk vanuit het scherm "Contactper
sonen". 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. 	 Kies "Telefoon". 

3. 	 Kies "Telefoonboek". 

Contacten heheren 

Sne/kiesnummers beheren 

O~fo ver~ 

Spraakla bels beheren 

4. Kies "Contacten beheren " . 

Raadpleeg voor elke instelling de vol
gende bladzijden. 

I 

I 
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CONFIGURATIE 

U kunt het scherm "Contactpersonen" 
ook op de volgende manier weergeven. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Contacten". 

4. Kies "Opties". 

N10039G1 

5. Kies "Contacten beheren". 

• Verzenden van een telefoonnummer 

U kunt de telefoonnummers in uw 
Bluetooth®-telefoon naar het systeem 
verzenden. Het telefoonboek kan maxi
maal 4 telefoonboeken beheren. U kunt 
de gegevens van maximaal 1.000 perso
nen (maximaal 3 nummers per persoon) 
in elk telefoonboek invoeren. 

Het verzenden dient te gebeuren terwijl het 
hybridesysteem in werking is. 

1. Kies "Contacten overbrengen". 

!·m'!iJ!!'iJ1!!@jttm!J(']Mt;m!~ 

Contacten vervangen 

Contacten toevoegen 

N10041GI 

2. Kies "Contacten vervangen" of "Con
tacten toevoegen". 

Dit scherm verschijnt als het telefoonboek 
telefoonboekgegevens bevat. 

3. Zet de telefoon aan, zodat de gege
vens uit het telefoonboek naar de 
Bluetooth®-telefoon worden verzonden. 

Tijdens het verzenden van de gegevens 

verschijnt dit scherm. Kies Annuleren om 

het doorsturen te annuleren. Als het door

sturen wordt onderbroken, kunnen de gege

vens die al zijn doorgestuurd wel in het sys

teem worden opgeslagen. 


Als u "Contacten vervangen" hebt geko

zen: 


Als uw mobiele telefoon geen PBAP of OPP 

ondersteunt, werkt de functie niet. 


Als uw telefoon PBAP ondersteunt, kunt u 

telefoonboekgegevens versturen zonder uw 

telefoon te bedienen. 


Als uw telefoon geen PBAP ondersteunt, 

moet u telefoonboekgegevens versturen 

door uw telefoon te bedienen. 


Als u "Contacten toevoegen" hebt geko

zen: 


Als uw mobiele telefoon geen OPP onder

steunt, werkt de functie niet. 


U kunt de gegevens uit het telefoonboek 

alleen versturen door uw telefoon te bedie

nen. 


CONFIGURATIE 

4. Als u "Contacten toevoegen" hebt 
gekozen, wordt dit scherm weergegeven. 

Kies "Ja" om een ander telefoonboek 
over te brengen. 

Probeer de gegevens opnieuw te verzen
den als dit scherm verschijnt. 
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CONFIGURATIE 

Als er al verbinding is met een ander 
Bluetooth®-apparaat 

Dit scherm verschijnt als er al verbinding is 
met een ander Bluetooth®-apparaat. 

Kies Ja om de verbinding te verbreken. 

INFORMATIE 

De verbinding met Bluetooth®-audio 
wordt verbroken tijdens het verzenden 
van de gegevens uit het telefoonboek. In 
dit geval zal de verbinding na het verstu
ren automatisch worden hersteld. (Af
hankelijk van de telefoon is het mogelijk 
dat de verbinding niet wordt hersteld.) 

• 	 De gegevens uit het telefoonboek re
gistreren 

U kunt de gegevens uit het telefoonboek 
registreren. 

U kunt maximaal 3 nummers per per
soon registreren. 

1. Kies "Nieuw contact". 

2. Gebruik het toetsenbord om de naam 
in te voeren en kies OK. 

3. 	 Voer het telefoonnummer in en druk 
opOK. 


Als u na het telefoonnummer ook een 

beltoon wilt selecteren, voer die dan ook 

in. 


4. Kies het telefoontype. 

CONFIGURATIE 

5. Als voor deze contactpersoon twee 
of minder nummers worden vastgelegd, 
verschijnt dit scherm. 

Als u een nummer wilt toevoegen aan dit 
contact, kiest u "Ja". 
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CONFIGURATIE 

• 	 Bewerken van de telefoonboekgege
vens 

U kunt het telefoonnummer afzonderlijk 
vastleggen in "Tel. nr. 1 ", "Tel. nr. 2" en 
"Tel. nr. 3". 

Contacten overbrengen 

Nieuw contact 

Contacten bewerken 

1. Kies "Contacten bewerken" . 

2. Selecteer de gegevens die u wilt be
werken. 

3. Kies "Bwrken" bij de gewenste naam 
en het nummer. 

4. Bewerk de naam of het nummer. (Zie 
"eDe gegevens uit het telefoonboek re
gistreren" op bladzijde 314.) 

5. Kies na het beëindigen van de bewer
king OK. 

U kunt het scherm "Contact bewerken" 
ook op de volgende manier weergeven. 

Vanuit het scherm "Contactgegevens" 

1. 	 Druk op de toets INFO TEL. 

2. 	 Kies "Telefoon" . 

3. 	 Kies "Contacten" . 

4. Selecteer de gewenste gegevens uit 
de lijst. 

5. Kies "Opties". 

6. Kies "Contact bewerken " . 

CONFIGURATIE 

Via het scherm "Oproepgeschiedenis" 

1. 	 Druk op de toets INFO TEL. 

2. 	 Kies "Telefoon". 

3. 	 Kies "Oproep-info". 

4. Selecteer het gewenste nummer uit 
de lijst. 

5. Kies "Contact toevoegen " of "Con
tact bijwerken " . 

6. Als u "Contact bijwerken" hebt geko
zen, wordt dit scherm weergegeven. 

Selecteer de gewenste gegevens uit de 
lijst. 
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CONFIGURATIE 

• Verwijderen van de telefoonboekge
gevens 

U kunt gegevens verwijderen. 

Wis alle gegevens uit het systeem wan
neer u afstand doet van uw auto. 

1. Kies "Contacten verwijderen". 

2. Selecteer de gewenste gegevens of 
kies "Alles selecteren" en vervolgens 
"Wissen". 

U kunt meerdere gegevens selecteren en 
gelijktijdig verwijderen. 

3. Kies "Ja". 

CONFIGURATIE 

6. Kies "Contactpersoon verwijderen". 

.r:.1_ ra,,,,~ 

ElI 
Dit contact verwijderen? 

:.m....· 

U kunt ook op de volgende manier gege
vens wissen. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Contacten". 

4. Selecteer de gewenste gegevens uit 
de lijst. 

5. Kies "Opties". 

7. Kies "Ja". 

INFORMATIE 

Als u een Bluetooth®- telefoon verwijdert, 
worden tegelijkertijd ook de gegevens uit 
het telefoonboek verwijderd. 
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CONFIGURATIE 

- Snelkiezen 
"Snelkiesnummers instellen" is toegan
kelijk vanuit het scherm "Snelkiesnum
mers". 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Telefoonboek". 

4. Kies "Snelkiesnummers beheren". 

Raadpleeg voor elke instelling de vol
gende bladzijden. 

U kunt het scherm "Snelkiesnummers" 
ook op de volgende manier weergeven. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Snelkiezen". 

4. Kies "Opties" . 

CONFIGURATIE 

• Snelkiesnummer opslaan 

U kunt het gewenste telefoonnummer 
opslaan vanuit het telefoonboek. U kunt 
maximaal 18 nummers per telefoon op
slaan. 

1 (leeg) 4 (leeg) 

2 (leeg) 5 (leeg) 

3 (leeg) 6 (leeg) 

4. Kies de toets waarin u wilt registre
ren. 

5. Als u een toets kiest die u al geregi
streerd hebt, wordt dit scherm weerge
geven. 

Kies "Ja" om de gegevens te vervangen. 

1. Kies "Nieuw snelkiesnummer" . 

2. Selecteer de gegevens die u wilt op
slaan. 

3. Kies het gewenste telefoonnummer. 

6. Dit scherm wordt weergegeven wan
neer de bewerking is voltooid . 
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CONFIGURATIE 

U kunt het snel kiesnummer ook op de 
volgende manier opslaan. 

Vanuit het scherm "Snelkiesnummers" 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon" . 

3. Kies "Snelkiezen " . 

8 (nieuw toevoegen) 111 (nieuw toevoegen) 

9 (nieuw toevoegen) 112 (nieuw toevoegen) 

4. Kies " (nieuw toevoegen)". 

5. Kies "Ja" om het nieuwe snelkies
nummer op te slaan. 

CONFIGURATIE 

Vanuit het scherm "Contactgegevens" 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Contacten". 

4. Selecteer de gewenste gegevens uit 
de lijst. 

7. Dit scherm verschijnt. 
slaan. 
6. Selecteer de gegevens die u wilt op

De volgende handelingen zijn dezelfde 
als die nadat u SETUP hebt gekozen.Contact [3iJ 

Tel. nr. kiezen om als snelkiesnummer op te slaan: 

.. MIKE ~ 
[~ W111 2~4.4!t!1' - -- [ 
[Cl QaQ~ II~lMtlt# ,- ~[ ~ 

N1 0077GI Cop tact b~'L\\~~j"I 

C91J~ctJ!.l!~-'!,OJ) \tlttwijdereQ7. Kies het gewenste telefoonnummer. 

'iDe1!<jeJijlum,wer io§,!elle!J 

Spr<;!<;!.kla b,eJ il1.!i,t~lIen 

Nl0079GI 

6. Kies "Snelkiesnummer instellen". 

5. Kies "Opties". 

.~()nt~!~~_~.!.~.. __ 

322 323 



CONFIGURATIE 

• Bewerken van de snelkiesnummers 

U kunt het snelkiesnummer bewerken. 

Snelkiesnummers 

11 1 18 Vrij 


Nieuw sne/kiesnummer 

';,,-._~_. -~ ( .t..~"-"'--__L.......c. :'l ~ 


Sne/kiesnummers bewerkell 

Sne/kiesnummers verwijderen 

Nl 00SlGI 

1. Kies "Snelkiesnummers bewerken". 

4. Gebruik het toetsenbord om de naam 
in te voeren. 

5. Kies OK. 

2. Druk op de toets die u wilt bewerken. 

Snelkeuzenr. Bwrken 11:1 
Naam: MIKE .. 

Tel. nr.: 0901234#### ü 
'.~ 

~ 
3. Kies "Bwrken". 

CONF/GURAT/E 

- Oproep-info verwijderen 
• Verwijderen van snel kiesnummers U kunt de oproep- info verwijderen. 
U kunt het snel kiesnummer verwijderen. 

Instellingen telefoonboek 11:1 
r ...................+........ h ..,hn............. 

_...," ..U ... ~ ... f f J..I~, .... , .... ,' 

Sne/kiesnummef5 beheren 

Oproep·info verwijderen 
_ .._---_. _

Spr aak/abels b eheren 

l1li 
~ 

1. Kies "Oproep-info verwijderen" . 

2. Kies de gewenste oproep-info om te 
verwijderen. 

1. Kies "Snelkiesnummers verwijde
ren". 

2. Selecteer de gewenste gegevens of 
kies "A"es selecteren" en vervolgens 
"Wissen". 

U kunt meerdere gegevens selecteren en 
gelijktijdig verwijderen. 

3. Kies "Ja". 
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CONFIGURATIE 

3. Selecteer de gewenste gegevens of 
kies "Alles selecteren" en vervolgens 
"Wissen". 

U kunt meerdere gegevens selecteren en 
gelijktijdig verwijderen. 

4. Kies "Ja". 

U kunt de oproep-info ook op de volgen
de manier verwijderen. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Oproep-info". 

4. Kies "Verwijderen". 

5. Dit scherm verschijnt. 

De volgende handelingen zijn dezelfde 
als die nadat u SETUP hebt gekozen. 

U kunt andere oproep-info op dezelfde 
wijze verwijderen. 

- Instellen van spraaklabels 
"Spraaklabel instellen" is toegankelijk 
via het scherm "Spraaklabels beheren". 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Telefoon". 

3. 	 Kies "Telefoonboek". 

Instellingen telefoonboek EI 
_----..-~-=--:--_"--~_--=--._-___"~-~_~------.---___:c~-..:::..;:=--=--..;.-~:..",. ___ _=__-_-___O_-_ 

çqntact~n•.Be!:teIen 

[ S.oelkie~numro..e-G..~b,~LIl.!l. i 

Op'co~p-iDtq. verwiLderen 

~fa~Jab.e.t~ Q.~eJen [ 

N10095G 1 

4. 	 Kies "Spraaklabels beheren". 

~p~~~k_,!be~__~e.~~~~~~~~ __Q. 
44 I 50 Vrij 

NieJ,lW~mri!~kla~el 

SpJai!!l~a~R~~erkeQ 

Spraaklabej,s Jo:!!I~jj}!W.lW 

N10096GI 

Raadpleeg voor elke instelling de vol

gende bladzijden. 


Voer een spraaklabel in een rustige om

geving in. 


CONFIGURATIE 

U kunt het scherm "Spraaklabels behe
ren" ook op de volgende manier weerge
ven. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Contacten". 

4. Kies "Opties". 

5. Kies "Spraaklabels beheren". 
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CONFIGURATIE 

• 	 Spraaklabel opslaan 

U kunt voor maximaal 50 nummers een 
spraaklabel opslaan. 

1. Kies "Nieuwe spraaklabel". 

2. Selecteer de gegevens die u wilt op
slaan. 

ij·!kH3fl:i.r:e14;@!~ 
Naam : MIKE 

:~; 	 Tel. nr. 1 : , 0901234#////// 


Tel. nr. 2 : ., 0805115//### 


Tel. nr. 3 : 


[ IJ- RE_ 1 ~C ..... __ 
Nl0l01GI 

3. Kies. REC en neem een nieuw 
spraaklabel op. 

4. Kies" ~ Afspelen" om het spraakla
bel af te spelen. 

Kies OK als u het registreren van een 
spraaklabel hebt voltooid. 

INFORMATIE 

Als u gebruik maakt van spraaklabels, 
wijzig de taalinstellingen dan niet, maar 
behoud de taal die tijdens de opname 
werd gebruikt. 

Als de talen verschillen, kan de spraak
herkenning uw opgenomen spraaklabel 
niet meer herkennen. 

CONFIGURATIE 

U kunt het spraaklabel ook op de volgen
de manier opslaan. 

1. Druk op de toets INFO TEL. 

2. 	 Kies "Telefoon". 

3. 	 Kies "Contacten" . 

4. Selecteer de gewenste gegevens uit 
de lijst. 

0901234##//# 

0805115#### 

7. Dit scherm verschijnt. 

De volgende handelingen zijn dezelfde 
als die nadat u SETUP hebt gekozen. 

5. Kies "Opties". 

6. Kies "Spraaklabel instellen". 
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CONFIGURATIE 

• Bewerken van spraaklabels 	 • Verwijderen van spraaklabels 

Tel. nr. 1 : , 0901234#### 
~ >,.j;; 

Tel. nr. 2 : ~ 0805115#### 

Tel. nr. 3 : 

112. REe I ~ Afspelen 1 lOiI 

~ 


3. Dit scherm verschijnt. 


De volgende handelingen zijn gelijk aan 

de procedure voor het opslaan van het 

spraaklabel. 


1. Kies "Spraaklabels bewerken". 1. Kies "Spraaklabels verwijderen". 

2. Selecteer de gegevens die u wilt be
werken. 

Spraaktag bewerken K:I 
Naam : MIKE 

2. Selecteer de gewenste gegevens of 
kies "Alles selecteren" en vervolgens 
"Wissen". 

U kunt meerdere gegevens selecteren en 
gelijktijdig verwijderen. 

3. Kies "Ja". 

CONFIGURATIE 

- Bluetooth® 

U kunt de Bluetooth®-instellingen be
 De volgende onderwerpen worden weerge

geven.vestigen en wijzigen. 
Toestelnaam1. 	 Druk op de toets SETUP. 

. .. De naam in het Bluetooth®-net2. 	 Kies "Telefoon". 
werk. Deze kunt u wijzigen. 

Wachtwoord 

. .. Het wachtwoord wanneer u uw 
mobiele telefoon in het systeem 
invoert. Deze kunt u wijzigen . 

Toesteladres 

Het adres dat het systeem aan het 
toestel toekent. Dit kunt u niet wij
zigen. Als dezelfde toestel naam 
op het scherm van uw telefoon 
verschijnt, gebruik deze dan. 

3. 	 Kies "Bluetooth*". 
Raadpleeg de volgende bladzijden als u 

*. 	 Bluetooth is een geregistreerd handels de instellingen wilt wijzigen. 
merk van Bluetooth SIG. Inc. Als u de instellingen wijzigt, kies daarna 

dan steeds OK. Bluetooth-informatie II:JI 
1Energie ,hi!.f.ldsfree Aan 

Toestelnaam : (AR MULTIM... a_ 
Wachtwoord : 1212 _ 

Toesteladres : 0016FED562BF 

1 	 ~S~ndaarçl 

4. 	 Dit scherm verschijnt. 
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CONFIGURATIE 

• 	 Wijzigen van de Bluetooth®-instellin
gen 

U kunt de Bluetooth®-instellingen veran

deren met de volgende procedures. 


Energie handsfree instellen 


"Energie handsfree" geeft de volgende 

status weer. 


Als Energ ie handsfree Aan staat: 


De Bluetooth®-telefoon wordt automatisch 

verbonden als u het contact in de stand 

ACC of AAN zet. 


Als "Energie handsfree" Uit staat: 

De verbinding met de Bluetooth®-telefoon 

wordt verbroken, en het systeem zal de vol

gende keer geen verbinding maken. 


U kunt de status voor " Energie hands

free" instellen. 


Aan: Het automatisch verbinden is 
ingeschakeld. 

Uit: 	 Het automatisch verbinden is 
uitgeschakeld. 

1. Kies "Energie handsfree". 

2. Kies "Aan" of "Uit". 

CONFIGURATIE 

Toestelnaam bewerken 

3. 	 Kies OK. 

Als de status van "Energie handsfree" 
van "Aan" naar "Uit" wordt geschakeld, 
zal de Bluetooth®-verbinding tot stand 
worden gebracht. 

Wanneer u de telefoon aansluit terwijl 
via Bluetooth® muziek wordt afgespeeld 

2. Gebruik het toetsenbord om de toe
stel naam in te voeren . 

1. Kies "Bewerken" bij "Toestelnaam" . 

...... ".r. ....,. ... 

Stoppen met muziek afspelen. 

•I:l."(:l"IoI':l._I!I!IlI1~1t: 

Dit scherm wordt weergegeven en het af
spelen van muziek via Bluetooth® wordt tij
delijk onderbroken. 

INFORMATIE 

De standaard toestelnamen zijn 
Bluetooth®-audio en Bluetooth®-tele
foon. 

Als u de toestelnaam van de telefoon wij
zigt, verandert de naam van audio tegelij
kertijd. 

Wachtwoorden kunnen echter wel afzon
derlijk worden ingesteld. 
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CONFIGURATIE 

Wachtwoord bewerken • 	 Initialiseren van de Bluetooth®
instelli ngen 

U kunt de instellingen terugzetten. 

2. Voer een wachtwoord in en kies OK. 

1. Kies "Bewerken" bij "Wachtwoord". 

1. Kies "Standaard". 

2. Kies "Ja". 

Als de status van "Energie handsfree" van 
"Uit" naar "Aan" wordt geschakeld, zal de 
Bluetooth®-verbinding tot stand worden ge
bracht. 

Dit scherm wordt weergegeven en het af
spelen van muziek via Bluetooth® wordt tij
delijk onderbroken. 

CONFIGURATIE 

- Details 
Als u uw telefoon aansluit terwijl via U kunt gedetailleerde instellingen vast
Bluetooth® audio wordt afgespeeld leggen. 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Telefoon". 

3. Kies "Gegevens". 

. '-, ........... It 


Weergave ontvangen op;:oep 

Sj:ang~ard I ~ 
4. U kunt elke instelling veranderen met 
de volgende procedures. 

5. Kies OK wanneer u klaar bent met het 
bewerken. 
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CONFIGURATIE 

• 	 Weergave ontvangen oproep 

~ Ontvangen oproep MIKE 

~ 

~ 
AVENUE!,DJ BOURGH "\ 

[!2jJ[ Route ~~_ 
G:Il'!m.MI 

U kunt aangeven hoe een ontvangen 
oproep weergegeven moet worden. 	 Wanneer u een oproep ont

vangt, verschijnt het handsfree
scherm en kunt u dit gebruiken. 

Afrollen 
. De mededeling wordt aan de 

bovenzijde van het scherm 
weergegeven . U kunt nu alleen 
de toets op het stuur gebruiken. 

2. Kies "Heel scherm" of "Afrollen". 

Heel scherm 

1. Kies "Weergave ontvangen oproep". 

• 	 De status van de Bluetooth®-verbin
ding bij het inschakelen 

lä Bluetooth-verbinding succesvol. 

Ilo 

la 

~ 

'Y~ 

AVEN UE OU SOURGET "\ 

@]( RoutelL2PSI.ILËiJ 
lm'!'ImI 

Als het contact in stand ACC of AAN 
staat en er automatisch verbinding 
wordt gemaakt met de Bluetooth®-tele
foon, wordt de status van de verbinding 
weergegeven . 
Als "Telefoonstatus tonen" "Aan" staat, 
wordt de status weergegeven . 

Als "Telefoonstatus tonen" "Uit" staat, wordt 
de status niet weergegeven. 

CONFIGURATIE 

1. Kies "Telefoonstatus tonen". 

2. Kies "Aan" of "Uit". 
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CONFIGURATIE 

• De instellingen initialiseren 

U kunt de instellingen terugzetten. 

1. Kies "Standaard". 

2. Kies "Ja" . 

Audio-instellingen 
- Draagbare speler 

selecteren 


De aan te sluiten draagbare speler kan 
worden geselecteerd. De opgeslagen au
dio-instellingen kunnen worden gecon
troleerd en gewijzigd. 

• 	 Draagbare speler selecteren 

Als u meerdere draagbare spelers regis
treert, dient u een favoriet aan te geven. 

~ 

AUDIO 

E8001PNI 

1. Kies SETUP. 

2. Kies "Audio" op het scherm " Instel
len" . 

3. 	 Kies "Draagb. speler selecteren" op 
het scherm "Audio-instellingen". 


U kunt maximaal twee Bluetooth® draag

bare spelers selecteren. 

"Leeg" wordt weergegeven als u nog geen 

draagbare speler hebt geselecteerd . Het 

Bluetooth®-Iogo wordt weergegeven wan

neer u de draagbare speler aansluit. 


4. 	 Selecteer de draagbare speler die u 
aan wilt sluiten en kies OK. 


Hoewel er 2 draagbare spelers in het sys

teem kunnen worden geregistreerd, kan er 

slechts één draagbare speler tegelijk 

worden gebruikt. 


CONFIGURATIE 

• 	 Weergeven van Bluetooth®-informa
tie 

U kunt de informatie van de draagbare 
speler in het systeem bekijken of wijzi
gen. 

Toestelnaam 
· ... . De naam van de Bluetooth® draagba

re speler die op het scherm wordt 
weergegeven. U kunt de naam naar 
wens wijzigen. 

Toesteladres 
· . .. . Het adres dat karakteristiek is voor 

het systeem. Dit kunt u niet wijzigen. 

Als u twee Bluetooth® draagbare spe
lers met dezelfde toestel naam hebt 
geregistreerd en u ze niet van elkaar 
kunt onderscheiden , kijk dan naar het 
adres. 

Verbindingsmethode 
.. De verbind ingsmethode kan worden 

worden gewijzigd tussen "Van voer
tuig" en "Van draagbare speler". 

Selecteer de gewenste draagbare speler 
en kies vervolgens " Informatie draagba
re speler". 
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CONFIGURATIE 

• 	 Wijzigen van een toestel naam 

U kunt de naam van een apparaat wijzi 
gen. Als u de naam van een apparaat wij 
zigt, verandert de geregistreerde naam 
van uw draagbare speler niet. 

tJr.t!hl.t:u -

1. Kies "Informatie draagbare speler" 
op het scherm "Draagbare speler 
selecteren" . 

2. Kies " Bewerken" bij "Toestelnaam" 
op het scherm " Informatie draagbare 
speler". 

• 	 Selecteren van verbindingsmethode 

De verbindingsmethode kan worden ge

selecteerd. 


Van voertuig: Sluit het audiosysteem aan 

op de draagbare speler. 


Van draagbare speler: Sluit de draagbare 

speler aan op het audiosysteem. 


Van voertuig 

Van draagbare speler 

Selecteer de gewenste 
verbindingsmethode "Van voertuig" of 
"Van draagbare speler" en kies OK. 

INFORMATIE 

Als de verbindingsmethode "Van de 
draagbare speler" is, dan kan "Auto 
Bluetooth*- verbinding" niet worden ge
selecteerd. 

*: Bluetooth is een geregistreerd handels
merk van Bluetooth 81G. Inc. 

- Bluetooth®-audio 
instellen 

De Bluetooth®-audioinstellingen kunnen 
worden ingesteld. 

(a) Registreren van uw draagbare spe
ler 

-.nm: 

1. Kies "Audio-inst. Bluetooth*" op het 
scherm "Audio-instellingen". 

rlliifffiit:! iIMffl i i i .[GliJ 

2. Kies " Registreren" bij 
"Bluetooth*-instellingen" op het scherm 
"BT-audio-instellingen". 

*. 	 Bluetooth is een geregistreerd handels
merk van Bluetooth 81G. Inc. 

CONFIGURATIE 

3. Voer als dit scherm verschijnt het 
weergegeven wachtwoord in in de 
draagbare speler. 

Raadpleeg de handleiding van de draagba
re speler voor meer informatie over de wer
king ervan. Kies Annuleren om het proces 
te annuleren. 

I@Jffiffifulilll.rtt 

Bluetoothverbinding succesvol. 

:_1_];:_ 

4. Dit scherm wordt weergegeven wan
neer er verbinding is gemaakt. 

Wanneer u de draagbare speler opnieuw 
gebruikt, hoeft u hem niet opnieuw toe te 
voegen. 

3. Gebruik het toetsenbord om de toe
stel naam in te voeren. 

Bluetoothverbinding mislukt. 
Controleer instellingen draagbare speler. 

Wanneer dit scherm verschijnt, volgt u de 
aanwijzingen op het scherm om het op
nieuw te proberen . 

340 
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CONFIGURATIE 

Als er al verbinding is met een ander 
Bluetooth®-apparaat 

Dit scherm verschijnt als er al verbinding is 
met een ander Bluetooth®-apparaat. 

Kies Ja om de verbinding te verbreken. 

INFORMATIE 

Als het toestel overeenkomt met zowel 
Bluetooth®- telefoon als Bluetooth®
audio, registreer dan eerst de 
Bluetooth®- telefoon, anders kan er een 
fout optreden bij het registreren van de 
Bluetooth®-audio. 

(b) Verwijderen van Bluetooth®-audio 

1. Kies "Verwijderen" bij 
"Bluetooth*-instellingen" op het scherm 
"BT -audio-instellingen". 

2. Kies de naam van de draagbare spe
ler die u wilt verwijderen en kies OK. 

3. Kies" Ja" om de geselecteerde 
draagbare speler te verwijderen. 

*. 	 Bluetooth is een geregistreerd handels
merk van Bluetooth SIG. Inc. 

Dit scherm verschijnt als de geselecteerde 
draagbare speler in gebruik is. Kies "Ja". 
Het systeem zal de verbinding met de 
draagbare speler verbreken en de speler 
verwijderen . 

CONFIGURATIE 

(c) Verbinding maken met 
Bluetooth®-audio 

AUTOMATISCH 

Kies "Aan" bij "Auto Bluetooth-verbinding" 
om de automatische verbinding voor 
Bluetooth® te activeren . Schakel deze optie 
altijd in en zorg ervoor dat er verbinding kan 
worden gemaakt met de Bluetooth®-draag
bare speler. Als de verbindingsmethode 
wordt ingesteld als "Van draagbare speler", 
dan kan "Auto Bluetooth-verbinding" niet 
worden geselecteerd. 

*. 	 Bluetooth is een geregistreerd handels
merk van Bluetooth SIG. Inc. 
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CONFIGURATIECONFIGURATIE 

Als het contact in stand ACC of AAN wordt 
gezet, wordt automatisch verbinding ge
maakt met de geselecteerde draagbare 
speler. Het resultaat wordt weergegeven. 

HANDMATIG 

Wanneer de automatische verbinding is 
mislukt of uitgeschakeld, dient u handmatig 
verbinding te maken met Bluetooth®. Zie 
bladzijde 202 voor de handmatige methode. 

(d) Wijzigen van wachtwoord 

Het wachtwoord om uw draagbare speler 
in het systeem te registreren. U kunt dit 
wijzigen in een getal van 4 - 8 cijfers. 
Standaard is dit "0000". 

1. Kies "Bewerken" bij "Wachtwoord" 
op het scherm "BT-audio-instellingen". 

2. Voer het wachtwoord, bestaande uit 4 
tot 8 cijfers, in en kies OK. 

Elke keer dat u de toets 3 kiest, wordt 
het laatst ingevoerde cijfer gewist. 

(e) Wijzigen van een toestel naam 

De toestel naam kan worden gewijzigd. 
Als u de naam van een apparaat wijzigt, 
verandert de geregistreerde naam van 
uw draagbare speler niet. 

1. Kies "Bewerken" bij "Toestelnaam" 
op het scherm "BT -audio-instellingen". 

2. Voer de nieuwe toestel naam in en 
kies OK. 

INFORMATIE 

De standaard toestelnamen zijn 
Bluetooth®-audio en Bluetooth®
telefoon. 

Als u de toestelnaam van de audiospeler 
wijzigt, verandert de naam van de tele
foon tegelijkertijd. 

Wachtwoorden kunnen echter wel afzon
derlijk worden ingesteld. 

(f) De Bluetooth®-audio-instellingen 

initialiseren 


U kunt de instellingen initialiseren. 


1. Kies "Standaard" op het scherm 
"BT-audio-instellingen". 

2. Kies "Ja". 
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CONFIGURATIE 

- REe-instellingen 
De instellingen voor het opnemen voor 
de geluidsbibliotheek kunnen worden 
aangepast. 

• REe-kwaliteit instellen 

1. Kies "REe-instellingen" op het 
scherm "Audio-instellingen". 

REC-kwaliteit~_ 
Auto REC 

Handmatig RE ~ 

2. Kies " REe-kwaliteit". 

3. Kies "Uitstekend" of "Goed". 

INFORMATIE 


Als de REe-kwaliteit is ingesteld als 
"Goed" (128 kbps), is de geluidskwaliteit 
lager dan bij "Uitstekend" (256 kbps). 
Met de kwaliteit "Goed" kunnen echter 
meer bestanden worden opgenomen, 
omdat de bestandsgrootte dan kleiner is. 

• Instellen van Auto REe 

Auto REC zal automatisch beginnen met 
opnemen als er een CO wordt geplaatst. 

n.y,J: 

Kies "Auto REe" en selecteer "Aan" of 
"Uit" op het scherm "REe-instellingen". 

CONFIGURATIE 

• Instellen van Handmatig REe 

Opnemen kan handmatig worden ge
start. 

IiMNi.g4Si,. 

:.I.~I. 

Kies "Handmatig REe" en selecteer 
"Aan" of "Uit". 

Een muziekstuk kan worden geselecteerd 
en opgenomen als "Auto REC" "Uit" staat 
en "Handmatig REC" "Aan". Alle muziek
stukken kunnen worden opgenomen als 
"Auto REC" en "Handmatig REC" beide 
"Uit" staan. 

Zie "(a) Opnemen met de geluidsbiblio
theek" op bladzijde 182 voor de opname
methode. 
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CONFIGURATIE 

Voertuig instellingen 
Voor het instellen van voertuiginformatie 
zoals onderhoudsinformatie. 

- .~ 

NAVIS--= 

AUDIO 

1. Druk op de toets SETUP. 

E800 1 PNI 

2. Kies "Voertuig". 

Het scherm "Voertuiginstellingen" zal 
worden weergegeven . 

- Instellingen 

onderhoudsinformatie 


Wanneer het navigatiesysteem is ingescha
keld , geeft het scherm "Informatie" weer 
wanneer een onderdeel vervangen moet 
worden. (Zie bladzijde 28.) 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Voertuig" op het scherm "In
stellen" . 

3. Kies "Onderhoud". 

CONFIGURATIE 

4. Kies de gewenste toets. 

Zie INFORMATIEONDERWERPEN op 
bladzijde 349 voor meer informatie over el
ke toets. 

Alles verwijderen: Voor het wissen van 
alle ingevoerde condities. 

Reset alles: Voor het resetten na het uit 
voeren van de controle/vervanging . 

Dealer instellen: Voor het opslaan of wijzi
gen van dealerinformatie. (Zie "Dealerinstel
lingen" op bladzijde 350.) 

Wanneer het systeem is ingeschakeld en 
Aan is geselecteerd, geeft het systeem on
derhoudsinformatie weer op het scherm "In
formatie", en een geluidssignaal. 
(Zie bladzijde 28.) 

Wanneer Uit is geselecteerd, wordt het 
scherm "Informatie" uitgeschakeld. 

Wanneer de auto toe is aan een onder
houdsbeurt, wordt de toets op het touch
screen oranje. 

INFORMATIEONDERWERPEN 

ENGINE OIL: Vervang motorolie 

OIL FILTER: Vervang filter motorolie 

ROTATlON: Wissel wielen 

TYRE: Vervang banden 

BATTERY: Vervang 12V -accu 


BRAKE PAD: Vervang remblokken of rem

voeringen 


WIPER: Vervang ruitenwisserbladen 


LLC: Vervang koelvloeistof motor en koel

vloeistof inverter 


BRAKE OIL: Vervang remvloeistof 


AT FLUID: Vervang vloeistof automatische 

transmissie 


SERVICE: Periodiek onderhoud 


AIR FILTER: Vervang luchtfilter 


PERSONAL: U kunt nieuwe informatieon

derwerpen aanmaken naast de al bestaan

de. 
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5. 	 Voer de voorwaarden in. 

Datum waarop gewaarschuwd moet 
worden: U kunt de datum voor de volgende 
onderhoudsbeurt invoeren. 

Afstand waarna gewaarschuwd moet 
worden: U kunt de afstand tot de volgende 
onderhoudsbeurt invoeren . 

Wissen: Voor het wissen van de voorwaar 
den voor datum en afstand. 

Reset: Voor het resetten van de voorwaar
den voor datum en afstand . 

6. 	 Kies OK. 

Hierna verschijnt het onderhoudsscherm 
weer. 

Wanneer de auto toe is aan een onder
houdsbeurt, wordt de toets op het touch
screen oranje. 

INFORMATIE 

• Zie voor informatie over het periodiek 
onderhoud het boekje "Onderhoud en 
Garantie " van uw Toyota. 

• Afhankelijk van uw rijgedrag en de 
wegcondities kan er een tijdsverschil 
optreden tussen de ingevoerde gege
vens en de actuele datum of gereden 
afstand. 

- Dealergegevens 
U kunt een dealer in het systeem opslaan. 
Als de dealerinformatie is opgeslagen, is 
routebegeleiding naar de dealer beschik
baar. 

1. 	 Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Voertuig" op het scherm "In
stellen". 

3. Kies "Onderhoud" op het scherm 
"Voertuig i nstell i ngen". 

4. Kies "Dealer instellen". 

5. Als de dealer niet is opgeslagen, 
voert u de locatie van de dealer op de
zelfde manier in als bij het zoeken naar 
een bestemming. (Zie "Zoeken van be
stemming" op bladzijde 59.) 

Wanneer het instellen van de dealer is vol 
tooid, wordt het scherm "Dealer instellen" 
weergegeven . 

-.........

6. 	 Kies de toets die u wilt wijzigen. 

Dealer: Voor het invoeren van de naam van 

een dealer. (Zie bladzijde 351.) 


Contact: Voor het invoeren van de naam 

van een contactpersoon. (Zie bladzijde 

351 .) 


Locatie: Voor het instellen van een locatie. 

(Zie bladzijde 352.) 


Telefoonnr.: Voor het instellen van een te
lefoonnummer. (Zie bladzijde 352.) 

Dealer verwijderen: Voor het wissen van 
de dealerinformatie die op het scherm wordt 
weergegeven. 

Invoeren @: Voor het instellen van de 
weergegeven dealer als bestemming. (Zie 
"Starten van routebegeleiding" op bladzijde 
81.) 

CONFIGURATIE 

• 	 Bewerken van dealer of contactper
soon 

1. Kies "Dealer" of "Contact" op het 
scherm "Dealer instellen".

1 	 881
mEm:=i.l.liliild@€Iuii'::: 

2. Voer de naam in met behulp van de 
alfanumerieke toetsen. 

U kunt maximaal 24 karakters invoeren. 

3. Kies OK. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 


I 
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• Wijzigen van locatie • Wijzigen van telefoonnummer 

1. Kies "Locatie" op het scherm "Dealer 1. Kies "Telefoonnr." op het scherm 
instellen". "Dealer instellen". 

2. Houd uw vinger op de pijlentoets op 
het touchscreen om de cursor -0 naar 
de gewenste positie op de kaart te bewe
gen. 

3. Kies OK. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven. 


2. Voer het nummer in met behulp van 
de cijfertoetsen. 

3. Kies OK. 


Het vorige scherm wordt nu weergegeven . 


Verkeersi nstell ingen 
Voor het instellen van de weergave van ver
keersinformatie-iconen, te ontvangen radio
zenders, enz. 

- =======-- NAVI ____-""3r: 

AUDIO 

E8001 PNI 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Verkeer". 

3. Kies de onderwerpen die u wilt instel
len. 

4. Kies OK. 

SCHERM VOOR VERKEERSINFO 

Spraakbegeleiding J.J-.,j,M 
Verkeersinfo tonen il 
Automatisch ve rkeer vermijden !2J!!!! 
Verkeersstation J.IJ 

U kunt de volgende handelingen op dit 
scherm verrichten. 

Nr. Functie 

[IJ 
Voor spraakbegeleiding bij ver

I keersinformatie kan Aan of Uit 
worden geselecteerd. 

l1J 
De verkeersinformatie-icoon kan 

I worden ingesteld. (Zie "eVerkeers
info tonen" op bladzijde 354.) 

~ 

De functie "Automatisch verkeer 
vermijden" kan worden ingesteld op 

Iautomatisch, handmatig of geen. 
(Zie "e Automatisch verkeer vermij
den" op bladzijde 354.) 

[i] 
Verkeersstations kunnen automa

Itisch of handmatig worden opge
zocht. (Zie "eVerkeersstation selec
teren" op bladzijde 355.) 
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• Weergeven van verkeersinformatie 

De verkeersinformatie-icoon kan worden 
ingesteld . 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Verkeer" op het scherm "Instel
len" . 

3. Kies "Verkeersinfo tonen". 

4. Selecteer de iconen die u wilt weer
geven op de kaart. 

Alles aan: Selecteer alle iconen voor ver
keersinformatie. 

Alles uit: Alles wissen. 

5. Kies OK. 

De geselecteerde iconen worden weerge
geven op de kaart. 

Zie VERKEERSINFORMATIE op bladzijde 
45 voor verkeersinformatie-iconen. 

• Automatisch verkeer vermijden 

De functie "Automatisch verkeer vermijden" 
kan worden ingesteld op automatisch, 
handmatig of geen. 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Verkeer" op het scherm "Instel
len". 

3. Kies "Automatisch verkeer vermij
den" . 

Automatisch veriJi 

4. Kies "Auto", "Handmatig" of "Uit". 

Auto: Het systeem zoekt automatisch een 
nieuwe route . 

Handmatig: Het systeem berekent een 
nieuwe route en vraagt op het scherm om 
bevestiging. 

Uit: Het systeem zoekt geen nieuwe route. 

5. Kies OK. 

.............

ALS Handmatig IS GESELECTEERD 

tmmi!l 

Als het navigatiesysteem een nieuwe route 
berekent, verschijnt de melding "Verkeersin
formatie veranderd. Wilt u de alternatieve 
route zien?" op het scherm. Kies Ja om de 
nieuwe route weer te geven. 

Kies Ja om van de actuele route naar de 
alternatieve route te gaan. 

CONFIGURATIE 

• Verkeersstation selecteren 

Als Handmatig is geselecteerd, moeten 
verkeersstations eerst worden opgezocht 
voor ze in het geheugen kunnen worden 
opgeslagen . 

1. Druk op de toets SETUP. 

2. Kies "Verkeer" op het scherm "Instel
len" . 

,.,u.a.intlU 

t"·· 

3. Kies " Verkeersstation" . 

I\!m@§tiMm 

4. Kies "Handmatig " . 

Op het scherm "Verkeersstation selecteren" 
verschijnt een overzicht met de voor het 
desbetreffende land beschikbare verkeers
stations. 
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5. Kies het gewenste verkeersstation. 

6. Kies OK. 

Kies Zoeken om opnieuw naar verkeerssta
tions te zoeken . 
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APPENDIX 

Beperkingen van het 

navigatiesysteem 


Dit navigatiesysteem bepaalt de actuele 
locatie van de auto aan de hand van sig
nalen van een satelliet, diverse voertuig
signalen, kaartgegevens, enz. Toch kan 
het voorkomen dat de actuele locatie 
niet wordt weergegeven, afhankelijk van 
de toestand van de satelliet, het wegen
net, de toestand van de auto en andere 
omstandigheden. 

Het GPS (Global Positioning System) , ont
wikkeld en bestuurd door het ministerie van 
Defensie van de Verenigde Staten van 
Amerika, bepaalt de voertuig positie door 
gebruik te maken van 3 tot 4 satellieten. Het 
systeem heeft een bepaalde mate van on
nauwkeurigheid. In de meeste gevallen 
compenseert het systeem deze onnauw
keurigheid automatisch, maar sporadisch 
kan het voorkomen dat het tot op een af
stand van maximaal 100 meter onnauwkeu
rig is. In het algemeen zullen fouten binnen 
enkele seconden worden gecorrigeerd. 

Als uw auto signalen ontvangt van de satel 
lieten, verschi jnt het GPS - merkteken links 
boven in het beeldscherm. 

Het GPS- signaal kan fysiek belemmerd 
worden, waardoor de positie van de auto op 
de kaart onjuist wordt weergegeven. Het 
doorgeven van signalen kan gehinderd 
worden door tunnels, grote gebouwen, 
vrachtwagens of zelfs door voorwerpen die 
op het dashboard liggen. 

Ook kan het voorkomen dat de satellieten 
geen signalen uitzenden wegens onder
houd of reparaties . 

Ook als het navigatiesysteem de juiste 
GPS-signalen ontvangt, kan het in sommi
ge omstandigheden voorkomen dat de ac
tuele locatie niet wordt weergegeven of dat 
er onvolledige informatie wordt verstrekt. 

OPMERKING 

Het aanbrengen van folie op de ruiten 
kan het doorgeven van GPS-signalen 
belemmeren. De meeste folies bevatten 
metaaldeeltjes die de ontvangst van 
GPS  signalen door de antenne in het 
dashboard kunnen storen. Wij adviseren 
daarom om geen folie aan te brengen in 
auto's die zijn uitgerust met een naviga
tiesysteem. 

(a) De actuele locatie van de auto kan in 
de volgende situaties niet juist worden 
weergegeven: 

• 	 Bij het rijden over een Y -vormige weg 
waarvan de wegen dicht bij elkaar lig
gen. 

• 	 Bij het rijden over een kronkelige weg. 
• 	 Bij het rijden over een glad wegdek 

zoals op zand, gravel, sneeuw, enz. 
• 	 Bij het rijden over een lange rechte weg. 
• 	 Als de snelweg parallel loopt met een 

ventweg. 
• 	 Nadat de auto per boot verplaatst is of is 

gesleept. 
• 	 Als de positie op een lange route ge

zocht moet worden tijdens het rijden met 
hoge snelheid. 

• 	 Als gereden wordt zonder dat de ijking 
van de actuele positie correct is uitge
voerd. 

• 	 Nadat de auto vaak heen en weer gere
den is of omgekeerd is op een plateau, 
bijvoorbeeld in een parkeergarage. 

• 	 Bij het verlaten van een overdekte par
keerplaats of een parkeergarage. 

• 	 Als een dakdrager is geplaatst. 
• 	 Tijdens het rijden met sneeuwkettingen. 
• 	 Als de banden versleten zijn . 
• 	 Na het vervangen van een of meerdere 

banden. 

• 	 Bij het gebruik van grotere of kleinere 
banden dan volgens de specificaties is 
voorgeschreven. 

• 	 Als de bandenspanning niet in orde is. 

INFORMATIE 
Als het systeem geen signalen van het 
GPS ontvangt, kan de actuele positie ook 
handmatig gecorrigeerd worden. Zie 
bladzijde 299 voor meer informatie over 
de handmatige correctie van de actuele 
positie. 

APPENDIX 

(b) Onvolledige routebegeleiding kan 
voorkomen in de volgende situaties: 

• 	 Tijdens afslaan op een andere kruising 
dan volgens de routebegeleiding wordt 
geadviseerd. 

• 	 Als u meer dan één bestemming hebt 
ingevoerd maar een van de bestemmin
gen overslaat, zal het systeem automa
tisch een route berekenen om terug te 
keren naar de bestemming van de vori
ge route. 

• 	 Er is geen routebegeleiding tijdens het 
afslaan op een kruispunt. 

• 	 Er is geen routebegeleiding tijdens het 
passeren van een kruispunt. 

• 	 Tijdens het automatisch herbepalen van 
de route kan de routebegeleiding de vol
gende afslag links of rechts niet aange
geven. 

• 	 Het kan veel tijd kosten om de route op 
nieuw te bepalen als met hoge snelheid 
wordt gereden. Tijdens het automatisch 
herbepalen van de route kan een om
weg weergegeven worden. 

• 	 Na het automatisch herbepalen van de 
route kan dezelfde route weergegeven 
worden . 

• 	 Er kan ten onrechte worden weergege
ven of aangekondigd dat er gekeerd 
moet worden. 

• 	 Een locatie kan meerdere namen heb
ben en het systeem noemt een of meer
dere van deze namen. 

• 	 Sommige routes kunnen niet bepaald 
worden. 

• 	 Als de route naar uw bestemming over 
onverharde wegen voert, kan het voor
komen dat het systeem geen route kan 
berekenen. 

• 	 Het kan voorkomen dat uw bestemming 
zich aan de tegenovergestelde zijde van 
de straat bevindt. 

• 	 Als een verkeerssituatie (tijdelijk) gewij
zigd is, zoals een afgesloten weggedeel
te waar u niet mag inrijden. 

• 	 De weg informatie en de kaarten die zijn 
opgeslagen in het geheugen van uw na
vigatiesysteem kunnen verouderd of niet 
compleet zijn. 
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Voer na het vervangen van de banden de 
procedure "IJking na vervanging van 
banden" uit. (Zie bladzijde 301.) 

Bij de berekeningen van dit navigatiesys
teem speelt de maat van de banden een 
belangrijke rol en daarom moeten de ban
den voldoen aan de fabrieksspecificaties 
voor uw auto. Het monteren van banden 
met andere dan de voorgeschreven afme
tingen kan leiden tot een onjuiste weergave 
van de positie van de auto. De banden
spanning heeft eveneens invloed op de dia
meter van de banden; zorg er daarom voor 
dat de bandenspanning van alle banden 
van uw auto in orde is. 

Database-informatie kaart 
en updates 

Het systeem maakt gebruik van AISIN 
AW-kaarten. 

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST 
MET EINDGEBRUIKERS 

LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVER
EENKOMST GOED DOOR VOORDAT U 
DE NAVTEQ-DATABASE GEBRUIKT 

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER 

DIT IS EEN GEBRUIKSRECHTOVER
EENKOMST - EN GEEN KOOPOVER
EENKOMST - TUSSEN U EN NAVTEQ 
BV MET BETREKKING TOT UW EXEM
PLAAR VAN DE NAVTEQ-NAVIGATIE
KAARTDATABASE, INCLUSIEF VER
WANTE COMPUTERSOFrWARE, DRA
GERS EN BIJBEHOREND SCHRIFTE
LIJK MATERIAAL TER UITLEG ZOALS 
DIT DOOR NAVTEQ WORDT UITGEGE
VEN (TEZAMEN 'DE DATABASF). DOOR 
HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR 
VAN DE DATABASE, STEMT U IN MET 
ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GE
BRUIKSRECHTOVEREENKOMST 
('OVEREENKOMST'). INDIEN U NIET IN
STEMT MET DE BEPALINGEN VAN DE
ZE OVEREENKOMST, DIENT U UW 
EXEMPLAAR VAN DE DATABASE MET 
ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN 
ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN 
AAN UW LEVERANCIER, TEGEN RESTI
TUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG. 

EIGENDOM 

U erkent dat de Database, alsmede de au
teursrechten en intellectuele eigendom, 
naburige rechten of soortgelijke rechten 
daarop, berusten bij NAVTEQ of haar li
centieverleners. De eigendom van de fy
sieke dragers waarop de Database is vast
gelegd berust bij NAVTEQ en/of uw leve
rancier, tot het moment dat u de volledige 
vergoeding aan NAVTEQ of uw leverancier 
hebt betaald die u bent verschuldigd uit 
hoofde van deze Overeenkomst of verge
lijkbare overeenkomst(en) op basis waar
van u zaken hebt ontvangen. 

VERLENING VAN HET 
GEBRUIKSRECHT 
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief 
recht tot gebruik van de Database, voor uw 
eigen gebruik of, indien van toepassing, 
voor intern gebruik binnen uw bedrijf. Het 
is u niet toegestaan ter zake van het aan u 
verleende gebruiksrecht sublicenties te 
verlenen. 
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK 
De Database is uitsluitend bedoeld voor 
gebruik op het specifieke systeem waar
voor de Database ontwikkeld is. Behou
dens voor zover uitdrukkelijk toegestaan 
op grond van dwingendrechtelijke wetge
ving (zoals nationale wetgeving gebaseerd 
op de Europese Softwarerichtlijn (91/250/ 
EEG) en de Europese Databankenrichtli jn 
(96/9/EG)), zult u substantiële onderdelen 
van de inhoud van de Database niet op
vragen of hergebruiken, noch enig deel 
van de Database verveelvoudigen, ko
piëren, veranderen , aanpassen, vertalen, 
aan reverse engineering onderwerpen, de
compileren of disassembleren. Indien u de 
in (nationale wetgeving gebaseerd op) de 
Europese Softwarerichtlijn bedoelde infor
matie die vereist is om interoperabiliteit te 
bewerkstelligen wenst te verkrijgen, dient u 
NAVTEQ redelijkerwijs in de gelegenheid 
te stellen u de bedoelde informatie te ver
schaffen, op redelijke voorwaarden, waar
onder begrepen een redelijke vergoeding, 
vast te stellen door NAVTEQ. 
OVERDRACHT VAN HET 
GEBRUIKSRECHT 
Het is u niet toegestaan de Database over 
te dragen aan derden, behoudens wan
neer de Database is geïnstalleerd op het 
systeem waar het voor ontwikkeld is of 
wanneer u geen kopie van de Database 
behoudt na de overdracht, en in ieder ge
val alleen indien degene aan wie wordt 
overgedragen alle bepalingen van deze 
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit 
schriftelijk aan NAVTEQ bevestigt. CD
sets mogen uitsluitend worden overge
dragen of verkocht als complete set zoals 
geleverd door NAVTEQ en niet in delen 
daarvan. 

APPENDIX 

BEPERKTE GARANTIE 

NAVTEQ garandeert, met inachtneming 
van de waarschuwingen zoals hieronder 
uiteengezet, dat de Database gedurende 
een periode van 12 maanden na verkri j
ging van uw exemplaar van de Database, 
in hoofdzaak zal functioneren in overeen
stemming met de 'Criteria voor Nauwkeu
righeid en Volledigheid' van NAVTEQ, gel
dend op de datum waarop u uw exem
plaar van de Database hebt verkregen; 
deze 'Criteria voor Nauwkeurigheid en 
Volledigheid' worden u op uw verzoek ter 
beschikking gesteld door NAVTEQ. Indien 
de Database niet functioneert in overeen
stemming met deze beperkte garantie, zal 
NAVTEQ zich redelijkerwijs inspannen om 
uw niet-werkende exemplaar van de Da
tabase te repareren of te vervangen . In
dien de Database na deze inspanningen 
niet functioneert in overeenstemming met 
de garantie zoals hierboven beschreven, 
hebt u de keuze tussen het verkrijgen van 
een redelijke vergoeding van de prijs die u 
hebt betaald voor de Database of ontbin
ding van deze Overeenkomst. Het voor
gaande is NAVTEQs totale aansprakelijk
heid en uw en ige verhaalsmogelijkheid 
jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover 
uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent 
NAVTEQ geen enkele garantie met be
trekking tot het gebruik van de Database 
of de resultaten die u met behulp van de 
Database kunt verkrijgen, in de zin van 
foutloosheid , nauwkeurigheid, betrouw
baarheid of anderszins. NAVTEQ garan
deert niet dat de Database foutloos is of 
zal zijn. Mondelinge of schriftelijke infor
matie of adviezen die u door NAVTEQ, uw 
leverancier of door enige andere persoon 
worden verstrekt, houden geen garanties 
in, binden NAVTEQ in geen enkel opzicht 
en houden geen uitbreiding van de hier
boven omschreven beperkte garantie in. 
De in deze Overeenkomst omschreven 
beperkte garantie laat rechten die u kunt 
ontlenen aan eventueel toepasselijke be
palingen van dwingend recht met betrek
king tot verborgen gebreken onverlet. 
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Indien u de Database niet rechtstreeks 
van NAVTEO hebt afgenomen, is het mo
gelijk dat u naast de rechten aan u ver
leend door NAVTEO in deze Overeen
komst, wettelijke verhaalsmogelijkheden 
hebt op de persoon van wie u de Data
base hebt verkregen op grond van het 
toepasselijke recht in uw jurisdictie. De 
beperkte garantie van NAVTEO tast deze 
wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan 
en u mag deze verhaalsacties uitoefenen 
naast een beroep op de garantie uit deze 
Overeenkomst. 

BEPERKING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID 

De prijs van de Database is niet bere
kend op dekking van risico's van gevolg
schade, indirecte schade of onbeperkte 
directe schade als gevolg van uw gebruik 
van de Database. Derhalve zal NAVTEO 
in geen geval jegens u aansprakelijk zijn 
wegens gevolgschade of indirecte scha
de, waaronder begrepen maar niet be
perkt tot schade in de vorm van gederfde 
inkomsten, verlies van gegevens of van 
gebruik door u of een derde voortvloei
end uit het gebruik van de Database, het
zij in een onrechtmatige daadsactie, het
zij in een contractuele actie, hetzij geba
seerd op een garantie, ook al was NAV
TEO op de hoogte gesteld van de moge
lijkheid van het intreden van zulke scha
de. In ieder geval is de aansprakelijkheid 
van NAVTEO voor directe schade be
perkt tot het bedrag dat u hebt betaald 
voor het verkri jgen van de Database. 

DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BE
PERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, 
ZOALS OPGENOMEN IN DEZE OVER
EENKOMST LATEN ONVERLET ALLE 
RECHTEN DIE U KUNT ONTLENEN 
AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE 
DWINGENDRECHTELIJKE WETGE
VING WANNEER U DE DATABASE AN
DERS DAN IN DE UITOEFENING VAN 
EEN BEDRIJF HEBT VERKREGEN . 

WAARSCHUWINGEN 


Het is mogelijk dat de Database onjuiste 

of onvolledige gegevens of informatie be

vat als gevolg van het verloop van de tijd, 

gewijzigde omstandigheden, de gebruikte 

bronnen en vanwege de aard van het ver

garen van uitgebreide geografische gege

vens, die elk tot onjuiste uitkomsten kun

nen leiden. De Database bevat of geeft 

onder meer geen van de volgende cate

gorieën informatie weer: veiligheid van de 

omgeving ; beschikbaarheid of nabijheid 

van politie ; hulp in noodgevallen; bouw

werkzaamheden; weg- en rijstrookafslui

tingen; voertuig- en snelheidsbeperkin

gen; helling(shoek) van de weg; beperkin

gen met betrekking tot onder andere 

maximale hoogte van viaducten of maxi

maal gewicht op bruggen; weg- of ver

keersomstandigheden; bijzondere gebeur

tenissen; verkeersopstoppingen of reistijd. 
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APPENDIX 

Om de informatie voor u zo actueel mogelijk 
te houden verzamelen wij continu informatie 
over wegwerkzaamheden en voeren we on
derzoek ter plekke uit. Namen van wegen 
en straten, faciliteiten en hun locaties zijn 
echter aan verandering onderhevig. Op be
paalde wegen kunnen werkzaamheden 
plaatsvinden. Daarom kan de informatie in 
het systeem over sommige gebieden afwij
ken van de praktijk. 

De kaartgegevens worden normaal gespro
ken eens per jaar bijgewerkt. Neem contact 
op met een Toyota-dealer of erkende repa
rateur, voor informatie over de beschikbaar
heid en prijs van een update. 

--

• 	 Raadplegen van de versies van de 
kaartgegevens en de Gracenote 
Media Database (CDDS) en het 
dekkingsgebied 

INFO·TEL 

E2001 PNI 

~·CLOSE~ ~ 

1. Druk op de toets NAVI. 

mmm! 

2. 	 Kies "Krtgegvns". 

... ... . ~~ 

. '. Data : ** h : ~ ** t .Ver.* 1 

11 : 

Contacteer uw deale~ 
_.mt4,m;ti%6i;fflf'~)il1JjlJb 

Gegevens bijwerken 

CODa bijwerken De,kkingsgebied 
.11· 

De versie van de kaartgegevens en de 
Gracenote Media Database (GDDS) kan op 
dit scherm worden geraadpleegd. 

Kies de toets Dekkingsgebied om informa
tie weer te geven over het gebied dat de 
kaart bestrijkt. Op het scherm verschijnt de 
gewenste informatie. 

CDDS bijwerken kan worden gebruikt om 
de Gracenote Media Databaseversie 
(GDDS) bij te werken. 

Gegevens bijwerken kan worden gebruikt 
om de kaartgegevens bij te werken. 

Neem voor meer informatie over Gracenote 
Media Database (GDDB) en updates van 
de kaartgegevens contact op met uw 
Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Neem contact op met een officiële Toyota
dealer of erkende reparateur voor informa
tie over de beschikbaarheid van een meer 
recente update. 
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INDEX 

Zie ook Index functies navigatiesysteem op bladzijde 20 voor de 
verschillende functies van het navigatiesysteem. 
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