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Inhoud

Deze kaart is zeer belangrijk wanneer uw Ford
DVD navigatiesysteem met touch screen is
gestolen.
Gebruik de ruimte hieronder om het Keycode
beveiligingsnummer van uw auto te noteren.

Inleiding
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Scheur de kaart uit deze handleiding en bewaar
hem in uw portefeuille of portemonnee. Bewaar
het andere deel van de kaart thuis bij uw overige
autopapieren. Laat het niet in uw auto liggen.
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Uw auto kan worden uitgerust met een
alarminstallatie. Raadpleeg hiervoor uw Ford
dealer.
Wanneer in uw auto is ingebroken, stel dan
onmiddellijk de politie op de hoogte. Raak niets
aan tot dit wordt toegestaan.
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Inleiding
Uw Ford DVD navigatiesysteem met touch
screen (aanraakscherm) omvat de laatste
technologie en functies, is eenvoudig te bedienen
en makkelijk afleesbaar.
Het systeem heeft vele voorzieningen inclusief
een breed scala van functies voor de audioinstallatie en de airconditioning. Om toegang te
krijgen tot deze functies, drukt u de betreffende
toets op het front in. Hierdoor komt u in de
geselecteerde modus.
OPMERKINGEN
Gebruik het Ford DVD navigatiesysteem met
touch screen wanneer de contactsleutel in de
stand Accessoires staat of de motor draait.
Wanneer het systeem regelmatig wordt gebruikt
bij stilstaande motor moet erop worden gelet dat
de accu niet leeg raakt.
Reinig het navigatiesysteem met een vochtige,
niet natte, zachte doek. Gebruik geen vloeibare
reinigingsmiddelen of spuitbussen.

Inleiding
WAARSCHUWING – Het glas van het
display met vloeibare kristallen (liquid
crystal display = LCD) kan breken wanneer het
in aanraking komt met een hard voorwerp.
Raak de vloeibare kristallen niet aan wanneer
het glas mocht breken. Reinig de huid
onmiddellijk met water en zeep wanneer de
kristallen in aanraking met de huid zijn
gekomen.
Het Ford DVD navigatiesysteem met touch
screen is een hoogwaardig laserproduct dat
gebruik maakt van een zichtbare laserstraal.
Wanneer hiermee onjuist wordt omgegaan kan
hij gevaarlijke straling veroorzaken. Probeer
niet via openingen in de DVD-speler te kijken.
WAARSCHUWING – Reinig het systeem niet
met oplosmiddelen of spuitbussen. Gebruik
alleen een vochtige doek.
Oefen geen overmatige kracht uit op het
beeldscherm.
Steek geen vreemde voorwerpen in de DVDopening.
Breng niet meer dan één DVD tegelijk aan.
Gebruik uitsluitend 12 cm DVD’s of 8 cm DVD’s
met geschikte adapter.
Probeer niet de speler zelf te openen - uw
Ford dealer is gaarne bereid u te helpen
wanneer er een storing in het systeem mocht
optreden.
Onjuist gebruik of andere instellingen en
aansluitingen dan in deze handleiding
beschreven kunnen beschadiging van het
systeem tot gevolg hebben.
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Keycode beveiliging

Keycode beveiliging

Alle Ford audio-installaties zijn ontworpen om
eventuele dieven te ontmoedigen. Als het
radiotoestel wordt gestolen, dan is het
onwaarschijnlijk dat de dief hiervan gebruik kan
maken, mits u het advies in dit hoofdstuk hebt
opgevolgd. Bovendien helpt de VID-code de
politie bij het vinden van de rechtmatige
eigenaar.

Wanneer een onjuiste Keycode is ingevoerd
Wanneer de Keycode niet correct wordt
ingevoerd, verschijnt ‘Code onjuist, wachten
a.u.b.’ in de titelbalk en worden de ruimtes voor
de tekens donker van kleur. Een tijd wordt
weergegeven die aanduidt wanneer de volgende
poging kan worden ondernomen. Wanneer de
code tien keer onjuist is ingevoerd, verschijnt
‘Audio pincode geblokkeerd’ in de titelbalk en
‘Audio pincode geblokkeerd, neem a.u.b. contact
op met uw dealer’ in het hoofdtekstveld.

KEYCODE BEVEILIGING
Ford audio-installaties zijn voorzien van een
unieke Keycode die moet worden ingevoerd
voordat het systeem kan worden ingeschakeld.
Deze code wordt gewoonlijk tijdens de
afleveringsinspectie door de Ford dealer
ingevoerd.

VOERTUIG IDENTIFICATIE (VID)
Elke auto heeft een uniek voertuig identificatie
nummer. Wanneer dit nummer in de installatie is
ingevoerd, helpt dit de politie bij het zoeken naar
de wettelijke eigenaar wanneer een toestel is
teruggevonden.

Wanneer de accu werd losgekoppeld of de radio
uit de auto werd verwijderd, moet eerst de
Keycode worden ingevoerd voordat de audioinstallatie weer kan worden ingeschakeld.
Keycode noteren
Bij ontvangst van uw auto moet de Keycode op
de Keycodekaart voorin deze handleiding
worden genoteerd. Scheur de kaart los en
bewaar deze op een veilige plaats, maar niet in
de auto. Wanneer u de Keycode verliest, neem
dan contact op met uw dealer en geef hem de
gegevens van uw audio-installatie en een
legitimatiebewijs. Uw dealer zal vervolgens de
juiste code achterhalen bij Ford Motor Company
Limited.
Een Keycode intoetsen
Wanneer de spanning naar het navigatiesysteem
wordt onderbroken, verschijnt ‘A.u.b. PIN-code
invoeren’ in de titelbalk.

4

N.B.: Het voertuig identificatienummer is
ingeslagen in een plaatje dat aan de linkerzijde
op het instrumentenpaneel is bevestigd. Het
plaatje is door de voorruit zichtbaar.

A.u.b. PIN-code invoeren . . .

Terug

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

0

Enter

Het voertuig identificatienummer wordt tijdens
de productie in het navigatiesysteem ingevoerd
en kan alleen met behulp van speciale diagnoseapparatuur worden gewijzigd. Wanneer het
navigatiesysteem in een andere auto wordt
ingebouwd, verschijnt ‘Veiligheidscontrole
mislukt’ in de titelbalk en ‘Voertuig
Identificatienummer niet correct. Neem a.u.b.
contact op met uw dealer’ in het hoofdtekstveld.
Wanneer de elektronische regelunit van het
navigatiesysteem in een andere auto wordt
ingebouwd, verschijnt ‘Serienummers komen
niet overeen. Neem a.u.b. contact op met uw
dealer’ in het hoofdtekstveld.
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Korte beschrijving van uw audio-installatie
KORTE BESCHRIJVING

Naar een radiostation luisteren:
1. Controleer of het contact aan staat en het
navigatiesysteem is ingeschakeld (ON).

Climate Control systeem met twee zones
Menu
Cd-uitwerptoets/
insteekopening

Temperatuurregeling
linkerzijde

Navigatiekeuzetoets

MENU

Golfbandkeuzetoets

NAV

AM/FM

Cd-keuzetoets

CD

Telefoon, audio
uitgeschakeld

PHONE

Temperatuurregeling
rechterzijde

Ventilatieroosters
voorruit, hoofdniveau
en beenruimte

MAX

Maximaal ontdooien
voorruit
Luchtrecirculatie

A/C
AUTO

Aanjagersnelheid hoog

DUAL

Aanjagersnelheid laag

OFF

Dynamische
routebegeleiding

Aan/Uit/
Volume

Airconditioning
Bedieningsschakelaars
klimaatregeling
Informatie

INFO

Omlaag
zoeken

Korte beschrijving van uw audio-installatie

Omhoog
zoeken

2. Druk op de AM/FM toets op het front en kies
de golfband: FM1/FM2/FM AST/AM/AM AST.

AM/FM

3. Zoek de golfband af (op- of neerwaarts) tot
het gewenste radiostation is gevonden. De
beeldschermtoetsen hebben een scanfunctie.
Met de toetsen op het front kunt u zoeken, tenzij
handmatig afstemmen (Manual Tune) is
geselecteerd. In dat geval kan handmatig met te
toetsen worden afgestemd.
4. Houd, wanneer het gewenste station is
geselecteerd, één van de voorkeuzetoetsen
ingedrukt om het radiostation op te slaan.
Naar een CD luisteren:
1. Controleer of het contact aan staat en het
navigatiesysteem is ingeschakeld (ON).

CD

2. Druk op de CD toets op het front.
3. Controleer of een CD in het toestel is
aangebracht. Geen CD verschijnt op het display
wanneer zich geen CD’s in het toestel bevinden.

Climate Control systeem met één zone
MENU

NAV

AM/FM

CD

PHONE

Temperatuurregeling
AUTO

Schakelaar
automatische
temperatuurregeling

MAX

A/C

OFF

INFO

6

Uitschakelaar
temperatuurregeling

4. Wanneer al naar een andere audiobron wordt
geluisterd, druk dan de CD-toets in om de CDspeler te starten. Wanneer geen andere
audiobron is ingeschakeld, dan wordt de CD
weergegeven zodra hij in de speler wordt
geschoven. Gebruik de beeldschermtoetsen of de
toetsen op het front om van nummer te
veranderen, te scannen, enz.
De CD’s met een kopieerbeveiliging van sommige fabrikanten
voldoen niet aan de internationale normen en de weergave hiervan
kan niet worden gegarandeerd. Gebruik geen onregelmatig gevormde,
vuile, beschadigde, te dikke CD’s en CD’s met een beveiliging tegen
krassen of een zelfklevend label.
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Algemene bediening

Algemene bediening

Volume en aan/uit knop
Druk op de knop om het navigatiesysteem in of
uit te schakelen. Draai de knop om het volume te
verhogen of te verlagen. Het niveau wordt op het
beeldscherm weergegeven.

• Terrein. Heuvels, bergen en hoge gebouwen
tussen de antenne van uw auto en het signaal
van het radiostation kunnen een probleem voor
de ontvangst vormen. Atmosferische storingen
kunnen op de AM golfband worden veroorzaakt
door hoogspanningskabels, elektrisch bediende
hekken, verkeerslichten en onweersbuien.
Wanneer u zich van het obstakel verwijdert (uit
de ‘schaduw’ rijdt), wordt de ontvangst weer
normaal.

Druk op de NAV toets op het front om de
navigatiemodus in te schakelen.
Draai om het volume van de begeleidingsstem
van het navigatiesysteem te veranderen alleen
wanneer het systeem ‘spreekt’. Anders wordt het
volume van de radio veranderd. Het volume van
het navigatiesysteem kan ook op het volume
voorkeuze beeldscherm worden ingesteld.

NAV

• Overlappen van radiostations. Wanneer u een
zendmast passeert worden zwakke signalen soms
weggedrukt door sterkere signalen. Een sterker
signaal kan tijdelijk een zwakker signaal
wegdrukken en worden weergegeven, terwijl de
frequentie van het zwakke radiostation wordt
weergegeven.

Automatische volumeregeling (AVC)
Met deze functie wordt het volume van de radio
automatisch aan de rijsnelheid aangepast om
bandgeruis en rijwindgeluiden te compenseren.
AVC inschakelen:

AM/FM selecteren in de radiomodus
Druk op de toets om FM1, FM2, FM AST, AM, AM
AST voorkeuzestations te kiezen.

1. Druk op AM/FM of CD.
2. Druk op MENU.
3. AVC bevindt zich in het midden van het
beeldscherm. Raak het beeldscherm aan om het
systeem in of uit te schakelen of het volume in te
stellen (1 t/m 7).
AM/FM selecteren
De AM/FM toets werkt in de radio-, CD- en
navigatiemodus.
Factoren voor een goede radio-ontvangst:
• Afstand/sterkte. Hoe groter de afstand is die
een FM-signaal moet afleggen, des te zwakker
het wordt. Het luisterbereik van het gemiddelde
FM station bedraagt ongeveer 40 km. Dit bereik
kan worden beïnvloed door ‘signaalmodulatie’.
Signaalmodulatie is een proces dat radiostations
gebruiken om hun sterkte/volume ten opzichte
van andere stations te verhogen.
8

AVC

OFF

1

2

3

4

5

6

7

AM/FM selecteren in de CD-modus
Druk op de toets om de CD-speler te stoppen en
de radio in te schakelen.
AM/FM

AM/FM selecteren in de navigatiemodus
Druk op AM/FM. Het radioscherm wordt nu
weergegeven.
CD selecteren
Druk op de CD toets op het front om een CD af te
spelen (wanneer al een CD is aangebracht).
Het afspelen van de CD begint, waar het laatst met
afspelen werd gestopt. Wanneer nog geen CD in de
speler is aangebracht, breng dan eerst een CD aan.

CD

1

2

3

4

5

6

Wanneer het Audio Menu scherm is geselecteerd,
kan met de CD toets ook worden gewisseld tussen
CD, CDDJ en AUX.
9
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Werking van de audio-installatie

Werking van de audio-installatie

Zoekfunctie
De zoektoetsen op het front werken in alle modi.

Geluidsfunctie
Voor het instellen van Bass, Treble, Balance,
Fade, DSP (digitale signaalverwerking)
beheermodi:
1. Druk op AM/FM of CD.
2. Druk op MENU.
3. Selecteer uit Bass/Treb/Bal/Fade: DSP/ASC.
Selecteer vervolgens de DSP beheermodus. Druk
op de Bass/Treb/Bal/Fade toets om het
instelscherm weer te geven. De beheermodus
heeft 6 opties en de automatische volume
regeling (AVC) heeft 7 niveaus.
4. Druk op de +/- toetsen voor het verhogen/
verlagen van de niveaus of raak direct de niveauindicatiebalk aan.
Bass (lage tonen): Hiermee kunt u de lage tonen
van de audio-installatie versterken of
verzwakken.
Treble (hoge tonen): hiermee kunt u de hoge
tonen van de audio-installatie versterken of
verzwakken.
Fade (balans voor/achter): hiermee kunt u de
geluidsverdeling tussen de luidsprekers voor- en
achterin instellen.

Bass
Treb
Fade
Bal

+

0
0
0
0

-

Zoeken in de radiomodus
• Druk op de linker toets om op het
eerstvolgende radiostation af te stemmen, dat
op een lagere frequentie uitzendt.
• Druk op de rechter toets om op het
eerstvolgende radiostation af te stemmen, dat
op een hogere frequentie uitzendt.
Zoeken in de CD-modus
• Druk op de toets om naar het vorige nummer
op de huidige CD te zoeken. Wanneer een
gekozen nummer drie seconden of langer
wordt beluisterd en u drukt de zoektoets in,
dan speelt de CD-wisselaar het nummer vanaf
het begin af.
• Druk op de toets voor voorwaarts zoeken om
naar het volgende nummer op de huidige CD te
zoeken. Nadat het laatste nummer is
afgespeeld, wordt automatisch het eerste
nummer van de huidige CD herhaald.

Balance (balans rechts/links): hiermee kunt u de
geluidsverdeling tussen de luidsprekers rechts
en links instellen.
DSP (Digitale signaalverwerking): hiermee kunt
u de gewenste signaalmodus voor extra
luisterplezier instellen. Beheermodus: hiermee
kunt u het geluid optimaliseren afhankelijk van
de wensen van de passagiers. Kies uit
PASSAGIERSTOEL, BESTUURDERSSTOEL,
ALLE ZITPLAATSEN.
AVC (Automatische volumeregeling):
automatische compensatie voor alle
snelheidsafhankelijke rijgeluiden.
10
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Werking van de audio-installatie

Werking van de audio-installatie

VOORKEUZETOETSEN
Het radiotoestel is voorzien van zes
voorkeuzetoetsen voor radiostations. Deze
toetsen kunnen worden gebruikt om 12 stations
op de AM-band (AM/AM AST) en 18 stations op
de FM-band (FM1/FM2/FM AST) te selecteren.
Radiostations onder de voorkeuzetoetsen
opslaan
1. Kies de golfband met de AM/FM toets.

AM/FM

FM 1

95.1

2. Kies een radiostation.
3. Houd de voorkeuzetoets ingedrukt tot het
geluid weer wordt weergegeven. De
stationsnaam of frequentie verschijnt in de
voorkeuzetoets.
AUTOSTORE VOORKEUZESTATIONS
Met Autostore kunt u de radiostations met het
sterkste signaal opslaan zonder uw
oorspronkelijke, handmatige ingestelde
voorkeuzestations te wissen. Deze functie is
praktisch wanneer u naar steden rijdt met
verschillende radiostations.
Autostore voorkeuzestations starten
1. Kies met de AM/FM toets een golfband.
2. Druk op Autostore.
3. Wanneer de stations in het geheugen zijn
geladen wordt het station weergegeven, dat
onder voorkeuzetoets 1 is opgeslagen. Wanneer
er minder dan zes krachtige stations op de
golfband beschikbaar zijn, wordt het laatste,
krachtige station onder de overige
voorkeuzetoetsen opgeslagen.

12

AFSTEMMEN
De afstemfunctie werkt in de radiomodus. Druk
op de toetsen op het front om handmatig de
frequentie op de golfband te verhogen/verlagen..

SCAN

CD selecteren (afstemmen in de CD-modus)
Indien een CD-wisselaar voor zes CD’s is
gemonteerd, worden de sleuven waarin een CD
is aangebracht op het CD-scherm weergegeven.
Raak de betreffende CD aan om de CD af te
spelen. Raak de CD/MP3 toets aan de
rechterzijde van het beeldscherm van de CDwisselaar aan om te wisselen tussen de
enkelvoudige CD-speler en de CD-wisselaar voor
zes CD’s.
Scan functie
Raak een van de scan toetsen aan voor het kort
weergeven van radiostations en CD-nummers.
Raak de toets nogmaals aan om de functie uit te
schakelen en naar de keuze te blijven luisteren.
Of raak een voorkeuzetoets aan om het
radiostation op te slaan.

AM/FM

Autostore

Wanneer een CD-wisselaar is aangesloten en er
wordt op Scan alles gedrukt, worden alle
nummers op alle CD's kort weergegeven.
Random
Raak Random in de CD-modus aan om het
willekeurig afspelen in of uit te schakelen. Alle
nummers op de huidige CD worden in
willekeurige volgorde afgespeeld. In de CDwisselaar modus kunt u kiezen uit Herhalen uit –
Nummer herhalen – CD herhalen. Dit geldt ook
voor Shuffle (afspelen in willekeurige volgorde).

13
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Werking van de audio-installatie
RDS instellingen
Wanneer het RDS is ingeschakeld, wordt bij
verkeersberichten de weergave van de radio of
de CD-speler automatisch onderbroken en wordt
het bericht met een vooraf ingesteld volume
weergegeven. Raak de RDS-toets (aanraaktoets
linksonder) aan om toegang te krijgen tot het
RDS instelscherm. Op dit beeldscherm kunt u
weergave onderbreken voor nieuwsberichten,
verkeersberichten (lokaal of algemeen) en AF
(afstemmen op Alternatieve Frequenties)
instellen. Ook PTY (het Programma Type) kan
worden ingesteld. Druk hiertoe op de Select
toets in het PTY frame. Een lijst met PTY
categorieën wordt op meerdere pagina’s
weergegeven. Kies de categorieën waarnaar u
wilt zoeken en druk daarna op Terug. Door op de
op en neer pijlen in het PTY frame te drukken
zoekt het toestel op de FM-band naar
radiostations die het geselecteerde type
programma uitzenden. Wanneer er geen wordt
gevonden, wordt dit in de RDS toets
weergegeven.
Compressie
De compressiefunctie werkt in de CD-modus en
versterkt muziekdelen die zachter en lager
klinken zodat het volume niet hoeft te worden
bijgesteld. Raak Compressie in de CD-modus aan
om de compressiefunctie in of uit te schakelen.

Werking van de audio-installatie

Nieuws

Uit

Aan

PTY

Sel.

TA

Uit

Lokaal

Alg.

AF

Uit

Aan

Auto

TMC instellen
TMC radiostations zenden op de FM-band uit.
Druk op de Dynamische Route Begeleiding (DRB)
toets (links op het front) om toegang te krijgen tot
het TMC instelscherm. Het RDS-TMC scherm
wordt nu weergegeven. Op dit scherm kunnen de
volgende opties worden ingesteld: TMC-iconen
weergeven, een akoestisch signaal geven wanneer
een TMC-onderwerp op de route wordt
geregistreerd en het toepassen van dynamische
routebegeleiding.

TMC Station
Classic 100.1
Default

Classic 100.1

Om het systeem in te stellen en gebruik van deze
functies te maken, moet op een RDS-TMC
radiostation worden afgestemd. Dit kan
plaatsvinden door de RDS-TMC stationstoets op
het beeldscherm aan te raken. Raak op het
selectiescherm de Scan toets aan om de FM-band
af te zoeken en om alle radiostations die RDSTMC data uitzenden op te slaan.

Comp

Door de toets aan de linkerzijde van deze stations
aan te raken, stemt de TMC tuner op dit station
af. U kunt ook als standaard instelling op een
bepaald radiostation afstemmen en de autofunctie
inschakelen. De Autofunctie is praktisch omdat
dan automatisch op een ander radiostation wordt
afgestemd wanneer de ontvangst van het station
waarop is afgestemd verloren gaat. Bovendien
stemt het toestel telkens wanneer het wordt
ingeschakeld automatisch op een radiostation af.
Druk vervolgens op de NAV toets op het front om
naar het hoofdmenu terug te keren.
De TMC iconen hebben de volgende betekenis:
Stilstaand verkeer, langzaam rijdend verkeer,
ongeval, afgesloten weg, wegwerkzaamheden,
gevaar, staat van de weg, weer, vertragingen,
parkeren en overige.

P

N.B.: Wanneer het TMC systeem voor het eerst
wordt bediend, druk dan op de Auto toets om het
systeem automatisch TMC informatie op de
achtergrond te laten ontvangen.
14
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Werking van de audio-installatie
MP3
CD’s afspelen met MP3- en audionummers
De audio-installatie zoekt op elke CD naar MP3en audionummers. De hiervoor benodigde tijd is
afhankelijk van de aantal nummers, bestanden,
folders en sessies op de CD.
Navigeren tussen MP3-nummers
MP3-nummers kunnen op verschillende
manieren op een CD worden opgenomen. Ze
kunnen allemaal in de hoofdmap worden
geplaatst, net als bij een normale audio-CD, of ze
kunnen in een bepaalde map worden geplaatst,
die bijvoorbeeld bedoeld is voor een album, een
artiest of een bepaald genre. Er kunnen zelfs
mappen in andere mappen worden geplaatst.
De normale afspeelvolgorde bij CD’s met
meerdere mappen is eerst de nummers in de
bovenliggende map, dan de nummers in de
eerste onderliggende map, vervolgens de
nummers in de tweede onderliggende map, etc.
N.B.: Het systeem speelt de MP3-nummers altijd
in alfabetische volgorde af. Als u uw eigen MP3CD’s opneemt en een specifieke afspeelvolgorde
wilt aanhouden, zorg dan dat elke bestandsnaam
met een nummer begint, bijv. 001-sunshineladyb.mp3, 002-augustsong-robert.mp3, etc. Het
systeem speelt in alfabetische volgorde af, maar
het nummer zorgt ervoor dat eerst 001 wordt
afgespeeld, dan 002, etc.

16
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MP3 display opties – Display informatie
selecteren
Wanneer een MP3-CD wordt afgespeeld, kan
bepaalde informatie die gecodeerd in elke
opname is opgenomen, worden weergegeven op
het display. Alleen de bestandsnaam en de
foldernaam worden normaal gesproken
weergegeven. Door op de ‘i’ toets te drukken
wordt de volledige informatie over het nummer
weergegeven. Deze informatie verschijnt tien
seconden en verdwijnt weer. Op het display
verschijnen extra toetsen om tussen de folders
naar boven en beneden te navigeren.
Shuffle
Shuffle werkt bij MP3 net als Random
(willekeurige volgorde) in de CD-modus. Shuffle
opties zijn: uit, shuffle nummers in de volgende
folder en shuffle nummers in alle folders.
TELEFOON
Door op de PHONE toets te drukken wordt de
audioweergave onderbroken zodat u ongestoord
uw telefoongesprek kunt voeren. Druk op een
willekeurige toets om de audioweergave te
herstellen.

PHONE
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Korte beschrijving van de airconditioning

Korte beschrijving van de airconditioning
KORTE BESCHRIJVING
De airconditioning is in twee uitvoeringen
leverbaar: met één zone of met twee zones.
Raak de toets op het beeldscherm aan om de
airconditioning in te schakelen. Selecteer de
temperatuur (temperaturen) en de dubbele
automatische temperatuurregeling regelt de
temperatuur van de uitstromende lucht, het
aanjagertoerental en de luchtverdeling waardoor
een gelijkmatig en comfortabel klimaat in het
interieur wordt verkregen. De gekozen
instellingen worden op het display weergegeven.

KLIMAATREGELING
25 o
✤2

A/C

0.5

TA



Ook wanneer het navigatiesysteem en de audioinstallatie zijn uitgeschakeld, kan de
airconditioning worden bediend en worden de
instellingen op het beeldscherm weergegeven
(vooropgesteld dat het contact aanstaat).
Door op de Uit toets op het beeldscherm te
drukken, verdwijnt het airconditioning menu van
het display. Wanneer echter veranderingen in
deze modus worden gemaakt, verschijnt een
pop-up menu gedurende drie seconden op het
beeldscherm om de status van de
temperatuurregeling weer te geven.



FM 1
2
102.4

27
25
23
21
19
17
15

KLIMAATREGELING
Klimaatregeling UIT
FM 1
2
102.4
TA

SYSTEEM UIT

De sensoren die de temperatuur in het interieur
meten bevinden zich aan de linker- en
rechterzijde van de middenconsole. De
zonnesensor bevindt zich aan de bovenzijde van
het instrumentenpaneel. De sensoren mogen niet
worden afgeschermd.
De airconditioning onttrekt vocht aan de
gekoelde lucht (condensatie) en daardoor kan
een klein plasje water onder de geparkeerde auto
ontstaan. Dit is volkomen normaal.
Wanneer u in een warme auto moet gaan zitten,
open dan eerst de ruiten enkele minuten zodat
de warme lucht naar buiten kan stromen.
Hierdoor koelt het interieur sneller af.
Wanneer het systeem in de AUTO modus staat,
stroomt zolang de motor koud is de lucht bij lage
buitentemperaturen naar de voorruit en de
zijruiten.
Wanneer de airconditioning is ingeschakeld,
onttrekt deze energie aan de motor. Dit heeft
een hoger brandstofverbruik tot gevolg. Schakel
om energie te sparen en het brandstofverbruik te
verlagen de airconditioning uit wanneer de
werking ervan niet langer nodig is.

Raak een willekeurige plaats van het
beeldscherm aan of druk op de Aan/Uit toets om
het airconditioning-menu weer te geven.
N.B.: De airconditioning werkt alleen bij
temperaturen boven +5 ºC, bij draaiende motor
en ingeschakelde gescheiden, automatische
temperatuurregeling. Wanneer de
airconditioning is ingeschakeld is het raadzaam
alle ruiten volledig te sluiten.
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Werking van de airconditioning
Aanbevolen instellingen
De aanbevolen systeeminstellingen zijn 22 ºC en
de AUTO modus. Deze instelling is de beste
manier om een comfortabel klimaat in uw auto te
verkrijgen en te handhaven. Het veranderen van
de temperatuur heeft alleen invloed op de
gewenste temperatuur, niet op het verwarmingsof koelvermogen.
Airconditioning
In de AUTO modus schakelt de airconditioning
automatisch in om een comfortabel klimaat te
verkrijgen en te handhaven en om te voorkomen
dat de ruiten beslaan.

Werking van de airconditioning
Temperatuur
Blauwe toets: temperatuur verlagen.
AUTO
DUAL

De aanbevolen standaard instelling is 22 ºC.

AUTO

Schakel de airconditioning (A/C toets) in
wanneer de temperatuur in de auto te hoog is of
wanneer de ruiten beginnen te beslaan.

Met de toetsen kan de individuele temperatuur
tussen 16 ºC en 28 ºC worden ingesteld. In de
stand LO (lager dan 16 ºC) schakelt het systeem
over op continu koelen, in de stand HI (hoger
dan 28 ºC) op continu verwarmen en wordt de
temperatuur niet geregeld.
N.B.: Wanneer de temperatuur op HI wordt
gezet, wordt zo nodig automatisch de extra
verwarming ingeschakeld.

Druk op de A/C toets om de airconditioning in of
uit te schakelen; ECO verschijnt op het display.
Door de airconditioning uit te schakelen kan het
comfort nadelig worden beïnvloed en kunnen
onder bepaalde omstandigheden de ruiten
beslaan.

Rode toets: temperatuur verhogen.

A/C

Twee zone modus
In de twee zone modus worden de
temperatuurinstellingen voor de
bestuurderszijde en de passagierszijde
gekoppeld. Wanneer de temperatuur met de
toetsen aan bestuurderszijde wordt veranderd,
wordt de instelling aan passagierszijde op
dezelfde instellingen gebracht. In de twee zone
modus, verschijnt TWEE aan de rechterzijde op
het display.
Verschillende temperaturen voor de
bestuurderszijde en de passagierszijde
instellen
Druk op de temperatuurtoetsen aan
passagierszijde om de gewenste temperatuur
voor de passagierszijde in te stellen. De
temperatuur voor de bestuurderszijde blijft
onveranderd. De temperatuursinstellingen voor
beide zijden worden op het display weergegeven
en TWEE verdwijnt. Het is mogelijk een
temperatuursverschil van 4 ºC in te stellen.
Wanneer voor één van de zijden de stand HI of
LO wordt geselecteerd, wordt voor beide zijden
de stand HI of LOW geselecteerd.
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Werking van de airconditioning
Twee zone modus Aan en Uit
Houd de AUTO toets minstens twee seconden
ingedrukt om de twee zone modus in of uit te
schakelen. Wanneer het systeem in de twee zone
modus stond, verdwijnt TWEE van het display.
De temperatuur voor de bestuurderszijde en
passagierszijde kan nu onafhankelijk van elkaar
worden ingesteld.
Houd de AUTO toets minstens twee seconden
ingedrukt om de twee zone modus weer in te
schakelen. DUAL verschijnt weer op het display
en de temperatuur aan passagierszijde wordt
aangepast aan de temperatuur aan
bestuurderszijde.
Aanjager
Raak het icoon met de grote ventilator aan om
het toerental te verhogen.
Raak het icoon met de kleine ventilator aan om
het toerental te verlagen.
De instelling van de aanjager wordt aan de
linkerzijde op het display weergegeven.
Luchtverdeling
Druk op de gewenste toets om de lucht te
verdelen. Het lampje in de toets geeft de werking
aan. Alle combinaties kunnen gelijktijdig worden
geselecteerd.

Werking van de airconditioning
Wanneer ontdooien is geselecteerd, worden
hoofdniveau, beenruimten en voorruit
automatisch uitgeschakeld en wordt de
airconditioning ingeschakeld. Buitenlucht
stroomt de auto binnen. De recirculatiestand kan
niet worden ingeschakeld.
Voorruit ontdooien en ontwasemen: Stel de
airconditioning in op ontdooien. Buitenlucht
stroomt de auto binnen. De airconditioning
wordt automatisch ingeschakeld. Zo lang de
luchtverdeling op ontdooien is ingesteld, kan de
lucht niet worden gerecirculeerd. Het
aanjagertoerental en de temperatuurregeling
werken automatisch en kunnen niet handmatig
worden ingesteld. De aanjager draait met een
hoog toerental en de temperatuur wordt op HI
ingesteld. De extra verwarming wordt zo nodig
automatisch ingeschakeld.

MAX

Wanneer ontdooien is geselecteerd, schakelt de
voorruitverwarming automatisch in en schakelt
deze na korte tijd weer uit.
Druk op AUTO of de verlichte toets(en) om
terug te keren naar de AUTO modus.
Hoofdniveau: Alle lucht stroomt naar de ruimte
ter hoogte van het hoofd.
Beenruimten: Alle lucht stroomt naar de
beenruimten.

Voorruit: Alle lucht stroomt naar de roosters
voor het ontdooien en ontwasemen van de
voorruit en de zijruiten. Deze stand kan worden
gekozen met of zonder airconditioning en in
combinatie met hoofdniveau en/of beenruimte.
Deze stand kan ook worden gekozen in
combinatie met luchtrecirculatie.
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Werking van de airconditioning

Korte beschrijving van het navigatiesysteem
Navigatiesysteem
Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen
(aanraakscherm) heeft een groot aantal functies,
waarvan de bediening erg eenvoudig is. De
begeleiding kan door een stem plaatsvinden en
wordt ook op het beeldscherm weergegeven. Het
beeldscherm geeft alle informatie voor het
bedienen van het systeem door gebruikmaking
van menu’s, tekstpagina’s en displays.
Schermselecties worden gemaakt door de
gewenste selectie op het scherm aan te raken.

Luchtrecirculatie: Druk op de recirculatietoets
om te kiezen tussen toevoer van buitenlucht en
gerecirculeerde lucht. Het lampje in de toets
brandt tijdens de werking. Gebruik de
recirculatiestand bijvoorbeeld bij stankoverlast
van buitenaf.
Het recirculeren van lucht is niet mogelijk
wanneer de luchtverdeling in de stand ontdooien
staat.
Automatische regeling van de
recirculatiestand: Wanneer het systeem in de
AUTO modus staat en de buiten- en
binnentemperaturen vrij hoog zijn, selecteert de
airconditioning automatisch de recirculatiestand
om het interieur maximaal te koelen.

N.B.: Om de accu niet te ontladen, kan het
systeem slechts één uur worden bediend. Druk op
de AAN/UIT toets om het systeem in te schakelen
bij afgezet contact. Het systeem schakelt
automatisch na één uur weer uit wanneer het niet
door de gebruiker werd uitgeschakeld.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt,
schakelt het systeem automatisch over op
toevoer van buitenlucht. Het lampje in de toets
brandt niet tijdens de automatische werking.
Druk op UIT om de gescheiden automatische
temperatuurregeling uit te schakelen.
Wanneer de recirculatietoets wordt ingedrukt
terwijl het systeem is uitgeschakeld, stroomt
geen buitenlucht de auto in.
Druk op een willekeurige toets (uitgezonderd de
recirculatietoets) om de gescheiden
automatische temperatuurregeling weer in te
schakelen.

Gebruik van het systeem
OFF

WAARSCHUWING!
Laat, om te voorkomen dat de accu wordt ontladen, de motor
draaien wanneer het systeem voor langere tijd bij stilstaande auto wordt
gebruikt.
Gebruik voor de beste resultaten altijd de
nieuwste versie van de wegenkaart-DVD
(database voor het navigatiesysteem). De
wegenkaartinformatie wordt regelmatig
bijgewerkt, maar alle gebieden zijn niet tot op
hetzelfde niveau gedekt. Sommige gebieden,
vooral privéwegen, zijn soms niet in de database
verwerkt (niet-gedigitaliseerde wegen).
Wanneer u met routebegeleiding rijdt, volg dan
alleen de aanwijzingen wanneer dit veilig is. Het
systeem kan geen rekening houden met
gewijzigde verkeersomstandigheden,
wegwerkzaamheden of omleidingen. Maak zoveel
mogelijk gebruik van de stembegeleiding en kijk
alleen naar het display wanneer de
rijomstandigheden dit toelaten.
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Korte beschrijving van het navigatiesysteem
OVER DEZE INSTRUCTIES
In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe het
navigatiesysteem moet worden bediend en er
worden voorbeelden gegeven hoe een bestemming
moet worden ingevoerd. Volg, nadat u vertrouwd
bent geraakt met de toetsen, de on-screen menu’s en
tekens om het systeem zoals gewenst te bedienen.
Zie Menustructuur om een bepaald menu te vinden.
N.B.: In deze instructies betekent de uitdrukking
‘selecteer een functie’ (of dergelijke omschrijvingen)
‘raak de toets naast de gewenste functie op het
touch screen aan’.
INFORMATIE M.B.T. DE VEILIGHEID
BELANGRIJK!
Gebruik het systeem niet voordat u zich vertrouwd hebt gemaakt
met de bediening ervan.

Korte beschrijving van het navigatiesysteem
WEGENKAART-DVD AANBRENGEN
1. Controleer of het contact aanstaat.
2. Druk op de uitwerptoets wanneer in de
opening van het navigatiesysteem al een DVD is
aangebracht.
3. Breng de nieuwe DVD met de bedrukte zijde
naar boven gekeerd aan. Voorkom dat vocht of
vreemde voorwerpen in de opening komen.
Het navigatiesysteem maakt gebruik van een
database, die in een speciaal formaat op een
DVD is opgeslagen. Het is raadzaam altijd de
nieuwste versie van deze wegenkaart-DVD te
gebruiken.
Het navigatiesysteem werkt alleen met DVD’s die
speciaal zijn bestemd voor uw navigatiesysteem.
Bewaar de wegenkaart-DVD’s altijd in hun
hoesjes wanneer ze niet worden gebruikt.

Telkens wanneer het contact wordt aangezet en het navigatiesysteem
wordt ingeschakeld, wordt de waarschuwing weergegeven.
Het waarschuwingsscherm geeft de volgende informatie:
• De meeste functies zijn, wanneer de auto in beweging is, geblokkeerd.
• Lees a.u.b. deze handleiding voor de bediening.
• Neem altijd de verkeersregels in acht.
• Lees de waarschuwing en druk op ‘Akkoord’ om het systeem te gebruiken.

WAARSCHUWING
Klimaatregeling UIT
FM AST ∞ 2
102.4

TA

UNIT GEEFT ALLEEN BEGELEIDING.
HET VEILIG GEBRUIK EN HET
OPVOLGEN VAN WETTELIJKE
VOORSCHRIJFTEN IS VOOR
VERANTWOORDING VAN DE
BESTUURDER.

Akkoord
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Korte beschrijving van het navigatiesysteem
VOORBEELD VAN EEN ROUTE PLANNEN
Dit is een eenvoudig voorbeeld waarin wordt
uitgelegd hoe u gebruik moet maken van de
basisfuncties om een route te plannen. Het
beschrijft één voor één alle schermen en legt uit
hoe u de toetsen moet gebruiken. Raadpleeg het
betreffende hoofdstuk in deze handleiding voor
informatie over andere functies van het systeem.

4. Menu Bestemming invoeren
Het menu Bestemming invoeren toont de
beschikbare opties voor het plannen van een
route. De bijkaart toont het huidig geselecteerde
gebied, dat het systeem zal gebruiken bij het
zoeken naar de bestemmingsadressen.

N.B.: Wanneer uw routebestemming niet binnen
het gebied op de bijkaart ligt, moet een ander
zoekgebied worden geselecteerd.

1. Systeem inschakelen
N.B.: Het contact moet aanstaan.

2. Kaartscherm
Het eerste kaartscherm toont de plaats waar de
auto zich op dit moment bevindt.
Druk op MENU om het navigatiemenu te kiezen.

NAV

28

5. Straatnaam invoeren
Voer de straatnaam in door de letters op het
touch screen aan te raken. (Zie Tekst invoeren
voor meer informatie.)
Druk op Lijst wanneer voldoende letters zijn
ingevoerd.
De lijst met mogelijke straten wordt
weergegeven.

Straat

Straatnaam invoeren

Plaats
A

B

C

D

E

F

I

J

K

L

M

N

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

–

–

&

Oth

Kies de gewenste straat.
MENU

3. Navigatiemenu
Het navigatiemenu is het hoogste niveau van het
systeem en toont de beschikbare hoofdfuncties.
Druk op Bestemming invoeren om het menu
Bestemming invoeren te selecteren.

Adres

Druk op Adres om de bestemmingsgegevens
voor de gewenste route in te voeren.

N.B.: Controleer, voordat u het systeem gebruikt,
of de juiste wegenkaart-DVD is aangebracht, zie
Wegenkaart-DVD aanbrengen.

Druk op de NAV toets op het front van het touch
screenpaneel om het navigatiesysteem (zo
nodig) in te schakelen. De waarschuwing wordt
weergegeven. Lees de waarschuwing en druk om
‘Akkoord’ om het systeem te gebruiken.

Korte beschrijving van het navigatiesysteem

N.B.: In dit voorbeeld wordt eerst de straatnaam
ingevoerd. Adressen kunnen ook op andere
manieren worden ingevoerd, bijvoorbeeld eerst
de plaatsnaam.

Lijst

Bestemming
invoeren
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Korte beschrijving van het navigatiesysteem
6. Plaats kiezen
Het scherm toont een lijst met plaatsen waarin de
ingevoerde straatnaam voorkomt.

Straat

High Street

Plaats

Lon_

Korte beschrijving van het navigatiesysteem
9. Begeleiding starten
Wanneer de route is berekend, toont het
kaartscherm de complete route en aan de
bovenzijde van het scherm de route-informatie.
Druk op Start (of begin te rijden).

Kies de gewenste plaats.
Opmerkingen: 1. Indien slechts één plaats wordt
gevonden, wordt deze stap overgeslagen.

Alternatieve routes
Het systeem berekent ook minimaal één alternatieve
route (indien mogelijk). Zo nodig kan (kunnen) de
alternatieve route(s) in plaats van de
oorspronkelijke route worden getoond en
geselecteerd. Druk op Volgende om een alternatieve
route weer te geven.

2. Indien een groot aantal plaatsen wordt
gevonden, wordt het alfabetisch toetsenbord
weergegeven. Druk om de gewenste plaatsnaam
in te voeren op de A-Z toets.
3. Raadpleeg voor meer informatie over de lijst de
Lijsten met plaatsnamen.
7. Huisnummer invoeren
Voer het huisnummer in door de cijfers op het
touch screen aan te raken.
Raadpleeg voor meer informatie Nummer
invoeren.
Druk op Enter wanneer alle cijfers zijn ingevoerd.
Opmerkingen: 1. Wanneer een lijst met
huisnummers wordt weergegeven, kies dan de
juiste serie.

Huisnummer

Druk op Best. om de bestemming te bevestigen.
Op het scherm verschijnt ‘Route berekenen’
terwijl de route wordt berekend.
N.B.: Raadpleeg voor meer informatie over
stopplaatsen Route berekenen.

30

Route wijzigen
Wanneer u iets aan uw route wilt toevoegen, druk
dan op Route wijzigen > Begeleiding stoppen. Ga
terug naar stap 1 en voer een nieuwe route in.

Huisnummer invoeren

Plaats

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

–

WAARSCHUWING!
Bedien of kijk alleen naar het systeem wanneer de verkeerssituatie
dit toelaat.
10. Routebegeleiding
Nadat u op Start hebt gedrukt, verschijnt de eerste
kaart en wordt de begeleiding weergegeven. De
route wordt helder verlicht weergegeven, de naam
van de straat waarop u rijdt verschijnt in het
tekstvak aan de onderzijde van het scherm. Rijd
weg, volg de stembegeleiding van het systeem. Blijf
de stembegeleiding volgen tot het einde van de
route is bereikt.

2. Als de straat geen huisnummers heeft, of het
huisnummer niet bekend is, druk dan op Enter.
Het midden van de staat wordt als doel gebruikt.
8. Bestemming bevestigen
Het kaartscherm toont de bestemmingsgegevens
en de instellingen van de route worden
weergegeven.

Start

Best.

11. Bij de bestemming aankomen
Wanneer de auto het einde van de route bereikt,
toont het scherm de adresgegevens van de
bestemming. Het bereiken van de bestemming
wordt ook door de stembegeleiding gemeld. Het
systeem is nu gereed om opnieuw te worden
gebruikt.
31

3476nl052003

30/7/03

10:12 AM

Page 32

Werking van het navigatiesysteem

Werking van het navigatiesysteem
Kaartrichtingtoetsen
Met deze toetsen kiest u de gewenste richting
van de wegenkaart (noorden of auto rijdt naar de
bovenzijde van het scherm). De actuele keuze
wordt op de kaart weergegeven.

HET GEBRUIK VAN DE TOETSEN
Alle toetsen van het navigatiesysteem, behalve
de toetsen Navigatie, Menu, DRB en Informatie
op het front zijn aanraaktoetsen die op het
scherm worden weergegeven.
MENU toets
Het navigatiemenu weergeven.
Annuleren/Terug toets
Terugkeren naar het vorige menu, het
tekstscherm of de wegenkaart.
NAV toets
Met de navigatietoets schakelt u het
navigatiesysteem in. Als het navigatiesysteem
wordt ingeschakeld, wordt de beginkaart van een
ander scherm weergegeven. Na het scrollen geeft
het systeem de kaart weer met de actuele positie
van de auto.
Opmerkingen: 1. Wanneer het navigatiesysteem
bij afgezet contact wordt ingeschakeld, wordt het
navigatiesysteem bij het opnieuw aanzetten van
het contact ook opnieuw ingeschakeld.
2. Wanneer u van een ander touch screen wilt
teruggaan naar het navigatiescherm, druk dan op
NAV; het systeem keert dan terug naar een
eerder weergegeven navigatiescherm.

32

N

N.B.: Bij een schaal van 4 kilometer en meer is
alleen de noordelijke oriëntatie beschikbaar.
MENU

Annuleren

NAV

In- en uitzoomen
Kies de gewenste schaal door op één van de
pijlen te drukken. De huidig gekozen schaal
wordt weergegeven. Zie Zoomtoetsen bedienen.
INFO toets
Als de begeleiding is ingeschakeld, wordt
hiermee de laatste instructie herhaald.

1 m

INFO

Opmerkingen: 1. Wanneer de afslag is
gepasseerd, geeft de stembegeleiding instructies
voor de volgende afslag.
2. Wanneer een van de andere touch screens is
geselecteerd, kan de instructie ook worden
herhaald (maar niet tijdens een telefoonbericht).
Extra aanraaktoetsen
Deze toetsen worden weergegeven nadat u het
kaartscherm hebt aangeraakt.
Huis toets
Activeert een route naar huis. (Wordt alleen
weergegeven wanneer het huisadres is
ingevoerd.)
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Werking van het navigatiesysteem
Wijz. route toets
Geeft het Route-opties menu weer waarmee de
routecriteria kunnen worden gewijzigd. (Wordt
alleen weergegeven wanneer een route is
ingesteld.)
Best. inv. toets
Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als
bestemming op. (Zie Bestemming bevestigen.)
Wordt weergegeven in plaats van de Wijz. route
toets, nadat het scherm tweemaal binnen vijf
seconden is aangeraakt en alleen na scrollen.
Opslaan toets
Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als
geheugenplaats op.
BL/BL uit toetsen
BL – Schakelt de functie ‘Snelzoeken bijzondere
locaties’ in om BL iconen op de kaart weer te
geven.

Werking van het navigatiesysteem

Wijz. route

Best. inv.

Opslaan

BL

BL uit

BL uit – Schakelt de weergave van BL iconen uit.
N.B.: Zie voor meer informatie Snelzoeken
bijzondere locaties (BL).
Volume bijstellen
Zo nodig kan het volume van de stembegeleiding
worden bijgesteld. Dit bijstellen kan plaatsvinden
met de Volume voorkeuze toets op het Audio
Menu scherm.

34

Volume
bijstellen

VAAK GEBRUIKTE FUNCTIES
De startpositie voor al deze functies is het
kaartscherm waarop de huidige positie van de
auto wordt weergegeven. Wanneer een ander
scherm wordt weergegeven, druk dan op de NAV
toets op het kaartscherm weer te geven.
Op weg
Een bestemming m.b.v. het adres invoeren
Nav menu > Bestemming invoeren > Adres >
voer de vereiste adresgegevens in > Best. >
Start.
Een bestemming in het centrum van een
stad invoeren
Nav menu > Bestemming invoeren > Adres voer
de naam van de gewenste stad in >
Stadscentrum (symbool) > Best. > Start.
Een bijzondere locatie als bestemming
gebruiken
Nav menu > Bestemming invoeren > Bijzondere
locatie > kies de gewenste locatie > Best. > Start.
Een locatie als huisadres opslaan
Nav menu > Opgeslagen locaties > Huis > Toev.
> voer de gewenste adresgegevens in.
Een geheugenplaats toevoegen
Nav menu > Opgeslagen locaties >
Geheugenplaatsen > Toev. > voer de gewenste
adresgegevens in.
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MENUSTRUCTUUR
Met behulp van de menuschermen kunt u
de diverse functies kiezen.

BESCHIKBARE FUNCTIES TIJDENS HET
RIJDEN
Een bestemming als huisadres invoeren
Raak het scherm aan > Huis. (Wordt alleen
weergegeven wanneer het huisadres is
ingevoerd.)
Een locatie op de kaart als geheugenplaats
opslaan
Scherm laten scrollen > Opslaan.

Huis

Nadat u de gewenste functie hebt gekozen
wordt het volgende submenu getoond.
Wanneer een functie niet kan worden
gekozen, wordt de toets in een lichte kleur
weergegeven.

Postcode

Bijzondere locatie
Vorige bestemming
Kies van kaart
Oprit/afrit snelweg
Kruising
Wijzig zoekgebied
Route-opties
Omweg
Routepreferenties

NAV > MENU > Navigatiemenu

Kaartrichting veranderen (noord
boven/rijrichting boven)
Raak de toets Kaartrichting aan.

Bestemming invoeren
Route-opties
Navigatiesysteem instellen

FUNCTIES ALLEEN BIJ EEN INGESTELDE
ROUTE

Stembegeleiding herhalen
Druk op de INFO toets.

Geheugenplaats

Om een onderdeel van het menu te kiezen
drukt u op de toets van de gewenste
functie.

Iconen bijzondere locatie weergeven
Raak het scherm aan > BL > kies een categorie
uit de bijzondere locaties.

Begeleiding beëindigen
Nav menu > Route-opties > Begeleiding
beëindigen..

Bestemming invoeren
Adres

INFO

Toon volledige route
Bereken
Begeleiding onderbreken
Navigatiesysteem
instellen

Display-opties

Instelling gemid. snelheid

Opgeslagen locaties

Snelzoeken BL

Route laten scrollen (indien ingevoerd)

Terug naar standaardinstell

Scherminstellingen gebruiker

Kalibreren

Begeleidingsstem onderbreken

Kaartversie
Display-opties
Begeleiding (gedeeld/
pijlen/verbergen)
2D/3D beeld
Opgeslagen locaties
Geheugenplaatsen

Voorkeuren veranderen
Raak het scherm aan > Wijz. route > Route
preferenties > kies de gewenste voorkeuzes.

Bijzondere
geheugenplaatsen
Huis
Vermijd gebied
Vorige bestemming
Best. & wegdeel
Bereken
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ALGEMENE INFORMATIE
Met behulp van een aantal menu’s die op het
display verschijnen wordt navigatie-informatie in
het systeem ingevoerd. Kies de functie die u
wenst te gebruiken en volg de instructies die in
deze handleiding worden gegeven.
Wat is GPS?
GPS (Global Positioning System) maakt gebruik
van gecodeerde gegevens van satellieten die op
een hoogte van ongeveer 1600 km rond de aarde
draaien. Om de positie driedimensionaal te
kunnen bepalen moet de GPS-ontvanger een
nauwkeurig tijdsignaal van tenminste drie
satellieten ontvangen; hij kan hiermee de plaats
van de auto met extreme nauwkeurigheid
bepalen.

Werking van het navigatiesysteem
Wanneer u met de auto de weg verlaat, blijft het
GPS uw positie volgen.
N.B.: Wanneer de accukabels worden
losgekoppeld, moet het navigatiesysteem de
beschikbare satellieten weer opsporen nadat de
accukabels weer zijn aangesloten. Normaal
gesproken duurt dit niet langer dan drie tot vier
minuten.
Ontvangst van GPS signalen
GPS signalen zijn bijzonder richtingsgevoelig en
de ontvangst ervan kan zo nu en dan worden
gestoord. Sommige situaties die storingen
kunnen veroorzaken zijn:
• Rijden door tunnels.
• Rijden binnen gebouwen.
• Wegen onder hoogliggende snelwegen.

Werkingsprincipe
Door het verzamelen van GPS-gegevens van
satellieten en door deze te combineren met de
informatie van de wegenkaarten, die op een DVD
zijn opgeslagen, kan het navigatiesysteem de
bestuurder naar een bestemming begeleiden.
Instructies zijn in de vorm van kaarten op het
display en gesproken teksten die andere
audiobronnen zoals de radio of een CD-speler
onderbreken. Het systeem werkt door vooruit te
kijken en het berekent van een ruime reactietijd
die is gebaseerd op de actuele rijsnelheid.
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• Drukke driebaanswegen.
• Wegen door bossen op bergen.
• Tussen hoge gebouwen.
• Wegen onder rotsen.
• Grote metalen voorwerpen die bij de GPSontvanger zijn geplaatst.
• Het laten kleuren van de autoruiten met
metaaloxide. (Gebruik niet metaalhoudende
kleurstoffen.)
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Fouten bij de positie van de auto
Onder bepaalde rijomstandigheden is het mogelijk
dat de weergegeven positie van de auto niet correct
is. Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder
weergegeven:

Precisie van de routebegeleiding
Onder bepaalde rijomstandigheden is het
mogelijk dat de routebegeleiding onnauwkeurig
is. Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder
weergegeven:

• Wanneer de auto op een veerboot of een
autotrein wordt vervoerd.

• Het afwijken van een route kan een
onnauwkeurige begeleiding tot gevolg hebben
tot de route opnieuw is berekend.

• Het rijden op steile hellingen.
• Na het verwijderen van de accu of het doorslaan
van de zekering,
• Tijdens het rijden met sneeuwkettingen.
• Na het vervangen van de banden.
• Nadat de auto is gedraaid op een draaischijf.
• Wanneer twee wegen parallel aan elkaar lopen.
• Hoger dan andere liggende wegen.
• Het naar boven of naar beneden rijden op
spiraalvormige opritten bij parkeergarages.
De positie wordt normaal gesproken automatisch
gecorrigeerd. Wanneer het probleem blijft bestaan,
zie dan Kalibratie of raadpleeg uw Ford dealer.
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• Zo nu en dan wordt gezegd dat moet worden
afgeslagen, terwijl niet hoeft te worden
afgeslagen.
• Wanneer er geen weg is of slechts een smal
spoor naar de eindbestemming, wordt
begeleiding tot het dichtstbijzijnde punt
gegeven.
Wanneer u omkeert wordt geen begeleiding
gegeven.
Bij hoge snelheden of bij zeer dicht bijeen
liggende verkeerswegen, is het soms niet
mogelijk op tijd de route-informatie te
berekenen.
Op normale wegen worden soms niet altijd de
persoonlijke voorkeuren gevolgd.
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NIEUWSTE KAART DVD’s
Het netwerk van wegen verandert voortdurend
in verband met nieuwe wegen, verkeersborden,
enz. Daarom is het niet altijd mogelijk dat de
wegenkaart-DVD precies correspondeert met de
actuele situatie.
De wegenkaartinformatie wordt regelmatig
bijgewerkt, maar alle gebieden zijn niet tot op
hetzelfde niveau gedekt. Sommige gebieden,
vooral privéwegen, zijn soms niet in de database
verwerkt. Gebruik altijd de nieuwste DVD’s om
uw navigatiesysteem zo nauwkeurig mogelijk te
laten werken.

Werking van het navigatiesysteem
OP WEG
NAV toets
De navigatietoets (NAV) bevindt zich op het
front van het paneel van het aanraakscherm.

NAV

Druk op de NAV toets om het navigatiesysteem
in te schakelen.
De waarschuwing wordt weergegeven.
N.B.: Wanneer het navigatiesysteem is
ingeschakeld, heeft de NAV toets de volgende
extra functies.
Kiest de eerste kaart van een ander scherm.
Na het scrollen, is op het beeldscherm de kaart
met de huidige positie van de auto weer te zien.
Waarschuwing in verband met de
verkeersveiligheid
Na het aanzetten van het contact en het
inschakelen van het navigatiesysteem wordt de
waarschuwing in verband met de
verkeersveiligheid weergegeven.
Druk op Akkoord om te bevestigen dat u de
informatie hebt gelezen.
Op het scherm wordt nu de eerste wegenkaart
getoond.

WAARSCHUWING
Klimaatregeling UIT
FM AST ∞ 2
102.4

TA

UNIT GEEFT ALLEEN BEGELEIDING.
HET VEILIG GEBRUIK EN HET
OPVOLGEN VAN WETTELIJKE
VOORSCHRIJFTEN IS VOOR
VERANTWOORDING VAN DE
BESTUURDER.

Akkoord
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Talen toets
De schermteksten en de stembegeleiding zijn in
een aantal talen beschikbaar. De talen worden
geselecteerd op het scherm
Gebruikersinstellingen. Dit scherm is oproepbaar
vanuit het Navigatiemenu of het Audiomenu. Op
dit scherm kunnen ook de gesproken teksten en
de maateenheden worden ingesteld. Raak de
icoon van de vlag linksonder in het menuscherm
aan om toegang te krijgen tot het scherm
Gebruikersinstellingen.
Raak de Talentoets aan om een andere taal te
kiezen.
Kies de gewenste taal uit de weergegeven lijst.
De beschikbare talen zijn: Duits, Engels, Engels
(US), Spaans, Frans, Italiaan, Nederlands,
Deens, Zweeds en Portugees.
N.B.: Deze procedure verandert de schermtaal
voor alle touch screen systemen: audioinstallatie, airconditioning, enz.
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Wijzig

WEERGAVE VAN DE EERSTE KAART
Het eerste kaartscherm toont de plaats waar de
auto zich op dit moment bevindt. Hoe de
belangrijkste functies worden bediend wordt
hierna beschreven.
Menu toets: Druk op de toets in de
navigatiemodus om het navigatiemenu te
selecteren.
In- en uitzoomen: m.b.v. aanraaktoets. Indicatie
van de actuele schaal van de kaart. De schaal
heeft een instelbereik van 50 meter tot 256
kilometer.
Kaartrichting: m.b.v. aanraaktoets. Indicatie van
de actuele richting van de kaart de bovenzijde of
auto rijdt naar de bovenzijde van het scherm).
Bij een schaal van 4 kilometer en meer is alleen
de noordelijke oriëntatie beschikbaar.

MENU

10 m

N

GPS symbool: Duidt aan dat onvoldoende GPS
satellietsignalen worden ontvangen voor een
nauwkeurige plaatsbepaling. Het symbool wordt
onder normale omstandigheden niet
weergegeven.
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Extra aanraaktoetsen
Nadat u het scherm eenmaal hebt aangeraakt,
worden extra toetsen weergegeven:

Markeringstekens op de kaarten: De kaart geeft
onder normale omstandigheden de actuele
positie van de auto weer (navigatiesymbool).
Wanneer het systeem in gebruik is worden
diverse markeringstekens weergegeven. (Zie
Symbolen.)
Onderste tekstveld: Toont de actuele straatnaam
(huidige plaats van de auto). Wanneer het
systeem wordt bediend, wordt dit tekstveld
vervangen door extra toetsen. Er zijn ook
toetsen voor de bediening van de
airconditioning, de radio en het RDS systeem die
op het scherm van het navigatiesysteem worden
weergegeven. Afhankelijk van het model wordt
ook een klok in dit gebied getoond.

Thuis positie

Huis: Activeert een route naar huis. (Wordt
alleen weergegeven wanneer het huisadres is
ingevoerd.)
Wijz. route: Geeft het Routevoorkeurmenu weer
waarmee de routecriteria kunnen worden
gewijzigd. (Wordt alleen weergegeven wanneer
een route is ingesteld.)
Opslaan: Slaat een geselecteerde locatie op de
kaart als geheugenplaats op.

Huis
Wijz. route

Opslaan
BL

N.B.: Zie Het gebruik van de toetsen voor uitleg
over de basistoetsen van het navigatiesysteem.

BL: Schakelt het ‘Snelzoeken bijzondere locaties’
in om BL-iconen op de kaart (tot op 1,0 km)
weer te geven. Nadat het scherm voor de tweede
keer binnen vijf seconden is aangeraakt.

Best. inv.

Kaart laten scrollen
Raak het scherm tweemaal binnen vijf seconden
aan om de kaart te laten scrollen. Het kruisteken
wordt weergegeven en de kaart rolt tot het
aangeraakte punt zich onder het kruisteken
bevindt.

Best. inv.: Slaat een geselecteerde locatie op de
kaart als bestemming op. Wordt weergegeven in
plaats van Wijz. route-toets en alleen wanneer
het positieteken van de actuele positie van de
auto af is bewogen. Deze wordt weergegeven
nadat het scherm tweemaal binnen vijf seconden
is aangeraakt en alleen na scrollen.

Route
weergeven

Continu scrollen
Raak eerst het scherm aan en blijf het vervolgens
aanraken tot het gewenste punt verschijnt. De
kaart blijft nu doorrollen tot u het scherm niet
meer aanraakt.

Route weergeven: Deze toets wordt weergegeven
wanneer een route is ingesteld.

N.B.: Deze functie is niet beschikbaar tijdens het
rijden.
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Weergave van de eerste kaart selecteren
Druk op de NAV toets om terug te keren naar de
eerste kaart waarop de actuele positie van de
auto wordt weergegeven.
N.B.: Voor een toelichting op de basis
navigatietoetsen (aanraaktoetsen).
Locatiegegevens van de kaart
Na het scrollen worden de gegevens van de
locatie op de kaart onder het kruisteken
weergegeven in het tekstveld aan de bovenzijde
van het scherm.
Wanneer het complete adres niet zichtbaar is,
raak dan de tekst op een willekeurige plaats aan
om te tekst naar links of rechts te bewegen.
Lijst met namen
De lijsten met namen (bijvoorbeeld straten,
steden of bijzondere locaties) worden
weergegeven. Het aantal namen in de lijst wordt
weergegeven en de indicator laat zien op welke
plaats u zich in de lijst bevindt.
Raak een van de pijltjestoetsen aan om door de
lijst te scrollen. (De dubbele pijltjestoetsen
scrollen per pagina.)

Werking van het navigatiesysteem

NAV

Aanraaktoetsen
Nadat u Akkoord hebt aangeraakt, toont de
eerste kaart de actuele plaats van de auto, met
de straatnaam in het tekstveld aan de onderzijde
van het scherm. De aanraaktoetsen worden ook
op het scherm weergegeven.

Akkoord

Maateenheden
Afstanden worden op het scherm weergegeven
en door de stembegeleiding gemeld in hetzij
Engelse eenheden (mijlen) of in metrische
eenheden (kilometers en meters).
Kaartrichtingtoetsen
Met deze toetsen kiest u de gewenste richting
van de wegenkaart (noorden of auto rijdt naar de
bovenzijde van het scherm). De actuele keuze
wordt op de kaart weergegeven.
In- en uitzoomen
Kies de gewenste schaal door op één van de
pijlen te drukken. De huidig gekozen schaal
wordt weergegeven. Zie Zoomtoetsen bedienen.

10 m

Raak de tekst op een willekeurige plaats aan om
het einde van een lange naam te zien. Het
symbool aan het begin of het einde van de regel
betekent meer tekst.
Gebruik de aanraaktoets voor de betreffende
functie om een selectie uit de lijst te maken.
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Wanneer de toets wordt aangeraakt, wordt de
schaalindicator op het scherm weergegeven. De
merktekens die op de schaalindicator worden
weergegeven zijn: 50 m, 1 km, 8 km en 256 km.

Menu Routeopties
Dit menu toont de vijf beschikbare routeoptie
toetsen.

De zoomtoets kan op een aantal manieren
worden gebruikt:

1. Omweg
Wanneer u met routebegeleiding rijdt, kunt u
met deze functie een omweg met een bepaalde
afstand ten opzichte van de berekende route
maken. Het scherm toont u de mogelijke
afstanden van een omweg voor straten in
woonwijken en snelwegen. De actuele
instellingen worden verlicht weergegeven.

• Houd één van de pijltjestoetsen ingedrukt. De
kaart wordt telkens opnieuw met de nieuwe
vergrotings- of verkleiningsfactor weergegeven.
• Druk één van de pijltjestoetsen meerdere
keren in. De kaart wordt alleen met
uiteindelijke factor weergegeven.
• Druk één van de segmenten op de
schaalindicator in. De kaart wordt opnieuw met
de nieuwe geselecteerde factor weergegeven.

Omweg

Straat in woonwijk: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 kilometer.
Snelweg: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 kilometer.
Raak de betreffende items op het scherm aan om
de instellingen van de omweg zo nodig te
veranderen.
Route-omleiding: Druk op de toets Omweg. De
geplande route wordt opnieuw met de ingestelde
afstanden voor de omleiding berekend.
Alternatieve route: Druk op de toets Nieuwe
route. Het systeem gebruikt nu andere
combinaties van de voorkeursinstellingen om een
alternatieve route te berekenen (indien
mogelijk).

Nieuwe route

N.B.: De omweginstellingen worden alleen
gebruikt wanneer u op Omweg drukt en gelden
alleen voor de huidige route.
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3. Toon volledige route
Nadat u Toon volledige route heeft geselecteerd,
toont het scherm de complete route met een
weergave van de totale afstand en de berekende
reistijd aan de bovenzijde van het scherm.

2. Routepreferenties
Het scherm toont de beschikbare
routepreferenties, terwijl de actuele instellingen
worden verlicht.
Tijd minimaliseren/Afstand – tijd/afst.

Wanneer in de route gebruik wordt gemaakt van
een veerboot, verschijnt het symbool van een
veerboot.

Gebruik hoofdwegen – ja/nee.
Gebruik tolwegen – ja/nee.
Gebruik veerboten – ja/nee.
Raak de toets voor de gewenste instelling aan om
een routepreferentie te selecteren.
Druk op Instelling opslaan om de nieuwe
instellingen te gebruiken of druk op Berekenen
om gebruik te maken van de nieuwe instellingen
en een route te berekenen.
Druk op Annuleren om met de oude instellingen
te blijven werken.
N.B.: Het systeem gebruikt uw routepreferenties
indien dit mogelijk is. Onder sommige
omstandigheden moet(en) echter, om een
geschikte route te berekenen, één of meer
alternatieven worden gebruikt.

Druk op Best. kaart om de bestemming weer te
geven.
Instelling
opslaan

Druk op Lijst met afslagen om de afslagen te
bekijken.

Best. kaart
Lijst met
afslagen

A) Einde van route
Berekenen

Nadat u op Best. kaart heeft gedrukt, wordt het
laatste deel van de route getoond, terwijl het
bestemmingsadres aan de bovenzijde van het
scherm wordt weergegeven.
Druk op Route om de complete route weer te
geven.
Druk op Lijst met afslagen om de afslagen te
bekijken.
B) Lijst met afslagen
Nadat u op Lijst met afslagen hebt gedrukt,
wordt het eerste deel van de lijst met afslagen
weergegeven.
Laat de lijst rollen om de rest van de afslagen te
zien.
Druk op Nwe route om de route opnieuw te
berekenen.
C) Te vermijden plaats/gebied
Elke plaats op de route kan zo nodig worden
vermeden.
Druk op de toets Vermijden naast de betreffende
afslag in de Lijst met afslagen.
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Het kaartscherm wordt weergegeven en toont de
plaats en het adres van het geselecteerde punt.
Rol de kaart om de gewenste locatie aan te
passen.

Navigatie setup menu
Het navigatie setup menu toont de vijf
beschikbare optietoetsen.

Bepaal zo nodig met de toetsen Vergroten en
Verkleinen het te vermijden gebied.

1. Instellingen gemiddelde snelheid
Het scherm toont de actueel ingestelde
gemiddelde snelheden. De snelheden kunnen
van 5 km/h tot 240 km/h (5 mph tot 150 mph)
worden ingesteld.

Druk op OK om dit te bevestigen.
Opmerkingen:
1. De op deze wijze geselecteerde punten of
gebieden worden alleen voor de actuele route
vermeden. Permanent te vermijden gebieden
worden aangelegd met het menu Te vermijden
gebied opslaan.

De standaard instellingen zijn:
Straten in woonwijken: 30 km/h.
Hoofdwegen: 60 km/h.
Snelwegen: 100 km/h.

2. Onder sommige omstandigheden is het niet
mogelijk alle geselecteerde punten of gebieden
te vermijden om een geschikte route te kunnen
berekenen.

Kies de gewenste snelheden met behulp van de
pijltjestoetsen.
Berekenen

4. Berekenen
Met deze toets wordt snel een route berekend
nadat de routepreferenties zijn veranderd.
Raadpleeg voor meer informatie Route
berekenen.
N.B.: De route wordt berekend met behulp van
de bestemming en/of eerder ingevoerde delen
van trajecten.

Druk op OK om de nieuwe instellingen in te
voeren.

OK

Standaard

Druk op Standaard om zo nodig de standaardinstellingen te herstellen.
N.B.: Deze instellingen hebben geen effect op de
routeberekening; ze worden alleen gebruikt voor
het weergeven van de aankomsttijd.
Kies uw eigen gebruikelijke snelheden, zodat de
weergegeven tijd beter aansluit op uw rijstijl.

5. Begeleiding onderbreken
De kaart met de complete route wordt
weergegeven.
Druk op Ja om de route te annuleren.
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2. Snelzoeken bijzondere locaties
De zes standaard snelzoek categorieën kunnen
zo nodig worden veranderd. Het scherm toont de
iconen van de huidige zes ingestelde
categorieën.

Omweg

BL

- Snelwegen: 20 km (20 mijl):
- Instellingen gemiddelde snelheid
- Woonwijken: 30 km/h (20 mph).

Kies de icoon van de categorie die uw wilt
vervangen. Het scherm toont de complete lijst
met BL-categorieën.

- Hoofdwegen: 60 km/h (40 mph).
- Snelwegen: 100 km/h (60 mph).

Kies uit de lijst de nieuwe, door u gewenste
categorie. Het scherm geeft de iconen weer van
de nieuw geselecteerde categorieën.
Herhaal zo nodig deze procedure voor een
andere categorie.
Druk op OK om de nieuwe instellingen in te
voeren.

- Woonwijken: 4 km (4 mijl):

Snelzoek BL categorieën
- Benzinestation

OK

- Parkeerplaats
- Restaurant
- Hotel
- Winkelcentrum

3. Standaard systeeminstellingen herstellen
De standaardinstellingen zijn als volgt:
Begeleidingsstem: Aan.
Zoekgebied: België.
Routepreferenties
- Kortste tijd/afstand: Tijd.
- Gebruik hoofdwegen: Ja.
- Gebruik tolwegen: Ja.

- Golfterrein
Displayopties
- Kaartscherm: Gedeeld scherm.
- Begeleidingsscherm: Pijlen.
- Afstand tot bestemming: Tonen.
- Begeleiding berichtencentrum: Aan.
Druk op OK om de complete set standaardinstellingen te selecteren.

- Gebruik veerboten: Nee
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4. Kalibratie
Het kan voorkomen dat de plaats van de auto
niet correct is. Dit kan worden veroorzaakt
doordat bijvoorbeeld de auto is verplaatst op een
trailer of op een veerboot.

Displayopties
Het scherm toont de Begeleidingsopties en de
beschikbare 2D/3D beelden; de huidige selectie is
verlicht. Raak de toets voor de gewenste instelling
aan om het gewenste type begeleiding te
selecteren. Druk op OK om de nieuwe instellingen
in te voeren. Deze instellingen worden als volgt
omschreven.

Wanneer de nieuwe plaats niet automatisch door
het systeem wordt gevonden, kan het worden
gecorrigeerd met behulp van de volgende
kalibratieprocedures (eerst plaats).
Plaats
Druk op Plaats om de positie van de auto bij te
stellen (de kaart met de huidige positie van de
auto wordt weergegeven).

Plaats

Druk op OK om de nieuwe plaats te bevestigen
en het kaartscherm weer te geven om de
kaartrichting in te stellen.

Het scherm toont kort ‘Kalibratie afstand wordt
uitgevoerd’.
Het kalibreren vindt tijdens het rijden plaats.
Er wordt geen bericht gegeven dat de kalibratie
van de afstand is voltooid.
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2D

3D

Begeleidingsscherm
2D

3D

Begeleidingsopties
1. Kaartscherm – gedeeld scherm/ volledig
scherm.
Gedeeld scherm – Wanneer gedeeld scherm is
ingesteld, overlapt het kaartscherm altijd het
begeleidingsscherm wanneer een route wordt
ingesteld. Volledig scherm – Wanneer volledig
scherm is ingesteld, toont het scherm gewoonlijk
de kaart; het symbool voor de volgende afslag
wordt in de rechter bovenhoek weergegeven. Vóór
elk afslagpunt, wordt het overlappende
begeleidingsscherm automatisch weergegeven.

Laat de map rollen tot het navigatiesymbool (de
plaats van de auto) de correcte geografische
locatie aanwijst.

Afstand
Druk op Afstand om het systeem opnieuw te
kalibreren.

Kaartscherm

Afstand

(Het overlappende scherm kan ook met de hand
worden weergegeven door de toets
Begeleidingsscherm aan te raken.)
2. Begeleidingsscherm - Afslagpijlen/Lijst met
afslagen.
Afslagpijlen – Wanneer Afslagpijlen wordt
ingesteld, toont het overlappende
begeleidingsscherm de pijl met de te volgen route
en het symbool voor de volgende afslag. Vóór elk
manoeuvrepunt wordt de grafische weergave van
de volgende afslag automatisch weergegeven. Lijst
met afslagen – Wanneer de Lijst met afslagen is
ingesteld, geeft het overlappende
begeleidingsscherm het actuele deel van de lijst
met afslagen weer. Vóór elk manoeuvrepunt wordt
de grafische weergave van de volgende afslag
automatisch weergegeven.
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3. Tijd tot bestemming – Tonen/verbergen.

Tekst invoeren
Voer de gewenste naam in door telkens een
letter aan te raken.

Wanneer Tonen is ingesteld, wordt de
berekende tijd tot de bestemming weergegeven
op het kaartscherm.

De ingevoerde lettertekens worden op het
scherm weergegeven.
Wanneer lettertekens worden ingevoerd, worden
alleen de lettertekens, die beschikbaar zijn om
de naam (of namen) te completeren, verlicht
weergegeven.

De schermen kunnen in een twee- of
driedimensionaal perspectief worden bekeken.
Druk op de pijl voor vergroten of verkleinen om
de hoek van het 3D perspectief bij te stellen.

U kunt ook Lijst selecteren (indien actief)
zonder de naam van een BL in te voeren. Alle
relevante bijzondere locaties worden
weergegeven, d.w.z. in een geselecteerde stad of
categorie.
Berichten bij invoeren BL
Wanneer u naar bijzondere locaties zoekt, kan
één van de volgende berichten verschijnen:
‘Er zijn geen BL’s in deze categorie.’
‘Geen BL’s in deze plaats gevonden.’

Straatnaam invoeren

Plaats

4. Optie 2D/3D beeld.

Toets Lijst
De toets Lijst wordt actief wanneer de
ingevoerde tekens nog slechts een gering aantal
mogelijkheden overlaten. (De lijst wordt
automatisch weergegeven wanneer het aantal
mogelijkheden nog slechts vier of minder is.)

Straat

A

B

C

D

E

F

I

J

K

L

M

N

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

–

–

&

Oth

Druk op Wissen om het laatste letterteken te
wissen.

Lijst

Druk op Spatie om een spatie in te voeren.
Druk op Sym. om bijzondere lettertekens in te
voeren.
Druk op Overige om lettertekens met accenten
in te voeren.

Lijst

Het is niet noodzakelijk alle lettertekens in te
voeren. Het aantal mogelijke namen dat met de
lettertekens kan worden gemaakt wordt
weergegeven.
Druk op Lijst (indien geactiveerd) om de
beschikbare namen weer te geven.
Getal invoeren
Voer het gewenste getal in door telkens een
cijfer aan te raken.
De ingevoerde cijfers worden op het scherm
weergegeven.

Huisnr.

Invoeren Huisnummer

Plaats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

–

Druk op Wissen om het laatste cijfer te wissen.
Druk op Lijst wanneer alle cijfers zijn ingevoerd.
Het volgende scherm wordt weergegeven.
BELANGRIJK: Meer informatie over het
gebruik van deze schermen voor specifieke
functies, bijv. bestemming invoeren, vindt u in
de betreffende rubriek in deze handleiding.
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Kaartsymbolen
De symbolen die op het scherm verschijnen
worden hieronder toegelicht.

Afstand tot bestemming – Duidt de afstand
tussen de auto en de bestemming aan
(vooropgesteld dat een route is ingevoerd).

Navigatiesymbool – Duidt de actuele plaats en
richting van de auto aan.

Opgeslagen locatie symbool – Duidt aan dat de
locatie een geheugenpunt is. Dit is een standaard
symbool dat wordt gebruikt wanneer een punt
wordt opgeslagen (zo nodig kan een icoon naar
eigen keuze uit de 15 beschikbare iconen worden
gekozen).

Dradenkruis – Dit symbool wordt weergegeven
wanneer u de kaart laat scrollen naar een
bepaalde bestemming of punt (plaats van cursor
op de kaart).

GPS symbool - Duidt aan dat onvoldoende GPS
satellietsignalen worden ontvangen voor een
nauwkeurige plaatsbepaling. Het symbool wordt
onder normale omstandigheden niet
weergegeven.

Bestemmingssymbool – Duidt de bestemming
van de huidige route aan.
Volgende afslag symbool – Toont welke actie
moet worden ondernomen bij de volgende afslag
op de route vóór u. (Een kenmerkend voorbeeld
is weergegeven.)
Noorden boven symbool – Duidt aan dat de kaart
met het noorden naar boven wordt weergegeven.

N

BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HET
SYSTEEM

Te vermijden gebied of punt – Tijdens het
berekenen van een route duidt het linker
symbool een te vermijden gebied aan. Het
rechter symbool geeft een te vermijden punt
aan.

Opgeslagen locaties
Dit zijn kaartlocaties (geheugenplaatsen) die u
kunt opslaan in het geheugen van het systeem
met een persoonlijke naam, bijv. dokter of
kantoor, voor het kiezen van een
routebestemming of een viapunt.

Viapunt symbool – Duidt de plaats van een
viapunt op de kaart aan.

Zoom symbool - Duidt de huidige zoomfactor
aan.
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TMC

TMC icoon – Duidt de ontvangst van TMC
informatie aan (wordt niet weergegeven
wanneer niet op een TMC station is afgestemd).

Rijrichting symbool – Duidt aan dat de kaart met
de auto naar de bovenzijde rijdend wordt
weergegeven. De punt van de wijzer duidt het
noorden van de kaart aan.

Huis symbool – Duidt de plaats op de kaart aan,
die op dit moment als huisadres is opgeslagen.

Audio mute icoon – Geeft aan dat de
begeleidingsstem is uitgeschakeld en een route
is ingesteld.

10 m

Er zijn diverse methodes die u kunt toepassen
om een geheugenplaats te creëren, d.w.z. door
een adres in te voeren of door een bijzondere
locatie uit de database te kiezen.
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Snelzoeken bijzondere locaties
Wanneer deze functie is geselecteerd, toont het
kaartscherm de plaats van alle bijzondere
locaties in een bepaalde categorie. Elke
bijzondere locatie wordt aangeduid door het
daarbij behorende BL-icoon. De weergegeven
categorie wordt gekozen uit een lijst van zes
populaire categorieën. Deze kunnen zo nodig
worden gewijzigd in categorieën van uw eigen
keuze.

Viapunten (tussenstops)
Viapunten kunnen worden gebruikt om een
route in een aantal delen op te splitsen en
worden op dezelfde zijde ingevoerd als de
bestemming. Wanneer viapunten worden
ingevoerd, worden deze aan een lijst toegevoegd,
tot een maximum van vijf viapunten.
Viapunten bereikt u in de volgorde waarin zij in
de lijst met viapunten zijn vermeld; de volgorde
kan zo nodig worden gewijzigd. Telkens nadat u
een viapunt hebt bereikt, wordt deze
automatisch uit de lijst met viapunten
verwijderd.
Te vermijden gebieden
Een gebied op de kaart kan als te vermijden
gebied worden geselecteerd, bijvoorbeeld een
gebied met druk verkeer. Maximaal kunnen 10
gebieden worden geselecteerd. Routes worden
berekend terwijl de geselecteerde gebieden
worden vermeden, behalve wanneer geen
alternatief mogelijk is.
Bijzondere Locaties (BL)
Dit is een database met praktische namen en
adressen die op de kaart DVD staan, zoals
luchthavens, hotels en restaurants. De
informatie kan op het display worden
weergegeven en per categorie worden
gesorteerd. Een BL kan uit de lijst worden
geselecteerd en gebruikt als bestemming of
viapunt.

Stembegeleiding
Een of meer gesproken instructies en/of geluiden
zijn hoorbaar wanneer de auto een afslag in de
route bereikt. De instructie en de gong klinken
nogmaals wanneer de auto de afslag bereikt.
De stembegeleiding kan zo nodig worden
uitgeschakeld en wordt automatisch onderdrukt
tijdens het voeren van telefoongesprekken.

BL

Schermbegeleiding
Schermbegeleiding wordt geboden door middel
van een kaartscherm en een overlappende kaart
(begeleidingskaart) waarop één van de volgende
items zichtbaar is: schematische afbeelding
afslag, pijl of lijst met afslagen.
U kunt diverse combinaties van deze functies
selecteren, zie onder Displayopties. Wanneer de
route wordt gevolgd, worden de straatnaam,
verwachte tijd (indien geselecteerd) en de
resterende afstand tot de bestemming
weergegeven.
Raadpleeg Schermtypen voor meer informatie.
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ALGEMENE MENU’S

SNELZOEKEN VAN BIJZONDERE
LOCATIES (BL)

Navigatiemenu
Het navigatiemenu is het hoogste niveau van het
systeem en toont de beschikbare functies:
Bestemming invoeren, Routeopties, Navigatie
setup, Displayopties, Opgeslagen locaties, Route
scrollen, Gebruikersinstellingen,
Stembegeleiding, Stembegeleiding uit.

WAARSCHUWING!
Bedien of kijk alleen naar het systeem wanneer de verkeerssituatie
dit toelaat.

Kies het gewenste menu.
Gesproken instructies
Het verlichte symbool duidt aan of de
stembegeleiding is in- of uitgeschakeld. Druk op
het gewenste symbool om de instelling van de
stembegeleiding te wijzigen.
Beschikbare functies tijdens het rijden
Om veiligheidsredenen zijn slechts bepaalde
functies tijdens het rijden beschikbaar.

WAARSCHUWING
Klimaatregeling UIT
FM AST ∞ 2
102.4

TA

UNIT GEEFT ALLEEN BEGELEIDING.
HET VEILIG GEBRUIK EN HET
OPVOLGEN VAN WETTELIJKE
VOORSCHRIJFTEN IS VOOR
VERANTWOORDING VAN DE
BESTUURDER.

Akkoord

Een categorie selecteren
Nadat u BL op het scherm hebt aangeraakt,
worden zes onlangs geselecteerde categorieën
bijzondere locaties weergegeven.

BL

Een BL-categorie selecteren.
Het kaartscherm wordt met BL-iconen
weergegeven.
Andere categorieën
U kunt ook kiezen uit een complete lijst met BL
categorieën.
Raak Categorieënlijst aan en kies een categorie
uit de lijst.
Kaartgebied bijzondere locatie
Toont een lijst met BL binnen 32 km. Uit deze
lijst kan de gebruiker een BL kiezen.
Weergave van BL-icoon
Nadat u een categorie hebt gekozen, worden op
het kaartscherm de plaatsen van de BL’s in de
geselecteerde categorie aangeduid met een BLicoon.
Druk voor meer informatie over een bepaalde BL
op de betreffende icoon.
N.B.: BL-iconen kunnen alleen worden
weergegeven indien is ingezoomd tot 1 km.
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Volgende toets
Wanneer enkele BL’s dicht bij elkaar liggen, is
het mogelijk dat een bepaalde icoon niet kan
worden aangeraakt om meer informatie in te
winnen.
Druk op Volgende (indien geactiveerd) om een
van de iconen in een groep te selecteren en de
informatie weer te geven. Herhaal dit zo nodig
voor de andere iconen.

Menu Bestemming invoeren
Het menu toont alle methodes die voor het
instellen van een route beschikbaar zijn.
Adres

Volgende

Kruising
Bijzondere Locatie
Vorige bestemming
Kies van kaart

BL-informatie
Nadat u het BL-icoon hebt aangeraakt, wordt de
naam van de geselecteerde BL aan de bovenzijde
van het scherm weergegeven.

Geheugenplaats
Bijzondere geheugenplaats
Oprit/afrit snelweg
Postcode

BL-gegevens
Druk op Info om de gegevens van de
geselecteerde BL weer te geven. De gegevens
omvatten icoon, naam, plaats en
telefoonnummer.

Huis

Best. inv.
Bestemming invoeren
Druk op Best. inv. om de plaats van de BL als
een bestemming op te slaan. De gegevens over
de bestemming worden weergegeven ter
bevestiging van het adres, zie Bestemming
bevestigen.
Categorieën veranderen
Alle zes categorieën kunnen via het Navigatie
setup menu worden veranderd, zie Snelzoeken
bijzondere locaties.
Weergave van BL-icoon beëindigen
Raak, om de weergave van BL-iconen op de kaart
te beëindigen, het kaartscherm aan zodat extra
aanraaktoetsen verschijnen. Druk vervolgens op
BL uit.
68

BL uit

Volgende/vorige pagina
Het menu Bestemming invoeren bestaat uit twee
pagina’s.
Druk op Volgende pagina of Vorige pagina om een
menu item te selecteren, dat niet wordt
weergegeven.
Zoekgebied
Om de tijd die nodig is voor het berekenen van
een route te reduceren, is de database van de
kaart onderverdeeld in een aantal regio’s.
Wanneer een route wordt ingesteld, moet de
bestemming (of viapunt) die wordt ingevoerd in
het geselecteerde zoekgebied liggen. Zie
Zoekgebied veranderen.
Gebruik van het menu Bestemming invoeren
Het menu Bestemming invoeren wordt gebruikt
voor het invoeren van zowel een bestemming als
voor een viapunt. (Viapunten en bestemmingen
kunnen in willekeurige volgorde worden
ingevoerd.)
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Kies een item uit het menu. (Kies, bijvoorbeeld
om een bijzondere locatie als bestemming te
gebruiken, een Bijzondere Locatie.)
Zoekgebied wijzigen
Druk op Wijzigen om van zoekgebied te
veranderen.
Het huidige gebied wordt verlicht op de kaart
weergegeven en de landen die binnen het gebied
vallen worden aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. Kies uit de weergegeven lijst de
toets voor een nieuw gebied. Zie de volgende
lijst.
Het scherm geeft het nieuwe gebied verlicht
weer en de lijst met landen.

Route instellen met Adres

Wijzigen

1. Straatnaam invoeren
Nadat Adres in het menu Bestemming invoeren
is geselecteerd, worden het toetsenbord en
‘Straatnaam invoeren’ weergegeven.
Voer de gewenste straatnaam in. (Zie Tekst
invoeren.)
Druk op Lijst om de lijst met mogelijke straten
weer te geven.

Gebied

Landen

A. Oostenrijk

Oostenrijk

B. België

België

CH. Zwitserland

Zwitserland, Lichtenstein

Opmerkingen:

D. Duitsland

Duitsland

DK. Denemarken

Denemarken

1. Indien slechts één plaats wordt gevonden,
wordt deze stap overgeslagen.

E. Spanje

Spanje, Andorra

F. Frankrijk

Frankrijk, Monaco,
Andorra

I. Italië

Italië, San Marino,
Vaticaanstad

L. Luxemburg

Luxemburg

NL. Nederland

Nederland

P. Portugal

Portugal

S. Zweden

Zweden

2. Indien een groot aantal plaatsen wordt
gevonden, wordt het toetsenbord weergegeven
om de gewenste plaatsnaam in te voeren.
3. Huisnummer invoeren
Het invoerveld voor het nummer wordt
weergegeven en toont het mogelijke huisnummer
voor de geselecteerde straat.

Straatnaam invoeren

Plaats
A

B

C

D

E

F

I

J

K

L

M

N

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

–

–

&

Oth

De lijst met mogelijke straten wordt aan de hand
van de ingevoerde letters weergegeven. Kies de
gewenste straat.
2. Plaats kiezen
Het scherm toont een lijst met plaatsen waarin
de ingevoerde straatnaam voorkomt. Kies de
gewenste plaats.

GB. Groot-Brittannië Engeland, Schotland,
Wales

Straat

Lijst

Huisnr.

Huisnummer invoeren

Town
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

–

Voer het gewenste huisnummer in en druk op
Enter, zie Nummer invoeren.

Druk vervolgens op OK.
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De gegevens over de bestemming worden
weergegeven ter bevestiging van het adres, zie
Bestemming bevestigen.

Kies de gewenste plaats. Het toetsenbord en
‘Straatnaam invoeren’ worden weergegeven.

Opmerkingen:

Voer de gewenste straatnaam in, zie Tekst
invoeren.

1. Wanneer een lijst met huisnummers wordt
weergegeven, kies dan de juiste serie.

Druk op de toets Lijst.

2. Als de straat geen huisnummers heeft, of het
huisnummer niet bekend is, druk dan op Enter.
Het midden van de staat wordt als doel gebruikt.
Volgorde van Adres invoeren
In het vorige voorbeeld wordt beschreven hoe
een adres wordt ingevoerd door eerst de
straatnaam, gevolgd door de plaatsnaam en tot
slot het huisnummer te selecteren. U zult
ondervinden dat dit in de meeste gevallen de
beste methode is, maar andere methodes zijn
mogelijk.
Plaatsnaam eerst invoeren
In dit voorbeeld wordt eerst de plaatsnaam
ingevoerd.
Selecteer Adres in het menu Bestemming
invoeren. Het toetsenbord en ‘Straatnaam
invoeren’ worden weergegeven.
Druk op de toets Plaats. Het scherm toont nu 3
mogelijkheden: Willekeurige plaatsen, 5
dichtstbijzijnde plaatsen en Plaatsnaam
invoeren.
Voer de gewenste plaats- of districtsnaam in, zie
Tekst invoeren.
Druk op de toets Lijst. De lijst met mogelijke
plaatsnamen wordt weergegeven aan de hand
van de ingevoerde letters.
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De lijst met mogelijke straten wordt
weergegeven aan de hand van de ingevoerde
letters.
Kies de gewenste straat.
Het invoerveld voor het nummer wordt
weergegeven en toont het mogelijke huisnummer
voor de geselecteerde straat.
Voer het gewenste huisnummer in, zie Nummer
invoeren.
Druk op Enter.
De gegevens over de bestemming worden
weergegeven ter bevestiging van het adres.
Plaatsnamen invoeren
Wanneer de naam van een plaats in een ander
land wordt ingevoerd, moet de naam volgens de
schrijfwijze in het betreffende land worden
ingevoerd.
Toets Stadscentrum
Wanneer deze toets, die achter de plaatsnaam
wordt weergegeven, wordt ingedrukt, wordt het
centrum als bestemming gekozen.

Lijst

Toets Lijst
Deze toets wordt actief wanneer de ingevoerde
tekens nog slechts een gering aantal
mogelijkheden overlaten. (De lijst wordt
automatisch weergegeven wanneer het aantal
mogelijkheden nog slechts vier of minder is.)
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Berichten bij het invoeren van adressen
Wanneer een adres wordt ingevoerd, kan een
van de volgende berichten worden weergegeven.
1. ‘Huisnummer niet gevonden. Midden van weg
weergeven? Ja/Nee.’
2. ‘Het adres bestaat niet. Midden van deze
straat weergeven? Ja/Nee.’
3. ‘Straat in vele plaatsen gevonden. Plaatsnaam
invoeren a.u.b.’ Druk op een van de toetsen (Ja
of Nee) of voer zo nodig een plaatsnaam in.
4. ‘Kruising niet in database gevonden.’ Dit duidt
erop dat de geselecteerde wegen elkaar niet
kruisen.
Het gebruik van een geheugenplaats
Nadat Geheugenplaats in het menu Bestemming
invoeren is geselecteerd, wordt op het scherm
een lijst met opgeslagen geheugenplaatsen
weergegeven.

Werking van het navigatiesysteem
Bijzondere geheugenplaatsen
Deze kunnen tijdens het rijden als bestemming
worden ingevoerd. Het systeem kan maximaal 5
Bijzondere geheugenplaatsen opslaan.

3

4

5

GEBRUIK VAN EEN BIJZONDERE LOCATIE

De gegevens over de bestemming worden
weergegeven ter bevestiging van het adres.

Voer de gewenste naam van de BL in. Zie Tekst
invoeren.

Opmerkingen:

Druk op Lijst om de lijst met overeenkomende
bijzondere locaties weer te geven.
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N.B.: Wanneer geen huisadres is ingevoerd, kan
deze functie niet worden gekozen.

Kies het gewenste item.

2. Wanneer u op Icoon sorteert, worden de
iconen weergegeven in de volgorde waarin de
iconen op het scherm verschijnen (van links
naar rechts, bovenste rij het eerst).

1

Gebruik van het huisadres
Nadat u Huis in het menu Bestemming invoeren
hebt geselecteerd, wordt een route berekend
naar het opgeslagen huisadres. De locatie van het
huisadres wordt weergegeven en op het scherm
verschijnt ‘Route berekenen’.

Zoeken met Naam van BL
Nadat Bijzondere Locatie in het menu
Bestemming invoeren is geselecteerd, worden
het toetsenbord en ‘Naam van BL invoeren’
weergegeven.

1. U kunt de lijst sorteren op Datum, Naam,
Afstand of Icoon door op de betreffende toets te
drukken.

Bijzondere geheugenplaatsen

Lijst

Kies de gewenste BL. De locatie van de BL wordt
op de kaart weergegeven.
N.B.: Wanneer de naam van de BL te veel
overeenkomsten in de lijst heeft, probeer dan
eerst de plaatsnaam in te voeren.
Wanneer u de naam van de gewenste BL niet
weet, selecteer dan eerst een BL-categorie. Deze
methodes worden als volgt omschreven.
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Zoeken met Plaatsnaam
Wanneer als eerste een plaatsnaam wordt
ingevoerd, behoren de weergegeven bijzondere
locaties tot die plaats.
Druk op Plaats in het scherm Naam van BL
invoeren. Op het scherm wordt nu ‘Plaatsnaam
invoeren’ weergegeven.
Voer de gewenste plaatsnaam in. Zie Tekst
invoeren.
Druk op Lijst om de lijst met mogelijke plaatsen
weer te geven.
Kies de gewenste plaats. Het scherm Naam van BL
invoeren verschijnt weer.
Voer de gewenste naam van de BL in. Zie Zoeken
met BL.
Zoeken met Categorie
Wanneer als eerste een BL-categorie wordt
ingevoerd, behoren de weergegeven bijzondere
locaties tot die categorie.
Druk op Categorie in het scherm Naam van BL
invoeren. Het scherm toont de lijst met de
belangrijkste BL-categorieën.
Kies de gewenste categorie. Het scherm toont nu de
lijst met subcategorieën onder de hoofdcategorie.
Selecteer de gewenste subcategorie. Het scherm
Naam van BL invoeren verschijnt weer.
Voer de gewenste naam van de BL in.

Werking van het navigatiesysteem
Plaats gevolgd door Categorie
In dit voorbeeld is de volgorde: Plaats, gevolgd
door de Categorie en vervolgens de BL-naam.

Plaats

Druk op Plaats in het scherm Naam van BL
invoeren.
Voer de gewenste plaatsnaam in. Het scherm
Naam van BL invoeren verschijnt weer.
Druk op Categorie in het scherm Naam van BL
invoeren.
Selecteer de gewenste categorie en subcategorie.
Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt
weer.
Voer de gewenste naam van de BL in.
Categorie gevolgd door Plaats
In dit voorbeeld is de volgorde: categorie,
gevolgd door plaats en vervolgens de BL-naam.

Categorie

Druk op Categorie in het scherm Naam van BL
invoeren.
Selecteer de gewenste categorie en subcategorie.
Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt
weer.

Plaats

Druk op Plaats in het scherm Naam van BL
invoeren. Op het scherm wordt nu ‘Plaatsnaam
invoeren’ weergegeven.
Voer de gewenste plaatsnaam in. Het scherm
Naam van BL invoeren verschijnt weer.
Voer de gewenste naam van de BL in.

ANDERE ZOEKMETHODES
De voorbeelden op de vorige pagina tonen drie
basismethodes voor het zoeken in de BL-database,
d.w.z. alleen op BL-naam, plaats voor BL-naam en
categorie voor BL-naam.
U kunt het zoeken zelfs nog verder verfijnen, zoals
in de volgende voorbeelden is toegelicht.
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Stadscentra
De database van de BL bevat ook stadscentra. Ga
als volgt te werk om een stadscentrum te
selecteren.

Categorieën/subcategorieën
De BL-database is onderverdeeld in een aantal
categorieën. Elke hoofdcategorie is verder
onderverdeeld in een aantal subcategorieën.

Kies eerst Stadscentrum als BL-categorie (Anders
> Stadscentrum), vul daarna de plaatsnaam in het
Naamveld in (selecteer niet het scherm Invoeren
Plaatsnaam).

De eerste invoer in de subcategorie in de lijst
Restaurants is ‘Alle’. Hiermee selecteert u alle
subcategorieën van Restaurant.

Druk op Lijst om de lijst met mogelijke
overeenkomsten weer te geven.

Zoekgebied
Wanneer u in de database zoekt, wordt alleen
naar bijzondere locaties in het huidige zoekgebied
gezocht, behalve voor de subcategorieën
gemarkeerd met ‘Alle zoekgebieden’.

Selecteer voor het stadscentrum het veld met
alleen de plaatsnaam. De kaart met het
stadscentrum wordt weergegeven.
N.B.: In sommige gevallen wordt meer dan één
stadscentrum in de lijst weergegeven.
Lijst met bijzondere locaties (BL)
Het scherm toont de lijst met bijzondere locaties
die in de database is gevonden.
Kies de gewenste BL. De locatie van de
geselecteerde BL wordt op de kaart weergegeven.
N.B.: Sommige vermeldingen in de lijst kunnen
worden gevolgd door een subvermelding.
BL-gegevens
Druk op Info op het kaartscherm om de gegevens
van een geselecteerde BL te bekijken. De gegevens
omvatten icoon, naam, plaats en telefoonnummer.
Lijst sorteren
De lijst kan op Naam of Afstand worden
gesorteerd.
Druk op de gewenste toets om de lijst te sorteren.
N.B.: Wanneer de lijst op afstand wordt
gesorteerd, wordt de afstand in rechte lijn tot de
actuele plaats van de auto weergegeven.
78

Een vorige bestemming gebruiken
Nadat Vorige bestemming in het menu
Bestemming invoeren is geselecteerd, wordt op
het scherm een lijst met opgeslagen vorige
bestemmingen weergegeven.
Kies het gewenste item.
De gegevens over de bestemming worden
weergegeven ter bevestiging van het adres.
Vorig vertrekpunt
Wanneer de toets Vorig vertrekpunt wordt
ingedrukt wordt de locatie, die is gebruikt als
bestemming voor uw laatste reis, als vertrekpunt
gebruikt, ongeacht of u met begeleiding heeft
gereden of niet.
Een postcode gebruiken
Nadat Postcode in het menu Bestemming
invoeren is geselecteerd, worden het toetsenbord
en ‘Postcode invoeren’ weergegeven.
Voer de postcode in en druk op OK. Het midden
van het postcodegebied wordt weergegeven.
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Een kaartlocatie gebruiken
Nadat u in het menu Bestemming invoeren Kies
van kaart hebt gekozen, toont het kaartscherm
de huidige locatie van de auto.
Scroll de kaart tot de gewenste locatie zich onder
het kruisteken bevindt. De locatie kan worden
opgeslagen als bestemming of viapunt.
Een op- of afrit van een snelweg gebruiken

Werking van het navigatiesysteem
Een kruispunt gebruiken
1. Eerst straatnaam invoeren
Deze functie kan worden gebruikt voor lokale
kruispunten, niet belangrijke hoofdwegen
(gebruik Kruispunt snelweg).
Nadat Kruispunt in het menu Bestemming
invoeren is geselecteerd, worden het
toetsenbord en ‘Eerst straatnaam invoeren’
weergegeven.

1. Naam van snelweg invoeren
Nadat Oprit/Afrit snelweg in het menu
Bestemming invoeren is geselecteerd, worden
het toetsenbord en ‘Naam snelweg invoeren’
weergegeven.

Voer de naam van de eerste straat in en druk op
Lijst. De lijst met mogelijke straten wordt aan de
hand van de ingevoerde letters weergegeven.

Voer de naam van de snelweg in en druk op Lijst.
De lijst met mogelijke snelwegen wordt aan de
hand van de ingevoerde tekens weergegeven.
Kies de gewenste snelweg.

2. Tweede straatnaam invoeren
Het toetsenbord wordt weergegeven met de
naam van de eerste straat en ‘Tweede
straatnaam invoeren’.

N.B.: Om nummers aan de naam van de snelweg
toe te voegen, drukt u op Sym. om bijzondere
lettertekens in te voeren.

Voer de naam van de tweede straat in en druk op
Lijst. De lijst met mogelijke straten wordt aan de
hand van de ingevoerde letters weergegeven.

Kies de gewenste straat.

Kies de gewenste straat.
2. Oprit/afrit snelweg selecteren
Druk op Oprit wanneer u de snelweg bij dit
knooppunt wilt oprijden.
Druk op Afrit wanneer u de snelweg bij dit
knooppunt wilt verlaten.
3. Knooppunt selecteren
Het scherm toont de lijst met op- of afritten van
de snelweg.

3. Plaats kiezen
Het scherm toont een lijst met plaatsen waarin
het geselecteerde kruispunt voorkomt.
Kies de gewenste plaats.
De gegevens over de bestemming worden
weergegeven ter bevestiging van het adres.

Kies de op- of afrit. De gegevens over de
bestemming worden weergegeven ter
bevestiging van het adres.
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Menu Opgeslagen locaties
In het bovenste deel van het menu worden
diverse typen van opgeslagen locaties
weergegeven:
Geheugenplaatsen

Werking van het navigatiesysteem
Geheugenplaatsen
1. Toevoegen
Nadat op Toevoegen is gedrukt, wordt het menu
Geheugenplaats weergegeven.

Te vermijden gebied

Kies het menu item dat u wenst te gebruiken.
Voer de gegevens in of selecteer de gewenste
gegevens. De nieuwe plaats wordt aan de lijst
met geheugenplaatsen toegevoegd.

Bestemming en viapunt

Opmerkingen:

Vorige bestemming

1. Het menu Geheugenplaats opslaan wordt op
dezelfde wijze gebruikt als het menu
Bestemming invoeren.

Bijzondere geheugenplaats
Huis

Berekenen
Kies het gewenste type opgeslagen locatie. In het
onderste deel van het scherm wordt het huidige
aantal opgeslagen locaties van het geselecteerde
type/ maximum aantal weergegeven.
Acties opgeslagen locaties
De vier aanraaktoetsen (Toevoegen, Lijst,
Wissen, Alles wissen) werken voor alle typen
opgeslagen locaties op dezelfde wijze.
Druk zo nodig op de Actie toets. Deze acties
worden voor elk type opgeslagen locatie op de
volgende pagina’s beschreven.
N.B.: Wanneer een actie voor de door u gekozen
opgeslagen locatie niet beschikbaar is, druk dan
op de donkere toets. Bijvoorbeeld wanneer reeds
een huisadres is opgeslagen, kan er geen meer
worden toegevoegd.
Berekenen
Zo nodig kan de nieuwe route worden berekend.
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Toevoegen

2. Selecteer, om een nieuwe geheugenplaats te
identificeren, deze uit de lijst, druk op Naam en
voer de gewenste naam in.
2. Lijst
Nadat op Lijst is gedrukt, verschijnt een lijst met
opgeslagen geheugenplaatsen met aan de
bovenzijde van het scherm ‘Plaatsen bewerken’.

Lijst

Selecteer een plaats om de gegevens ervan te
bekijken.
Lijst sorteren
Druk op de gewenste toets om de lijst te sorteren
(Datum, Naam of Icoon).
Opmerkingen:
1. Wanneer de lijst op Afstand wordt gesorteerd,
worden de plaatsen weergegeven in volgorde van
afstand tot de huidige locatie.
2. Wanneer u op Icoon sorteert, worden de
iconen weergegeven in de volgorde waarin de
iconen op het scherm verschijnen (van links naar
rechts, bovenste rij het eerst).
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TE VERMIJDEN GEBIED

3. Locatiegegevens
De locatiegegevens omvatten icoon, naam, plaats
en telefoonnummer.

Alles wissen
Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op het
scherm ‘Alle geheugenplaatsen wissen? Ja/Nee’.

Selecteer de betreffende toets om van locatie te
veranderen of om zo nodig gegevens in te
voeren.

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm
verschijnt kort ‘Alle geheugenplaatsen gewist’.

4. Lijst met iconen
Nadat u op Icoon hebt gedrukt, verschijnen de
15 normale iconen en drie geluidsiconen. Druk
op de betreffende icoon om deze te selecteren.

HUIS
Toevoegen
Nadat op Toevoegen is gedrukt, wordt het menu
Huisadres instellen weergegeven.

Normaal icoon
Dit is de icoon die op de kaart wordt
weergegeven om de locatie van de
geheugenplaats weer te geven. Hij vervangt het
standaard symbool, dat wordt gebruikt wanneer
de plaats wordt opgeslagen.

Voer de gegevens in of selecteer de gewenste
gegevens. Het huisadres is nu opgeslagen.
N.B.: Het menu Huisadres instellen wordt op
dezelfde wijze gebruikt als het menu Bestemming
invoeren. Raadpleeg voor meer informatie het menu
Bestemming invoeren.
Lijst
Nadat op Lijst is gedrukt, verschijnt het
kaartscherm en worden de locatie en het
opgeslagen huisadres weergegeven.

Wissen

Rol de kaart om de gewenste locatie aan te passen.
Druk op OK om door te gaan.

OK

Wissen
Op het scherm verschijnen de locatie van het
huidige huisadres en ‘Deze geheugenplaats wissen?
Ja/Nee’.

Wissen

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm
verschijnt kort ‘Huisadres gewist’.
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Toevoegen

Kies het menu item dat u wenst te gebruiken.

Geluidsicoon
Wanneer een geluidsicoon wordt geselecteerd,
klinkt een gongsignaal wanneer de auto de
geheugenplaats op de kaart nadert.
Wissen
Nadat op Wissen is gedrukt, verschijnt een lijst
met geheugenplaatsen met aan de bovenzijde
van het scherm ‘Plaatsen wissen’. Kies de plaats
die moet worden gewist. Het scherm toont de
gegevens van de geselecteerde plaats en ‘Deze
geheugenplaats wissen? Ja/Nee’. Druk op Ja om
dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort
‘Geheugenplaats gewist’.

Alles wissen

Ja
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Alles wissen
De toets Alles wissen kan niet worden gebruikt om
het huisadres te wissen.

Werking van het navigatiesysteem
Alles
wissen

TE VERMIJDEN GEBIED
Toevoegen
Nadat op Toevoegen is gedrukt, wordt het menu Te
vermijden gebied weergegeven. Kies het menu item
dat u wenst te gebruiken. Voer de gegevens in of
selecteer de gewenste gegevens. Het nieuwe gebied
wordt aan de lijst met te vermijden gebieden
toegevoegd.

Toevoegen

Op het scherm verschijnt ‘Deze vorige
bestemming wissen? Ja/Nee’. Druk op Ja om dit
te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort
‘Vorige bestemming gewist’.
Alles wissen
Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op
het scherm ‘Alle vorige bestemmingen wissen?
Ja/Nee’.

Opmerkingen:

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm
verschijnt kort ‘Alle vorige bestemmingen
gewist’.

1. Het menu Te vermijden gebied wordt op dezelfde
wijze gebruikt als het menu Bestemming invoeren.
Raadpleeg voor meer informatie het menu
Bestemming invoeren. Wanneer een te vermijden
gebied wordt toegevoegd, is het mogelijk met de
vergrotings-/ verkleiningstoetsen het gebied te
vergroten/verkleinen.

Wissen

Ja

Alles
wissen

Ja

VORIGE BESTEMMING
Toevoegen
De toets Toevoegen kan niet voor vorige
bestemmingen worden gebruikt. Deze worden
automatisch toegevoegd aan de lijst met vorige
bestemmingen wanneer de bestemming wordt
bereikt.

2. Onder sommige omstandigheden is het niet
mogelijk alle geselecteerde gebieden te vermijden
om een geschikte route te kunnen berekenen.
Lijst
Nadat op Lijst is gedrukt, wordt de lijst met te
vermijden gebieden weergegeven. Kies het
gewenste item.

Wissen
Nadat op Wissen is gedrukt, verschijnt een lijst
met vorige bestemmingen met aan de bovenzijde
van het scherm ‘Vorige bestemmingen wissen’.
Kies de plaats die moet worden gewist.

Toevoegen

Lijst
Lijst
De toets Lijst kan niet voor vorige bestemmingen
worden gebruikt. Deze kunnen alleen worden
bekeken met de toets Wissen.

Het kaartscherm wordt weergegeven en toont de
plaats en het adres van het geselecteerde gebied.

Lijst

Druk op de vergrotings-/ verkleiningstoets om de
afmetingen van het gebied bij te stellen.
Laat de kaart zo nodig rollen om de omvang van het
gebied bij te stellen.
Druk op OK wanneer dit heeft plaatsgevonden.
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Wissen
Nadat op Wissen is gedrukt, verschijnt een lijst
met vorige bestemmingen met aan de bovenzijde
van het scherm ‘Vorige bestemmingen wissen’.
Kies de plaats die moet worden gewist.
Op het scherm verschijnt ‘Deze vorige
bestemming wissen? Ja/Nee’. Druk op Ja om dit
te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort
‘Vorige bestemming gewist’.
Alles wissen
Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op
het scherm ‘Alle vorige bestemmingen wissen?
Ja/Nee’.
Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm
verschijnt kort ‘Alle vorige bestemmingen gewist’.
BESTEMMING EN VIAPUNTEN
(TUSSENSTOPS)
Toevoegen
Nadat op Toev. is gedrukt, wordt het menu Best.
& Viapunt opsl. weergegeven.
Kies het menu item dat u wenst te gebruiken.
Voer de gegevens in of selecteer de gewenste
gegevens.
Wanneer een bestemming werd ingevoerd, wordt
deze als huidige bestemming opgeslagen.
Wanneer een viapunt werd ingevoerd, wordt deze
aan de lijst viapunten toegevoegd.
Opmerkingen:
I. Het menu Best. & Viapunt opsl. wordt op
dezelfde wijze gebruikt als het menu Bestemming
invoeren.
2. Het menu Best. & Viapunt opsl. wordt gebruikt
nadat een bestemming of viapunt voor de eerste
keer met behulp van het menu Bestemming
invoeren is ingevoerd.
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Wissen

Ja

Alles
wissen

Ja

Lijst
Nadat op Lijst is gedrukt, toont de lijst de
opgeslagen viapunten en de bestemming (indien
ingevoerd). Het eerste viapunt dat wordt bezocht
staat onderin de lijst en de bestemming bovenin.

Lijst

Selecteer een plaats om de locatie op de kaart
ervan te bekijken.
Op de kaart worden de locatiegegevens van het
geselecteerde viapunt (of de bestemming) aan
de bovenzijde van het scherm weergegeven. Laat
de kaart zo nodig rollen om het viapunt (of de
bestemming) bij te stellen. Druk op OK wanneer
dit heeft plaatsgevonden.

OK

Volgorde van de viapunten (tussenstops)
Zo nodig kan de volgorde van de viapunten die
worden bezocht worden gewijzigd.
Druk op de toets Volg. wijz. Druk één voor één
bij de viapunten de toets in om de nieuwe
volgorde vast te leggen; begin met het eerst te
bezoeken viapunt. Druk op OK wanneer dit heeft
plaatsgevonden.
Druk op de toets Plaats wijz. Om naar het vorige
scherm terug te keren.
Wissen
Nadat op Wissen is gedrukt, wordt de lijst met
opgeslagen viapunten en de bestemming (indien
ingevoerd) weergegeven en verschijnt ‘Best. &
Viapt wissen’ aan de bovenzijde van het scherm.
Kies de plaats die moet worden gewist. Op het
scherm verschijnt ‘Bestemming wissen? Ja/Nee’
of ‘Dit viapunt wissen? Ja/Nee’. Druk op Ja om dit
te bevestigen.

Wissen

Ja

Op het scherm verschijnt kort ‘Bestemming
gewist’ of Viapunt gewist’.
N.B.: Met de toets Wissen wordt de bestemming
niet gewist.
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Alles wissen
Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op
het scherm ‘Alle viapunten wissen? Ja/Nee’. Druk
op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm
verschijnt kort ‘Alle viapunten gewist’.

ROUTE BEREKENEN EN BEGELEIDING

3. Route bevestigen
Nadat de route is berekend, toont het scherm de
complete route met een weergave van de totale
afstand en de berekende reistijd aan de
bovenzijde van het scherm. Maximaal worden
drie mogelijke routes berekend. Wanneer in de
route gebruik wordt gemaakt van een veerboot,
verschijnt het symbool van een veerboot. Druk
op Volgende om een alternatieve route weer te
geven.

Route berekenen

Druk op Wijz. route om route-instellingen te
veranderen.

Alles
wissen

N.B.: Met de toets Alles wissen wordt de
bestemming niet gewist.

Druk op Best. om de locatie als bestemming op
te slaan.
Druk op Viapt. om hem als viapunt op te slaan.

N.B.: Er wordt slechts één route berekend
wanneer in de route viapunten zijn opgenomen
of wanneer de route langer is dan 1000 km.

Best.
Viapt.
Wijzigen

Route-instellingen
Druk op Wijzigen om de route-instellingen te
veranderen.
2. Route berekenen
Nadat de bestemming (of laatste viapunt) is
opgeslagen, verschijnt op het kaartscherm ‘Route
berekenen’ terwijl de route wordt berekend.

Wijz. route

Druk op Start (of begin te rijden) om de route te
accepteren.

1. Bestemming bevestigen
Nadat u een adres hebt ingevoerd of een locatie
op de kaart hebt opgezocht, toont het
kaartscherm de locatie. De adresgegevens
worden aan de bovenzijde van het scherm
weergegeven. Het adres kan worden opgeslagen
als bestemming of viapunt.
Rol zo nodig de kaart om de gewenste locatie aan
te passen.

Volgende

VIAPUNTEN (TUSSENSTOPS) OPSLAAN

Viapt.
1. Eerste viapunt
Nadat voor het eerst op Viapt. op het scherm
Bestemming bevestigen is gedrukt, wordt het
ingevoerde adres als eerste viapunt opgeslagen
en wordt de Route informatie op het scherm
weergegeven. Op het scherm zijn ook gegevens
over de bestemming (indien ingevoerd) te zien.

Best. inv.

Druk, om een ander viapunt (of de bestemming)
in te voeren op Best. inv. Het menu Bestemming
invoeren wordt weergegeven.
Wijz. route

Druk op Wijz. route om route-instellingen te
veranderen.
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2. Extra viapunten
Nadat nogmaals Viapt. op het scherm
Bestemming bevestigen is geselecteerd, wordt
het scherm Viapunt toev. weergegeven. Dit
scherm geeft de reeds ingevoerde viapunten en
de bestemming (indien ingevoerd) weer.
Kies de gewenste locatie uit de lijst voor het
viapunt dat u wenst toe te voegen en druk op de
betreffende toets Toevoegen

Werking van het navigatiesysteem
ROUTEBEGELEIDING

Viapt.

Toevoegen

Het Route informatiescherm wordt opnieuw
weergegeven en laat het aantal ingevoerde
viapunten zien. Via dit scherm kan een ander
viapunt of de bestemming worden ingevoerd of
kan de routeberekening worden gestart.
Locatie op de kaart
Druk op de betreffend Kaart toets om de locatie
van een viapunt of de bestemming op de kaart te
zien.

Dit scherm toont nu de gegevens over de
bestemming en het aantal ingevoerde viapunten.

Berekenen

Druk op Berekenen om de berekening te starten.

Best. inv.

Wanneer de bestemming is ingevoerd wordt,
nadat op Best. op het scherm Bestemming
bevestigen is gedrukt, de route berekend.
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Begeleiding volgen
Nadat u op Start hebt gedrukt, verschijnt de eerste
kaart en wordt de begeleiding weergegeven. De route
wordt helder verlicht weergegeven, de naam van de
straat waarop u rijdt verschijnt in het tekstvak aan de
onderzijde van het scherm. Rij weg, volg de
stembegeleiding van het systeem. Blijf de
stembegeleiding volgen tot het einde van de route is
bereikt. De aanraaktoetsen, typen
begeleidingsschermen en andere
begeleidingsfuncties worden op de volgende pagina’s
beschreven.

Start

Maateenheden
Afstanden worden op het scherm weergegeven en
door de stembegeleiding gemeld in hetzij Engelse
eenheden (mijlen) of metrische eenheden
(kilometers en meters).

3. Route berekenen
Wanneer de bestemming is ingevoerd en het
laatste viapunt is opgeslagen, kan via het Route
informatiescherm de berekening van de route
worden gestart.

N.B.: Wanneer de bestemming nog niet werd
ingevoerd, druk dan op Best. inv.

WAARSCHUWING!
Bedien of kijk alleen naar het systeem wanneer de verkeerssituatie
dit toelaat

Tijd/afstand tot bestemming
Tijdens het rijden met begeleiding worden de
geschatte tijd (indien geselecteerd) en de resterende
afstand tot het einde van de route op het scherm
weergegeven. Wanneer u de route verlaat, voordat de
auto het einde van de helder verlichte route heeft
bereikt, en tijdens het opnieuw berekenen van de
route, worden de hemelsbrede afstand tot de
bestemming en de richting weergegeven.
Tussenstops
Wanneer met begeleiding wordt gereden kan de reis
worden onderbroken zonder dat dit invloed heeft op
de opgeslagen route. Wanneer de reis wordt
vervolgd, wordt de routebegeleiding automatisch
hervat.
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Werking van het navigatiesysteem
Volledige route weergeven
Het kaartscherm kan de volledige route
weergeven. Dit kunt u selecteren vanuit het
menu Route opties, zie Volledige route
weergeven. Via dit scherm kunnen het laatste
deel van de route en de lijst met afslagen worden
gekozen.
Te vermijden plaatsen en gebieden
Op ieder willekeurig moment terwijl een route
actief is, kunt u een plaats selecteren die op de
huidige route moet worden vermeden. Deze
plaats kan zo nodig worden vergroot tot een te
vermijden gebied. Wanneer de route opnieuw
wordt berekend, worden de geselecteerde
plaatsen of gebieden vermeden (indien mogelijk).
Te vermijden gebieden kunnen ook zodanig
worden ingesteld dat zij permanent bij alle
routeberekeningen worden vermeden.
Reisbegeleiding
Wanneer de auto de bestemming bereikt, toont
het scherm de locatiegegevens van de
bestemming. Dit wordt door de begeleidingsstem
bevestigd. Het systeem is nu gereed op opnieuw
te worden gebruikt.
Automatische nieuwe routebepaling
Wanneer bij ingeschakelde begeleiding de auto
van de route afwijkt, wordt automatisch een
nieuwe route berekend. Terwijl de route opnieuw
wordt berekend, verschijnt op het scherm ‘Route
berekenen’ en worden de tijd en afstand tot de
bestemming vervangen door een hemelsbrede
afstand en tijd.
N.B.: Wanneer de auto zich binnen 400 meter van
de bestemming of het volgende viapunt bevindt,
wordt de route niet opnieuw berekend.
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Werking van het navigatiesysteem
Viapunten (tussenstops)
Wanneer de auto een viapunt bereikt, verschijnt
op het scherm ‘U hebt uw viapunt bereikt’.
Wanneer de reis wordt hervat, wordt de
routebegeleiding automatisch voortgezet, hetzij
tot het volgende viapunt hetzij tot de
eindbestemming.
Nadat u viapunten hebt bezocht (of de route
geannuleerd), worden deze uit de lijst met
viapunten gewist.
N.B.: Wanneer viapunten worden ingevoerd,
worden deze automatisch aan de lijst met
eerdere bestemmingen toegevoegd.
AANRAAKTOETSEN
De aanraaktoetsen worden als volgt op het
begeleidingsscherm weergegeven.
Toets Begeleidingsscherm
Projecteert het begeleidingsscherm over het
symbool voor de volgende afslag.
Toets Afslagsymbool
Projecteert het symbool voor de volgende afslag
over het begeleidingsscherm.
Kaartrichtingtoetsen
Met deze toetsen kiest u de gewenste richting
van de wegenkaart (noorden of auto rijdt naar de
bovenzijde van het scherm). De actuele keuze
wordt op de kaart weergegeven.
In- en uitzoomen
Kies de gewenste schaal door op één van de
pijlen te drukken. De huidig gekozen schaal
wordt weergegeven.

N

10 m
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Werking van het navigatiesysteem

Werking van het navigatiesysteem
SCHERMTYPEN

EXTRA AANRAAKTOETSEN
Deze toetsen worden weergegeven nadat u het
kaartscherm hebt aangeraakt.
Wijz. route toets
Selecteert het Routeopties menu waarmee de
routecriteria kunnen worden gewijzigd.
Best. inv. toets
Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als
bestemming op. (Wordt weergegeven in plaats
van de Wijz. Route toets, nadat het scherm
tweemaal binnen vijf seconden is aangeraakt.)
Opslaan toets
Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als
geheugenplaats op.
BL toets
Schakelt de functie ‘Snelzoeken bijzondere
locaties’ in om BL-iconen op de kaart weer te
geven

Kaartscherm
Er zijn twee typen kaartschermen beschikbaar:
Gedeeld scherm en volledig scherm.
Wijz. route

Kies, om een optie te selecteren, Displayopties in
het navigatiemenu.

Best. inv.

Gedeeld scherm
Wanneer gedeeld scherm is ingesteld, overlapt
het kaartscherm altijd het begeleidingsscherm
wanneer een route wordt ingesteld.

Opslaan

BL

Volledig scherm
Wanneer volledig scherm is ingesteld, toont het
scherm gewoonlijk de kaart; het symbool voor de
volgende afslag wordt in de rechter bovenhoek
weergegeven.
Vóór elk afslagpunt wordt het overlappende
begeleidingsscherm automatisch weergegeven.
(Het overlappende scherm kan ook met de hand
worden weergegeven door de toets
Begeleidingsscherm aan te raken.)

Volledige route weergeven
De toets Toon volledige route wordt
weergegeven wanneer een route is ingesteld.
Huis toets
Activeert een route naar huis. (Wordt alleen
weergegeven wanneer het huisadres is
ingevoerd.)
N.B.: Wanneer de Best. inv. toets of de Huis
toets wordt ingedrukt, wordt de actuele route
geannuleerd en een nieuwe route berekend.
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Werking van het navigatiesysteem
Begeleidingsscherm
Het begeleidingsscherm wordt altijd
weergegeven wanneer de optie Gedeeld scherm
is geselecteerd en wordt ook weergegeven
wanneer deze handmatig wordt gekozen terwijl
Volledig scherm is geselecteerd.
Er zijn twee begeleidingsschermen beschikbaar;
het scherm met afslagpijlen en met de lijst met
afslagen.
Kies, om een optie te selecteren, Displayopties in
het navigatiemenu.
Wanneer het scherm met Afslagpijlen is gekozen,
toont het begeleidingsscherm vóór elke afslag
het schema van de volgende afslag.
Scherm met Lijst met afslagen
Wanneer de Lijst met afslagen is ingesteld, geeft
het overlappende begeleidingsscherm het
actuele deel van de lijst met afslagen weer. Vóór
elk manoeuvrepunt wordt de grafische weergave
van de volgende afslag weergegeven.
Helderheid/contrast
Raak de toets Helderheid/contrast aan om de
helderheid of het contrast van het beeldscherm
in te stellen.
U kunt kiezen uit instellingen voor overdag,
nacht en schemering. De helderheid en het
contrast kunnen worden ingesteld met de +/toetsen.
Druk na het instellen op Terug om naar het
vorige scherm terug te keren.

Informatie over de veiligheid
Wees zo goed de volgende
veiligheidsmaatregelen te lezen en ze op te
volgen. Wanneer u dit nalaat wordt de kans op
een aanrijding en van lichamelijk letsel
verhoogd. Ford Motor Company is niet
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het
niet opvolgen van deze richtlijnen.
Probeer het systeem niet te repareren of te
wijzigen. Neem contact op met uw Ford dealer.
De bestuurder mag tijdens het rijden geen
gecompliceerde handelingen voor het bedienen
van het navigatiesysteem uitvoeren. Houd uw
aandacht volledig bij het verkeer. Parkeer uw
auto op een veilige plaats naast de weg voordat
u gecompliceerde handelingen verricht.
Laat, om te voorkomen dat de accu wordt
ontladen, de motor draaien wanneer het
systeem voor langere tijd bij stilstaande auto
wordt gebruikt.
Zet het contact niet aan en start de motor niet
terwijl de software wordt geüpdatet.
Oefen geen overmatige druk uit op het
beeldscherm.
Het navigatiesysteem vervangt uw eigen oordeel
niet.
Aanbevelingen gaan niet boven lokale
verkeersregels of veilig weggedrag.
Volg geen suggesties wanneer deze onveilige of
verboden handelingen tot gevolg hebben, u in
een onveilige situatie kunnen brengen of u naar
een gebied leiden die u als onveilig beschouwt.
Bestuurders moeten tijdens het rijden niet op
beeldschermen vertrouwen.
Laat de stem u begeleiden. Wanneer het niet
noodzakelijk is naar het beeldscherm te kijken,
houd dan uw aandacht bij de weg.
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Informatie over de veiligheid
Gebruik het navigatiesysteem niet om
hulpdiensten te lokaliseren.
Om veiligheidsredenen mag de bestuurder het
systeem alleen programmeren wanneer de auto
stilstaat. Bepaalde functies werken daarom niet
wanneer de auto in beweging is.
De DVD met de database voor de kaartschermen
bevat geen informatie over omleidingen,
afsluitingen, wegwerkzaamheden, wegconditie,
zoals oneffen wegdek, hellingen,
hellingspercentages, gewichts- of
hoogtebeperkingen, filevorming, weersinvloeden
en dergelijke.
Gebruik het systeem zo efficiënt en veilig
mogelijk, schaf een nieuwe versie van de kaartDVD aan zodra deze beschikbaar komt.
Tijd en afstand tot de bestemming
Wanneer een route wordt berekend, worden de
geschatte tijd om de route af te leggen en de
totale afstand tot de bestemming bepaald.
De tijd is gebaseerd op de ingestelde
rijsnelheden voor de betreffende typen wegen
(stadsverkeer, hoofdwegen en snelwegen).
De afstand is gebaseerd op de ingestelde
routecriteria, bijvoorbeeld minimaal gebruik van
tolwegen.
Tijdens het rijden met begeleiding worden de
geschatte tijd (indien geselecteerd) en de
resterende afstand tot het einde van de route op
het scherm weergegeven.
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Aanwijzingen en tips
Talen en maateenheden
De schermteksten en de stembegeleiding zijn in
een aantal talen beschikbaar.
Afstanden die op het scherm worden
weergegeven en door de stem worden gemeld
zijn in hetzij Engelse eenheden (mijlen) of in
metrische eenheden (kilometers en meters).
Alternatieve routes
Tijdens het berekenen van een route worden
maximaal drie mogelijke routes berekend.
De eerste route die wordt berekend maakt
gebruik van de ingestelde routecriteria.
De tweede route maakt ook gebruik van de
routecriteria, met uitzonderling dat voor
Minimum tijd / Afstand de alternatieve instelling
wordt gebruikt.
Bijvoorbeeld wanneer Minimum tijd is
geselecteerd, dan wordt de tweede route
berekend op basis van Minimum tijd met de
overige geselecteerde instellingen.
Voor de derde route tracht het systeem een
ander alternatief te vinden met behulp van
andere combinaties van de ingestelde criteria.
Wanneer geen geschikt alternatief mogelijk is,
worden alleen de eerste en tweede route
weergegeven.
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Aanwijzingen en tips
Lijsten met plaatsnamen
Nadat een straatnaam is ingevoerd, worden de
plaatsen met een dergelijke straatnaam
weergegeven die in de database zijn gevonden.
Elke naam omvat een deel of alles van de
volgende gegevens: districtsnaam, plaatsnaam en
land.
Weergave van kruispunten
Gecompliceerde kruispunten kunnen soms in
vereenvoudigde vorm worden weergegeven.
Sommige kleine rotondes worden niet
weergegeven.
Kaart DVD’s
Alle Europese landen waarvoor het systeem
geschikt is, staan op de meegeleverde DVD.
Zie voor de lijst met landen Zoekgebied wijzigen.

Verzorging en onderhoud
ATTENTIE / WAARSCHUWING!
KANS OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK
Maak geen onderdelen van het
navigatiesysteem open. Er kan geen garantie
worden gegeven op uitrusting welke niet in de
auto aanwezig was ten tijde van aflevering of
welke niet door een Ford dealer zijn geleverd.
WAARSCHUWING!
Verwijder het navigatiesysteem (of de
achterzijde ervan) niet om de kans op een
elektrische schok te verkleinen.
In het systeem bevinden zich geen door
de gebruiker vervangbare onderdelen.
Laat het onderhoud over aan
gekwalificeerd personeel.
De bliksemschicht in een gevarendriehoek is
bedoeld om de gebruiker te attenderen op niet
geïsoleerde delen die een ‘gevaarlijke spanning’
voeren die zich in de systeemkast bevinden en
een voldoende sterk magnetisch veld kunnen
opwekken waardoor de kans op elektrische
schokken aanwezig is.
WAARSCHUWING: STEL DEZE UNIT NIET
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM
BRAND OF SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
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Verzorging en onderhoud
ONDERHOUD VAN HET SYSTEEM EN DE
DVD
Stel de DVD’s niet langdurig aan direct
zonlicht of hitte bloot.
Houd de DVD’s altijd bij de rand of in het
midden vast om vervuiling te voorkomen;
belemmer de beweging tijdens het aanbrengen
en uitwerpen niet. Na gebruik moeten de DVD’s
uit de unit worden genomen en in het originele
doosje worden bewaard; stel ze niet aan hitte
bloot om te voorkomen dat de DVD’s worden
beschadigd of vervormd en stof en vuil zich
kunnen afzetten.
Vervuilde DVD’s moeten voor gebruik worden
gereinigd.
Het schrijven op DVD’s of het aanbrengen van
een etiket wordt afgeraden.
Vocht of temperatuurwisselingen kunnen
tijdelijke leesfouten tot gevolg hebben.
Leesproblemen veroorzaakt door vuil op de
DVD kunnen worden verholpen met behulp van
een in de handel verkrijgbare reinigings CD.
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Ford DVD navigatiesysteem met touch screen
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Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen levert u
informatie die bedoeld is om u te helpen uw bestemming snel en
veilig te bereiken. Om veiligheidsredenen mag de bestuurder het systeem
alleen programmeren wanneer de auto stilstaat.
Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen biedt geen hulp met
betrekking tot stopborden, verkeerslichten of wegwerkzaamheden en
biedt evenmin andere belangrijke veiligheidsinformatie. Voor deze zaken
blijft de bestuurder altijd persoonlijk verantwoordelijk.

De afbeeldingen, technische informatie, gegevens en beschrijvingen in deze uitgave waren
correct bij het ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, in het kader van
de technische vooruitgang, wijzigingen door te voeren.
Deze uitgave mag niet worden gereproduceerd, opgeslagen in een automatisch
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford Motor Company Limited. Dit geldt ook voor
gedeelten van deze handleiding en het gebruik ervan in andere publicaties.
Hoewel alle mogelijke zorg aan de samenstelling van deze uitgave werd besteed, kan geen
enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies.
Uitgegeven door: Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW
Engeland.
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