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Van start gaan 

  
Als u de navigatiesoftware de eerste keer gebruikt, wordt een automatisch proces gestart 
voor het instellen van de basisinstellingen. Ga als volgt te werk: 

 Selecteer de programmataal. Als de taal van uw keuze niet op het scherm wordt getoond, 

tik dan op  /  of sleep de lijst met uw vingers omhoog of omlaag om alle 

beschikbare talen te zien. Tik op  om de taal van uw keuze te kiezen. Tik 

op  om uw keuze te bevestigen, en ga door naar de volgende pagina. 

 Lees de Software- en databaselicentieovereenkomst voor eindgebruikers en tik op 

 als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. 

 De Configuratiewizard wordt in de gekozen taal gestart. Tik op  om 
verder te gaan. 

 Selecteer het taalprofiel van de gesproken begeleiding. Indien de taal van uw voorkeur 
niet op het scherm verschijnt, blader dan door de lijst voor de overige beschikbare profielen. 

Tik op één van de lijstitems voor een kort stemvoorbeeld. Tik op  om uw 
keuze te bevestigen, en ga door naar de volgende pagina. 
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Van start gaan 

  

 Stel het formaat voor de tijd en eenheden van uw keuze in. Tik op  om 
uw keuzes te bevestigen. 

 Stel de opties voor het route plannen van uw keuze in. Tik op  om uw 
keuzes te bevestigen. 

 De basisinstellingen zijn nu compleet. Tik op . 

 U wordt nu gevraagd of u toestaat dat de software gebruiksinformatie en GPS-
loggegevens verzamelt, die gebruikt kunnen worden ter verbetering van het programma en 

de dekking door de kaarten. Tik op  om de anonieme statistieken toe te 
staan of schakel deze functie uit. 
Het programma wordt gestart. 
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Het kaartscherm 

  
Het kaartscherm is het belangrijkste en meest gebruikte scherm van de software. De 
voertuigaanduiding (standaard een blauwe pijl) geeft uw actuele positie aan en de oranje lijn 
geeft de aanbevolen route weer. Op het scherm ziet u schermpictogrammen en 
gegevensvelden. Hiermee kunt u navigeren. Tijdens de navigatie toont het scherm route-
informatie. 

• Bovenaan het scherm ziet u uw rijrichting en de huisnummers aan de linker- en 
rechterkant, als u geen bestemming voor uw route hebt gekozen. Als u langs een route 
navigeert, ziet u de volgende manoeuvre en de volgende straat/weg op uw route. Tik 
op één van de items om de routebeschrijving te openen. 

• Tik op  om het snelmenu te openen, met een selectie van functies die handig zijn 
tijdens het navigeren. 

• Tik op een willekeurige plaats op de kaart om de kaart rondom uw huidige positie te 
bestuderen. Er verschijnen aanvullende kaartbesturingstoetsen. 

• Tik op  om drie gegevensvelden op de kaart te openen. Tik op één 
ervan om de andere te onderdrukken. De standaardwaarden voor navigatie (u kunt 
deze onder Kaartinstellingen wijzigen): 

• de resterende afstand tot de bestemming, 

• de geschatte aankomsttijd op de bestemming, en 

• de resterende tijd van de route. 

• Tik op  om naar het navigatiemenu terug te keren. 
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Beginscherm: het Navigatiemenu 

  

Tik op  in het kaartscherm om het Navigatiemenu te openen. 
Na afronding van de basisinstellingen, en zodra de software wordt gestart, verschijnt het 
navigatiemenu. U hebt de volgende opties: 

• Tik op  om uw bestemming te selecteren - u kunt dan een adres of 
een interessante plaats; een locatie op de kaart, of één van uw favoriete 
bestemmingen invoeren. U kunt ook één van uw recente bestemmingen in de slimme 
geschiedenis opzoeken of door de coördinaten in te voeren. 

• Tik op  om de routeparameters weer te geven. U kunt de volledige 
route op de kaart weergeven. U kunt ook route-gerelateerde handelingen verrichten, 
zoals het bewerken of annuleren van uw route, het plaatsen van een vertrekpunt voor 
de route, het kiezen van alternatieve routes, vermijden van bepaalde trajecten in de 
route, de navigatie simuleren of het toevoegen van de route aan uw favorieten. 

• Tik op  om de manier waarop de navigatiesoftware werkt aan te 
passen, demoroutes te simuleren, of om aanvullende programma's uit te voeren. 

• Tik op  om de navigatie op de kaart te starten. 
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Zoekmenu  

  

Tik in het navigatiemenu op . Het Zoekmenu biedt u de volgende opties: 

• Tik op  om een adres als uw bestemming in te voeren. 

• Tik op  om een interessante plaats te kiezen als uw bestemming. 

• Tik op  om naar een locatie op de kaart te navigeren. 

• Tik op  om een keuze te maken uit de lijst met uw favoriete bestemmingen. 

• Tik op 1. of 2. om naar de recente bestemming die op de knop wordt getoond te 
navigeren. 

• Tik op  om een keuze te maken uit de lijst met alle recente bestemmingen. 

• Tik op  om naar een coördinaat of naar een locatie die in een foto 
is opgeslagen te navigeren. 

• Tik op  om naar een coördinaat te navigeren. 
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Navigeren naar een adres 

  

Tik in het navigatiemenu op  en vervolgens op . Standaard geeft 
het scherm aan in welke stad of plaats u zich bevindt. 

 Indien nodig, kunt u het land wijzigen. Tik op de toets die de naam van het land toont. 

1. Gebruik het toetsenbord om de naam van het land in te voeren. 

2. Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt de lijst met landen waarin de 
ingevoerde tekenreeks voorkomt. Tik op het land van uw keuze. 

 Indien nodig, kunt u de stad/plaats wijzigen. Tik op de toets die de naam van de 
stad/plaats toont en voer een deel van de naam in via het toetsenbord. Terwijl u letters 
invoert, wordt altijd de meest waarschijnlijke stad- of plaatsnaam getoond in het invoerveld. U 
hebt de volgende opties: 

• Tik op  om de stad- of plaatsnaam te selecteren die in het invoerveld wordt 
aangeboden. 

• Tik op  om de invoer te corrigeren. 

• Tik op  om door de lijst met stad-/plaatsnamen te bladeren die met 
uw invoer overeenkomen. Kies een stad of plaats uit de lijst. 
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Navigeren naar een adres 

  

 Voer de straatnaam in: 

1. Tik op . 

2. Gebruik het toetsenbord om een deel van de straatnaam in te voeren. 

3. Tik op  om de straatnaam te selecteren die in het invoerveld wordt aangeboden, 

of tik op  om door de lijst met alle straatnamen te bladeren die met 
uw invoer overeenkomen. Kies een straatnaam uit de lijst. 

 Voer het huisnummer in: 

1. Tik op . 

2. Gebruik het toetsenbord om het huisnummer in te voeren. 

3. Tik op  zodra u klaar bent met het invoeren van het adres. 

 De kaart wordt weergegeven, met de geselecteerde bestemming in het midden. Tik, 

indien nodig, op een andere kaartlocatie, en tik vervolgens op  om de 
bestemming te bevestigen. 

 Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de volledige 

route. Wacht enkele seconden of tik op  en begin met navigeren. 
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Navigeren naar een interessante plaats 

  

Tik in het Kaartscherm op  om terug te gaan naar het Navigatiemenu. Tik 

in het navigatiemenu op  en vervolgens op . U hebt de volgende 
ingestelde zoekcategorieën tot uw beschikking. 

• Tik op  voor een lijst van tankstations langs de route of, wanneer 
dit niet beschikbaar is, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie. 

• Tik op  voor een lijst van parkeerplaatsen nabij de bestemming of, 
wanneer dit niet beschikbaar is, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende 
positie. 

• Tik op  voor een lijst van restaurants langs de route, rondom uw 
huidige positie of uw laatst bekende positie. 

• Tik op  voor een lijst van accommodaties nabij de bestemming, 
rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie. 

U kunt ook op  tikken en naar een plaats zoeken door de naam in te voeren. 

Als geen van bovenstaande opties van toepassing is, tikt u op  om eeninteressante 
plaats op de volgende locaties te zoeken: 

• Tik op  om rond de huidige positie te zoeken, of als deze niet 
beschikbaar is, rond de laatst bekende positie. 

• Tik op  om een locatie te zoeken binnen een geselecteerde stad of 
plaats. 

• Tik op  om naar een plaats te zoeken in de buurt van de 
bestemming van uw actieve route. 

• Tik op  om langs de actieve route te zoeken en niet rondom een 
bepaald punt. Dat kan handig zijn wanneer u zoekt naar een tussenstop waarvoor u 
slechts minimaal van de route hoeft af te wijken bijv. tankstations of restaurants die u 
nadert. 
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Voorbeeld van het navigeren naar een interessante plaats 

  
Voorbeeld: om een park nabij uw bestemming te zoeken, doet u het volgende (starten vanuit 
het Navigatiemenu): 

 Tik op . 

 Tik op . 

 Tik op . 

 Tik op . 

 De lijst met plaatscategorieën wordt weergegeven. Tik op  of schuif met uw vinger 

om door de lijst te bladeren, en tik op . 

 Tik op  om door de hele categorie te bladeren, of tik op 

 om het zoeken te beperken. 

 Tik op één van de lijstitems. 

 Controleer de gegevens en de locatie van de plaats, en tik vervolgens op 

. 

 Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de volledige 

route. Wacht enkele seconden of tik op  en begin met navigeren. 
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Het menu 'Meer' 
Het menu Meer biedt u verschillende opties en aanvullende programma's. Tik in het 

navigatiemenu op . 

• : U kunt de opties voor route plannen afstellen, de weergave van het 
kaartscherm wijzigen, waarschuwingen in- of uitschakelen, of de configuratiewizard 
opnieuw starten, etc. 

• : Bezoek www.naviextras.com om meer inhoud te krijgen; zoals nieuwe kaarten 
of 3D-oriëntatiepunten en handige programma's. 

• : Open andere nuttige programma's: de calculator, de brandstof- en 
onderhoudsmonitor, of de ritlogmonitor. 
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Het menu Instellingen  

  

Tik in het navigatiemenu op  en vervolgens op . Het menu 
Instellingen biedt u de volgende opties (blader door de lijst om alles te zien): 

• : Wijzig het profiel van de gesproken begeleiding, of stel 
waarschuwingen in en activeer deze. 

• : Wijzig de functietoetsen in het Snelmenu van het Kaartscherm. 

• : U kunt instellingen aanpassen die met het verkeer te maken 
hebben, zoals opgeslagen, statistische of online verkeersinformatie en u kunt ook 
kiezen of er rekening moet worden gehouden met verkeerssituaties bij het berekenen 
van de route. 

• : Selecteer het type voertuig dat u bestuurt, de wegtypen die voor 
de routeplanning worden gebruikt, en de routeplanningsmethode. 

• : Deze instellingen bepalen hoe Groene routes worden berekend. 
Deze worden ook gebruikt voor het weergeven van de kosten en de CO2-uitstoot van 
routes. 

• : Pas kaart-gerelateerde instellingen aan: wijzig de 
kleurenschema's voor dag en nacht; wijzig het standaard zoomniveau, wissel tussen 
de 2D- en 3D-kaart, onderdruk gebouwen of wijzig de voertuigaanduiding. 

• : Stel in hoe de software u helpt bij het navigeren via verschillende 
route-gerelateerde gegevens op het kaartscherm. 

• : Schakel de menu-animaties in of uit, kies een ander 
weergavethema voor het programma, pas de achtergrondverlichting van het display 
aan. 

• : Schakel de menu-animaties uit of kies een ander 
weergavethema voor het programma. 

• : Wijzig de programmataal, het formaat voor tijd en eenheden of 
de tijdzone. 
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• : Wijzig de programmataal, het formaat voor tijd en eenheden. 

• : Schakel het automatisch opslaan van de ritlogs in of uit, 
controleer de actuele omvang van de rittendatabase. 

• : Het programma verzamelt gebruiksinformatie en GPS-
loggegevens, die gebruikt kunnen worden ter verbetering van het programma en de 
dekking door de kaarten. U kunt het verzamelen van deze loggegevens hier 
inschakelen of uitschakelen. 

• : De basisinstellingen voor de softwareparameters aanpassen. 

• : Wis alle opgeslagen gegevens en reset alle instellingen naar de 
fabriekswaarden. 
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