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Voorwoord

Dank u voor de aankoop van een INFINITI-voer-
tuig.

Dit Instructieboekje heeft betrekking op Infiniti
InTouch en de systemen in uw INFINITI-voertuig
die aan Infiniti InTouch gekoppeld zijn.

Lees dit Instructieboekje zorgvuldig door zodat
u Infiniti InTouch op een veilige manier kunt ge-
bruiken.

• Wegens mogelijke veranderingen in de specifica-
ties en optionele uitrusting zijn sommige hoofd-
stukken van dit Instructieboekje wellicht niet van
toepassing op uw voertuig.

• Alle informatie, specificatiesenafbeeldingen indit
Instructieboekjezijn vankrachtophetmomentvan
publicatie. INFINITI behoudt zich het recht voor om
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen
aan te brengen in de specificaties of in het ont-
werp.

• Verwijder dit Instructieboekjenietuit uwautowan-
neer u de auto verkoopt. De volgende eigenaar van
Infiniti InTouch kan het Instructieboekje mogelijk
nodig hebben.
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In dit Instructieboekje worden speciale bewoor-
dingen, symbolen, pictogrammen en afbeeldin-
gen gebruikt, gerangschikt aan de hand van hun
functie.

Raadpleeg en maak uzelf vertrouwd met de vol-
gende items.

VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

WAARSCHUWING:

Dit wordt gebruikt om de aanwezigheid van een ge-
vaar aan te geven dat de dood of ernstig persoonlijk
letsel tot gevolg kan hebben. Om dit risico te vermij-
den of te beperken dienen de procedures nauwgezet
opgevolgd te worden.

LET OP:

Dit wordt gebruikt om de aanwezigheid van een ge-
vaar aan te geven dat licht of matig persoonlijk letsel
of schade aan het voertuig tot gevolg kan hebben. Om
dit risico te vermijden of te beperken dienen de proce-
dures zorgvuldig opgevolgd te worden.

OPMERKING:

Dit geeft onderwerpen aan die u kunnen helpen om de
werking van uw voertuig beter te begrijpen en te opti-
maliseren. Het negeren hiervan kan leiden tot storing
of slechte werking.

REFERENTIESYMBOLEN

INFO:

Dit geeft informatie aan die u nodig heeft voor
een efficiënt gebruik van uw voertuig en/of ac-
cessoires.

m
Referentiepagina:

Dit verwijst naar een titel en pagina die u kunt
raadplegen.

< >:

Dit geeft een bedieningsknop of een schakelaar
aan.

[ ]:

Dit geeft een toets/item aan weergegeven op het
scherm.

m
Spraakopdracht:

Dit geeft een handeling via een spraakopdracht
aan.

SCHERMAFBEELDINGEN

• De afbeeldingen in dit Instructieboekje hebben be-
trekking op verschillende modellen en komen wel-
licht niet overeen met het ontwerp en de specifica-
ties van uw voertuig.

• Pictogrammen en menu-items op het scherm kun-
nen afgekort of weggelaten zijn in scherm-
afbeeldingen wanneer dat noodzakelijk is. Wegge-
laten pictogrammen en menu-items worden aan-
geduid als stippellijnen zoals afgebeeld.

5GH0158X

JNA0021X

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIT
INSTRUCTIEBOEKJE
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Het navigatiesysteem is hoofdzakelijk bedoeld
om u te begeleiden en u te helpen om uw be-
stemming te bereiken. Als bestuurder dient u
het systeem echter wel op een correcte en vei-
lige manier te gebruiken. Informatie over de toe-
stand van de wegen, verkeersborden en de aan-
wezigheid van voorzieningen is mogelijk niet
altijd actueel. Het systeem is geen vervanging
voor veilig en correct rijgedrag volgens de gel-
dende verkeersregels.

Lees voordat u het systeem gebruikt eerst de
volgende veiligheidsinformatie. Gebruik het
systeem altijd zoals in dit Instructieboekje is be-
schreven.

WAARSCHUWING:

• Vertrouw niet alleen op de routebegeleiding. Let
er altijd op dat alle rijmanoeuvres veilig en wette-
lijk zijn toegestaan om ongelukken te voorkomen.

• Parkeer wanneer u Infiniti InTouch gaat bedienen
of de INFINITI-controller wilt gebruiken eerst de
auto op een veilige plek en activeer de parkeer-
rem. Als u tijdens het rijden het systeem bedient,
kan dit uw aandacht afleiden van het verkeer waar-
door een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt kan
worden.

• Wees altijd zeer voorzichtig en houd alle aandacht
bij het bedienen van de auto. Wees als het sys-
teem niet direct reageert geduldig en houd uw blik
op de weg. Onoplettendheid tijdens het rijden kan
leiden tot een botsing met ernstig lichamelijk let-
sel of de dood tot gevolg.

• Haal het systeem niet uit elkaar en breng geen
wijzigingen aan. Als u dit wel doet, kan dit leiden
tot ongelukken, brand of een elektrische schok.

• Wanneer u vreemde voorwerpen in de systeem-
hardware opmerkt, vloeistof op het systeem morst
of rook of een vreemde geur opmerkt, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van het systeem en
neem contact op met een INFINITI-center of een
erkend garagebedrijf. Het negeren van dergelijke
omstandigheden kan leiden tot ongelukken,
brand of een elektrische schok.

LET OP:

• Sommige rechtsgebieden hebben een wetgeving
die het gebruik van videoschermen tijdens het rij-
den beperkt. Gebruik dit systeem alleen wanneer
het wettelijk is toegestaan.

• Extreme temperaturen (onder −20°C (−4°F) en bo-
ven 70°C (158°F)) kan de werking van het systeem
nadelig beïnvloeden.

• Het scherm kan kapot gaan als er een hard of
scherp voorwerp tegenaan wordt gestoten. Raak
het glazen scherm niet aan als het gebroken is.
Dit kan tot persoonlijk letsel leiden.

OPMERKING:

Houd het systeem niet ingeschakeld als de motor is
afgezet. De accu kan hierdoor ontladen worden. Ge-
bruik het systeem altijd bij draaiende motor.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
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Dit Infiniti InTouch-systeem is goedgekeurd als
een Klasse 1 laserproduct.

WAARSCHUWING:

• Haal het systeem niet uit elkaar en breng geen
wijzigingen aan. Het Infiniti InTouch-systeem be-
vat geen onderdelen die door de gebruiker zelf
kunnen worden gerepareerd.

• Als u onderhoud, afstellingen of handelingen
tracht uit te voeren die afwijken van de in dit In-
structieboekje gespecificeerde handelingen, kan
er letsel worden veroorzaakt door blootstelling
aan laserstraling.

Als u hulp nodig heeft of vragen over Infiniti
InTouch, of als u bijgewerkte kaartgegevens wilt
bestellen voor het navigatiesysteem, kunt u con-
tact opnemen met een INFINITI-center of een er-
kend garagebedrijf.

LASERPRODUCT KLANTENSERVICE
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Het ontwerp en de indeling van knoppen ver-
schillen en is afhankelijk van het model en de
specificaties.

HET SCHERM HANTEREN
Het display is van het LCD-type (vloeibaar kris-
tal) en dient voorzichtig gehanteerd te worden.

WAARSCHUWING:

U mag het display nooit uit elkaar halen. Sommige
delen ervan staan onder extreem hoge spanning. Het
aanraken ervan kan leiden tot ernstige lichamelijk let-
sel.

Kenmerken van het LCD-display

• Als de temperatuur in het voertuig erg laag is, zul-
len de beelden op het display minder scherp zijn
en mogelijk vertraagd overkomen. Deze omstan-
digheden zijn normaal. Het display zal weer nor-
maal functioneren als het interieur van het voer-
tuig opgewarmd is.

• Sommige pixels op het display zijn donkerder of
lichter dan andere. Deze omstandigheid is een ty-
pisch kenmerk van het LCD-scherm en duidt niet
op een storing.

• Nabeelden van de vorige displayweergave kunnen
op het scherm zichtbaar blijven. Dit inbranden is
een kenmerk van dit soort scherm en duidt niet op
een storing.

Onderhoud van het scherm

LET OP:

• Om het scherm schoon te maken zet u eerst de
auto stil op een veilige plek.

• Maak het scherm schoon terwijl de contact-
schakelaar in de OFF-stand staat. Als het scherm
wordt schoongemaakt terwijl de contact-
schakelaar op ON staat, kan het systeem onbe-
doeld bediend worden.

• Gebruik voor het schoonmaken van het scherm
nooit een ruwe doek, alcohol, benzine, verdunner
of oplosmiddelen, of papieren doekjes met een
chemisch reinigingsmiddel. Er kunnen namelijk
krassen op het scherm ontstaan of de kwaliteit
van het paneel kan verslechteren.

• Voorkom dat er vloeistof, zoals water of luchtver-
frisser voor auto, op het display terechtkomt. Con-
tact met vloeistof zal leiden tot storing in het sys-
teem.

INFINITI-CONTROLLER

j1 <MAP/VOICE>
Druk in om de huidige voertuiglocatie op
de kaart weer te geven.
Druk nogmaals in om de Weergavebalk te
tonen.

JNB0437X

Voorbeeld
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“Weergavebalk weergeven”
(pagina 2-8)

Houd ingedrukt om de aankondigingen van
de huidige begeleiding te horen voor een
geprogrammeerde route.

j2 <MENU>
Druk in om het Menuscherm weer te geven.
Het instellen van de bestemming,
selecteren van de route, activeren en
downloaden van applicaties, verbinden van
de telefoon, weergave van het informatie-
scherm of overige instellingen kunnen via
dit scherm uitgevoerd worden.
De pictogrammen en menu’s die op het
scherm worden weergegeven kunnen
mogelijk verschillen afhankelijk van het
model en de specificaties.

j3 <m /OK>/Middelste knop/Schuif-
schakelaar
Schuif of draai hieraan om een item te
selecteren, naar de volgende/vorige
pagina te bladeren, of om een instelling
aan te passen (volume, helderheid, enz.).
Wanneer de kaart wordt weergegeven op
het scherm, kunt u aan de middelste knop
draaien om de kaartschaal aan te passen.
De kaart kan in acht verschillen richtingen
verplaatst worden door de schakelaar te
schuiven.
Druk op de schakelaar om het
geselecteerde item in te voeren.

Als er op deze knop wordt gedrukt terwijl
een kaart wordt weergegeven, wordt het
snelmenu getoond op het scherm.

“Snelmenu” (pagina 2-7)

j4 <m >
Druk hierop om terug te gaan naar het
vorige scherm.

j5 <CAMERAm /m > (modellen met
Around View Monitor)
Houd de schakelaar ingedrukt om te wis-
selen tussen de dagstand en de nachts-
tand van het scherm en om de helderheid
van het scherm aan te passen.
Druk in om het scherm van de Around View
Monitor te tonen.
Raadpleeg het Instructieboekje van de auto
voor informatie over het scherm van de
Around View Monitor.
<m > (modellen zonder Around View
Monitor)
Druk in om de helderheid aan te passen.
Houd ingedrukt om het scherm aan/uit te
schakelen.

De indeling van de knoppen in de afbeelding
heeft betrekking op een model met linkse be-
sturing. Voor modellen met rechtse besturing is
de indeling tegenovergesteld.

Bediening van de MENU-knop

Druk op <MENU> om het menuscherm te tonen.

• [Navigatie]

Tik hierop om het Bestemmingsmenu en het
Routemenu te tonen.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

“Routemenu” (pagina 5-6)

• [Telefoon]

Tik hierop om het Telefoonscherm te tonen.

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto.

• [Apps]

Tik hierop om het Apps-scherm te tonen.

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto.

JNB0445X
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• [Informatie]

Tik hierop om het scherm met het Informatie-
menu te tonen.

“Informatiemenu” (pagina 8-2)

• [Instellingen]

Tik hierop om het scherm met het
Instellingenmenu te tonen.

“Instellingenmenu” (pagina 8-4)

STUURSCHAKELAAR

j1 <m > (SPREEK):

Druk hierop om de spraakherkennings-
modus te openen.

“Spraakopdrachten geven”
(pagina 9-2)

j2 <->/<+> (Volumeregeling):

Druk in om het volume aan te passen.

Het systeem treedt in werking wanneer de
contactschakelaar in de “ACC”- of “ON”-stand
wordt gezet.

OPMERKING:

Laat het Infiniti InTouch-systeem niet aan staan wan-
neer de motor is afgezet. Als u dat wel doet kan de
accu van de auto leeg raken (12 volt accu). Laat wan-
neer u Infiniti InTouch gebruikt altijd de motor
draaien.

AUTHENTICATIE VAN KAARTGEGEVENS
Authenticatie van kaartgegevens is noodzake-
lijk wanneer het navigatiesysteem voor de eer-
ste keer gebruikt wordt.

1. Het systeem treedt in werking wanneer de
contactschakelaar voor de eerste keer in de
“ACC”- of “ON”-stand wordt gedrukt. Het
scherm voor authenticatie van kaartgegevens
zal dan verschijnen.

2. Voer de 16 alfanumerieke tekens in vier de-
len van elk vier tekens in. Elk van de vier de-
len wordt apart weergegeven.

JNB0438X

HET SYSTEEM OPSTARTEN
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Dit systeem wordt hoofdzakelijk bediend via het
aanraakpaneel.

• Aanraken/tikken

Selecteer een toets op het scherm en bedien
deze.

• Vegen

Er wordt door pagina’s van het menuscherm
gebladerd.

• Slepen

Sleep de schuifbalk omhoog of omlaag om
over het menuscherm te schuiven.

Er zijn nog verdere handelingen mogelijk op het
kaartscherm. Raadpleeg voor meer informatie

over handelingen op het kaartscherm het hoofd-
stuk over de bediening van de kaart.

“Bedienen met het aanraakpaneel”
(pagina 3-5)

HET MENUSCHERM BEDIENEN

j1 Tik op [<] om naar de vorige pagina te
bladeren.

j2 Tik op het gewenste pictogram om een
functie uit te voeren en het volgende
scherm te openen.

j3 Geeft de positie van de huidige
weergegeven pagina aan binnen het totaal
aantal beschikbare pagina’s.

j4 Tik op [>] om naar de volgende pagina te
bladeren.

U kunt ook snel schermen verplaatsen door mid-
del van een veegbeweging op het display.

JNB0446X

JNB0447X

5GH0227X

JNB0439X

HET AANRAAKPANEEL BEDIENEN
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DOOR EEN LIJST OF BERICHT
BLADEREN

j1 Sleep de schuifbalk omhoog of omlaag om
naar boven of naar beneden door het
bericht of de lijst te bladeren.

j2 Tik op het gewenste item.

j3 Als de naam van een item op de lijst niet
volledig wordt getoond (omdat deze te lang
is), tik dan op [>] om het niet zichtbare deel
van de naam weer te geven.

j4 Tik op [m ] of [m ] om met één item
tegelijk door het bericht of de lijst te
bladeren.

Tik op [m ] of [m ] om naar de volgende
pagina te gaan.

EEN ITEM SELECTEREN

Wanneer een item wordt aangeraakt, wordt deze
uitgevoerd en het volgende scherm getoond.

Tik op [m ] om terug te gaan naar het vorige
scherm.

INSTELLINGEN AANPASSEN
Volumeniveau, helderheid, enz. kunnen aange-
past worden.

Tik op de instellingstoetsen, zoals [+]/[-], [L]/[R],
enz., om elk item in te stellen. Telkens wanneer
een toets wordt aangetikt zal de indicator langs
de balk bewegen.

JNB0451X JNB0456XZ

5GH0229X
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Door te drukken op <STATUS> op het audiosys-
teem, kan de huidige status van het navigatie-
systeem weergegeven worden.

INFO:

Er worden verschillende statusschermen weer-
gegeven afhankelijk van een aantal factoren, zo-
als de op dat moment actieve modus, het al dan
niet ingesteld zijn van een bestemming, enz.

Wanneer een route naar de bestemming is inge-
steld en het audiosysteem ingeschakeld is, zal
een scherm zoals hierboven verschijnen.

Door te tikken op [<]/[>] kan het statusscherm
van de airconditioning en het informatiescherm
van de navigatieroute geopend worden.

Wanneer geen route is ingesteld, worden op de
onderste helft van het scherm een kompas en
de huidige locatie getoond.

Drukop <m /OK> of tikop [m ] terwijl het kaart-
scherm met de huidige locatie wordt weergege-
ven om het scherm met het snelmenu te tonen.

De items in het snelmenu kunnen worden aan-
gepast aan uw persoonlijke voorkeur.

Beschikbare items:

• [Audiobron]

• [Audiolijst]

• [Recente oproepen]

• [Agenda]

• [Route annuleren]

• [Plaatsen in de buurt]

• [Locatie opslaan]

• [Kies toevoegen/bewerken]

SNELMENU BEWERKEN
De volgende procedure kan gebruikt worden om
het snelmenu te bewerken of te rangschikken.

1. Selecteer [Kies toevoegen/bewerken] om een
nieuw item aan het menu toe te voegen of om
een bestaand menu-item te wijzigen.

2. Selecteer de gewenste instelling.

• [Volgorde wijzigen]

Verander de volgorde waarin items van
het snelmenu getoond worden. Tik op
[m ] weergegeven naast het item dat u
wenst te verplaatsen en houd vast. Sleep
het pictogram naar de plaats in de lijst
waar u het item wenst in te voeren.

• [Snelkoppelingsitems bwrk.]

Selecteer items om weer te geven in het
snelmenu.JNB0443X

JNB0442X

STATUSSCHERM VAN HET NAVIGATIESYSTEEM SNELMENU
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Druk terwijl u over het kaartscherm schuift op
<m /OK> of tik op [m ] om het Kaartmenu weer
te geven.

• [Nieuwe best.]

• [Huidige locatie tonen]

• [Locatie opslaan]

• [Plaatsen in de buurt]

• [Opgeslagen locaties wissen]

INFO:

[Opgeslagen locaties wissen] is alleen beschik-
baar wanneer de kruiscursor in lijn wordt ge-
bracht met de opgeslagen locatie.

Verschillende kaartinformatieschermen kunnen
worden getoond door deze te selecteren met be-
hulp van de weergavebalk.

Wanneer de kaart op het scherm wordt weerge-
geven drukt u op <MAP/VOICE> om de weergave-
balk te tonen.

Selecteer een pictogram op de weergavebalk.
De huidige weergave zal veranderen en de
weergavebalk wordt gesloten.

De volgende weergaven zijn beschikbaar.

Gesplitste kaart weergeven:

De kaart kan weergegeven worden op het ge-
splitste scherm. De kaarten kunnen afzonderlijk
worden ingesteld.

Kruispunt weergeven (voor Europa)/Intersec-
tion (voor Hong Kong):

Het volgende kruispunt/intersection wordt al-
tijd weergegeven.

JNB0448X

5GH0276X

5GH0058X

JNB0449X

KAARTMENU WEERGAVEBALK WEERGEVEN
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Wanneer er geen route is ingesteld, wordt het
scherm met het kruispunt/intersection niet ge-
toond en wordt de kaart weergegeven op het vol-
ledige scherm.

Afslagenlijst weergeven:

Hiermee wordt de afslagenlijst op het linker-
scherm getoond. Wanneer u een navigatiepunt
nadert, schakelt het linkerscherm automatisch
over op een vergrote weergave van het kruis-
punt.

Wanneer er geen route is ingesteld, wordt het
scherm met de afslagenlijst niet getoond en
wordt de kaart weergegeven op het volledige
scherm.

Waar ben ik? weergeven: (voor Europa):

Hiermee wordt informatie over de voertuig-
locatie weergegeven.

1 aanwijzing per keer weergeven:

Hiermee wordt een keerpunt weergegeven wan-
neer u rijdt met routebegeleiding.

Wanneer er geen route is ingesteld, wordt het
scherm met 1 aanwijzing per keer niet getoond
en wordt de kaart weergegeven op het volledige
scherm.

Eco Drive Report weergeven:

Uw rijscore zal in real time worden weergege-
ven, waarbij 100 punten overeenkomen met de
score voor ideaal milieuvriendelijk rijden.

Om uw score te verbeteren:

• Trap het gaspedaal geleidelijk in bij het optrek-
ken.

• Geef zo min mogelijk gas en rem zo min mogelijk
af tijdens het rijden.

• Laat het gaspedaal tijdig opkomen om vaart te
minderen.

JNB0450X

5GB0566X

5GB0567X

5GH0278X
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DE WEERGAVEBALK AANPASSEN
De menupictogrammen op de weergavebalk
kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke
voorkeur.

1. Druk op <MENU> om het menuscherm te to-
nen.

2. Tik op [Instellingen] en vervolgens op [Navi-
gatie] om het instellingenscherm voor het
navigatiesysteem weer te geven.

3. Tik op [Weerg.-inst.] en vervolgens op [Volg-
orde wijzigen].

4. Wijzig de volgorde van de pictogrammen die
op de weergavebalk getoond moeten wor-
den. Tik op [m ] weergegeven naast het item
dat u wenst te verplaatsen en houd vast.
Sleep het pictogram naar de plaats in de lijst
waar u het item wenst in te voeren.

Het beschikbare toetsenbord verschilt afhanke-
lijk van het model en de specificaties.

INVOERSCHERM voor alfanumerieke
tekens (LETTERS EN CIJFERS)
Alfanumerieke tekens kunnen ingevoerd wor-
den met behulp van het toetsenbord.

Het ontwerp en de weergegeven items kunnen
verschillen afhankelijk van het type scherm.

j1 Tik op een teken op het weergegeven
toetsenbord. Het geselecteerde teken
wordt ingevoerd.

j2 De ingevoerde letters worden
weergegeven.

j3 Tik op [Wissen] om het laatst ingevoerde
teken te wissen.

Tik op [Wissen] en houd vast om alle
ingevoerde tekens te wissen.

j4 Tik op [Wijzigen] om van toetsenbord te
veranderen.

j5 Tik op [Spatie] om een spatie in te voeren.

j6 Tik op [m ] of [m ] om de cursor te
verplaatsen.

j7 Tik op [Hfdletter] om te wisselen tussen
hoofdletters en kleine letters.

j8 Tik op [OK] of [Lijst] om de invoer te
bevestigen.

INVOERSCHERM voor Chinese tekens
(HANDSCHRIFT)
Chinese tekens kunnen worden ingevoerd door
het teken met uw vinger in het invoervenster te
schrijven. Overeenkomende Chinese tekens
worden op het lijstscherm weergegeven.

JNB0457XZ

JNB0458XZ
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j1 De ingevoerde letters worden
weergegeven.

j2 Tik op [Wissen] om het laatst ingevoerde
teken te wissen.

j3 Tik op [Annuleren] om het schrijven in het
invoervenster te annuleren.

j4 Tik op [Wijzigen] om een type toetsenbord
te selecteren.

j5 Schrijf met uw vinger een teken in dit
gebied (invoervenster).

j6 Tik op [Spatie] om een spatie in te voeren.

j7 Potentiële tekens worden opgesomd.
Selecteer en tik op het teken dat u wenst in
te voeren.

j8 Tik op [EN] tussen twee verschillende
woorden om meerdere woorden te zoeken.

j9 Tik op [OK] of [Lijst] om de invoer te
bevestigen.

INFO:

Gebruik het Mandarijn voor het invoeren. Het
systeem herkent geen Kantonese tekens.

INVOERSCHERM voor Chinese tekens
(PINYIN)
Voer de Chinese uitspraak in met behulp van al-
fabetische tekens. Toepasbare Chinese tekens
worden op het lijstscherm weergegeven.

j1 Tik op een teken op het weergegeven
toetsenbord. Het geselecteerde teken
wordt ingevoerd.

j2 De ingevoerde letters worden
weergegeven.

j3 Tik op [Wissen] om het laatst ingevoerde
teken te wissen.

Tik op [Wissen] en houd vast om alle
ingevoerde tekens te wissen.

j4 Tik op [Wijzigen] om een type toetsenbord
te selecteren.

j5 Tik op [EN] tussen twee verschillende
woorden om meerdere woorden te zoeken.

j6 Tik op [Spatie] om een spatie in te voeren.

j7 Tik op [Converteren] om de ingevoerde
tekens om te zetten naar Chinese tekens.

j8 Tik op [OK] of [Lijst] om de invoer te
bevestigen.

INFO:

Wanneer u een bestemming zoekt met behulp
van [Op naam Pinyin], kunnen de beginletters
van de woorden in het zoekveld worden inge-
voerd om een lijst met potentiële namen of
plaatsen weer te geven. (Voer bijvoorbeeld “BJ”
in voor Beijing.)

Gebruik de spelling van het Mandarijn voor het
invoeren van Pinyin. Het systeem herkent geen
Kantonese spelling.

JNB0452X
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Om veiligheidsredenen kunnen sommige func-
ties niet onder het rijden worden gebruikt.

De functies op het scherm die niet tijdens het
rijden beschikbaar zijn worden grijs weergege-
ven of het geluid ervan wordt gedempt. In som-
mige gevallen zal bepaalde tekst niet op het
scherm worden weergegeven.

Om deze functies te kunnen gebruiken dient u
de auto eerst te parkeren op een veilige plek
voordat u het systeem kunt bedienen.

In regio’s waar beeldweergave in de auto verbo-
den is, mogen stilstaande beelden en films niet
worden weergegeven op het scherm terwijl de
auto rijdt.

Voor Hong Kong:

Als gevolg van lokale regelgeving mogen op
sommige schermen geen beelden getoond wor-
den, zelfs niet wanneer de auto geparkeerd
staat.

Infiniti InTouch maakt gebruik van een
besturingssysteem vergelijkbaar met het sys-
teem dat op veel computers, tablets en mobiele
telefoons gebruikt wordt. Net als bij dergelijke
apparaten kan de verwerkingssnelheid variëren
en kan er vertraging optreden in de systeem-
reacties, ook kan het gebeuren dat het systeem
met tussenpozen wordt gereset. Dit duidt niet
op een storing. Aanvullende informatie over het
systeem kunt u hieronder vinden.

Opstarten van het systeem

Doordat het Infiniti InTouch-systeem een groot
aantal functies en mogelijkheden moet laden tij-
dens het opstarten, kan het tot een minuut du-
ren voordat alle functies (zoals Apps) beschik-
baar zijn. Het systeem geeft op dat ogenblik de
melding dat het bezig is met het laden van alle
applicaties.

Vertraging in systeemreacties

Infiniti InTouch maakt gebruik van een
besturingssysteem vergelijkbaar met het sys-
teem dat op veel computers, tablets en mobiele
telefoons gebruikt wordt. Net als bij dergelijke
apparaten, antwoorden programma’s soms niet
meteen waardoor het gebruik van het systeem
mogelijk tijdelijk vertraagd wordt.

In de meeste gevallen zult u gewoon even moe-
ten wachten zodat de handelingen die gaande
zijn voltooid worden.

Als het systeem tijdelijk niet meer reageert op
opdrachten, kan het eenvoudig worden gereset.
Druk simpelweg de Aan/Uit-knop van het audio-
systeem ten minste 5 seconden in. Het systeem
zal uitgeschakeld worden en vervolgens
opnieuw opstarten.

Na opnieuw opgestart te zijn, moeten alle func-
ties weer beschikbaar zijn.

Als er een navigatieroute was ingesteld, zal deze
route automatisch hervat worden.

Systeem resetten

Zoals eerder werd opgemerkt, kan het gebeuren
dat het systeem met tussenpozen wordt gereset
tijdens normaal gebruik. Het kan ookvoorkomen
dat u zelf het systeem wilt resetten als u vindt
dat een bepaalde functie niet goed geladen
wordt of niet reageert. Een snelle reset van het
systeem maakt het vaak mogelijk om problemen
die u ondervindt op te lossen. Na het opnieuw
opstarten zijn alle functies weer beschikbaar zo-
als hierboven beschreven.

Systeemupdates

Net als vele digitale apparaten is het Infiniti In-
Touch-systeem ontworpen om software-upda-
tes toe te staan zodat verbeteringen doorge-
voerd en aanvullende functies toegevoegd kun-
nen worden. Als u vragen heeft over de werking
van het systeem kunt u contact opnemen met

FUNCTIES DIE ZIJN UITGESCHAKELD TIJDENS
HET RIJDEN (indien aanwezig)

AANVULLENDE SYSTEEMINFORMATIE

2-12 Om te beginnen



uw INFINITI-center of een erkend garagebedrijf
om te zorgen dat de meest recente software op
uw auto wordt geïnstalleerd.

Bedieningswenken

Infiniti InTouch biedt verscheidene bedienings-
methoden om aan uw voorkeur te voldoen. De
volgende bedieningswenken worden aanbevo-
len.

• Als u de Infiniti-controller, de stuurwiel-
bedieningen of andere bedieningen te snel ge-
bruikt kan er vertraging ontstaan tussen het mo-
ment van bedienen en de reactie op het scherm.
Gebruik de bedieningen voorzichtig en geef het
systeem de kans om op uw verzoek te reageren.

• INFINITI raadt aan om zoveel mogelijk de Spraak-
herkenning te gebruiken om opties te selecteren
tijdens het rijden. Sommige functies van het
aanraakscherm zijn opzettelijk niet beschikbaar
tijdens het rijden. Bekijk de beschikbare spraak-
opdrachten door op <m > op het stuurwiel te
drukken en vervolgens een categorie te selecteren
op het scherm.

• In sommige gevallen herkent het systeem uw
spraakopdracht wellicht niet, ook al spreekt u de
opdracht exact uit. Dit kan komen door achter-
grondgeluiden of een accent.
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Er zijn twee verschillende soorten kaart-
weergaven beschikbaar: de 2D-kaart en de Bird-
view™-kaart (3D).

2D-KAART
De 2D-kaart toont de kaart in een tweedimen-
sionale omgeving, vergelijkbaar met een wegen-
kaart.

Scherminformatie
j1 m Pijl:

Geeft de afstand aan tot het volgende
navigatiepunt en de richting die bij dat
navigatiepunt ingeslagen moet worden.

j2 Verkeersinformatie-indicator (voor Europa):

Toont de naam van de provider en de
ontvangstomstandigheden waaronder de
verkeersinformatie door de provider wordt
uitgezonden.

Wanneer de ontvangstomstandigheden
waaronder de verkeersinformatie door de

5GB0259X

KAARTSOORTEN
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provider wordt uitgezonden niet kunnen
worden gedetecteerd, zal de verkeersin-
formatie-indicator niet worden
weergegeven.

j3 m Tussenstop:

Toont de locaties die ingesteld zijn tussen
het startpunt en de bestemming. Er kunnen
maximaal vijf tussenstops ingesteld
worden.

j4 m Navigatiepunt:

Geeft een navigatiepunt aan (controlepunt
voor aankondiging tijdens route-
begeleiding) op de route.

j5 m Voertuigpictogram:

Geeft de huidige voertuiglocatie en de
rijrichting aan.

j6 m Startpunt:

Toont de voertuiglocatie, waarmee de route
is ingesteld, als het startpunt.

j7 Snelheidslimietpictogram (voor Europa):

Geeft de snelheidslimiet aan van de weg
waar u op dat moment op rijdt. Het
ontwerp van dit pictogram verschilt per
land.

j8 m Begeleidingspictogram bij verboden in
te halen-zone (voor Europa):

Geeft de afstand aan tot de volgende
verboden in te halen-zone.

j9 m Aankomsttijd en afstand tot

bestemming of tussenstop:

Geeft de geschatte aankomsttijd en de
afstand tot bestemming of tussenstop aan.
Deze indicator zal verschijnen wanneer een
bestemming of tussenstop wordt ingesteld
en de routebegeleiding wordt gestart.

De notatie van de aankomsttijd kan worden
gewisseld tussen [Geschatte aankomsttijd]
en [Resterende reistijd].

“Gidsinstellingen” (pagina 5-15)

j10 m Waarschuwingspictogram snelheids-
limiet (voor Europa):

Geeft de afstand aan tot een flitspaal.

j11 m Kaartmenupictogram:

Tik op het pictogram om menu’s op het
scherm weer te geven.

“Snelmenu” (pagina 2-7)

“Kaartmenu” (pagina 2-8)

j12 m Schaalindicator:

Geeft de kaartschaal aan.

Tik op het pictogram om de schaalbalk
weer te geven. De kaartschaal kan met
deze schaalbalk aangepast worden.

“De kaartschaal wijzigen”
(pagina 3-6)

j13 m m Richtingsindicator:

Geeft de richtingsinstelling van de kaart
aan.

m : Het noorden is altijd naar boven
gericht.

m : De rijrichting van de auto is altijd naar
boven gericht.

Tik op het pictogram om de instelling te
wijzigen van Noordelijk, naar Rijricht.
boven naar Vogelperspctf.

j14 m Te vermijden gebieden (groen/blauw):

Geeft de te vermijden gebieden weer die
opgeslagen zijn in Opgeslagen Locaties.
Tijdens het zoeken naar een route zal de
routebegeleiding een route uitstippelen
die deze gebieden vermijdt.

“Een te vermijden gebied opslaan”
(pagina 7-4)

De kaart bedienen 3-3



j15 Straatnaam:

Toont de naam van de straat waar u in rijdt.

j16 Voorgestelde route:

Verschijnt in vetgedrukt blauw tijdens de
routebegeleiding. (Voor Europa)

Verschijnt in vetgedrukt geel tijdens de
routebegeleiding. (Voor Hong Kong)

j17 m Opgeslagen locaties (geel):

Geeft de locaties weer die zijn opgeslagen
in Opgeslagen locaties. De pictogrammen
kunnen aan uw voorkeur worden
aangepast.

j18 m Bestemming:

Geeft de bestemmingslocatie van de route-
begeleiding weer.

INFO:

Ontwerpen en locaties van pictogrammen die op
het kaartscherm worden weergegeven kunnen
variëren afhankelijk van de omstandigheden.

BIRDVIEW™-KAART (3D)
In Birdview™ wordt de kaart vanuit vogelper-
spectief weergegeven. In Birdview™ is het mak-
kelijk om zich een beeld te vormen van de route
omdat een panoramische weergave wordt gebo-
den over een grote afstand.

INFO:

Onthoud het volgende over de Birdview™-weer-
gave.

• “Birdview™” is een geregistreerd handelsmerk
van Clarion Co., Ltd.

• De kaart in Birdview™-weergave verschijnt altijd
met de huidige voorwaartse richting naar boven
gericht.

GRAFISCHE VOORSTELLING VAN
GEBOUWEN
In een gebied waarvan de grafische voorstelling
van gebouwen opgeslagen is in de kaart-
gegevens, wordt deze voorstelling getoond wan-
neer er op de kaart wordt ingezoomd. Op de 2D-
kaart wordt dit “Grafische voorstelling van de
voetafdruk van gebouwen” genoemd en bij de
Birdview™-weergave “Driedimensionale grafi-
sche voorstelling van gebouwen”.

De manier waarop de kaart bekeken kan worden
is hetzelfde voor 2D en Birdview™-kaarten.

INFO:

In een gebied waarvan de grafische voorstelling
van gebouwen niet is opgeslagen in de kaart-
gegevens, wordt de normale kaart weergege-
ven, ook al wordt er op de kaart ingezoomd.

5GB0261X
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(2D-kaart)

5GB0262X
Driedimensionale grafische voorstelling van gebouwen
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3-4 De kaart bedienen



BEDIENEN MET DE
INFINITI-CONTROLLER

Het basiskaartscherm toont de huidige locatie
(de positie waar het voertuigpictogram zich be-
vindt). Druk op <MAP/VOICE> om de huidige
voertuiglocatie weer te geven op de kaart.

BEDIENEN MET HET AANRAAKPANEEL

Tik na het verschuiven van de kaart op [m ] op
het kaartscherm om het kaartscherm met de hui-
dige locatie weer te geven.

Het schuiven over de kaart gebeurt op verschil-
lende manieren in geval van 2D-kaart en Bird-
view™-kaart.

Tijdens het rijden zijn de handelingen voor het
schuiven over de kaart beperkt en niet volledig
beschikbaar.

2D-KAART

Het aanraakpaneel bedienen

• Aanraken/tikken

Raak het scherm aan. De kruiscursor wordt
weergegeven met de huidige voertuiglocatie
in het midden van de kaart. Als u het scherm
nogmaals aanraakt zal de kaart naar de aan-
geraakte plek schuiven.

• Lang aanraken

Raak de richting aan waarin u zich wilt ver-
plaatsen. Zolang u het scherm aanraakt blijft
de kaart schuiven.

• Slepen

Sleep de kaart door het scherm aan te raken.

• Vegen

Veeg over de kaart om deze te verschuiven.

JNC0283X
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Met de INFINITI-controller
Tijdens het rijden zijn de handelingen voor het
schuiven over de kaart beperkt en niet volledig
beschikbaar.

1. Beweeg de schuifschakelaar om continu in
één richting over de kaart te schuiven.

2. De kruiscursor verschijnt wanneer u over de
kaart beweegt.

INFO:

Tijdens het rijden is het schuiven over de kaart
met een enkele aanraking uitgeschakeld. Raak
het scherm nogmaals aan om verder te schui-
ven.

Als het kaartscherm is ingesteld om de grafische
voorstelling van de voetafdruk van gebouwen
weer te geven, kan de kaart niet verschoven wor-
den tijdens het rijden.

BIRDVIEW™-KAART (3D)

Het aanraakpaneel bedienen
Aanraken/tikken

Raakhet scherm aan. De kruiscursor wordt weer-
gegeven in het midden van de kaart. Als u het
scherm nogmaals aanraakt zal de kaart naar de
aangeraakte plek schuiven.

Tik op [m ] of [m ] om de richting van de kaart
te wijzigen.

Lang aanraken

Raak de richting aan waarin u zich wilt verplaat-
sen. Zolang u het scherm aanraakt blijft de kaart
schuiven.

Vegen

Veeg over het aanraakpaneel om snel over het
kaartscherm te schuiven.

Met de INFINITI-controller
1. Beweeg de schuifschakelaar, behalve naar

links of naar rechts, om continu in één rich-
ting over de kaart te schuiven.

2. De kruiscursor verschijnt wanneer u over de
kaart beweegt.

INFO:

Tijdens het rijden is het schuiven over de kaart
met een enkele aanraking uitgeschakeld.

Als het kaartscherm is ingesteld om de grafische
voorstelling van de voetafdruk van gebouwen
weer te geven, kan de kaart niet verschoven wor-
den tijdens het rijden.

Er zijn verschillende manieren om de kaart-
schaal te wijzigen.

INFO:

Tijdens het rijden zijn de handelingen voor het
wijzigen van de kaartschaal beperkt.

HET AANRAAKPANEEL BEDIENEN
De schaalbalk aanraken:

1. Tik op [m ].

De schaalbalk wordt weergegeven.

2. Tik op [ZOOMIN] of [ZOOMUIT] om de schaal
aan te passen.

5GB0264XZ
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Pinch-in:

Plaats twee vingers op het kaartscherm en be-
weeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.

Pinch-out:

Plaats twee vingers op het kaartscherm en be-
weeg ze uit elkaar om in te zoomen.

INFO:

Tijdens het rijden is de functie Pinch-in/Pinch-
out uitgeschakeld.

BEDIENING MET DE
INFINITI-CONTROLLER
1. Draai de middelste knop wanneer het kaart-

scherm getoond wordt. De schaalbalk wordt
aan de rechterkant van het scherm weerge-
geven.

2. Gebruik de middelste knop om de kaart-
schaal aan te passen.

Rechtsom: Inzoomen

Linksom: Uitzoomen

Vrije zoomfunctie
Wanneer [Met knop kleine zoomstappen] is in-
geschakeld, kan de kaartschaal in gelijkmatige
stappen aangepast worden, of via de vrije zoom-
functie (exacte schaalafstelling in kleinere stap-
pen) door te draaien aan de middelste knop.

“Verkeersinformatie op de kaart (indien
aanwezig)” (pagina 3-13)

KAARTSCHAAL
Onderstaande kaartschalen zijn beschikbaar
wanneer afstelling gebeurt in gelijkmatige stap-
pen. Wanneer de vrije zoomfunctie gebruikt
wordt is een exacte schaalafstelling mogelijk.

Voor Europa

Metrische eenheden US Units
25 m 1/64 mi
50 m 1/32 mi

100 m 1/16 mi
200 m 1/8 mi
500 m 1/4 mi
1 km 1/2 mi
2 km 1 mi
4 km 2 mi
10 km 5 mi
16 km 8 mi
64 km 32 mi

160 km 80 mi
320 km 160 mi
640 km 320 mi

INFO:

Verkeersinformatiepictogrammen (indien aan-
wezig) worden niet weergegeven op het kaart-
scherm wanneer de kaartschaal is ingesteld op
16 km (8 mi) of hoger.

“Verkeersinformatie op de kaart”
(pagina 6-4)
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Voor Hong Kong

Metrische eenheden
25 m
50 m

100 m
200 m
500 m
1 km
2 km
4 km
12 km
16 km
64 km
160 km
320 km
640 km

De kaartoriëntatie en kaartweergave kunnen ge-
wijzigd worden door [m ]/[m ] op het kaart-
scherm aan te raken.

Het scherm zal wisselen tussen Noordelijk, Rij-
richting boven en Vogelperspectief (BirdviewTM)
telkens wanneer [m ]/[m ] wordt aangetikt.

De kaartweergave kan ook ingesteld worden
door op <MENU> te drukken en vervolgens te tik-
ken op [Instellingen], [Navigatie] en [Kaart-
instellingen].

“Instellingen voor kaartweergave”
(pagina 3-10)

5GB0044X

Noordelijk

5GB0005X

Rijrichting boven

5GB0352X

Vogelperspectief (Birdview™)

DE KAARTORIËNTATIE WIJZIGEN
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Met het gesplitste scherm is het mogelijk om
tegelijkertijd twee verschillende kaarten weer te
geven aan de linker- en rechterkant van het
scherm. Het is anderzijds mogelijk om een kaart
aan de rechterkant van het scherm te tonen en
andere informatie (zoals informatie over kruis-
punten) aan de linkerkant van het scherm.

1. Drukop <MAP/VOICE> terwijl het kaartscherm
met de huidige locatie wordt weergegeven
om de weergavebalk te tonen.

2. Selecteer een soort scherm.

“Weergavebalk weergeven”
(pagina 2-8)

• [Volledige kaart]

• [Kaart splitsen]

• [Junction]/[Kruispunt]

• [Afslagenlijst]

• [Waar ben ik?] (voor Europa)

• [1 aanwijzing per keer]

• [Eco Drive Report]

5GH0276X
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De instellingen voor kaartweergave worden uitgevoerd via het Instellingenmenu.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie].

De volgende items voor het instellen van de kaartweergave zijn beschikbaar.

De op het scherm weergegeven items kunnen mogelijk variëren afhankelijk van het model en het land.

Menu-item Handeling
[Weerg.-inst] [Volgorde wijzigen] Rangschik het pictogram op de weergavebalk.

[Volledige kaart] Selecteer een van de instellingen om toe te passen op het scherm.
“Weergavebalk weergeven” (pagina 2-8)[Kaart splitsen]

[Kruispunt] (voor Europa)
[Intersection] (voor Hong Kong)
[Afslagenlijst]

[Waar ben ik?] (voor Europa)

[1 aanwijzing per keer]

[Eco Drive Report]

INSTELLINGEN VOOR KAARTWEERGAVE
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Menu-item Handeling
[Kaartinstellingen] [Kaartweergave] [Noordelijk] Selecteer een van de kaartweergaves om toe te passen op het kaartscherm.

[Rijrichting boven]

[Vogelperspctf]

[Lange afstand rijrichting boven] De positie van het voertuigpictogram kan worden aangepast om een wijder gebied in
de rijrichting te kunnen bekijken. Het voertuigpictogram bevindt zich iets onder het
midden van het scherm.
De kaartweergave op lange afstand is alleen beschikbaar wanneer de kaart-
weergave is ingesteld op “Rijricht. boven”.

[Kleur kaart] (voor Europa)
[Kleur kaart] (voor Hong Kong)

Selecteer de gewenste kleur voor de kaart.

[Grootte kaarttekst] [Groot] Stel de tekengrootte in door te kiezen uit [Groot], [Gemiddeld] of [Klein].

[Gemiddeld]

[Klein]

[Hoek vogelperspectief] Stel de hoek van de BirdviewTM-weergave in.

[Autom. noordelijk zoomen] Stel de bovenkant van de kaart zo in dat deze altijd gericht is naar het noorden.

[Snelwegmodus autom. tonen] (voor Europa)
[Snelwegmodus autom. tonen] (voor Hong Kong)

De automatische weergave van de route-informatie wanneer u rijdt op een snelweg kan
worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

[Namen weergegeven op
kaart]

[Namen van plaatsen] Hiermee kunnen namen van plaatsen op het kaartscherm worden weergegeven.

[Faciliteitnamen] Hiermee kunnen namen van faciliteiten op het kaartscherm worden weergegeven.

[Namen van wegen] Hiermee kunnen namen van wegen op het kaartscherm worden weergegeven.

[Instellingen links] [Kaartweergave links] De kaartweergave voor de linkerkant van het gesplitste scherm kan worden ingesteld
op Noordelijk of Rijricht. boven.

[Lange afstand rijrichting
boven] (voor Europa)
[Lange afstand rijrichting
boven] (voor Hong Kong)

Hiermee kan in de kaartweergave aan de linkerkant van het gesplitste scherm de
positie van het voertuigpictogram aangepast worden zodat een groter gebied in de
rijrichting bekeken kan worden. Het voertuigpictogram bevindt zich iets onder het mid-
den van het scherm.
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Sommige soorten informatie op de kaart kun-
nen weergegeven of verborgen worden.

PICTOGRAMMEN VOOR FACILITEITEN
WEERGEVEN
Pictogrammen voor faciliteiten kunnen op basis
van het type worden weergegeven of verborgen.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op [Symbolen Spec. bestemmingen].

4. Tik op het gewenste pictogram. De indicator
van het geselecteerde pictogram gaat bran-
den.

INFO:

• De faciliteitpictogrammen worden niet op het
kaartscherm weergegeven als de kaartschaal is in-
gesteld op 500 m (1/4 mijl) of hoger in 2D- en
Birdview™-weergave.

• Als ze geregistreerd zijn in de kaartgegevens, zul-
len de merkpictogrammen weergegeven worden
op de kaart in plaats van de algemene faciliteit-
pictogrammen die hieronder staan aangegeven.

Beschikbare kaartpictogrammen:

Voor Europa

m Benzinestation

m Restaurant

m
Parkeerplaats met

voorzieningen

m Hotel

m Ziekenhuis

Voor HongKong

m Benzinestation

m Parkeerplaats

m Financiële instelling

m Postkantoor

m Warenhuis/Supermarkt

INFORMATIE WEERGEVEN TIJDENS HET
SCHUIVEN OVER DE KAART
Het systeem kan zodanig ingesteld worden dat
informatie over de locatie aangegeven door de
kruiscursor wordt getoond wanneer u over het
kaartscherm schuift.

De op het scherm weergegeven items kunnen
mogelijk variëren afhankelijk van het model.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en vervolgens op [Overige
instellingen].

3. Tik op [Informatie Scrolkaart].

4. Tik op het gewenste informatie-item.

De volgende informatie-items zijn beschik-
baar.

De op het scherm weergegeven items kun-
nen mogelijk variëren afhankelijk van het
land.

5GB0292X

5GB0253XZ

INFORMATIE WEERGEVEN OP DE KAART
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• [Symbolen opgeslagen locatie]

• [Symbolen RDS-TMC] (voor Europa)

• [Symb. bestemming/tussenstop]

• [Breedtegraad/Lengtegraad]

WEGKLEUR
De verschillende soorten wegen worden onder-
scheiden aan de hand van de kleur. De belang-
rijkste wegkleuren worden hieronder aangege-
ven.

Voor Europa

Soort weg Kleur
Snelweg: Gele, rode lijn
Hoofdweg: Rood, oranje, of geel
Smalle straat: Grijs
Weg met
incomplete kaart-
gegevens:

Donker

Voor Hong Kong

Soort weg Kleur
Snelweg Blauw
Rijksweg Paars
Provinciale weg Groen
Lokale weg Lichtbruin
Overige wegen Grijs

Verkeersinformatie kan weergegeven worden
wanneer u zich in gebieden bevindt waar deze
wordt uitgezonden.

Indicator voor verkeersopstopping:

Lijnen die langs wegen worden weergegeven ge-
ven punten met verkeersopstoppingen aan. De
lijnen zijn kleurgecodeerd, zoals hieronder aan-
gegeven.

Vlot stromend verkeer: Groene pijl

Middelmatige drukte: Gele pijl

Druk verkeer: Rood

Wegdeel met ernstig verkeersincident: Paars

Pictogrammen:

De volgende verkeersinformatiepictogrammen
kunnen op de kaart getoond worden op plaat-
sen waar incidenten gemeld zijn.

m : Informatie

m : Ongeval

m : Voertuig met pech

m : Afgesloten weg

m : Verkeer over één weghelft

m : Gevaar

m : Vertraging

m : Slecht zicht door mist

m : Rijbanen dicht

m : Omvangrijke incidenten

m : Regen

m : Slecht wegdek

m : Wegwerkzaamheden

m : Glad wegdek

m : Sneeuw

m : Langzaam rijdend of stilstaand verkeer

m : Spookrijder

m : Weer

m : Wind

m : Langzaam rijdend en druk verkeer

Als de route nog niet is ingesteld, worden alle
verkeersinformatiepictogrammen op het kaart-
scherm in het rood weergegeven. Wanneer de
route al is ingesteld, worden de pictogrammen
op de route in het rood weergegeven en buiten
de route in het grijs. Informatiepictogrammen
en prognostische informatiepictogrammen wor-
den in het blauw weergegeven.

VERKEERSINFORMATIE OP DE KAART (indien
aanwezig)
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Wanneer u een bestemming instelt, kunt u de
locatie nader bepalen door de regio of stad te
specificeren.

HET LAND SPECIFICEREN (voor Europa)
Wanneer u een bestemming instelt, kunt u de
locatie nader bepalen door het land te specifi-
ceren.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en tik op het pic-
togram voor de gewenste zoekmethode.

3. Tik op [Land]

4. Tik op het gewenste land op de lijst.

DE REGIO SPECIFICEREN (voor Hong
Kong)

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Nuttige plaatsen].

3. Tik op [Regio wijzigen].

4. Tik op de gewenste regio op de lijst.

DE STAD SPECIFICEREN (voor Europa)
Afhankelijk van de zoekmethode voor de be-
stemming (aan de hand van adres, kruispunt,
enz.), kunt u de potentiële locaties nader bepa-
len door de stad te specificeren.

Voer de naam van de stad in die u wilt instellen
als bestemming.

INFO:

• Tik op [Lijst] om een lijst met items te tonen die
overeenkomen met de ingevoerde tekens.

• Tik op [Wijzigen] om van toetsenbord te verande-
ren.

• Bij gebieden waarvoor informatie over postcodes
beschikbaar is, zal [Postcode] verschijnen. Tik op
[Postcode] om een locatie te zoeken aan de hand
van de postcode.

5GB0266XZ

5GB0305X

JND0324XZ

DE REGIO WIJZIGEN

4-2 Een bestemming instellen



Een bestemming instellen 4-3



Er zijn verschillende methodes om een bestemming in te stellen. Herken de voordelen van elke methode en selecteer de meest geschikte voor het vinden
en instellen van de gewenste bestemming.

De op het scherm weergegeven items kunnen mogelijk variëren afhankelijk van het model.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Navigatie] en vervolgens op [Bestemmingsmenu].

De op het scherm weergegeven items kunnen mogelijk variëren afhankelijk van het model en het land.

Voor Europa

Instellingsitem Handeling
[Adres] Zoek een bestemming aan de hand van het adres.

“Een adres vinden (voor Europa)” (pagina 4-6)

[Nuttige plaatsen] Zoek een bestemming uit verschillende categorieën van bedrijven of locaties.
“Speciale bestemmingen (POI) vinden (voor Europa)” (pagina 4-7)

[Huisadres] Zoek een route vanaf de huidige locatie naar het eerder opgeslagen huisadres.
“Het huisadres instellen als bestemming” (pagina 4-10)

[Plaatsen in de buurt] Zoek speciale bestemmingen in de buurt van de huidige voertuiglocatie, zoals restaurants, enz.
“Een locatie in de buurt vinden” (pagina 4-10)

[Opgeslagen locatie] Zoek een bestemming uit de lijst met opgeslagen locaties.
“Zoeken in opgeslagen locaties” (pagina 4-11)

[Vorige bestemmingen] Stel het vorige startpunt in als de bestemming. Zoek de bestemming uit vorige bestemmingen.
“Zoeken in vorige bestemmingen” (pagina 4-12)

[Op-/afrit snelweg] Zoek als bestemming een op- of afrit van een snelweg.
“Een oprit/afrit van een snelweg instellen als de bestemming (voor Europa)” (pagina 4-13)

[Opgeslagen routes] Selecteer een opgeslagen route.
“Instellen aan de hand van opgeslagen routes” (pagina 4-14)

[Kruispunt] Stel een kruispunt in als de bestemming.
“Een kruispunt instellen als bestemming (voor Europa)” (pagina 4-12)

MENU VOOR HET INSTELLEN VAN DE BESTEMMING
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[Centrum] Stel het centrum van een stad in als de bestemming.
“Het stadscentrum instellen als bestemming (voor Europa)” (pagina 4-13)

[Opgeslagen routes] Selecteer een opgeslagen route. “Instellen aan de hand van opgeslagen routes”
(pagina 4-14)

Voor Hong Kong

Instellingsitem Handeling
[Nuttige plaatsen] Zoek een bestemming uit verschillende categorieën van bedrijven of locaties.

“Speciale bestemmingen (POI) vinden (voor Hong Kong)” (pagina 4-9)

[Huisadres] Zoek een route vanaf de huidige locatie naar het eerder opgeslagen huisadres.
“Het huisadres instellen als bestemming” (pagina 4-10)

[Plaatsen in de buurt] Zoek speciale bestemmingen in de buurt van de huidige voertuiglocatie, zoals restaurants, enz.
“Een locatie in de buurt vinden” (pagina 4-10)

[Opgeslagen locatie] Zoek een bestemming uit de lijst met opgeslagen locaties.
“Zoeken in opgeslagen locaties” (pagina 4-11)

[Vorige bestemmingen] Stel het vorige startpunt in als de bestemming. Zoek de bestemming uit vorige bestemmingen.
“Zoeken in vorige bestemmingen” (pagina 4-12)

[Telefoonnummer] Zoek een speciale bestemming aan de hand van een telefoonnummer.
“Een bestemming instellen aan de hand van een telefoonnummer (voor Hong Kong)”
(pagina 4-14)

[Opgeslagen routes] Selecteer een opgeslagen route.
“Instellen aan de hand van opgeslagen routes” (pagina 4-14)
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INFO:

• De volgorde van de op het scherm weergegeven
items kan mogelijk verschillen per model.

• Wanneer een bestemming wordt ingesteld tijdens
routebegeleiding, kan mogelijkeen pop-up bericht
worden getoond afhankelijk van de methode die is
gebruikt om de bestemming in te stellen. Wanneer
[Vervangen] wordt geselecteerd, zal de huidige
route worden geannuleerd en zal de route-
begeleiding voor de nieuwe bestemming worden
ingesteld. Wanneer [Toevoegen] wordt geselec-
teerd, wordt de geselecteerde locatie een tussen-
stop of een nieuwe bestemming.

• Nadat de bestemming is ingesteld, kan de locatie
van de bestemming aangepast worden en de loca-
tie kan opgeslagen worden in Opgeslagen Loca-
ties, enz.

“Procedures na het instellen van een
route” (pagina 4-15)

• De bestemming kan gewist worden.

“Een route annuleren” (pagina 5-6)

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Adres]. Er wordt een invoerscherm
voor letters weergegeven. Voer de naam van
de stad in. Nadat u klaar bent met invoeren
tikt u op [Lijst]. Een lijstscherm wordt weer-
gegeven.

INFO:

• Tik op [m ] om het gewenste item in te stellen
(zoals [Stad]).

• Afhankelijk van het land kan het mogelijk zijn
om een stad te zoeken aan de hand van de
postcode. Tik op [Postcode] en voer de post-
code van de bestemming in.

• Tik op [Ltste 5 steden] om de laatste 5 steden
die recentelijk als bestemming zijn ingesteld
weer te geven.

3. Tik op de stad van bestemming op de lijst.
Voer de naam in van de straat. Selecteer
[Lijst] als u klaar bent met invoeren. Er wordt
een lijst met straten getoond. Selecteer de
straat van de bestemming op de lijst.

INFO:

Wanneer [Centrum] wordt aangetikt nadat
een stad is geselecteerd, wordt het centrum
van de stad het doel van de bestemming.

4. Selecteer de straat van de bestemming op de
lijst.

5. Voer het huisnummer in en tik op [OK].

INFO:

Tik op [Geen huisnr.] als u het huisnummer
niet weet.

JND0319X

5GB0294XZ

EEN ADRES VINDEN (voor Europa)
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6. De geselecteerde bestemming wordt in het
midden van de kaart weergegeven. Tik op
[OK] na de locatie van de getoonde bestem-
ming te hebben bevestigd.

7. De volledige route wordt weergegeven. Tik op
[Start] om de routebegeleiding te starten.

INFO:

Nadat de bestemming is ingesteld, kan de loca-
tie van de bestemming aangepast worden en de
locatie kan opgeslagen worden in het systeem.

“Procedures na het instellen van een
route” (pagina 4-15)

Deze methode maakt het mogelijk om een faci-
liteit te vinden aan de hand van de naam of de
categorie. Specificeer de regio en de stad van
bestemming om efficiënt te kunnen zoeken.

OPMERKING:

Locaties en openingstijden van faciliteiten zijn onder-
worpen aan wijzigingen die mogelijk niet in de kaart-
gegevens zijn opgenomen. Controleer deze informa-
tie meerdere keren voordat u zich naar een noodhulp-
dienst begeeft, om er zeker van te zijn dat u de juiste
hulp zult ontvangen. Het zou anders kunnen gebeuren
dat u niet de juiste noodhulp ontvangt wanneer u op
uw bestemming aankomt. Er verschijnt ook een
bevestigingsbericht op het navigatiescherm. Volg de
getoonde aanwijzingen en controleer de vereiste
items.

ZOEKEN AAN DE HAND VAN EEN
ORIËNTATIEPUNT
1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Speciale punten (POI’s)].

3. Tik op [Tekstinvoer]. Een tekstinvoerscherm
wordt weergegeven.

INFO:

Tik op [Stad] en vervolgens op [Ltste 5 ste-
den] om de laatste 5 steden die recentelijk
als bestemming zijn ingesteld weer te geven.

4. Voer de naam in van de bestemmings-
faciliteit. Nadat u klaar bent met invoeren tikt
u op [Lijst]. Een lijstscherm wordt weergege-
ven.

5. Tik op de gewenste bestemmingsfaciliteit op
de lijst.

INFO:

De gewenste bestemming wordt direct op het
scherm weergegeven wanneer het vermelde
item het enige beschikbare item is, zonder
dat [Lijst] aangetikt hoeft te worden. Tik op
[OK] om als bestemming in te stellen.

JND0326XZ

5GB0309XZ

SPECIALE BESTEMMINGEN (POI) VINDEN (voor
Europa)
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6. De kaart met de volledige route wordt weer-
gegeven. Tik op [Start] om de route-
begeleiding te starten.

INFO:

• Zoeken met twee of meerdere zoekwoorden is mo-
gelijk wanneer u op [En] tikt tussen de trefwoor-
den.

• Nadat de bestemming is ingesteld, kan de locatie
van de bestemming aangepast worden en de loca-
tie kan opgeslagen worden in Opgeslagen Loca-
ties, enz.

“Procedures na het instellen van een
route” (pagina 4-15)

ZOEKEN AAN DE HAND VAN DE
CATEGORIE ORIËNTATIEPUNTEN
1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Speciale punten (POI’s)].

3. Tik op de categorie op het menuscherm. Een
lijst met subcategorieën wordt weergegeven.

4. Tik op een subcategorie. Een lijstscherm
wordt weergegeven.

5. Tik op de gewenste bestemmingsfaciliteit op
de lijst.

De geselecteerde bestemming wordt in het
midden van de kaart weergegeven. Tik op
[Start] om de routebegeleiding te starten.

INFO:

• De gewenste bestemming wordt direct op het
scherm weergegeven wanneer het vermelde item
het enige beschikbare item is, zonder dat [Lijst]
aangetikt hoeft te worden. Tik op [OK] om als be-
stemming in te stellen.

• Subcategorieën worden mogelijk niet weergege-
ven afhankelijk van de geselecteerde hoofd-
categorie.

• Tik op [m ] om informatie over de locatie weer te
geven.

• Nadat de bestemming is ingesteld, kan de locatie
van de bestemming aangepast worden en de loca-
tie kan opgeslagen worden in Opgeslagen Loca-
ties, enz.

“Procedures na het instellen van een
route” (pagina 4-15)

• Als er geen speciale bestemming in de buurt wordt
gevonden, zult u gevraagd worden of er gezocht
mag worden in een groter gebied. Als u [Ja] selec-
teert, zal het systeem speciale bestemmingen zoe-
ken in een groter gebied.

JND0318X
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Deze methode maakt het mogelijk om een faci-
liteit te vinden aan de hand van de naam of de
categorie. Om beter te kunnen zoeken dient u
de regio en de stad van de bestemming te spe-
cificeren.

OPMERKING:

Locaties en openingstijden van faciliteiten zijn onder-
worpen aan wijzigingen die mogelijk niet in de kaart-
gegevens zijn opgenomen. Controleer deze informa-
tie meerdere keren voordat u zich naar een noodhulp-
dienst begeeft, om er zeker van te zijn dat u de juiste
hulp zult ontvangen. Het zou anders kunnen gebeuren
dat u niet de juiste noodhulp ontvangt wanneer u op
uw bestemming aankomt. Er verschijnt ook een be-
vestiging op het navigatiescherm. Volg de getoonde
aanwijzingen en controleer de vereiste items.

ZOEKEN AAN DE HAND VAN EEN
ORIËNTATIEPUNT
1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Speciale bestemmingen].

3. Tik op [Op naam Kanji] of [Op naam Pinyin].
Een tekeninvoerscherm wordt weergegeven.

4. Voer de naam in van de bestemmings-
faciliteit. Nadat u klaar bent met invoeren tikt
u op [Lijst]. Er wordt een lijst weergegeven.

INFO:

Tik op [m ] om informatie over de locatie weer
te geven. Als [Bellen] wordt geactiveerd op
het scherm met locatie-informatie, is het mo-
gelijk om de aangegeven locatie te bellen.

5. Tik op de gewenste bestemmingsfaciliteit op
de lijst.

Tik op [Start] om routebegeleiding te starten.

INFO:

Nadat de bestemming is ingesteld, kan de
locatie van de bestemming aangepast wor-
den en de locatie kan opgeslagen worden in
Opgeslagen Locaties, enz.

“Procedures na het instellen van een
route” (pagina 4-15)

JND0320X

SPECIALE BESTEMMINGEN (POI) VINDEN (voor
Hong Kong)
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Het huisadres kan ingesteld worden als de be-
stemming, mits het huisadres is opgeslagen.
Deze functie is vooral handig wanneer u een
route zoekt om naar huis terug te keren.

1. Druk op <MENU>, tik op [Navigatie] en vervol-
gens op [Thuis].

2. Het systeem stelt het huisadres in als de be-
stemming.

INFO:

Als er geen huisadres is opgeslagen, zal het
systeem u vragen of u een huisadres wilt op-
slaan.

“Het huisadres opslaan” (pagina 7-2)

3. Tik op [Start] om routebegeleiding te starten.

m Instellen via een spraakopdracht

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Het huisadres instellen als de bestemming:

“Ga naar Huis”

Een faciliteit in de buurt van de huidige voertuig-
locatie of een andere locatie die u op de kaart
vindt door deze te schuiven kan worden inge-
steld als bestemming. Hierdoor kunt u de be-
stemming instellen ter hoogte van een faciliteit
in de buurt van de huidige voertuiglocatie of een
andere op de kaart gevonden locatie.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Plaatsen in de buurt]. De categorielijst wordt
weergegeven.

3. Selecteer bijvoorbeeld [RESTAURANT].

4. Tik op de gewenste bestemming op de lijst.
De route naar de bestemming wordt weerge-
geven in de voorbeeldweergave.

INFO:

• Tik op [m ] om informatie over de locatie weer
te geven. Als [Bellen] wordt geactiveerd op het
scherm met locatie-informatie, is het mogelijk
om de aangegeven locatie te bellen.

• Voor Europa:

Als de voorgestelde route reeds is inge-
steld, zal het systeem alleen de voorzie-
ningen langs de route weergeven door op
[Langs route] te tikken.

Voor Hong Kong:

Als de voorgestelde route reeds is inge-
steld, zal het systeem alleen de voorzie-
ningen langs de route weergeven door op
[Tonen langs route] te tikken.

• Er kunnen maximaal 100 faciliteiten op het lijst-
scherm worden weergeven.

5. Tik op [Start] om de routebegeleiding te star-
ten.

INFO:

• Wanneer de route reeds is ingesteld, wordt de lo-
catie die was ingesteld als bestemming een tus-
senstop.

• Een plaats in de buurt kan ook als bestemming
worden ingesteld door te tikken op [m ] op het
kaartscherm en [Plaatsen in de buurt] te selecte-
ren.

HET HUISADRES INSTELLEN ALS BESTEMMING EEN LOCATIE IN DE BUURT VINDEN
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Als u bestemmingen die u regelmatig gebruikt
opslaat in Opgeslagen locaties, kunt u deze een-
voudig instellen. Voordat u deze functie kunt ge-
bruiken, moet u deze locaties opslaan in Opge-
slagen Locaties.

“Een locatie opslaan” (pagina 7-2)

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Opgeslagen locatie].

3. Tik op de gewenste locatie op de lijst.

INFO:

• Door [Sorteren] te selecteren wordt een lijst
met diverse functies getoond.

– [Op nummer] (voor Europa)/[Op num-
mer] (voor Hong Kong):

De ingevoerde gegevens in het adres-
boek worden in toenemende nume-
rieke volgorde getoond.

– [Op naam] (voor Europa)/[Op naam]
(voor Hong Kong):

De ingevoerde gegevens in het adres-
boek worden in alfabetische volgorde
getoond.

– [Op symbool] (voor Europa)/[Op sym-
bool] (voor Hong Kong):

Door een specifiek pictogram te selec-
teren, wordt een lijst weergegeven die
alleen ingevoerde gegevens bevat die
gekoppeld zijn aan dat pictogram.

– [Op groep] (voor Europa)/[Op groep]
(voor Hong Kong):

Door een specifieke groep te selecte-
ren (familie, vrienden, vrije tijd, enz.),
wordt de geselecteerde groep boven-
aan de lijst geplaatst.

• Wanneer [Opslaan] wordt aangetikt, kan een
nieuwe locatie worden opgeslagen.

4. De geselecteerde bestemming wordt weerge-
geven. Tik op [Start] om de routebegeleiding
te starten.

m Instellen via een spraakopdracht

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Een locatie uit Opgeslagen locaties instellen als
bestemming:

“Adresboek”

5GB0396X

ZOEKEN IN OPGESLAGEN LOCATIES
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U kunt een van uw vorige bestemmingen instel-
len als bestemming.

Er worden maximaal 100 vorige bestemmingen
automatisch opgeslagen. Als het aantal voor-
gaande bestemmingen de 100 overschrijdt,
wordt de oudste bestemming door de nieuwste
bestemming vervangen.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Vorige bestemmingen]. Een lijstscherm
wordt weergegeven.

3. Tik op het voorgaande startpunt of de vorige
bestemming op de lijst.

4. Tik op [Start] om de routebegeleiding te star-
ten.

INFO:

• Tik op [m ] om informatie over de locatie weer te
geven.

• Tik op [Bellen] om de voorziening te bellen.

m Instellen via een spraakopdracht

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Om de lijst met vorige bestemmingen weer te
geven:

“Vorige Bestemmingen”

Het is mogelijk om een kruispunt van twee wille-
keurige straten in te stellen als bestemming en
het systeem een route te laten berekenen.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Kruispunt].

3. Het invoerscherm voor de eerste straat wordt
getoond.

INFO:

Tik op [Land] of [Stad] om het zoeken te be-
perken binnen het gespecificeerde land en
stad.

4. Voer de naam van de eerste straat in. Nadat
u klaar bent met invoeren tikt u op [Lijst]. Een
lijstscherm wordt weergegeven.

INFO:

Als het land of de stad na het selecteren van
de eerste straat wordt gewijzigd, zal de straat
die als eerste werd geselecteerd worden ge-
annuleerd.

5. Tik op een straat op de lijst als de eerste
straat.

6. Het invoerscherm voor de tweede straat
wordt getoond.

INFO:

Tik op [Kaart] in de lijst om een voorbeeld-
weergave te zien van de locatie van het gese-
lecteerde kruispunt.

7. Voer de naam van de tweede straat in. Nadat
u klaar bent met invoeren tikt u op [Lijst]. Een
lijstscherm wordt weergegeven.

8. Tik op een straat op de lijst als de tweede
straat.

9. De kaart met de volledige route wordt weer-
gegeven. Tik op [Start] om de route-
begeleiding te starten.

ZOEKEN IN VORIGE BESTEMMINGEN EEN KRUISPUNT INSTELLEN ALS BESTEMMING
(voor Europa)
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Het is mogelijk om een oprit of een afrit van een
snelweg in te stellen als de bestemming.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Op-/afrit snelweg]. Een tekstinvoerscherm
wordt weergegeven.

3. Voer de naam van de snelweg in. Nadat u
klaar bent met invoeren tikt u op [Lijst].

4. Tik op de gewenste snelweg.

5. Tik op [Oprit] of [Afrit]. Een lijstscherm wordt
weergegeven. Tik op de gewenste bestem-
ming op de lijst.

INFO:

• Tik op [Sorteren] en selecteer [Sorteren op
wegnr.] of [Sorteren op afstand] om de items
op orde te sorteren.

• Tik op [Kaart] in de lijst om een voorbeeld-
weergave te zien van de locatie van de geselec-
teerde oprit of afrit van de snelweg.

6. De kaart met de volledige route wordt weer-
gegeven. Tik op [Start] om de route-
begeleiding te starten.

U kunt het centrum van een gespecificeerde stad
instellen als de bestemming.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie] en
[Bestemmingsmenu].

2. Tik op [Centrum]. Een tekstinvoerscherm
wordt weergegeven.

3. Voer de naam van de stad in en tik op [Lijst].
Een lijstscherm wordt weergegeven.

INFO:

Tik op [Ltste 5 steden] om de laatste 5 steden
die recentelijk zijn ingesteld als bestemming
weer te geven.

4. Tik op de gewenste bestemming op de lijst.

INFO:

Tik op [Kaart] in de lijst om een voorbeeld-
weergave te zien van de locatie van de gese-
lecteerde bestemming.

5. Tik op [Start] na de locatie van de getoonde
bestemming te hebben bevestigd.

5GB0369X

EEN OPRIT/AFRIT VAN EEN SNELWEG
INSTELLEN ALS DE BESTEMMING (voor Europa)

HET STADSCENTRUM INSTELLEN ALS
BESTEMMING (voor Europa)
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Als het telefoonnummer van een faciliteit be-
kend is, is het mogelijk om deze faciliteit op te
zoeken met behulp van dit nummer.

INFO:

• Als het kengetal van het specifieke telefoonnum-
mer niet in de kaartgegevens voorkomt, kan het
systeem de locatie niet opzoeken.

• Alleen de locaties die zijn inbegrepen in de kaart-
gegevens in de database kunnen aan de hand van
het telefoonnummer worden opgezocht. Telefoon-
nummers van woonhuizen kunnen niet worden ge-
bruikt voor het zoeken naar een locatie.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Telefoonnummer]. Het invoerscherm voor te-
lefoonnummers wordt weergegeven.

3. Voer het telefoonnummer in met het kenge-
tal. Als u klaar bent met invoeren tikt u op
[OK].

INFO:

Een scherm met een lijst wordt getoond als
er twee of meer zoekresultaten zijn. Tik op de
gewenste bestemming op de lijst.

4. De geselecteerde bestemming wordt weerge-
geven. Tik op [Start] na de locatie van de ge-
toonde bestemming te hebben bevestigd.

Het is mogelijk om een gewenste route te selec-
teren uit de opgeslagen routes. Deze zoek-
methode is alleen beschikbaar als vorige routes

zijn opgeslagen.

“Een route opslaan” (pagina 7-3)

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Opgeslagen routes]. Een lijstscherm wordt
weergegeven.

3. Tik op de gewenste route op de lijst.

4. Tik wanneer de opgeslagen route wordt weer-
gegeven op [Nieuwe best.].

5. Tik op [Start] om de routebegeleiding te star-
ten.

INFO:

Een opgeslagen route bevat alleen locaties (be-
stemming en tussenstops) en de criteria voor de
routeberekening, niet de route zelf. Vandaar dat
als er een bestemming wordt ingesteld aan de
hand van een opgeslagen route, er een andere
route voorgesteld kan worden als de huidige
voertuiglocatie afwijkt van de startlocatie op het
moment dat de route werd opgeslagen.

Het is mogelijk om een bestemming in te stellen
door over de kaart te schuiven en een locatie
aan te tikken.

1. Schuif over de kaart en plaats de kruiscursor
op de gewenste locatie, tik vervolgens op
[m ] of druk op <m /OK>.

INFO:

• Pas de kaartschaal aan om beter te kunnen
zoeken naar een locatie.

• Een weg op de kaart gaat knipperen wanneer
er met de kruiscursor op gewezen wordt om
aan te geven dat deze weg ingesteld kan wor-
den als bestemming.

2. Tik op [Nieuwe best.].

3. De complete route wordt op het scherm ge-
toond. Tik op [Start] om routebegeleiding te
starten.

5GB0322XZ

EEN BESTEMMING INSTELLEN AAN DE HAND
VAN EEN TELEFOONNUMMER (voor Hong Kong)

INSTELLEN AAN DE HAND VAN OPGESLAGEN
ROUTES

EEN PUNT OP DE KAART INSTELLEN ALS
BESTEMMING
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Het systeem stelt de bestemming in op de gese-
lecteerde locatie en begint de route te bereke-
nen. Na het zoeken van een geschikte route, kan
de routebegeleiding van start gaan. U kunt de
route ook bevestigen of wijzigen.

Beschikbare items

• [Start]:

Start routebegeleiding naar de geselec-
teerde bestemming.

Als er gedurende enkele seconden geen han-
delingen worden verricht met het systeem,
wordt [Start] automatisch geselecteerd en
start het systeem de routebegeleiding. Zo-
dra er gereden wordt, wordt [Start] automa-
tisch geselecteerd en zal het systeem de
routebegeleiding starten.

• [Meer routes]:

Routecriteria kunnen worden geselecteerd,
zoals snelste/kortste afstand of minimaal
gebruik van snelwegen.

De routes zijn mogelijk niet altijd verschil-
lend.

• [Info route]:

Route-informatie kan weergegeven worden.

• [Tussenstop toev.]:

Biedt de mogelijkheid om de route te wijzi-
gen door een bestemming of tussenstop toe
te voegen.

Wanneer een bestemming wordt toege-
voegd, wordt de eerder ingestelde bestem-
ming een tussenstop.

JND0326XZ

Voor Europa
Beschikbare routecriteria Routeberekening
[Snel] Selecteer een route die het minste tijd in

beslag zal nemen.
[Eco] Selecteer een route die het zuinigst is qua

brandstofverbruik.
[Kort] Selecteer een route waarbij de kortste afstand

afgelegd wordt.
[Gebruik tolwegen vermijden] Selecteer een route en vermijd daarbij

tolwegen.

Voor Hong Kong
Beschikbare routecriteria Routeberekening
[Gebruik voorkeur voor snelwegen] Selecteer een route die het minste tijd in

beslag zal nemen.
[Tolwegen mijden] Selecteer een route met minimaal gebruik van

tolwegen.
[Kort] Selecteer een route waarbij de kortste afstand

afgelegd wordt.

PROCEDURES NA HET INSTELLEN VAN EEN
ROUTE
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• [Locatie contr./verpl.]:

U kunt de locatie wijzigen.

• [Informatie]:

Biedt de mogelijkheid om de bestemming op
te slaan. Als er bovendien informatie over de
bestemming (adres en telefoonnummer) op-
geslagen is in de kaartgegevens, kan deze
worden weergegeven.

INFO:

• De Geschatte aankomsttijd (ETA) kan rechtsonder
op het scherm worden gecontroleerd.

• Het is mogelijk om een bestemming of tussenstop
te bewerken of toe te voegen aan de reeds inge-
stelde route.

“De route bewerken” (pagina 5-7)

DE LOCATIE VAN DE BESTEMMING
VERPLAATSEN
De locatie van de bestemming kan aangepast
worden door de kruiscursor over de kaart te ver-
plaatsen.

1. Tik nadat u een bestemming heeft ingesteld
op [Locatie wijzigen].

2. Een kaartscherm met de bestemming in het
midden wordt weergegeven.

3. Pas de locatie aan door de kruiscursor over
de map te verplaatsen en op [OK] te tikken. Er
wordt een bevestiging weergegeven. Beves-
tig de inhoud van het bericht en tik op [Ja] om
de locatie van de bestemming aan te passen.

INFO:

U kunt de kaartschaal wijzigen door op m te
tikken.

JND0322X
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Selecteer [Start] nadat u de route hebt ingesteld
om de routebegeleiding te starten.

Tijdens de routebegeleiding begeleidt het sys-
teem u met behulp van visuele en gesproken
aanwijzingen langs de navigatiepunten.

LET OP:

• De visuele en gesproken aanwijzingen van het
navigatiesysteem dienen alleen ter referentie ge-
bruikt te worden. De begeleiding kan, afhankelijk
van de situatie, inhoudelijk onjuist zijn.

• Houd u altijd aan verkeersregels en -aanwijzingen
tijdens het rijden langs de voorgestelde route (zo-
als eenrichtingsverkeer).

“Routebegeleiding” (pagina 10-7)

SPRAAKBEGELEIDING

Basisprincipes van spraakbegeleiding
Wanneer u een kruispunt nadert waar u moet
afslaan kondigt de spraaknavigatie aan in welke
richting u de afslag moet nemen.

Voorbeeld van spraakbegeleiding:

De instellingen voor spraakbegeleiding kunnen
worden gewijzigd via [Instellingen spraak-
navigatie].

“Instellingen voor routebegeleiding”
(pagina 5-13)

j1 “Na 400 meter, rechts (links) afslaan.”

j2 “Na 400 meter, neem de oprit rechts.”

j3 “Na twee kilometer, neem de afrit.”

j4 “U bent gearriveerd op uw bestemming.
Einde van de navigatie.”

INFO:

• Afstanden kunnen variëren, afhankelijk van de rij-
snelheid.

• Aanwijzingen kunnen verschillen, afhankelijk van
het soort weg.

INI0119

OVER ROUTEBEGELEIDING
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• Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de
spraaknavigatie en de feitelijke wegsituatie niet
met elkaar overeenkomen. Dit kan gebeuren wan-
neer er tegenstrijdigheden zijn tussen de eigen-
lijke weg en de informatie in de kaartgegevens, of
het kan voorkomen als gevolg van de rijsnelheid.

• Als de spraakbegeleiding niet overeenkomt met de
actuele wegsituatie, volg dan de aanwijzingen die
door verkeersborden of andere mededelingen op
de weg worden aangegeven.

• Wanneer u een navigatiepunt (kruispunt of bocht)
of bestemming, enz. nadert tijdens de route-
begeleiding, kondigt de spraakbegeleiding de res-
terende afstand en/of de te volgen richting aan.
Houd <MAP/VOICE> ingedrukt om een aanwijzing
van de spraakbegeleiding te herhalen.

Aanwijzingen van spraakbegeleiding
herhalen
Deze functie is gedurende de hele route-
begeleiding beschikbaar, vanaf het moment dat
de routeberekening is voltooid totdat het voer-
tuig aankomt op de bestemming. Houd <MAP/
VOICE> ingedrukt. De aanwijzingen van de
spraakbegeleiding worden herhaald.

INFO:

• Als u <MAP/VOICE> ingedrukt houdt terwijl de auto
van de oorspronkelijke route is afgeweken en de
functie voor het automatisch berekenen van een

nieuwe route is uitgeschakeld, kondigt de spraak-
begeleiding aan, “Rijd naar de gemarkeerde
route.”

• Wanneer <MAP/VOICE> ingedrukt wordt gehouden
terwijl de auto in de verkeerde richting rijdt, kon-
digt de spraakbegeleiding aan: “Maak indien mo-
gelijk rechtsomkeert”.

Aankondiging bij het naderen van de
bestemming
Wanneer u de bestemming nadert, kondigt de
spraakbegeleiding aan, “U bent gearriveerd op
uw bestemming. Einde van de navigatie.” Raad-
pleeg het kaartscherm om uw eindbestemming
te bereiken.

Opmerkingen over spraakbegeleiding

• De spraakbegeleiding van dit systeem dient be-
schouwd te worden als een aanvullende functie.
Wanneer u met de auto rijdt, controleer dan de
route op de kaart en volg de actuele wegen en ver-
keersregels.

• Spraakbegeleiding wordt alleen onder bepaalde
omstandigheden bij kruispunten geactiveerd. In
sommige gevallen moet de auto afslaan, terwijl er
geen spraakbegeleiding beschikbaar is.

• De inhoud van de spraakbegeleiding kan wellicht
variëren, afhankelijk van de richting waarin u moet
afslaan en het soort kruising.

• De timing van de spraakbegeleiding varieert af-
hankelijk van de situatie.

• De spraakbegeleiding is niet beschikbaar als het
voertuig van de voorgestelde route is afgeweken.
Het systeem zal dit niet aankondigen. Raadpleeg
de kaart en bereken de route opnieuw.

“De route opnieuw berekenen”
(pagina 5-10)

• De spraakbegeleiding komt mogelijkniet helemaal
overeen met snelwegnummers en -aanwijzingen
ter hoogte van snelwegknooppunten.

• De spraakbegeleiding komt mogelijk niet altijd
overeen met straatnamen bij afslagen van snelwe-
gen.

• De getoonde straatnamen kunnen soms verschil-
len van de werkelijke namen.

• De spraakbegeleiding is niet beschikbaar als
[Gidsinstellingen] is uitgeschakeld.

“Volume-instellingen” (pagina 8-8)

• De spraakbegeleiding start zodra het voertuig op
de voorgestelde route begint te rijden. Raadpleeg
de kaart voor aanwijzingen om het startpunt van
de route te bereiken.

• Wanneer u een tussenstop nadert, zal de spraak-
begeleiding aankondigen “U bent aangekomen bij
tussenstop 1 (2, 3, 4,...).” Spraakbegeleiding gaat
door met het volgende deel van de route. Wanneer
de spraakbegeleiding niet beschikbaar is, kunt u
op de kaart kijken voor aanwijzingen.
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• In sommige gevallen eindigt de spraakbegeleiding
voordat u op bestemming bent aangekomen.
Raadpleeg het bestemmingspictogram op de kaart
om de bestemming te bereiken.

• Als het systeem herkent aan welke kant de bestem-
ming (tussenstop) is, zal de spraakbegeleiding
meedelen “aan de rechterkant (linkerkant)” nadat
de aankomst op bestemming is aangekondigd.

• De spraakbegeleiding kan geheel of gedeeltelijk
uitvallen als gevolg van de invalshoek van wegen
op een kruispunt.

• Informatie over rijbanen van de snelweg is alleen
beschikbaar voor een beperkt aantal belangrijke
snelwegen, en begeleiding is niet beschikbaar
voor alle knooppunten en afritten.

• Informatie over afritten van de snelweg kan ver-
schillen van de informatie op de eigenlijke borden
bij de afrit.

• Aangezien het niet mogelijk is om gegevens te ge-
bruiken voor wegen waarvan de toegankelijkheid
wijzigt afhankelijk van het seizoen, kan mogelijk
een route getoond worden die niet overeenkomt
met de feitelijke verkeersbeperkingen. Neem tij-
dens het rijden altijd de actuele verkeersbeperkin-
gen in acht.

SCHERMEN VOOR ROUTEBEGELEIDING
De routebegeleiding toont kaartschermen en di-
verse informatie op basis van de situatie.

Routebegeleiding op het kaartscherm

Wanneer de routebegeleiding start, wordt de
kleine richtingspijl linksboven op het kaart-
scherm weergegeven. Deze pijl duidt de richting
aan die bij het volgende navigatiepunt (bocht of
kruispunt) moet worden aangehouden. Tevens
wordt de afstand weergegeven. Aan de boven-
zijde van het scherm worden de afstand tot het
volgende navigatiepunt en de naam van de vol-
gende straat waar moet worden afgeslagen
weergegeven. Er kunnen tevens gevallen voor-
komen waarin de volgende straatnamen worden
aangekondigd.

Vergrote weergave van kruispunten

Wanneer u een navigatiepunt nadert, schakelt
het systeem automatisch over op het gesplitste
scherm met een vergrote weergave van het
kruispunt op de linkerhelft van het scherm. Om
over te schakelen op het vorige scherm terwijl
een vergrote weergave van het kruispunt wordt
weergegeven, drukt u op <MAP/VOICE> op de
INFINITI-controller.

5GB0277X JNE0356X

5-4 Routebegeleiding



Begeleiding bij knooppunten

Wanneer u op een snelweg rijdt en nog onge-
veer 2 km (ongeveer 1 mijl) van een knooppunt
bent verwijderd, schakelt het systeem automa-
tisch over op het gesplitste scherm en toont een
vergrote weergave van het knooppunt op de
linkerhelft. Na het passeren van het knooppunt
keert het systeem automatisch terug naar het
volledige kaartscherm. Om over te schakelen op
het vorige scherm terwijl de vergrote weergave
van het knooppunt wordt weergegeven, drukt u
op <MAP/VOICE> op de INFINITI-controller.

Route-informatie

Wanneer u een navigatiepunt nadert, schakelt
het linkerscherm automatisch over op een ver-
grote weergave van het kruispunt. Om over te
schakelen op het vorige scherm, drukt u op
<MAP/VOICE> op de INFINITI-controller.

Afhankelijk van de instelling kan het systeem
constant het gesplitste scherm weergeven als
afslagenlijst.

Informatie tonen over afritten van de
snelweg

Voor Europa:

Wanneer [Snelwegmodus autom. tonen] is inge-
schakeld en de route een snelweg of tolweg be-
vat, zullen alle afritten langs de route waarover
informatie beschikbaar is getoond worden in de
route-informatie. De informatie over afritten
wordt getoond door middel van pictogrammen.

“Instellingen voor kaartweergave”
(pagina 3-10)

Voor Hong Kong:

Wanneer [Snelwegmodus autom. tonen] is inge-
schakeld en de route een snelweg of tolweg be-
vat, zullen alle afritten langs de route waarover
informatie beschikbaar is getoond worden in de

5GB0400X JNB0450X

JNE0353X
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route-informatie. De informatie over afritten
wordt getoond door middel van pictogrammen.

“Instellingen voor kaartweergave”
(pagina 3-10)

Instellingen van het
begeleidingsscherm
Het begeleidingsscherm kan altijd worden weer-
gegeven, zelfs als de auto zich niet in de nabij-
heid van het navigatiepunt bevindt. Verschil-
lende soorten schermen kunnen worden inge-
steld.

“Instellingen voor kaartweergave”
(pagina 3-10)

De ingestelde route kan worden geannuleerd.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Route annuleren].

3. Er wordt een bericht weergegeven.

INFO:

• De geannuleerde route kan niet opnieuw worden
geactiveerd.

• Met [Route annuleren] kunnen alle routes inclusief
tussenstops worden geannuleerd. Om afzonder-
lijke tussenstops te annuleren, selecteert u [Route
bewerken].

WAARSCHUWING:

Zet de auto altijd stil op een veilige plek voordat u de
routecriteria gaat wijzigen. Het wijzigen van de route-
criteria tijdens het rijden kan een ongeluk veroorza-
ken.

Tijdens de routebegeleiding kunnen de route-
criteria gewijzigd worden en kan route-informa-
tie bevestigd worden. Stel de routecriteria in
volgens uw persoonlijke voorkeur.

Het routemenuscherm is alleen beschikbaar
wanneer er een bestemming is ingesteld.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Routemenu]. De volgende items zijn
beschikbaar.

Beschikbare instellingen

• [Route bewerken]:

Wijzig de route of voeg een bestemming of
tussenstop toe aan een reeds ingestelde
route.

“De route bewerken” (pagina 5-7)

• [Criteria routeberekening]:

Wijzig de criteria voor routeberekening op
een willekeurig punt van de route.

“Route-instellingen” (pagina 5-13)

EEN ROUTE ANNULEREN ROUTEMENU
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• [Opnieuw berekenen]:

Zoek handmatig opnieuw naar de route na-
dat u de zoekcriteria heeft gewijzigd en laat
het systeem de route opnieuw berekenen.

“De route opnieuw berekenen”
(pagina 5-10)

• [Best. tonen]:

De bestemming wordt op het kaartscherm
getoond.

• [Omleiding]:

– Er kan een omleiding over een bepaalde
afstand worden berekend.

“Een omleiding zoeken (voor
Europa)” (pagina 5-10)

“Zoeken naar een omleiding (voor
Hong Kong)” (pagina 5-12)

– [Verkeersomleiding]:

Stelt het zoekcriterium in om een route
te vinden die een verkeersopstopping of
een verkeersongeval vermijdt.

“Een omleiding zoeken (voor
Europa)” (pagina 5-10)

• [Route annuleren]:

De bestemming en de tussenstops op de
route worden gewist.

• [Info route]:

Route-informatie kan weergegeven worden.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Route bewerken].

3. Tik op het item dat u wenst te bewerken.

Beschikbare instellingen

j1 [Bestemming toev.]:

Tik hierop om een bestemming toe te
voegen.

“Een bestemming of tussenstop
toevoegen” (pagina 5-8)

j2 Huidige bestemming:

Wijzig of wis de bestemming.

“Een bestemming of tussenstop
bewerken/wissen” (pagina 5-9)

5GB0373X

DE ROUTE BEWERKEN

Routebegeleiding 5-7



j3 Criterium voor het berekenen van een route
naar bestemming:

Wijzig de criteria voor het berekenen van
een route naar bestemming.

“De criteria voor routeberekening
wijzigen” (pagina 5-9)

j4 [Tussenstop toev.]:

“Een bestemming of tussenstop
toevoegen” (pagina 5-8)

j5 Huidige tussenstop:

Wijzig of wis de tussenstop.

“De volgorde van bestemming en
tussenstops wijzigen” (pagina 5-9)

j6 Criterium voor het berekenen van een route
naar een tussenstop:

Wijzig de criteria voor het berekenen van
een route naar een tussenstop.

“De criteria voor routeberekening
wijzigen” (pagina 5-9)

j7 [Sort.]:

De tussenstop en de bestemming kunnen
gerangschikt worden.

j8 [Route opslaan]:

Sla een route op inclusief de bestemming
en de routecriteria. Er kunnen maximaal vijf
routes opgeslagen worden. Opgeslagen
routes kunnen eenvoudig worden
opgeroepen en als voorgestelde route
worden ingesteld.

EEN BESTEMMING OF TUSSENSTOP
TOEVOEGEN
Een bestemming of tussenstop kan aan een
reeds ingestelde route worden toegevoegd. In
totaal kunnen zes bestemmingen of tussenstops
worden ingesteld.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Route bewerken].

3. Tik op [Bestemming toev.] of [Tussenstop
toev.].

INFO:

Als u [Bestemming toev.] selecteert, veran-
dert de huidige bestemming in een tussen-
stop.

4. Stel een bestemming of tussenstop in. De
methode voor het zoeken naar een bestem-
ming of tussenstop is gelijk aan die voor het
zoeken naar een bestemming.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

5. Het systeem berekent de route opnieuw. Na-
dat het zoeken naar de route is voltooid, keert
het scherm automatisch terug naar de func-
tie Route bewerken. Stel zo nodig de route-
criteria in.

“Een bestemming of tussenstop
bewerken/wissen” (pagina 5-9)

INFO:

De vorige route wordt automatisch gewist.
5GB0347XZ
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EEN BESTEMMING OF TUSSENSTOP
BEWERKEN/WISSEN
Een reeds ingestelde bestemming of tussenstop
kan worden bewerkt of gewist. Als een locatie
wordt gewijzigd of gewist terwijl de voorge-
stelde route reeds is ingesteld, wordt de vorige
voorgestelde route bijgevolg opnieuw bere-
kend.

1. Tik op een reeds ingestelde bestemming of
tussenstop.

2. Tik op het item dat u wilt instellen.

Beschikbare instellingen

• [Locatie contr./verpl.]:

De locatie van de bestemming of tussen-
stop kan aangepast worden door de
kruiscursor over de kaart te verplaatsen.

• [Wissen]:

Een reeds ingestelde bestemming of tus-
senstop kan worden gewist.

INFO:

Als de bestemming wordt gewist, wordt de laat-
ste tussenstop op de route de bestemming.

DE CRITERIA VOOR ROUTEBEREKENING
WIJZIGEN
Ieder traject van de route tussen tussenstops
kan onderhevig zijn aan verschillende criteria
voor routeberekening. Na het instellen van deze
criteria kan de gehele route opnieuw berekend
worden.

1. Tik op het gewenste traject van de route naar
bestemming of tussenstop.

2. Tik op het gewenste criterium.

“Procedures na het instellen van een
route” (pagina 4-15)

3. De criteria worden gewijzigd en het scherm
keert terug naar de functie Route Bewerken.

INFO:

De opnieuw berekende route is wellicht niet de
kortste omdat het systeem om veiligheids-
redenen de voorkeur geeft aan wegen die mak-
kelijk begaanbaar zijn.

DE VOLGORDE VAN BESTEMMING EN
TUSSENSTOPS WIJZIGEN
De volgorde van een reeds ingestelde bestem-
ming en tussenstops kan worden gewijzigd.

1. Tik op [Sort.]. Een lijst met de bestemming en
tussenstops wordt weergegeven.

2. Tik op [m ] (een geluidssignaal klinkt),
schuif met uw vinger naar de plaats waar u
naar toe wilt gaan en laat uw vinger los van
het display.

3. Tik op [m ] om de wijziging toe te passen.

5GB0316XZ

5GB0348XZ
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U kunt handmatig opnieuw een route zoeken na-
dat u de routecriteria heeft gewijzigd.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Routemenu] en vervolgens op [Op-
nieuw berekenen].

3. Er wordt een bericht weergegeven en de route
wordt opnieuw berekend.

INFO:

• Wanneer een tussenstop op de route is ingesteld,
zal het systeem slechts een enkele route zoeken,
ook al wordt de routeberekening uitgevoerd.

• Wanneer de auto afwijkt van de voorgestelde
route, zal er automatisch naar een route van de
huidige locatie naar de bestemming gezocht wor-
den met behulp van de functie Automatische
Nieuwe Route.

“Route-instellingen” (pagina 5-13)

Er zijn twee manieren om een omleiding in te
stellen: Een omleiding die rekening houdt met
verkeersinformatie en een omleiding waarbij
een afstand wordt vastgesteld

OMLEIDING GEBASEERD OP
VERKEERSINFORMATIE
Als zich een ernstig verkeersincident op de route
voordoet, of als het systeem een snellere route
vindt, wordt er automatisch een omleidings-
waarschuwing getoond. Als u deze automati-
sche waarschuwing niet opmerkt, kunt u ook
handmatig een omleiding zoeken.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Routemenu] en vervolgens op [Omlei-
ding]

3. Tik op [Verkeersomleiding].

4. Als er met succes een omleiding wordt ge-
vonden, wordt er gedetailleerde informatie
over de omleidingsroute getoond en een
vergelijkingsscherm met de twee routes.

j1 : Huidige route (blauw)

j2 : Nieuwe route (paars)

j3 : Geschatte wijziging van tijd en afstand

5. Om de voorgestelde omleidingsroute te ac-
cepteren, tikt u op [Ja].

INFO:

• Verkeersinformatie is alleen beschikbaar in gebie-
den waar RDS-TMC wordt uitgezonden. RDS-TMC-
informatie is in sommige regio’s niet beschikbaar.

• Als er geen route is ingesteld, of als [Actuele ver-
keersinfo gebruiken] is uitgeschakeld, kan deze
functie niet gebruikt worden.

“Route-instellingen” (pagina 5-13)

• Als de omleidingsroute niet geselecteerd wordt en
er verder geen handelingen uitgevoerd worden,
wordt de omleidingsroute automatisch geannu-
leerd.

• De voorgestelde omleiding kan na het verdwijnen
van de waarschuwing nog steeds opgeroepen wor-
den door handmatig [Verkeersomleiding] te selec-
teren. Het systeem gaat dan opnieuw op zoek naar
de omleiding en stelt een omleiding voor als er op
dat moment een beschikbaar is.

JNE0354X

DE ROUTE OPNIEUW BEREKENEN EEN OMLEIDING ZOEKEN (voor Europa)
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OMLEIDING GEBASEERD OP
VASTGESTELDE AFSTAND
Om af te wijken van de voorgestelde route kunt
u een omleiding berekenen voor een bepaalde
afstand.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Routemenu] en vervolgens op [Omlei-
ding].

3. Tik op de gewenste omleidingsafstand op de
lijst. Het systeem zal de route berekenen op
basis van de vastgestelde omleidingsafstand
en de route zal op de kaart verschijnen.

INFO:

• Als het voertuig is afgeweken van de voorgestelde
route kan [Omleiding] niet worden geselecteerd.

• Als het systeem geen omleiding kan berekenen
met de aangegeven criteria, zal de vorige voorge-
stelde route op de kaart getoond worden.

• Als de auto met hoge snelheid rijdt, kan het zijn
dat de omleiding start vanaf een punt dat de auto
reeds gepasseerd is.

AUTOMATISCHE ROUTEBEGELEIDING
VOOR OMLEIDINGEN
Wanneer [Automatisch nieuwe route] en [Actu-
ele verkeersinfo gebruiken] ingeschakeld zijn in
de gedetailleerde route-instellingen, zal auto-
matisch een bericht getoond worden wanneer
het systeem een omleiding vindt.

“Route-instellingen” (pagina 5-13)

Om de voorgestelde omleidingsroute te accep-
teren, tikt u op [Ja].

INFO:

• Als u gedurende een minuut nadat de melding op
het scherm is verschenen geen actie onderneemt,
verdwijnt het bericht. De omleiding zal niet wor-
den geaccepteerd en de huidige voorgestelde
route blijft onveranderd.

• Wanneer [Verkeersberichten] is ingeschakeld in de
instellingen voor begeleidingsvoorkeuren, zal het
systeem de spraakbegeleiding aankondigen op
het moment dat het bericht op het scherm ver-
schijnt.

JNE0355X
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Om af te wijken van de voorgestelde route, kan
er een omleiding over een bepaalde afstand be-
rekend worden.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Routemenu] en vervolgens op [Omlei-
ding].

3. Tik op de gewenste omleidingsafstand op de
lijst. Het systeem zal de route berekenen op
basis van de vastgestelde omleidingsafstand
en de route zal op de kaart verschijnen.

INFO:

• Als het voertuig is afgeweken van de voorgestelde
route kan [Omleiding] niet worden geselecteerd.

• Als het systeem geen omleiding kan berekenen
met de aangegeven criteria, zal de vorige voorge-
stelde route op de kaart getoond worden.

• Als de auto met hoge snelheid rijdt, kan het zijn
dat de omleiding start vanaf een punt dat de auto
reeds gepasseerd is.

ZOEKEN NAAR EEN OMLEIDING (voor Hong
Kong)

5-12 Routebegeleiding



De criteria voor routeberekening en de routebegeleiding kunnen worden ingesteld.

ROUTE-INSTELLINGEN

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen]. 2. Tik op [Navigatie]. 3. Tik op [Criteria routeberekening].

De weergegeven items variëren afhankelijk van het model en het land.

Voor Europa

Instellingsitem Handeling
[Zoekvoorwaarden] Zoekvoorwaarden voor het vinden van een route kunnen geselecteerd worden.

“Procedures na het instellen van een route” (pagina 4-15)

[Voorkeursroute] [Geen tolwegen] (indien aanwezig) Beperkt het gebruik van tolwegen.
[Weg met tijdbeperking] Maakt gebruik van wegen met tijdbeperkingen.
[Actuele verkeersinfo gebruiken] Maakt gebruik van de laatste verkeersinformatie die ontvangen is via de RDS-

TMC-uitzending.
[Gebruik te mijden gebied] Maakt gebruikt van de mogelijkheid om gebieden te vermijden.

“Een te vermijden gebied opslaan” (pagina 7-4)

[Veerboten gebruiken] Maakt het gebruik van veerboten mogelijk.
[Bekende routes gebruiken] Gebruikt wegen waar het vaakst op gereden wordt met behulp van zelflerende

technologie.
[Automatisch nieuwe route] Als de auto van de voorgestelde route afwijkt, berekent het systeem

automatisch opnieuw een route die de auto naar de voorgestelde route terug-
leidt.

INSTELLINGEN VOOR ROUTEBEGELEIDING
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Voor Hong Kong

Instellingsitem Handeling
[Zoekvoorwaarden] Zoekvoorwaarden voor het vinden van een route kunnen geselecteerd worden.

“Procedures na het instellen van een route” (pagina 4-15)

[Voorkeursroute] [Weg met tijdbeperking] Maakt gebruik van wegen met tijdbeperkingen.
[Gebruik te mijden gebied] Vermijdt het gebied dat aangegeven wordt in de instellingen voor te vermijden gebieden.

“Een te vermijden gebied opslaan” (pagina 7-4)

[Automatisch nieuwe route] Berekent automatische opnieuw de route wanneer de auto van de voorgestelde route is
afgeweken.

INFO:

• Er kan slechts één routecriterium tegelijkertijd ge-
bruikt worden voor routeberekening.

• De opnieuw berekende route is wellicht niet de
kortste omdat het systeem om veiligheidsredenen
de voorkeur geeft aan wegen die makkelijk be-
gaanbaar zijn.

• Als routecriteria ingesteld worden in [Criteria
routeberekening] zijn alle trajecten van de route
onderworpen aan dezelfde routecriteria, zelfs als
verschillende routecriteria zijn ingesteld voor ver-
schillende trajecten in [Route bewerken].

• Als [Weg met tijdbeperking] is uitgeschakeld, be-
rekent het systeem een route zonder rekening te
houden met voorschriften betreffende het tijdstip
of de dag van de week. Zodoende kan de voorge-

stelde route een weg bevatten die onderworpen is
aan verkeersvoorschriften betreffende het tijdstip
of de dag van de week. Houdt u wanneer u een der-
gelijke route volgt altijd aan alle verkeersregels,
ongeacht of [Weg met tijdbeperking] aan of uit
staat.

• Wanneer het systeem geen alternatieve routes kan
berekenen, toont het de vorige route.

• Als de auto aanzienlijk van de voorgestelde route
afwijkt, berekent het systeem een nieuwe route.

Voor Europa

• Informatie over verkeersopstoppingen die op het
kaartscherm wordt weergegeven mag niet
beschouwd worden als statistisch nauwkeurige
verkeersinformatie.

• Zelfs wanneer [Actuele verkeersinfo gebruiken] in-
geschakeld is maar er geen verkeersinformatie be-

schikbaar is voor dat gebied, wordt er niet altijd
een omleiding aangegeven op een locatie waar een
verkeersopstopping plaatsvindt.

• Het systeem kan de auto mogelijk niet naar een
omleiding leiden als er een wegversperring is of
een verkeersopstopping plaatsvindt ver van de
huidige locatie.

• Het systeem maakt berekeningen om de reistijd
van de volledige route te beperken, vanaf het start-
punt tot aan de eindbestemming. Als er geen ge-
schikte routes zijn, kan het systeem mogelijk een
route voorstellen met verkeersopstoppingen, in
plaats van de auto naar een omleiding te leiden.

• Verkeersinformatie is alleen beschikbaar in gebie-
den waar RDS-TMC wordt uitgezonden. RDS-TMC-
informatie is in sommige regio’s niet beschikbaar.
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GIDSINSTELLINGEN
Verschillende begeleidingsinformatie kan wor-
den ingesteld om afgespeeld te worden tijdens
routebegeleiding en de route- en/of spraak-
begeleiding kan in- of uitgeschakeld worden.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op [Begeleidingsvoorkeuren].

De weergegeven items variëren afhankelijk van
het voertuigmodel en het land.
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Voor Europa

Instellingsitem Handeling
[Gidsinstellingen] Schakel de spraakbegeleiding in of uit.
[Volumebegeleid.] Stelt het volume van de spraakbegeleiding in.
[Instellingen spraaknavigatie] Maak geavanceerde instellingen voor aankondigingen en geluidssignalen van de spraak-

begeleiding bij navigatiepunten.[Keerpunt]
[Eenvoudige navigatie]
[Normale navigatie]
[Volledige navigatie]

[Verkeersberichten] Zet verkeersberichten aan/uit. Wanneer dit item aangezet wordt, zal het systeem melding
doen van verkeersgebeurtenissen op de route. De indicator gaat branden wanneer
verkeersberichten zijn aangezet.

[Tolwegnavigatie] Zet de tolwegnavigatie aan.
[Kleine richtingspijl op kaart] Toont een pijl op het kaartscherm die aangeeft in welke richting de volgende afslag is.
[Info inhaalzone] Toont informatie over de inhaalzone op het kaartscherm.
[Notatie aankomsttijd] [Geschatte aankomsttijd] Toont de geschatte aankomsttijd.

[Resterende reistijd] Toont de resterende reistijd tot de bestemming.
[Geschatte tijd] [Bestemming] Schakel over van weergave van geschatte reistijd naar weergave van bestemming of tus-

senstop op het kaartscherm. Toont m naast de reistijd tot de bestemming.
[Tussenstops]

Toont m naast de reistijd tot de tussenstop.
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[Gemiddelde snelheden
instellen]

[AUTO] Als dit op AAN staat, zal het systeem automatisch de resterende reistijd naar de bestemming
berekenen.

[Snelweg] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan op snelwegen.
[Hoofdweg] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan op hoofdwegen.
[Stadsweg] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan op stadswegen.
[Woonwijk] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan in woonwijken.
[Instellingen herst.] Breng alle gemiddelde rijsnelheden terug naar de standaardwaarden.

[Automatisch nieuwe route] Als de auto van de voorgestelde route afwijkt, berekent het systeem automatisch opnieuw
een route die de auto naar de voorgestelde route terugleidt.
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Voor Hong Kong

Instellingsitem Handeling
[Gidsinstellingen] Schakel de spraakbegeleiding in of uit.
[Volumebegeleid.] Stelt het volume van de spraakbegeleiding in.
[Instellingen spraaknavigatie] Maak geavanceerde instellingen voor aankondigingen en geluidssignalen van

de spraakbegeleiding bij navigatiepunten.
[Keerpunt] Begeleiding is beschikbaar bij keerpunten waar een manoeuvre noodzakelijk is.
[Eenvoudige navigatie] Begeleiding is beschikbaar bij twee punten voordat het keerpunt wordt bereikt.
[Normale navigatie] Begeleiding is beschikbaar zowel voordat het keerpunt wordt bereikt als bij het

keerpunt zelf.
[Volledige navigatie] Begeleiding is beschikbaar bij alle punten voordat het keerpunt wordt bereikt

en bij het keerpunt zelf.
[Verkeersberichten] Zet verkeersberichten aan/uit. Wanneer dit item aangezet wordt, zal het

systeem melding doen van verkeersgebeurtenissen op de route. De indicator
gaat branden wanneer verkeersberichten zijn aangezet.

[Navigatie samenvoegen] Biedt begeleiding wanneer wegen samenvoegen.
[Kruispunten] Toont verkeersknooppunten.
[Info kruispunten] [Altijd] Toon altijd informatie over kruispunten.

[Tijdens begeleiding] Toont informatie over kruispunten tijdens begeleiding.
[Geen] Er wordt geen informatie over kruispunten getoond.

[Notatie aankomsttijd] [Geschatte aankomsttijd] Toont de geschatte aankomsttijd.
[Resterende reistijd] Toont de resterende reistijd tot de bestemming.

[Geschatte tijd] [Bestemming] Schakel over van weergave van geschatte reistijd naar weergave van bestem-

ming of tussenstop op het kaartscherm. Toont m naast de reistijd tot de
bestemming.
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[Tussenstops]
Toont m naast de reistijd tot de tussenstop.

[Gemiddelde snelheden instellen] [AUTO] Als dit op AAN staat, zal het systeem automatisch de resterende reistijd naar de
bestemming berekenen.

[Snelwegen] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan op snelwegen.
[Hoofdweg] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan op andere hoofdwegen.
[Sec. weg] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan op rijkswegen, hoofdwegen, enz.
[Woonwijk] Pas de gemiddelde rijsnelheid aan in een woonwijk.
[Instellingen herst.] Stel de gemiddelde rijsnelheden in op standaardwaarden.

[Automatisch nieuwe route] Als de auto van de voorgestelde route afwijkt, berekent het systeem
automatisch opnieuw een route die de auto naar de voorgestelde route terug-
leidt.

INFO:

Het volume van de begeleiding kan ook worden aangepast door aan de volumeregelknop van het audiosysteem te draaien of door op <+>/<-> op het stuur-
wiel te drukken terwijl de gesproken aanwijzingen worden aangekondigd.
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6 Verkeersinformatie RDS-TMC (indien
aanwezig)
Verkeersinformatie RDS-TMC (indien
aanwezig)

RDS-TMC-functie ............................................... 6-2
Beschikbare verkeersinformatie bekijken ........... 6-2
Verkeersinformatielijst bekijken ........................ 6-3

Urgente verkeersinformatie ............................... 6-3
Instellingen voor verkeersinformatie .................. 6-4
Verkeersinformatie op de kaart.......................... 6-4



Het navigatiesysteem ontvangt verkeersinfor-
matie van de meest geschikte bronnen en stelt
het RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Mes-
sage Channel) in staat deze informatie uit te
zenden om een optimale begeleiding te kunnen
bieden. De RDS-TMC-uitzending verloopt via een
speciale FM-tuner zodat het mogelijk is naar de
radio te blijven luisteren terwijl de verkeersin-
formatie wordt uitgezonden. Verkeersinformatie
kan alleen weergegeven worden in gebieden
waar RDS-TMC wordt uitgezonden. Verkeersin-
formatie is niet beschikbaar in sommige gebie-
den.

1. Druk op <MENU> en tik op [Informatie].

2. Tik op [Verkeersinformatie].

3. Tik op de gewenste informatie.

Beschikbaar item Handeling
[Info nabij verkeer] Een lijst met beschikbare verkeersinformatie die betrekking

heeft op het gebied rond de huidige voertuiglocatie wordt
weergegeven.

[Info route] Dit is alleen beschikbaar wanneer er een route is ingesteld. Een
lijst met verkeersinformatie over de aanbevolen route vanaf de
huidige voertuiglocatie tot de bestemming wordt weergegeven.
Gedetailleerde informatie over de weergegeven
verkeersincidenten kan ook bekeken worden.

RDS-TMC-FUNCTIE BESCHIKBARE VERKEERSINFORMATIE BEKIJKEN
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Een lijst met verkeersinformatie over de aanbe-
volen route vanaf de huidige voertuiglocatie tot
de bestemming wordt weergegeven. Gedetail-
leerde informatie over de weergegeven verkeer-
sincidenten kan ook bekeken worden.

1. Tik op het incident om gedetailleerde infor-
matie te zien. Tik op [Kaart] om de locatie van
de verkeersinformatie weer te geven.

2. Het kaartscherm met als middelpunt het ge-
selecteerde verkeersincident wordt getoond.
Op het scherm wordt gedetailleerde informa-
tie over het incident weergegeven.

U kunt door het bericht bladeren.

3. Tik op [m ] om terug te keren naar het vo-
rige scherm.

Wanneer er een urgent incident wordt gemeld in
de buurt van de huidige voertuiglocatie, zal er
automatisch een bericht verschijnen op het
scherm en zal er een gesproken aankondiging
plaatsvinden.

Het bericht bevat het pictogram, het type inci-
dent, informatie over het incident en de directe
afstand van de huidige locatie tot het incident.

INFO:

• Urgente verkeersinformatie wordt weergegeven
ongeacht of het verkeersinformatiesysteem is in-
of uitgeschakeld.

• Wanneer zich meerdere urgente incidenten voor-
doen, zal het incident dat het dichtst bij de huidige
locatie heeft plaatsgevonden weergegeven wor-
den.

• Als het urgente incident zich afspeelt op de aanbe-
volen route en er een omleiding wordt gevonden,
wordt de melding van een omleiding op het scherm
getoond zodra de auto het punt nadert waar de
omleiding begint.

JNG0280X

JNG0279X
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Hier kunt u instellingen voor functies die betrek-
king hebben op verkeersinformatie weergeven
of wijzigen.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen] en vervolgens op [Navi-
gatie].

3. Tik op [Instellingen verkeersinfo].

4. Tik op de gewenste instelling. De indicator
voor de geselecteerde instelling gaat bran-
den.

Beschikbare instellingsitems

• [Verkeersinfo op kaart tonen]:

Toon alle RDS-TMC-informatie op de kaart tij-
dens het rijden.

• [TMC-service]:

Hiermee kunt u afstemmen op een zender
die RDS-TMC-verkeersinformatie uitzendt.

• [RDS-TMC op kaart]:

Selecteer en toon de relevante RDS-TMC-pic-
togrammen op de kaart.

• [Verkeersberichten]:

Geeft informatie over verkeersincidenten op
uw route.

INFO:

• Het RDS-TMC-systeem werkt deze informatie auto-
matisch bij en overschrijft alle oude informatie.
Verkeersinformatie is niet beschikbaar in sommige
gebieden.

• De kleur van het RDS-TMC-pictogram op het scherm
geeft de ontvangstomstandigheden aan waaron-
der verkeersinformatie wordt uitgezonden. Het
pictogram wordt groen in een gebied waar ver-
keersinformatie wordt uitgezonden en het RDS-
TMC-systeem informatie ontvangt.

m Instellen via een spraakopdracht

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Om het verkeersinformatiesysteem aan/uit
te zetten:

“Verkeersinformatie”

De verkeersinformatie wordt zowel op het 2D-
kaartscherm als op het Birdview™-kaartscherm
getoond.

“Beschikbare verkeersinformatie
bekijken” (pagina 6-2)

j1 Verkeersindicator

Geeft de ontvangstomstandigheden weer
waaronder de verkeersinformatie door de
provider uitgezonden wordt.

Wanneer de ontvangstomstandigheden
waaronder de verkeersinformatie door de
provider wordt uitgezonden niet kunnen
worden gedetecteerd, zullen de verkeersin-
formatie-indicators niet worden
weergegeven.

j2 Geschatte reistijd tot de bestemming
berekend met inachtneming van ver-
keersinformatie op de route.

5GB0288XZ
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j3 Wegomstandigheden

Vlot stromend verkeer: Groene pijl

Middelmatige drukte: Gele pijl

Druk verkeer: Rode pijl

Traject met ernstig verkeersincident:
Paarse pijl

j4 Verkeersinformatiepictogram

“Verkeersinformatie op de kaart
(indien aanwezig)” (pagina 3-13)

Als er geen route is ingesteld, worden alle
verkeersinformatiepictogrammen op het
kaartscherm in kleur weergegeven. Wan-
neer een route al is ingesteld, worden de
pictogrammen op de route in kleur
weergegeven en de pictogrammen buiten
de route in grijs.

INFO:

Verkeersinformatiepictogrammen kunnen al-
leen weergegeven worden als de schaal van de
kaart ingesteld is tussen 25 m (100 ft) en 16 km
(8 mi).

“Kaartschaal” (pagina 3-7)
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Locaties die u vaak bezoekt kunnen worden op-
geslagen in Opgeslagen Locaties. De opgesla-
gen adressen kunnen eenvoudig worden terug-
gevonden en als bestemming of tussenstop wor-
den ingesteld. U kunt maximaal 200 locaties
opslaan in Opgeslagen Locaties.

HET HUISADRES OPSLAAN

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Huisadres].

3. Als het huisadres niet is geregistreerd, wordt
een bevestigingsbericht weergegeven. Tik op
[Ja].

4. Stel het huisadres in op dezelfde manier als
een bestemming.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

5. Er verschijnt een bericht en uw huisadres
wordt opgeslagen.

Overige instellingen

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en [Opgesl. locaties bewer-
ken/verwijderen].

3. Tik op [Opgeslagen locaties] en dan op
[Huisadres (geen)].

4. Tik op [Ja] wanneer een bevestigingsbericht
wordt weergegeven.

5. Tik op de geschikte methode om een locatie
in te stellen. De zoekmethodes zijn hetzelfde
als voor het instellen van een bestemming.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

6. Pas de locatie van het opgeslagen item aan
en bewerk zo nodig de inhoud van de gege-
vens.

EEN LOCATIE ZOEKEN EN OPSLAAN
Er zijn verschillende methodes om een locatie te
zoeken en op te slaan.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op [Opgesl. locaties bewerken/verwijde-
ren].

4. Tik op [Opgeslagen locaties].

5. Tik op [Nieuwe toevoegen].

6. Tik op de geschikte methode om een locatie
in te stellen. De zoekmethodes zijn hetzelfde
als voor het instellen van een bestemming.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

7. Het adres van de locatie wordt opgeslagen.

8. Wijzig zo nodig de inhoud van het opgesla-
gen item.

“Opgeslagen huisadres en locatie
bewerken” (pagina 7-6)

Overige instellingen

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Bestemmingsmenu] en vervolgens op
[Opgeslagen locaties].

3. Tik op [Opslaan].

4. Tik op de geschikte methode om een locatie
in te stellen. De zoekmethodes zijn hetzelfde
als voor het instellen van een bestemming.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

INFO:

• Wanneer de locatie is opgeslagen in Opgeslagen
Locaties, kan [Opgeslagen locaties] gebruikt wor-
den om een bestemming te zoeken.

5GB0254X

EEN LOCATIE OPSLAAN
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• Wanneer er al 200 locaties opgeslagen zijn, kan er
alleen een nieuwe locatie opgeslagen worden als
er een huidig opgeslagen locatie uit het systeem
wordt gewist.

LOCATIES OPSLAAN VIA KAARTMENU
1. Tik op [m ] op de kaart met de huidige loca-

tie of schuif de kaart naar de gewenste loca-
tie.

2. Tik op [Locatie opslaan]. Er wordt een bericht
weergegeven. Selecteer [Ja] om het adres van
de locatie op te slaan.

3. Het pictogram dat de opgeslagen locatie
weergeeft wordt op de kaart getoond. Tik op
[m ] om terug te keren naar het
kaartscherm met de huidige locatie.

INFO:

Het adres wordt opgeslagen met het nummer dat
als eerste beschikbaar is in de lijst met Opgesla-
gen Locaties.

Er kunnen maximaal 5 berekende routes opge-
slagen worden. Opgeslagen routes kunnen een-
voudig worden teruggevonden en als voorge-
stelde route worden ingesteld.

1. Druk op <MENU> en tik op [Navigatie].

2. Tik op [Route bewerken].

3. Tik op [Route opslaan]. Er wordt een bevesti-
ging weergegeven. Tik op [Ja] om de huidige
route op te slaan.

Overige instellingen

Een route kan ook met behulp van de volgende
procedure opgeslagen worden.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en [Opgesl. locaties bewer-
ken/verwijderen].

3. Tik op [Opgeslagen routeplannen].

4. Tik op [Huidige route opslaan]. Er wordt een
bevestiging weergegeven.

5. Bevestig de inhoud van het bericht en tik ver-
volgens op [Ja]. De huidige route wordt opge-
slagen.

INFO:

• De opgeslagen route bevat alleen de locaties (be-
stemming en tussenstops) en de criteria voor
routeberekening, niet de route zelf.

5GB0125XZ

EEN ROUTE OPSLAAN
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• De meest recentelijk opgeslagen route wordt op-
geslagen met het nummer dat als eerste beschik-
baar is in de lijst met opgeslagen huidige routes.

• Als er al 5 routes zijn opgeslagen, kan er pas een
nieuwe route worden opgeslagen als een
bestaande route is gewist.

“Een opgeslagen item wissen”
(pagina 7-12)

Een te vermijden gebied kan worden opgesla-
gen. Het te vermijden gebied is een gebied dat
kan worden uitgesloten uit een route, zoals een
weg waar altijd verkeersopstoppingen staan.
Als de te vermijden gebieden eenmaal opgesla-
gen zijn, zal het systeem deze gebieden vermij-
den bij het berekenen van een route. Er kunnen
maximaal 10 te vermijden gebieden worden op-
geslagen.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en [Opgesl. locaties bewer-
ken/verwijderen].

3. Tik op [Te vermijden gebieden].

4. Tik op [Nieuwe toev.].

Tik op de geschikte methode om een locatie
te zoeken.

“Menu voor het instellen van de
bestemming” (pagina 4-4)

5. Bepaal de locatie van het te vermijden ge-
bied en wijzig zo nodig de inhoud van het te
vermijden gebied.

“Een te vermijden gebied bewerken”
(pagina 7-10)

INFO:

Er kunnen maximaal 10 te vermijden gebieden
worden opgeslagen. Wanneer er al 10 te vermij-
den gebieden zijn opgeslagen, kan er pas een
nieuw te vermijden gebied worden opgeslagen
als er een huidig opgeslagen te vermijden ge-
bied wordt gewist.

“Een opgeslagen item wissen”
(pagina 7-12)

EEN TE VERMIJDEN GEBIED OPSLAAN
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Items die in het systeem zijn opgeslagen kunnen gewijzigd worden. Deze instellingen kunnen bewerkt worden om het navigatiesysteem nog efficiënter
te maken.

OPGESLAGEN HUISADRES EN LOCATIE BEWERKEN
1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en vervolgens op [Opgesl. locaties bewerken/verwijderen].

3. Tik op [Opgeslagen locaties].

Voor Europa:

Beschikbaar item Handeling
[Sorteren] Rangschik de opgeslagen locaties.
[Nieuwe toevoegen] Voeg een nieuwe locatie toe.

“Een locatie zoeken en opslaan” (pagina 7-2)

[Huisadres] [Bewerken] [Locatie wijzigen] Wijzig de locatie van een opgeslagen locatie op de kaart.
[Symbool] Wijzig het pictogram voor Thuis volgens uw voorkeur.
[Symbool op kaart] Toon het pictogram voor Thuis op de kaart.
[Geluid alarm] Stel de alarmtoon in die zal klinken wanneer de auto het

huisadres nadert.
[Richting alarm] Schakel het alarm in om af te gaan wanneer u vanuit een

bepaalde richting nadert.
[Afstand alarm] Stel het alarm in om af te gaan wanneer u een bepaalde

afstand van uw huisadres bereikt.
[Wissen] Wis het opgeslagen huisadres.

OPGESLAGEN INFORMATIE BEWERKEN
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Beschikbaar item Handeling
Tik op het gewenste opgeslagen
adres in de lijst.

[Bewerken] [Locatie wijzigen] Wijzig de locatie van een opgeslagen locatie op het kaart-
scherm.

[Naam] Wijzig de naam van een opgeslagen adres.
[Symbool] Wijzig het pictogram van een opgeslagen locatie volgens uw

eigen voorkeur.
[Symbool op kaart] Toon het pictogram van een opgeslagen locatie op de kaart.
[Groep] Hiermee kunt u opgeslagen adressen groeperen.
[Geluid alarm] Stel de alarmtoon in die zal klinken wanneer de auto een

opgeslagen adres nadert.
[Richting alarm] Schakel het alarm in om af te gaan wanneer u vanuit een

bepaalde richting nadert.
[Afstand alarm] Stel het alarm in om af te gaan wanneer u een bepaalde

afstand van het opgeslagen adres bereikt.
[Wissen] Wis de opgeslagen locatie.

INFO:

• Door pictogrammen te veranderen, kan de optie [Op symbool] van de sorteerfunctie effectiever gebruikt worden.

• Als u opgeslagen adressen groepeert, zult u de optie [Op groep] van de sorteerfunctie in de modus [Sorteren] effectiever kunnen gebruiken.

• Als de richting en de afstand voor het inschakelen van het alarmsignaal eenmaal zijn ingesteld, zal het systeem het alarm laten klinken wanneer de auto het activerings-
gebied binnenrijdt.
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Voor Hong Kong:

Beschikbaar item Handeling
[Nieuwe toevoegen] Voeg een nieuwe locatie toe.

“Een locatie zoeken en opslaan” (pagina 7-2)

[Sorteren] Rangschik de opgeslagen locaties.
[Huisadres] [Bewerken] [Locatie wijzigen] Wijzig de locatie van een opgeslagen locatie op het kaart-

scherm.
[Telefoonnr.] Sla het telefoonnummer van het huisadres op.
[Symbool] Wijzig het pictogram voor Thuis volgens uw voorkeur.
[Symbool op kaart] Toon het pictogram voor Thuis op de kaart.
[Geluid alarm] Stel de alarmtoon in die zal klinken wanneer de auto het

huisadres nadert.
[Richting alarm] Schakel het alarm in om af te gaan wanneer u vanuit een

bepaalde richting nadert.
[Afstand alarm] Stel het alarm in om af te gaan wanneer u een bepaalde

afstand van uw huisadres bereikt.
[Wissen] Wis het opgeslagen huisadres.
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Beschikbaar item Handeling
Tik op het gewenste opgeslagen
adres in de lijst.

[Bewerken] [Locatie wijzigen] Wijzig de locatie van een opgeslagen locatie op het kaart-
scherm.

[Naam] Wijzig de naam van een opgeslagen adres.
[Telefoonnr.] Sla het telefoonnummer van een opgeslagen adres op.
[Symbool] Wijzig het pictogram van een opgeslagen locatie volgens uw

eigen voorkeur.
[Symbool op kaart] Toon het pictogram van een opgeslagen locatie op de kaart.
[Groep] Hiermee kunt u opgeslagen adressen groeperen.
[Geluid alarm] Stel de alarmtoon in die zal klinken wanneer de auto een

opgeslagen adres nadert.
[Richting alarm] Schakel het alarm in om af te gaan wanneer u vanuit een

bepaalde richting nadert.
[Afstand alarm] Stel het alarm in om af te gaan wanneer u een bepaalde

afstand van het opgeslagen adres bereikt.
[Wissen] Wis de opgeslagen locatie.

INFO:

• Door pictogrammen te veranderen, kan de optie [Op symbool] van de sorteerfunctie effectiever gebruikt worden.

• Als u opgeslagen adressen groepeert, zult u de optie [Op groep] van de sorteerfunctie in de modus [Sorteren] effectiever kunnen gebruiken.

• Als de richting en de afstand voor het inschakelen van het alarmsignaal eenmaal zijn ingesteld, zal het systeem het alarm laten klinken wanneer de auto het activerings-
gebied binnenrijdt.
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EEN TE VERMIJDEN GEBIED BEWERKEN

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen] en vervolgens op [Navigatie].

3. Tik op [Opgesl. locaties bewerken/verwijderen].

4. Tik op [Te vermijden gebieden].

5. Tik op het gewenste te vermijden gebied in de lijst.

Stap 1 Stap 2 Handeling
[Bewerken] [Locatie wijzigen] Toon het te vermijden gebied en pas de locatie van het te vermijden gebied aan.

[Hernoemen] Wijzig de naam van een te vermijden gebied.
[Formaat gebied wijz.] Wijzig de omvang van het te vermijden gebied.
[Gebruik tolwegen vermijden] Stel een route in waarbij tolwegen wel of niet gebruikt worden.

[Wissen] Wis het te vermijden gebied.

INFO:

• Tik op [Nieuwe toev.] om een nieuw te vermijden
gebied toe te voegen.

• Tik op [Kaart] om de locatie van het te vermijden
gebied weer te geven.

• Het te vermijden gebied wordt groen weergegeven
als het een snelweg bevat of blauw als het geen
snelweg bevat.

• Als de huidige voertuiglocatie is ingesteld in een
te vermijden gebied, dan verstrekt het systeem
geen routebegeleiding.
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EEN OPGESLAGEN ROUTE BEWERKEN
1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en [Opgesl. locaties bewer-
ken/verwijderen].

3. Tik op [Opgeslagen routeplannen].

4. Tik op de gewenste opgeslagen route in de
lijst.

Beschikbare instellingsitems

• [Naam wijzigen]:

Wijzig de naam van de opgeslagen route.

• [Wissen]:

Wis de opgeslagen route.

INFO:

Tik op [Huidige route opslaan] om de huidige
route op te slaan.
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Locaties en routes die zijn opgeslagen in Opgeslagen Locaties kunnen gewist worden. Er zijn twee methodes voor het wissen beschikbaar: het wissen
van één enkel item en het wissen van alle opgeslagen items.

INFO:

Gewiste items kunnen niet worden hersteld. Voordat u een item wist, moet u er zeker van zijn het niet langer nodig te hebben.

EÉN ENKEL ITEM WISSEN
1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en [Opgesl. locaties bewerken/verwijderen].

3. Tik op [Opgeslagen gegevens wissen].

Stap 1 Stap 2 Handeling
[Opgeslagen locaties wissen] [Sorteren] Rangschik opgeslagen locaties.

[Alles wissen] Wis alle opgeslagen locaties.
[Meerv. selectie] Wis de geselecteerde opgeslagen locaties. Om alle opgeslagen locaties te

selecteren, tikt u op [Selecteer alles].
[Huisadres] Wis het huisadres.
[Opgeslagen locatie] Wis de geselecteerde opgeslagen locatie afzonderlijk.

[Opgeslagen routeplannen wissen] [Alles wissen] Wis alle opgeslagen routes.
[Opgeslagen routeplannen] Wis de geselecteerde opgeslagen route afzonderlijk.

[Te vermijden gebieden wissen] [Alles wissen] Wis alle te vermijden gebieden.
[Te vermijden gebieden] Wis het geselecteerde Te vermijden gebied afzonderlijk.

[Geleerde routes herstellen] (voor
Europa)

Wis een geleerde route.

EEN OPGESLAGEN ITEM WISSEN
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EEN AFZONDERLIJK ITEM OP DE KAART
WISSEN
1. Verplaats de kruiscursor op de kaart en breng

deze op een lijn met de opgeslagen locatie
die gewist moet worden, tik vervolgens op
[m ].

2. Tik op [Opgeslagen locaties wissen]. Er wordt
een bevestiging weergegeven.

3. Tik op [Ja]. De opgeslagen locatie wordt ge-
wist uit de Opgeslagen Locaties.

4. Tik op [m ] om terug te gaan naar het vo-
rige scherm.

Het opgeslagen huisadres en andere opgesla-
gen adresgegevens kunnen geëxporteerd en
geïmporteerd worden met behulp van een USB-
geheugenapparaat.

Raadpleeg voor de locatie van de USB-ingang
het Instructieboekje van uw auto.

INFO:

U kunt een USB-geheugenapparaat gebruiken
om gegevens over te zetten, maar het is niet mo-
gelijk om deze gegevens te bewerken op een
computer, enz.

1. Sluit een USB-geheugen aan, druk op
<MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie] en [Opgesl. locaties bewer-
ken/verwijderen].

3. Tik op [Adresboek verplaatsen].

4. Tik op [Adresboek verplaatsen naar USB] of
[Adresboek verplaatsen uit USB].

5. Tik op [Alle], [Huisadres] of [Opgeslagen lo-
catie].

OPMERKING:

Verwijder het USB-geheugenapparaat niet voordat het
systeem klaar is met het importeren of exporteren van
de gegevens.

INFO:

Als het USB-geheugenapparaat al gegevens van
opgeslagen adressen bevat, wordt een
bevestigingsbericht weergegeven. Eenmaal
overschreven, kunnen de originele gegevens
niet hersteld worden.

JVH1254X

INFORMATIE OVERBRENGEN NAAR/VAN HET
ADRESBOEK (voor Europa)
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U kunt verschillende, voor het gebruik van de auto nuttige informatie instellen op het informatiescherm. De beschikbare items bevatten voertuig-
informatie, verkeersinformatie, informatie over de huidige locatie en de versie van de navigatiesoftware.

De weergegeven items variëren afhankelijk van het voertuigmodel en het land.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Informatie].

Menu-item Resultaat
[Eco Drive Report] Geeft het Eco Drive Report weer.

[Geschiedenis] U kunt bladeren door het scherm met het Eco Drive Report.
Door te tikken op [ < ]/[ > ] terwijl het scherm met het overzicht van het Eco
Drive Report wordt weergegeven, wordt er een voorgaand overzicht of een
bijgewerkt overzicht getoond.

[Herstellen] Herstelt het scherm met het Eco Drive Report.
Het gemiddelde voor de periode tussen twee nulstellingen wordt opgeslagen
in het overzicht van het Eco Drive Report.

[Verkeersinfo.] [Info nabij verkeer] Toont verkeersinformatie die betrekking heeft op de omgeving.
[Informatie over route] Toont verkeersinformatie die betrekking heeft op de route.

[Kaartgegevens] Toont het identificatienummer van het navigatiesysteem, de huidige kaart-
versie en de softwareversie.

INFO:

Voor Europa:

[Verkeersinfo] is alleen beschikbaar in gebieden waar RDS-TMC wordt uitgezonden. RDS-TMC-informatie is in sommige regio’s niet beschikbaar.

INFORMATIEMENU
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Het Infiniti InTouch-systeem kan aan uw persoonlijke voorkeur worden aangepast door het wijzigen van verscheidene instellingen zodat het nog een-
voudiger te gebruiken is.

Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

De weergegeven items variëren afhankelijk van het voertuigmodel en het land.

Instellingsitem Resultaat
[Bluetooth] Stel Bluetooth®-audio en -telefoon in.

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto voor details.
[Telefoon/e-mail] Toon het instellingenscherm voor Telefoon en e-mail.

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto voor details.
[Navigatie] Toont het instellingenscherm voor het Navigatiesysteem.

“Instellingen voor Navigatie” (pagina 8-10)

[Audio] Toon het instellingenscherm voor het audiosysteem.
Raadpleeg het Instructieboekje van de auto voor details.

[Scherm] Stel het scherm in naar uw eigen voorkeur.
“Scherminstellingen” (pagina 8-9)

[Volume aanpassen] Stel het volume van elk item in.
“Volume-instellingen” (pagina 8-8)

[Klok] Stel de klok in naar uw eigen voorkeur.
“Klokinstellingen” (pagina 8-6)

[Spraakherkenning] [Gesproken feedback beperken]/
[Gesproken feedback beperken]

Zet de beperking van gesproken feedback aan/uit.

[Audioapparaat instellen] Selecteert een door het spraakherkenningssysteem te bedienen
audioapparaat.

“Instellingen voor spraakherkenning” (pagina 9-16)

[Camera/Parkeersensor] Stel de camera en de parkeersensor (sonar) in naar uw eigen
voorkeur.
Raadpleeg het Instructieboekje van de auto voor details.

INSTELLINGENMENU
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Instellingsitem Resultaat
[Overig] [Taal] Stel de taal in naar uw eigen voorkeur.

“Taalinstellingen (indien aanwezig)” (pagina 8-7)

[Type toetsenbord] Selecteert een [QWERTY]-toetsenbord of een [ABC]-toetsenbord.
[Waarschuwing weinig brandstof] Zet de waarschuwing bij laag brandstofniveau aan/uit.
[Software-informatie] Toon software-informatie.
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KLOKINSTELLINGEN

Instellingen voor de klok kunnen gewijzigd worden.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

De weergegeven items variëren afhankelijk van het voertuigmodel en het land.

Instellingsitem Handeling
[Klok] [Schermklok] Zet de klokweergave aan/uit. Wanneer dit item is ingesteld op

aan, wordt de klok op het scherm weergegeven.
[Zomertijd] Selecteert de instelling voor zomertijd, waarbij u kunt kiezen uit

AAN, UIT of Auto*. Telkens wanneer dit item wordt aangetikt zal de
instelling gewijzigd worden.

[Klokindeling (24u)] Schakelt tussen het 12-uur en 24-uur formaat. Wanneer het
controlelampje gaat branden is de klok ingesteld op het 24-uur
formaat.

[Tijdzone] Selecteert de juiste tijdzone uit de lijst met bestemmingen. Als
[Auto] wordt geselecteerd zal het systeem de tijdzone automatisch
selecteren.

[Verschil aanpassen] Past het verschil aan (uren en minuten) door te tikken op [+] of [-].
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TAALINSTELLINGEN (indien aanwezig)

U kunt de taal wijzigen die door het systeem gebruikt wordt.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Overig].

Instellingsitem Handeling
[Taal] [Systeemtaal] Selecteer de taal die gebruikt wordt op het scherm.

INFO:

• Druk niet op de contactschakelaar tijdens het wij-
zigen van de taal.

• De taalinstelling geldt ook voor het spraak-
herkenningssysteem. Het spraakherkennings-
systeem kan alleen gebruikt worden als de taal
ondersteund wordt door het spraakherkennings-
systeem.

• De eenheid die is ingesteld met behulp van het
voertuiginformatiedisplay wordt toegepast op het
navigatiesysteem. Raadpleeg het Instructieboekje
van de auto voor informatie over het voertuig-
informatiedisplay.

• Als de geselecteerde taal ook ondersteund wordt
door het voertuiginformatiedisplay, zal u via het
scherm gevraagd worden of u tevens de taal van
het voertuiginformatiedisplay wilt wijzigen.

• Welke spraakopdrachten beschikbaar zijn voor het
spraakherkenningssysteem hangt af van de gese-
lecteerde taal.
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VOLUME-INSTELLINGEN

Volume-instellingen kunnen aan en uit worden gezet en het geluid van verschillende functies, zoals audio, telefoon, spraakbegeleiding van het navigatie-
systeem en pieptonen van het systeem, kan worden aangepast.

De weergegeven items variëren afhankelijk van het voertuigmodel en het land.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

Instellingsitem Handeling
[Volume aanpassen] [Audiovolume] Stelt het volume van het audiosysteem in.

[Gidsinstellingen] Zet de spraakbegeleiding aan/uit.
[Volumebegeleid.] Stelt het volume van de spraakbegeleiding in.
[Beltoonvolume] Past het volume van de beltoon aan.
[Volume ink. oproep]
/[Volume ink. oproep]

Stelt het volume van inkomende oproepen in.

[Volume uitg. oproep]
/[Volume uitg. oproep]

Stelt het volume van uitgaande oproepen in.

[RDS-volume] Stelt het volume van RDS- en DAB-mededelingen (indien aanwezig)
in.

[Vol. parkrsensor] Stel het volume van de waarschuwingstoon in door op [+]/[-] te tik-
ken.

[Piepgeluid knop] Zet de pieptoon en het alarm bij niet toegestane handelingen aan/
uit.
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SCHERMINSTELLINGEN

Het scherm kan aan- of uitgezet worden en de beeldkwaliteit van het scherm kan via dit menu aangepast worden.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Scherm].

3. Tik op het item dat aangepast moet worden.

Beschikbare items
[Weergave-instellingen] [Helderheid] Past de helderheid aan.

[Contrast] Past het contrast aan.
[Zwartniveau] Past het zwartniveau aan.

[Beeld UIT] Zet het scherm uit.

Houd om het scherm weer aan te zetten <CAMERAm m > (modellen met Around

View Monitor) of <m > (modellen zonder Around View Monitor) langer dan 2 seconden
ingedrukt.

[Dag/nacht] Past de helderheid van het scherm aan.
De kaartkleur kan ook veranderd worden van de dagstand naar de nachtstand.

[Kaartkleur wijzigen]
/[Kaartkleur wijzigen]

Schakelt de kaartkleur tussen dagstand en nachtstand.

[Instellingen herst.] Brengt de scherminstellingen terug naar de standaardwaarde.
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Het navigatiesysteem kan worden aangepast
aan de voorkeur van de gebruiker.

De weergegeven items variëren afhankelijk van
het voertuigmodel en het land.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op het item dat u wilt instellen.

[Weerg.-inst]

Tik hierop om de kaart te wijzigen en de weer-
gave-instellingen te tonen.

“Instellingen voor kaartweergave” (pa-
gina 3-10)

[Kaartinstellingen]

Tik hierop om de kaartweergave, kaart-
oriëntatie, lettergrootte, of kaartkleur, enz. in te
stellen.

“Instellingen voor kaartweergave”
(pagina 3-10)

[Symbolen Spec. bestemmingen]

Pictogrammen voor faciliteiten kunnen op basis
van het type worden weergegeven of verborgen.

“Pictogrammen voor faciliteiten
weergeven” (pagina 3-12)

[Begeleidingsvoorkeuren]

Verschillende begeleidingsinformatie kan wor-
den ingesteld om afgespeeld te worden tijdens
routebegeleiding en de route- en/of spraak-
begeleiding kan in- of uitgeschakeld worden.

“Gidsinstellingen” (pagina 5-15)

[Criteria routeberekening]

Stelt de voorwaarden in voor het zoeken naar
een route.

“Route-instellingen” (pagina 5-13)

[Instellingen verkeersinfo]

Toont of wijzigt de instellingen voor functies die
betrekking hebben op verkeersinformatie.

“Instellingen voor verkeersinformatie”
(pagina 6-4)

INSTELLINGEN VOOR NAVIGATIE
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[Veiligheidsrichtlijnen instellen]

Instellingsitem Handeling
[Info snelheidslimiet] Toont informatie over de snelheidslimiet.
[Waarsch. snelheidsctrl.] [Snelh. verklikkersymb. op kaart] Toont een waarschuwing met betrekking tot de snelheidslimiet aan de

rechterkant van het kaartscherm.[Waarschuwing aan]
[Alleen waarschuwen op route]

[Hoekbegeleiding] (voor Europa) Toont informatie over de begeleiding in bochten.

[Opgesl. locaties bewerken/verwijderen]

Tik hierop om opgeslagen locaties en te vermijden gebieden te bewerken.

“Opgeslagen informatie bewerken” (pagina 7-6)

[Geschiedenis verwijderen] (voor Europa)/[Geschiedenis verwijderen] (voor Hong Kong)

Tik hierop om vorige bestemmingen uit de kaartgegevens te wissen.

Instellingsitem Handeling
[Alles wissen] Wist alle vorige bestemmingen.
[Meerv. selectie] [Selecteer alles]/[Alles wissen] Wanneer u [Selecteer alles] selecteert, selecteer dan alle vorige bestem-

mingen die gewist moeten worden.
Om alle geselecteerde items te wissen, tikt u op [Alles wissen].

[Wissen] Wist de geselecteerde vorige bestemming.
Uit een lijst selecteren Selecteer om de vorige bestemming te wissen.

[Vorig startpunt]
/ [Vorig startpunt]

Wist het vorige startpunt.

Vorige bestemmingen Wist de vorige bestemming.
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[Overige instellingen]

Instellingsitem Handeling
[Met knop kleine zoomstappen] Tik hierop om de vrije zoomfunctie aan/uit te zetten. Met de vrije zoomfunctie op aan kun-

nen schaalniveaus in kleinere stapjes aangepast worden dan bij normale schaalafstelling.
[Informatie Scrolkaart] Het systeem kan zodanig ingesteld worden dat informatie over de locatie aangegeven door

de kruiscursor wordt getoond wanneer u over het kaartscherm schuift.
“Informatie weergeven tijdens het schuiven over de kaart” (pagina 3-12)

[Plaatsen in de buurt aanpas-
sen]
/[Plaatsen in de buurt aanpas-
sen]

Lijst met plaatsen in de buurt Past categorieën van plaatsen in de buurt aan zodat de categorieën die u het vaakst
gebruikt weergegeven worden.

[Stand.instell. navigatie
herstellen]

Herstelt de instellingen van alle vijf de onderdelen in de lijst met plaatsen in de buurt.

[Weergave traceerlijn op
kaart]

[Traceerlijn op kaart tonen] Toont een opgeslagen gevolgde route op de kaart.
[Intervalinstell. trackopname] Selecteert de intervalinstellingen voor trackopname.
[Huidige gevolgde route wis-
sen]

Wist de opgeslagen gevolgde route.

[Huidige locatie aanpassen] Als het voertuigpictogram dat de huidige voertuiglocatie aangeeft niet de juiste positie
aanwijst, kunt u de locatie van het voertuigpictogram op het kaartscherm corrigeren.

[GPS-systeem selectrn] Selecteer het navigatiesatellietsysteem, d.w.z. GPS of GLONASS. (voor Rusland)

[Instellingen herst.]

Brengt verschillende instellingen (scherm, volumeniveau, enz.) terug naar de standaardwaarden.
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Afhankelijk van het land kan het spraak-
herkenningssysteem mogelijk niet worden ge-
bruikt om de navigatiefunctie te bedienen.

HET SPRAAKHERKENNINGSSYSTEEM
GEBRUIKEN

Initialiseren
Het spraakherkenningssysteem zal binnen en-
kele seconden na het aanzetten van de contact-
schakelaar worden ingeschakeld. Zodra het sys-
teem is ingeschakeld, kunt u het gebruiken door
op <m > op het stuur te drukken en spraak-
opdrachten uit te spreken.

VOORDAT U VAN START GAAT
Voor een optimale werking van het spraak-
herkenningssysteem dient u zich aan het vol-
gende te houden.

• Opdrachten voor het navigatiesysteem kunnen al-
leen gebruikt worden binnen het gebied waarvoor
kaartgegevens aanwezig zijn in het navigatie-
systeem.

• Zorg ervoor dat het in de auto zo rustig mogelijk is.
Sluit de ramen om achtergrondgeluiden (verkeer-
slawaai, trillingen, enz.) die ervoor zorgen dat het
systeem de spraakopdrachten niet goed herkent,
buiten te sluiten.

• Wacht tot de toon klinkt voordat u een opdracht
uitspreekt.

• Spreek met een natuurlijke stem zonder tussen de
woorden te pauzeren.

• Het spraakherkenningssysteem kan alleen ge-
bruikt worden in de talen die beschikbaar zijn in
het systeem zelf.

• Welke spraakopdrachten beschikbaar zijn hangt af
van de taalinstelling.

• Opdrachten voor het navigatiesysteem kunnen al-
leen gebruikt worden binnen het gebied waarvoor
kaartgegevens aanwezig zijn in het navigatie-
systeem.

• Om opdrachten voor het navigatiesysteem te kun-
nen gebruiken, moet de taal die officieel gespro-
ken wordt in het land van de bestemming geselec-
teerd zijn in de taalinstelling. Spraakopdrachten
voor de bestemming zijn meestal alleen beschik-
baar in de talen die hoofdzakelijk gesproken wor-
den in het desbetreffende land.

“Taalinstellingen (indien aanwezig)”
(pagina 8-7)

“Opdrachtenlijst” (pagina 9-5)

• Wanneer de taal is ingesteld op Russisch kan de
bestemming niet ingesteld worden op basis van
het adres.

SPRAAKOPDRACHTEN GEVEN
1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Er verschijnt een lijst met opdrachten op het
scherm en het systeem geeft een spraak-
menu met aanwijzingen.

Wanneer dit scherm getoond wordt, kunnen
vrijwel alle opdrachten herkend worden. Be-
schikbare opdrachten voor elke categorie
kunnen aan de rechterkant van het scherm
getoond worden. Gebruikde INFINITI-control-
ler om een categorie aan de linkerkant van
het scherm te markeren en toon de beschik-
bare opdrachten per categorie.

INFO:

Als u een categorie selecteert door het
scherm aan te tikken of op <m /OK> te druk-
ken zal de opdracht ingevoerd worden. Na-
dat de categorie-opdracht uitgevoerd is, zul-

JNI0269X
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len alleen opdrachten met betrekking tot de
geselecteerde categorie herkend worden.

“Opdrachtenlijst” (pagina 9-5)

3. Spreek de opdracht in nadat de toon klinkt
en het pictogram op het scherm verandert
van m naar m . U kunt ook een opdracht se-
lecteren door direct op het scherm te tikken.

INFO:

De werking van het Spraakherkennings-
systeem wordt onderbroken wanneer de
INFINITI-controller wordt bewogen. Om de
werking weer te hervatten drukt u op <m >
op het stuurwiel.

4. Blijf de aanwijzingen van het spraakmenu
volgen en spreek na de toon totdat de ge-
wenste handeling voltooid is.

INFO:

Houd om een spraakopdracht te annuleren
<m > ingedrukt.

U kunt een spraakaanwijzing op elk moment on-
derbreken door op <m > te drukken.

Bedieningswenken

• Spreek een opdracht in na de toon.

• Als de opdracht niet geaccepteerd wordt, zal het
systeem u vragen om de opdracht nogmaals uit te
spreken. Herhaal de opdracht met duidelijke stem.

• Druk eenmaal op <m > om terug te keren naar
het vorige scherm.

• Houd om de opdracht te annuleren <m > of
<m > ingedrukt.

• Druk om het volume van de feedback van het sys-
teem aan te passen op <+>/<-> op het stuurwiel of
gebruik <VOL/m > op het audiosysteem terwijl
het systeem een aankondiging doet.

Onderbreking van de spraakaanwijzingen:

Door te drukken op <m > op het stuurwiel kan
de spraakaanwijzing onderbroken worden en
kunt u een spraakopdracht inspreken zonder dat
u de spraakaanwijzing tot het einde hoeft af te
luisteren. Denk eraan om te wachten met spre-
ken tot na de toon.

Het scherm met spraakopdrachten
weergeven
1. Druk op <m > om het eerste scherm van de

lijst met spraakopdrachten weer te geven.

2. Spreek een opdracht in of selecteer een item
van de lijst met spraakopdrachten. Het
tweede scherm wordt nu getoond.

3. Spreek een opdracht in. Het lijstscherm
wordt nu getoond.

4. Spreek het gewenste nummer van de lijst in
om de handeling uit te voeren.

INFO:

De spraakopdrachten kunnen één voor één uit-
gesproken worden na het stap voor stap volgen
van de aanwijzingen van het systeem, of achter
elkaar in één keer.

j1 Linkerkant van het scherm:

Om de opgenoemde items te selecteren en
uit te voeren kunt u spraakopdrachten, het
aanraakscherm of de INFINITI-controller
gebruiken.

j2 Rechterkant van het scherm:

De items op de lijst kunnen uitgesproken
worden. U kunt een opdracht die links op
het scherm staat en een opdracht die
rechts op het scherm staat na elkaar
uitspreken.

JNI0270X
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j3 Vorige opdracht:

Er wordt een eerder uitgesproken of
geselecteerde opdracht getoond.

j4 Opdrachtenlijst:

Om de opgenoemde items te selecteren en
uit te voeren kunt u spraakopdrachten, het
aanraakscherm of de INFINITI-controller
gebruiken. Gewenste nummers of woorden
kunnen uitgesproken worden binnen < > in
de getoonde opdracht.

j5 [Vorige]/[Volgende]:

Zeg deze beide als spraakopdracht of tik
erop om naar het vorige/volgende scherm
te gaan. Deze items kunnen niet
geselecteerd worden met de INFINITI-
controller.

j6 Opdrachtnummers:

Spreek een getal (1 t/m 6) uit van de lijst
om een opdracht te selecteren. U kunt ook
het aanraakscherm of de INFINITI-controller
gebruiken om items te selecteren en uit te
voeren.

Nummers uitspreken
Spraakherkenning vereist van de gebruiker dat
hij/zij nummers op een bepaalde manier uit-
spreekt bij het geven van spraakopdrachten.

Algemene regel:

Er kunnen alleen enkele cijfers van 0 (nul) tot en
met 9 worden gebruikt. (Bijvoorbeeld, als u 500
wilt zeggen, kunt u “vijf nul nul” gebruiken, maar
niet “vijfhonderd”.)

Voorbeelden:

1-800-662-6200

“Een acht nul nul zes zes twee zes twee nul nul”

Voorbeelden van spraakopdrachten
Hieronder worden enkele basishandelingen be-
schreven die u met spraakaanwijzingen kunt uit-
voeren.

Voorbeeld - Een bestemming instellen via
Plaatsen in de buurt (voor Europa):

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Wacht tot de indicator verandert in m en zeg
“Navigatie”.

3. Zeg “In de buurt”.

Als er reeds een route is ingesteld, dient u
“In de buurt van huidige locatie”, “Langs de
route” of “In de buurt van bestemming” te
kiezen.

5GE0019XZ

Tweede scherm
5GE0020XZ

Lijstscherm

5GH0127XZ
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4. Zeg een categorienummer (tussen 1 en 6) uit
de weergegeven mogelijkheden.

5. Noem de nuttige plaatsen in de categorie.

6. Zeg “Bereken Route” om de berekening van
de route naar bestemming te starten.

INFO:

• Deze handeling is niet beschikbaar wanneer de
taal op Russisch is ingesteld.

• In sommige landen en bij sommige specificaties
kunnen alleen de talen die officieel in het land van
bestemming gesproken worden gebruikt worden
voor de navigatieopdrachten.

Opdrachtenlijst
Om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken
kunt u de opdrachten uitspreken in de volgorde
1ste opdracht, 2de opdracht en 3de opdracht. U
kunt het systeem ook bedienen door direct de
2de of 3de opdracht uit te spreken.

Variabele nummers of woorden zoals namen
kunnen worden toegepast in < > wanneer u een
opdracht uitspreekt.

Spraakherkenning 9-5



Algemene opdracht

Opdracht Handeling
Toon Meer Opdrachten Toont opdrachten in dezelfde categorie.
Ga terug Corrigeert het laatste resultaat van de spraakherkenning door terug te gaan naar het vorige scherm.
Afsluiten Annuleert spraakherkenning.
Volgende Gaat naar volgende pagina.
Vorige Gaat terug naar vorige pagina.

Algemene telefoonopdrachten

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto.

Telefoonopdracht

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto.

Algemene navigatie-opdrachten (voor Europa)

De volgende opdrachten kunnen gebruikt worden tijdens een Spraakherkenningssessie voor het navigatiesysteem.

Opdracht Handeling
Route berekenen Berekent een route.
Pas Locatie Aan Stelt de bestemming exact in.
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Navigatie-opdrachten (voor Europa)

1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht Handeling
Navigatie Adres Volg de aanwijzingen om een adres te zoeken en in te voeren.

Bij <POI-Categorie> (wanneer
er geen bestemming is
ingesteld)

<1 - 6> Zeg “Bij” gevolgd door een POI-categorie zoals Tankstation, Restaurant, of Parkeerplaats. U kunt elke
categorienaam zeggen die verschijnt wanneer u handmatige bedieningen gebruikt. Het systeem zal
altijd overeenkomende locaties in de buurt zoeken, onafhankelijk van de huidige locatie.

Bij <POI-Categorie> (wanneer
een bestemming is ingesteld)

Nabij Huidige Locatie Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Nabij Huidige Locatie”.

Langs de Route Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Langs de Route”.

Nabij Bestemming Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Nabij Bestemming”.

In de buurt (wanneer er geen
bestemming is ingesteld)

<1 - 6> Spreek een opdrachtnummer in om een POI-categorie te selecteren.

In de buurt (wanneer een
bestemming is ingesteld)

Nabij Huidige Locatie Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Nabij Huidige Locatie”.

Langs de Route Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Langs de Route”.

Nabij Bestemming Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Nabij Bestemming”.

Ga naar Huis Stelt een route in naar uw huisadres.

Vorige Bestemmingen <1 - 6> Stelt een route in naar een eerder ingevoerde bestemming.

Adresboek <Adresboeknaam>
<1 - 6>

Stelt een route in naar een locatie die is opgeslagen in het Adresboek.

Route annuleren Wist de bestemming en tussenstops.

Bereken Route Opnieuw SNEL Stelt een route in die het snelst naar de bestemming leidt.

ECO Stelt een route in waarbij de meeste energie wordt bespaard.

KORT Stelt een route in waarbij de kortste afstand wordt afgelegd.

Zo min mogelijk snelwegen Stel een route in met zo min mogelijk snelwegen.

Verkeersomleiding Stelt de zoekcriteria in om een route te berekenen die een verkeersopstopping of een verkeersongeval
vermijdt.

Zoom in <1 - 13> De kaart wordt vergroot.

Zoom uit <1 - 13> De kaart wordt verkleind.

Zoom in op Straten Schakelt over op de kaart met straten.
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1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht Handeling
Noordelijk Vergrendelt de kaart zodat het noorden altijd boven is.
Rijrichting boven Vergrendelt de voertuigindicator zodat deze altijd omhoog wijst.
2D-Kaart Schakelt van de huidige kaart over op de 2D-kaart.
3D-Kaart Schakelt van de huidige kaart over op de 3D-kaart.
Toon NP-Pictogrammen Toont POI-pictogrammen op de kaart.
Wis NP-Pictogrammen Verwijdert POI-pictogrammen van de kaart.
Herhaal Instructie Speelt de huidige navigatie-aanwijzing nogmaals af.
Spraaknavigatie Uit/Spraaknavigatie Aan Zet de spraaknavigatie aan of uit.
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INFO:

• Sommige van de navigatie-opdrachten zijn niet beschikbaar bij bepaalde taalinstellingen.

• De opdracht “Adres” kan alleen gebruikt worden in de volgende talen:

Land van bestemming Taalinstelling
Verenigd Koninkrijk Brits Engels
Frankrijk Frans
Duitsland Duits
Italië Italiaans
Spanje Spaans
Portugal Portugees
Nederland Nederlands
Zwitserland Frans, Italiaans, Duits
België Duits, Nederlands, Frans
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Navigatie-opdracht (voor Hong Kong)

1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht Handeling
Navigatie Bij <POI-Categorie> <1 - 6> Zeg “Bij” gevolgd door een POI-categorie zoals Tankstation, Restaurant, of

Parkeerplaats. U kunt elke categorienaam zeggen die verschijnt wanneer u hand-
matige bedieningen gebruikt. Het systeem zal altijd overeenkomende locaties in
de buurt zoeken, onafhankelijk van de huidige locatie.

In de buurt
(wanneer een bestem-
ming is ingesteld)

Nabij Huidige Locatie Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Nabij
Huidige Locatie”.

Langs de Route Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Langs de
Route”.

Nabij Bestemming Als een route reeds is ingesteld kunt u zoeken naar een bestemming via “Nabij
Bestemming”.

In de buurt
(wanneer er geen
bestemming is
ingesteld)

<1 - 6> Spreek een opdrachtnummer in om een POI-categorie te selecteren.

Ga naar Huis Stelt een route in naar uw huisadres.
Vorige Bestemmingen <1 - 6> Stelt een route in naar een eerder ingevoerde bestemming.
Adresboek <Adresboeknaam>

<1 - 6>
Stelt een route in naar een locatie die is opgeslagen in het Adresboek.

Route annuleren Wist de bestemming en tussenstops.
Bereken Route Opnieuw Met snelwegen Stelt een route in die in de kortste tijd kan worden afgelegd.

Kortste afstand Stelt een route in waarbij de kortste afstand wordt afgelegd.
Gebruik tolwegen
vermijden

Stelt een route in waarbij het gebruik van tolwegen zo veel mogelijk wordt
vermeden.

Zoom In Vergroot de kaart met het aantal vastgestelde stappen.
Zoom Uit Verkleint de kaart met het aantal vastgestelde stappen.
Zoom in op Straten Schakelt over op de kaart met straten.
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1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht Handeling
Noordelijk Vergrendelt de kaart zodat het noorden altijd boven is.
Rijrichting boven Vergrendelt de voertuigindicator zodat deze altijd omhoog wijst.
2D-Kaart Schakelt van de huidige kaart over op de 2D-kaart.
3D-Kaart Schakelt van de huidige kaart over op de 3D-kaart.
Toon NP-Pictogrammen Toont POI-pictogrammen op de kaart.
Wis NP-Pictogrammen Verwijdert POI-pictogrammen van de kaart.
Herhaal Instructie Spreekt de huidige navigatie-aanwijzing nogmaals uit.
Spraaknavigatie Uit/Spraaknavigatie Aan Zet de spraaknavigatie aan of uit.
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Audio-opdrachten (voor Europa)

Raadpleeg het Instructieboekje van de auto.

Opmerkingen met betrekking tot bediening
van het audiosysteem via spraakherkenning:

• Een audio-apparaat dat via Bluetooth® is aange-
sloten kan niet bediend worden via het Spraak-
herkenningssysteem. Het veranderen van audio-
bron is alleen mogelijk in geval van Bluetooth®-
audio.

• Informatie over de titel van een nummer en de
naam van de artiest zal overschreven worden wan-
neer een andere iPod/iPhone wordt aangesloten
nadat nummertitels en namen van artiesten van
de eerder aangesloten iPod/iPhone zijn geïnstal-
leerd.

• Als er twee USB-apparaten tegelijk zijn aangeslo-
ten, zal bediening door middel van spraak-
opdrachten alleen beschikbaar zijn voor één gere-
gistreerd en geselecteerd apparaat. Wanneer u
“JA” selecteert op het pop-upscherm dat verschijnt
nadat een nieuw USB-audioapparaat is aangeslo-
ten, wordt het USB-audioapparaat geregistreerd
in het spraakherkenningssysteem en automatisch
geselecteerd. Er kan één iPod en één USB-appa-
raat geregistreerd worden in het systeem. Als een
USB-audioapparaat voor de eerste keer wordt ge-
registreerd worden oude gegevens overschreven.
Het kan even duren voordat het audioapparaat ge-
registreerd is. Als u bediening via spraak-

opdrachten mogelijk wilt maken voor een eerder
geregistreerd audioapparaat, selecteer dan eerst
het apparaat dat u wilt gebruiken.

“Instellingen voor
spraakherkenning” (pagina 9-16)

Zelfs wanneer een apparaat voorheen is ge-
registreerd, zal het simpelweg aansluiten
van dat apparaat er niet voor zorgen dat het
automatisch geselecteerd wordt.

• Het Spraakherkenningssysteem werkt wellicht
niet wanneer de nummerinformatie te lang is (na-
men van artiesten, albumtitels, nummertitels en
afspeellijsten, enz.).
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Informatie-opdracht (voor Europa)

1ste opdracht 2de opdracht Handeling
Informatie Waar ben ik? Toont informatie over uw huidige locatie.

Verkeersinformatie Zet het verkeersinformatiesysteem aan of uit.
Route-informatie Toont informatie over de route.

Informatie-opdracht (voor Europa)

1ste opdracht 2de opdracht Handeling
Informatie Route-informatie Toont informatie over de route.
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INSTELLINGEN VOOR
SPRAAKHERKENNING
Spraakherkenningsinstellingen kunnen aange-
past worden.

1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Spraakherkenning].

3. Tik op het item dat u wilt instellen.

Beschikbare instellingen

• [Gesproken feedback beperken] (voor Europa)/
[Gesproken feedback beperken] (voor Hong Kong):

Stelt de functie [Gesproken feedback beper-
ken] in op AAN (korte feedback) of UIT (lange
feedback).

• [Audioapparaat instellen]:

Selecteer een audioapparaat om te bedie-
nen via het spraakherkenningssysteem uit
de lijst met apparaten die zijn geregistreerd
in het systeem in de auto. Het apparaat waar-
voor het controlelampje brandt kan bediend
worden via het spraakherkenningssysteem.
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WEERGAVE VAN DE HUIDIGE
VOERTUIGLOCATIE
Dit navigatiesysteem combineert de gegevens
afkomstig van het voertuig (via de gyrosensor)
en de gegevens afkomstig van de GPS-satellie-
ten (Global Positioning System) om de huidige
voertuiglocatie te berekenen. Deze positie
wordt vervolgens tijdens de gehele route-
begeleiding naar een bestemming weergege-
ven.

WAT IS GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM)?
GPS is een plaatsbepalingssysteem dat gebruik
maakt van satellieten die beschikbaar gesteld
zijn door de Amerikaanse overheid. Dit
navigatiesysteem ontvangt radiosignalen van
drie of meer verschillende satellieten die op een
hoogte van 21.000 km (13.049 mijl) boven de
aarde in de ruimte cirkelen, en bepaalt de posi-
tie van het voertuig door middel van een drie-
hoeksmeting.

Aanpassen van de plaatsbepaling
Als het systeem de plaatsbepaling van het voer-
tuig op basis van de gegevensberekeningen van
rijsnelheid en gyrosensor niet nauwkeurig acht,
dan zal het systeem automatisch de positie van
het voertuigpictogram aanpassen met gebruik
van de GPS-signalen.

Signalen van GPS-satellieten
ontvangen
Ontvangst van GPS-signalen kan zwak zijn, af-
hankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Voertuigen in de volgende gebieden/omgevin-
gen kunnen wellicht geen GPS-signalen ontvan-
gen.

• In tunnels of parkeergarages.

• In gebieden met talrijke hoge gebouwen.

• Onder snelwegen met meerdere lagen.

• In gebieden met veel hoge bomen.

NAI0422

NAI0423

NAI0424

NAI0425

HUIDIGE VOERTUIGLOCATIE
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• In een ravijn.

INFO:

De GPS-antenne bevindt zich op het dashboard
in de auto. Plaats geen voorwerpen, met name
mobiele telefoons of zendontvangers, op het
dashboard. De kracht van het GPS-signaal is bij
benadering één miljardste van dat van TV-gol-
ven, waardoor telefoons en zendontvangers het
signaal kunnen beïnvloeden of volledig kunnen
verstoren.

WAT IS GLONASS (Global Navigation
Satellite System)? (voor Rusland)
GLONASS is een systeem voor positiebepaling
dat gebruik maakt van satellieten die worden
beheerd door de Russische regering. GLONASS
biedt driedimensionale (lengtegraad, breedte-

graad en hoogte) locatieinformatie over de hele
wereld net als GPS (het positiebepalings-
systeem van de Verenigde Staten).

ONJUISTE WEERGAVE VAN
VOERTUIGPOSITIE
De volgende gevallen kunnen van invloed zijn
op de weergavenauwkeurigheid van de positie
of rijrichting van het voertuig. De nauwkeurig-
heid zal weer normaal zijn als ook de
rijomstandigheden weer normaal zijn.

• In de nabijheid van een gelijksoortige weg.

• Wanneer het voertuig in een gebied rijdt
met wegen in een roosternetwerk.

• Wanneer het voertuig over een groot
Y-vormig verkeersknooppunt/kruispunt
rijdt.

NAI0713

NAI0426

NAI0427

NAI0428
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• Wanneer het voertuig over een
onafgebroken lichtgebogen weg rijdt.

• Wanneer het voertuig over een weg rijdt
met veel S-bochten.

• Wanneer het voertuig over een brug met
een bocht rijdt.

• Wanneer her voertuig over een
besneeuwde of onverharde weg rijdt.

• Wanneer er herhaaldelijk naar links of
rechts afgeslagen wordt, of wanneer er
zigzaggend gereden wordt.

• Wanneer de auto gedraaid wordt op een
draaischijf van een parkeergarage met de
contactschakelaar uit.

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433

NAI0434
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• Wanneer er gereden wordt op een weg die
niet op het kaartscherm weergegeven is, of
die gewijzigd is door aanvullende weg-
werkzaamheden of om andere redenen.

• Als de nauwkeurigheid van de plaatsbepa-
ling door het GPS-systeem laag is.

INFO:

• Het voertuigpictogram kan mogelijk verkeerd ge-
plaatst zijn wanneer de auto gestart wordt net na-
dat het KLAAR om te rijden-controlelampje gaat
branden.

• Het voertuigpictogram kan ook verkeerd geplaatst
zijn als banden van verschillende maten of
sneeuwkettingen geïnstalleerd zijn.

• Het systeem heeft een functie die automatisch de
positie van het voertuigpictogram corrigeert wan-
neer deze niet overeenkomt met de werkelijke po-
sitie.

• Correctie van de voertuigpositie door GPS of
GLONASS werkt wellicht niet wanneer de auto stil-
staat.

• Als het voertuigpictogram, zelfs na enige tijd gere-
den te hebben, niet naar de normale positie terug-
keert, corrigeer de positie van het voertuig-
pictogram dan handmatig.

OP DE GEDETAILLEERDE KAART
WEERGEGEVEN GEBIEDEN (MCA) VOOR
HET NAVIGATIESYSTEEM
Dit systeem is ontworpen om u te begeleiden
naar uw bestemming en biedt daarnaast andere
functies die in deze handleiding beschreven
worden. Het systeem dient niettemin op een vei-
lige en juiste manier gebruikt te worden. Infor-
matie over wegomstandigheden, verkeerste-

kens en de aanwezigheid van voorzieningen is
mogelijk niet altijd recent. Het systeem is geen
vervanging voor veilig en correct rijgedrag vol-
gens de geldende verkeersregels.

De kaarten bestrijken bepaalde stedelijke ge-
bieden.

De kaartgegevens bevatten twee soorten gebie-
den: “Gedetailleerde gedekte gebieden” die alle
gedetailleerde weggegevens bieden en andere
gebieden met “Uitsluitend hoofdwegen”.

INFO:

Gedetailleerde kaartgegevens zijn voor vele ge-
bieden niet beschikbaar en over het algemeen
beperkt tot geselecteerde stedelijke gebieden.

NAI0435

NAI0436

Algemene informatie 10-5



• Het navigatiesysteem levert geen route-
begeleiding voor wegen die in het donkergroen
worden weergegeven.

• Als de bestemming is ingesteld op een donker-
groene weg, dan zal de vergrote weergave van de
kaart op een bepaald moment overschakelen naar
het gewone kaartscherm en een route voorstellen
die dicht bij de bestemming ligt. De afstand en
richting naar het eindpunt van de voorgestelde
route zullen worden weergegeven in de rechter
benedenhoek van het scherm. Op dit moment zal
de spraaknavigatie tevens aankondigen, “De route
naar bestemming bevat wegen die lopen door een
gebied met onvolledige kaartgegevens. Spraak-
navigatie wordt niet geleverd in deze gebieden.”

Wanneer u het eindpunt van de voorgestelde
route nadert, zal de spraaknavigatie aankon-
digen, “U komt op een weg met onvolledige
kaartgegevens. Gebruik de richtingspijl en
afstandinformatie om uw bestemming te be-
reiken.”

Raadpleeg het kaartscherm om uw bestem-
ming te bereiken. Volg altijd de actuele we-
gen en geldende verkeersregels en rijd vei-
lig.

• De voorgestelde route is wellicht niet de kortste,
of andere omstandigheden, zoals verkeersop-
stoppingen, zijn mogelijk niet in beschouwing ge-
nomen.

• Gezien de onvermijdelijke verschillen in weg-
omstandigheden en andere omstandigheden die
ontstaan zijn tussen het moment van gebruik van
het systeem en het moment waarop de informatie
voor de kaartgegevens geproduceerd is, kunnen
er mogelijk tegenstrijdigheden voorkomen in we-
gen en verkeersregels. In dergelijke gevallen heb-
ben feitelijke wegomstandigheden en verkeersre-
gels voorrang boven kaartgegevens.

• Tijdens routeberekening zal de kaart niet verschui-
ven, maar het voertuigpictogram zal wel bewegen
met de feitelijke voortgang van het voertuig.

• Tijdens het berekenen van de route zullen knop-
pen zoals <MAP/VOICE> en <MENU> uitgeschakeld
zijn.

• In sommige gevallen zal de berekende route niet
meteen na het voltooien van de berekening ge-
toond worden.

• Tussenstops die gepasseerd zijn zullen niet opge-
nomen worden bij het berekenen van een nieuwe
route.

• Als u door de kaart bladert terwijl de voorgestelde
route uitgetekend wordt, kan het wellicht langer
duren voordat het uittekenen klaar is.

• Als er routepunten ingesteld zijn, berekent het sys-
teem gelijktijdig routes tussen deze punten, met
mogelijkerwijs het volgende resultaat.

– Als een traject tussen routepunten niet
berekend kan worden, zal de route in zijn
geheel niet worden weergegeven.

– Het kan zijn dat u om moet keren in de
nabijheid van sommige routepunten.

• De routeberekening wordt in de volgende gevallen
mogelijk niet voltooid.

– Als er binnen een bereik van 2,5 km (1,5
mijl) vanaf het voertuig geen hoofdweg
is, zal er een bericht op het scherm ver-
schijnen dat u hiervan op de hoogte
brengt. Probeer de route opnieuw te be-
rekenen als het voertuig dichter bij een
hoofdweg is.

– Als er binnen een bereik van 2,5 km (1,5
mijl) vanaf de bestemming of tussenstop
geen hoofdweg is, zal er een bericht op
het scherm verschijnen dat u hiervan op
de hoogte brengt. Probeer de locatie
dichter bij een hoofdweg in te stellen.

– Als het voertuig zich te dicht bij de be-
stemming bevindt of er geen wegen zijn
die naar de bestemming voeren, zal er
een bericht op het scherm verschijnen
dat u hiervan op de hoogte brengt.

– Als het onmogelijk is de bestemming of
de routepunten te bereiken vanwege ver-
keersregels, etc.

ROUTEBEREKENING
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– Als de enige route naar de bestemming
of de tussenstops uiterst ingewikkeld is.

• Het volgende kan zich voordoen bij weergave van
de route.

– Als u vanaf een hoofdweg een route be-
rekent, komt het startpunt van de route
mogelijk niet exact overeen met de hui-
dige voertuiglocatie.

– Het eindpunt van de route komt mogelijk
niet exact overeen met de bestemming.

– Als u vanaf een hoofdweg een route be-
rekent, zal het systeem soms een route
weergeven vanaf een andere hoofdweg.
Dit kan gebeuren als de positie van het
voertuigpictogram niet nauwkeurig is.
Parkeer in zo’n geval het voertuig op een
veilige pleken stel het voertuigpictogram
opnieuw in, of ga door met rijden om te
zien of de positie van het voertuig-
pictogram automatisch aangepast wordt
voordat u de route opnieuw laat bereke-
nen.

– Er zijn gevallen waarin het systeem een
indirecte route toont om de bestemming
of tussenstops te bereiken, als u deze in-
stelt vanuit opgeslagen informatie of in-
formatie over voorzieningen. Bij het cor-
rigeren hiervan moet u letten op de rij-
richting, in het bijzonder wanneer
rijstroken met verschillende rijrichtingen

apart weergegeven worden zoals bij ver-
keersknooppunten en parkeerplaatsen
met voorzieningen.

– Dit systeem maakt geen onderscheid tus-
sen beperkte verkeerscontrole en totale
controle (blokkade). Het kan mogelijk
een indirecte route geven ook al is de weg
bruikbaar.

– Zelfs als de voorkeur voor snelwegen op
UIT staat, kan een route over een snel-
weg worden voorgesteld.

– Zelfs als de veerbootoptie op UIT staat,
kan een route die gebruik maakt van een
veerboot worden voorgesteld.

AANKONDIGING VAN EEN KRUISPUNT
OP EEN GEWONE WEG

1. “Na 400 meter, rechts (links) afslaan.”

2. “Rechts (links) afslaan nu.”

INI0135

ROUTEBEGELEIDING
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AANKONDIGING VAN OPEENVOLGENDE
KRUISPUNTEN OP GEWONE WEGEN

Wanneer de weg drie of meer opeenvolgende
kruispunten heeft, zal de spraaknavigatie het
volgende aankondigen.

1. “Na 400 meter, rechts (links) afslaan, vervol-
gens na 400 meter links (rechts) afslaan.”

2. “Links (rechts) afslaan nu, vervolgens na 400
meter rechts (links) afslaan.”

AANKONDIGING VAN EEN OPRIT NAAR
DE SNELWEG (indien aanwezig)

1. “Na 400 meter, neem de oprit naar de snel-
weg.”

2. “Rechts (links) afslaan nu.”

INI0136 INI0137
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AANKONDIGING VAN EEN KNOOPPUNT
OP DE SNELWEG (indien aanwezig)
1. “Na 2 kilometer, rechts (links) aanhouden op

(wegnummer), vervolgens na 400 meter,
rechts (links) aanhouden.”

2. “Na 400 meter, rechts (links) aanhouden
naar (wegnummer).”

3. “Rechts (links) aanhouden nu.”

AANKONDIGING VAN EEN AFRIT VAN
DE SNELWEG (indien aanwezig)

1. “Na twee kilometer, neem de afrit rechts”

2. “Na twee kilometer, neem de tweede afrit
rechtsaf”

INI0138

INI0139
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DE SD-KAART MET KAARTGEGEVENS
HANTEREN
Een SD-kaart met kaartgegevens wordt inge-
voerd. Wees bij het hanteren van de SD-kaart
voorzichtig en houd u aan de volgende aanwij-
zingen:

• Een SD-kaart wordt in de sleuf ingebracht. Dit is
een SDHC-kaart die uitsluitend gebruikt wordt in
combinatie met dit apparaat. Deze kaart bevat de
kaartgegevens. De SDHC-kaart is nodig om het ap-
paraat te kunnen gebruiken. Verwijder deze kaart
alleen wanneer kaartgegevens bijgewerkt moeten
worden.

• U mag nooit de kaartgegevens analyseren, wijzi-
gen, wissen of formatteren. Als u dit wel doet kunt
u de werking van het apparaat mogelijk nadelig
beïnvloeden.

• De SDHC-kaart die uitsluitend bedoeld is voor dit
apparaat werkt niet goed als hij wordt ingevoerd
in een ander apparaat.

• De kaartgegevens kunnen niet gebruikt worden als
ze gekopieerd worden naar een andere SDHC-
kaart.

• Verwijder de SDHC-kaart met de kaartgegevens
niet uit het systeem. Als u het systeem gebruikt
zonder SDHC-kaart met kaartgegevens kunnen
sommige functies uitgeschakeld worden.

SD-KAARTSLEUF
De SD-kaartsleuf bevindt zich in de consolebox.

OPMERKING:

• Steek nooit vreemde voorwerpen zoals munten in
de sleuf van de SD-kaart. Dit kan storingen in het
apparaat veroorzaken.

• Steek de SD-kaart niet met geweld in de sleuf. Dit
kan storingen in het apparaat veroorzaken.

• De SD-kaart kan warm zijn wanneer deze uit het
apparaat wordt verwijderd. Dit duidt niet op een
storing.

INFO:

Verwijder de in de sleuf ingevoerde SD-kaart met
kaartgegevens niet. Wanneer deze SD-kaart met
kaartgegevens verwijderd wordt, zal het
navigatiesysteem niet werken. Als de SD-kaart
met kaartgegevens per ongeluk wordt verwij-
derd, voer dan opnieuw de kaart in de sleuf,
plaats de contactschakelaar in de OFF-stand en
vervolgens opnieuw in de ON-stand.

UPDATES VAN DE KAARTGEGEVENS
BESTELLEN
Neem contact op met uw INFINITI-centrum of er-
kend garagebedrijf om updates van kaart-
gegevens te bestellen.

OVER KAARTGEGEVENS

Voor Europa
1. Deze kaart is gemaakt door CLARION CO., LTD.

(CLARION), onder licentie van HERE. Gege-
vens zijn op basis van de digitale wegenkaart-
gegevens van HERE toegevoegd, bewerkt en
gedigitaliseerd. Door het productietijdstip
van de kaartgegevens zijn sommige nieuwe
wegen wellicht niet in deze kaartgegevens
opgenomen, of kunnen straatnamen afwijken
van de werkelijke straatnamen op het mo-
ment dat u deze kaartgegevens gebruikt.

2. De gegevens over verkeersregeling en -regle-
mentering die voor deze kaartgegevens ge-
bruikt zijn kunnen afwijken van de gegevens
die gelden op het moment dat u deze kaart-
gegevens gebruikt vanwege het productie-
tijdstip van de gegevens. Volg bij het rijden
met uw voertuig de actuele verkeerstekens
op borden en aanwijzingen op de wegen.

3. Vermenigvuldigen of kopiëren van deze
kaartsoftware is wettelijk verboden.

Uitgegeven door Clarion Co., Ltd. Geproduceerd
door ZENRIN CO., LTD.

© 2015 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Alle rechten voorbe-
houden.

KAARTGEGEVENS
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WAARSCHUWING:

• Dit navigatiesysteem mag niet gebruikt worden
als vervanging van uw eigen beoordelingsvermo-
gen. Geen enkele aanwijzing door dit systeem
heeft ooit voorrang boven lokaal van toepassing
zijnde verkeersregels, uw eigen beoordelingsver-
mogen en/of kennis van veilig rijden.

Negeer routeaanwijzingen van het
navigatiesysteem wanneer deze zouden lei-
den tot een gevaarlijke of niet toegestane
manoeuvre, u in een gevaarlijke situatie
zouden brengen of u zouden leiden naar een
gebied dat u onveilig acht.

• Het advies van het navigatiesysteem moet alleen
opgevat worden als een suggestie(s). Er kunnen
situaties zijn waarin het navigatiesysteem de lo-
catie van de auto verkeerd weergeeft, niet de kort-
ste route voorstelt en/of er niet in slaagt u naar de
gewenste bestemming te leiden. In dergelijke ge-
vallen dient u op uw eigen inzicht en oriëntatie-
vermogen te vertrouwen, met inachtneming van
de huidige rijomstandigheden.

• Gebruik het navigatiesysteem niet om u naar
noodhulpdiensten te laten leiden. Het database
bevat niet een complete lijst van locaties van
noodhulpdiensten, zoals de politie, brandweer-
stations, ziekenhuizen en klinieken. Gebruik
a.u.b. uw eigen beoordelingsvermogen en vraag
in dergelijke gevallen de weg.

• Als de bestuurder bent u alleen verantwoordelijk
voor de veiligheid tijdens het rijden.

– Bedien om verkeersongevallen te voor-
komen het systeem niet tijdens het rij-
den.

– Bedien, om ongelukken te voorkomen,
het systeem alleen wanneer de auto stil-
staat op een veilige plek en de parkeer-
rem geactiveerd is.

– Om een verkeersongeluk of overtreding
te voorkomen, moet u er ook aan denken
dat de werkelijke staat van de weg en
verkeersregels voorrang hebben boven
de informatie van het navigatiesysteem.

– Daarnaast bevat de Software wellicht in-
formatie die met het verstrijken van de
tijd, door veranderende omstandighe-
den en de aard van de gebruikte bronnen
onnauwkeurig of onvolledig is gewor-
den. Houd u altijd aan de verkeersregels
en let op de werkelijke omstandigheden
tijdens het rijden.

– In gevallen waar de werkelijke omstan-
digheden op de weg en verkeersregels
verschillen van de informatie in het
navigatiesysteem moet u zich altijd aan
de verkeersregels houden.

– Het navigatiesysteem biedt geen, en ver-
antwoord in geen enkel opzicht, informa-
tie over verkeersregels; snelheidslimie-

ten; wegeigenschappen, zoals de
hellingsgraad en staat van het wegdek;
obstructies, zoals de hoogte en breedte
van bruggen en tunnels; en/of over an-
dere heersende rij- of weg-
omstandigheden. Vertrouw altijd op uw
eigen beoordelingsvermogen als auto-
mobilist, rekening houdend met huidige
rijomstandigheden.

– Kijk zo min mogelijk op het scherm tij-
dens het rijden.

Voor Rusland
1. Deze kaart is gemaakt door CLARION CO., LTD.

(CLARION), onder licentie van HERE. Gege-
vens zijn op basis van de digitale wegenkaart-
gegevens van HERE toegevoegd, bewerkt en
gedigitaliseerd. Door het productietijdstip
van de kaartgegevens zijn sommige nieuwe
wegen wellicht niet in deze kaartgegevens
opgenomen, of kunnen straatnamen afwijken
van de werkelijke straatnamen op het mo-
ment dat u deze kaartgegevens gebruikt.

2. De gegevens over verkeersregeling en -regle-
mentering die voor deze kaartgegevens ge-
bruikt zijn kunnen afwijken van de gegevens
die gelden op het moment dat u deze kaart-
gegevens gebruikt vanwege het productie-
tijdstip van de gegevens. Volg bij het rijden
met uw voertuig de actuele verkeerstekens
op borden en aanwijzingen op de wegen.
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3. Vermenigvuldigen of kopiëren van deze
kaartsoftware is wettelijk verboden.

Uitgegeven door Clarion Co., Ltd. Geproduceerd
door ZENRIN CO., LTD.

© 2015 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Alle rechten voorbe-
houden.

WAARSCHUWING:

• Dit navigatiesysteem mag niet gebruikt worden
als vervanging van uw eigen beoordelingsvermo-
gen. Geen enkele aanwijzing door dit systeem
heeft ooit voorrang boven lokaal van toepassing
zijnde verkeersregels, uw eigen beoordelingsver-
mogen en/of kennis van veilig rijden. Negeer
routeaanwijzingen van het navigatiesysteem wan-
neer deze: kunnen leiden tot een gevaarlijke of
illegale manoeuvre, u in een gevaarlijke situatie
kunnen doen belanden, of u naar een gebied kun-
nen voeren dat u onveilig acht.

• Het advies van het navigatiesysteem moet alleen
opgevat worden als een suggestie(s). Er kunnen
situaties zijn waarin het navigatiesysteem de lo-
catie van de auto verkeerd weergeeft, niet de kort-
ste route voorstelt en/of er niet in slaagt u naar de
gewenste bestemming te leiden. In dergelijke ge-
vallen dient u op uw eigen inzicht en oriëntatie-
vermogen te vertrouwen, met inachtneming van
de huidige rijomstandigheden.

• Gebruik het navigatiesysteem niet om u naar
noodhulpdiensten te laten leiden. Het database
bevat niet een complete lijst van locaties van
noodhulpdiensten, zoals de politie, brandweer-
stations, ziekenhuizen en klinieken. Gebruik
a.u.b. uw eigen beoordelingsvermogen en vraag
in dergelijke gevallen de weg.

• Als de bestuurder bent u alleen verantwoordelijk
voor de veiligheid tijdens het rijden.

– Bedien om verkeersongevallen te voor-
komen het systeem niet tijdens het rij-
den.

– Bedien, om ongelukken te voorkomen,
het systeem alleen wanneer de auto stil-
staat op een veilige plek en de parkeer-
rem geactiveerd is.

– Om een verkeersongeluk of overtreding
te voorkomen, moet u er ook aan denken
dat de werkelijke staat van de weg en
verkeersregels voorrang hebben boven
de informatie van het navigatiesysteem.

– Daarnaast bevat de Software wellicht in-
formatie die met het verstrijken van de
tijd, door veranderende omstandighe-
den en de aard van de gebruikte bronnen
onnauwkeurig of onvolledig is gewor-
den. Houd u altijd aan de verkeersregels
en let op de werkelijke omstandigheden
tijdens het rijden.

– In gevallen waar de werkelijke omstan-
digheden op de weg en verkeersregels
verschillen van de informatie in het
navigatiesysteem moet u zich altijd aan
de verkeersregels houden.

– Het navigatiesysteem biedt geen, en ver-
antwoord in geen enkel opzicht, informa-
tie over verkeersregels; snelheidslimie-
ten; wegeigenschappen, zoals de
hellingsgraad en staat van het wegdek;
obstructies, zoals de hoogte en breedte
van bruggen en tunnels; en/of over an-
dere heersende rij- of weg-
omstandigheden. Vertrouw altijd op uw
eigen beoordelingsvermogen als auto-
mobilist, rekening houdend met huidige
rijomstandigheden.

– Kijk zo min mogelijk op het scherm tij-
dens het rijden.

Voor Hong Kong
1. Deze kaart is gemaakt door CLARION CO., LTD.

(CLARION), onder licentie van NAVINFO. Ge-
gevens zijn op basis van de digitale
wegenkaartgegevens van NAVINFO toege-
voegd, bewerkt en gedigitaliseerd. Door het
productietijdstip van de kaartgegevens zijn
sommige nieuwe wegen wellicht niet in deze
kaartgegevens opgenomen, of kunnen straat-
namen afwijken van de werkelijke straatna-
men op het moment dat u deze kaart-
gegevens gebruikt.
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2. De gegevens over verkeersregeling en -regle-
mentering die voor deze kaartgegevens ge-
bruikt zijn kunnen afwijken van de gegevens
die gelden op het moment dat u deze kaart-
gegevens gebruikt vanwege het productie-
tijdstip van de gegevens. Volg bij het rijden
met uw voertuig de actuele verkeerstekens
op borden en aanwijzingen op de wegen.

3. Vermenigvuldigen of kopiëren van deze
kaartsoftware is wettelijk verboden.

Gepubliceerd door Clarion Co., Ltd. Geprodu-
ceerd door Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD.

© 2015 NAVINFO CO., LTD. Alle rechten voorbe-
houden.

© Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD. 2015. Alle
rechten voorbehouden.

WAARSCHUWING:

• Dit navigatiesysteem mag niet gebruikt worden
als vervanging van uw eigen beoordelingsvermo-
gen. Routes die door dit navigatiesysteem worden
voorgesteld mogen nooit voorrang hebben op de
plaatselijk geldende verkeervoorschriften, uw ei-
gen inzicht en/of kennis van de procedures voor
veilig rijden.

Negeer routeaanwijzingen van het
navigatiesysteem wanneer deze zouden lei-
den tot een gevaarlijke of niet toegestane

manoeuvre, u in een gevaarlijke situatie
zouden brengen of u zouden leiden naar een
gebied dat u onveilig acht.

• Het advies van het navigatiesysteem moet alleen
opgevat worden als een suggestie(s). Er kunnen
situaties zijn waarin het navigatiesysteem de lo-
catie van de auto verkeerd weergeeft, niet de kort-
ste route voorstelt en/of er niet in slaagt u naar de
gewenste bestemming te leiden. In dergelijke ge-
vallen dient u op uw eigen inzicht en oriëntatie-
vermogen te vertrouwen, met inachtneming van
de huidige rijomstandigheden.

• Gebruik het navigatiesysteem niet om u naar
noodhulpdiensten te laten leiden. Het database
bevat niet een complete lijst van locaties van
noodhulpdiensten, zoals de politie, brandweer-
stations, ziekenhuizen en klinieken. Gebruik
a.u.b. uw eigen beoordelingsvermogen en vraag
in dergelijke gevallen de weg.

• Als de bestuurder bent u alleen verantwoordelijk
voor de veiligheid tijdens het rijden.

– Bedien om verkeersongevallen te voor-
komen het systeem niet tijdens het rij-
den.

– Bedien, om ongelukken te voorkomen,
het systeem alleen wanneer de auto stil-
staat op een veilige plek en de parkeer-
rem geactiveerd is.

– Om een verkeersongeluk of overtreding
te voorkomen, moet u er ook aan denken

dat de werkelijke staat van de weg en
verkeersregels voorrang hebben boven
de informatie van het navigatiesysteem.

– Daarnaast bevat de Software wellicht in-
formatie die met het verstrijken van de
tijd, door veranderende omstandighe-
den en de aard van de gebruikte bronnen
onnauwkeurig of onvolledig is gewor-
den. Houd u altijd aan de verkeersregels
en let op de werkelijke omstandigheden
tijdens het rijden.

– In gevallen waar de werkelijke omstan-
digheden op de weg en verkeersregels
verschillen van de informatie in het
navigatiesysteem moet u zich altijd aan
de verkeersregels houden.

– Het navigatiesysteem biedt geen, en ver-
antwoord in geen enkel opzicht, informa-
tie over verkeersregels; snelheidslimie-
ten; wegeigenschappen, zoals de
hellingsgraad en staat van het wegdek;
obstructies, zoals de hoogte en breedte
van bruggen en tunnels; en/of over an-
dere heersende rij- of weg-
omstandigheden. Vertrouw altijd op uw
eigen beoordelingsvermogen als auto-
mobilist, rekening houdend met huidige
rijomstandigheden.

– Kijk zo min mogelijk op het scherm tij-
dens het rijden.
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Handelsmerken
De handelsmerken gebruikt in dit product om
locaties en bedrijven mee aan te geven zijn de
wettelijke handelsmerken van hun respectieve-
lijke eigenaars. Het gebruik ervan duidt niet op
een sponsorovereenkomst, goedkeuring of aan-
beveling van dit product door die bedrijven.

VOORWAARDEN VOOR DE
EINDGEBRUIKER (voor Europa)
De gegevens (“Gegevens”) worden beschikbaar
gesteld voor persoonlijk en intern gebruik, en
niet voor wederverkoop. De gegevens worden
beschermd door auteursrechten, en zijn onder-
worpen aan de volgende voorwaarden, waar u
enerzijds, en CLARION CO. LTD. (“CLARION”) en
haar licentiegevers (inclusief hun licentiegevers
en leveranciers) anderzijds mee akkoord gaan.

© 2015 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

Verkeerscodes voor België worden aangeleverd
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap en de Ministèrie de l’Equipement et des
Transports.

bron: © IGN 2009 – BD TOPO ®

“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zuständigen Behörden entnommen” of

“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zustaendigen Behoerden entnom-
men.”

Bevat gegevens van Ordinance Survey © Crown
copyright en databaserecht 2010 Bevat gege-
vens van Royal Mail © Royal Mail copyright en
databaserecht 2010 Deze kaartgegevens bevat-
ten overheidsgegevens die in licentie zijn gege-
ven onder de Open Government Licence v1.0.

Copyright Geomatics Ltd.

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Tos-
cana.

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity

Bron: IgeoE – Portugal

Información geográfica propiedad del CNIG

Gebaseerd op elektronische informatie © Natio-
nal Land Survey Sweden.

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Lan-
destopographie

Voorwaarden
Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U gaat er-
mee akkoord deze gegevens te gebruiken op
NISSAN Automobielproducten, en uitsluitend
voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden

waarvoor de licentie afgegeven is, en niet voor
servicebureau, timesharing of andere gelij-
kende doeleinden. Tevens, maar onderworpen
aan de beperkingen uiteengezet in de volgende
alinea’s, gaat u ermee akkoord om geen enkel
deel van deze Gegevens niet anderszins te ver-
menigvuldigen, kopiëren, wijzigen, ontleden,
uit elkaar te halen of af te leiden, en mag u het
in geen enkel formaat, en voor geen enkel doel
overdragen of distribueren, behalve wanneer dit
toegestaan wordt door dwingende wetgeving.
Sets van meerdere schijven mogen uitsluitend
worden overgedragen of verkocht als complete
set zoals geleverd door CLARION en niet in de-
len daarvan.

Beperkingen. Behalve wanneer u specifiek een
licentie hiertoe heeft gekregen van CLARION en
zonder de voorgaande alinea te beperken, mag
u (a) deze Gegevens niet gebruiken met produc-
ten, systemen of applicaties die geïnstalleerd
zijn in of anderszins verbonden zijn met of com-
municeren met voertuigen, en functionaliteit
hebben voor voertuignavigatie, positiebepa-
ling, expeditiehulp, routebegeleiding in real-
time, wagenparkbeheer of gelijksoortige toe-
passingen; of (b) deze gegevens niet gebruiken
met of in communicatie met andere
positiebepalingsapparaten of mobiele of draad-
loze elektronische of computerapparatuur, in-
clusief maar niet uitsluitend mobiele telefoons,
palmtops en draagbare computers, semafonen,
en persoonlijke digitale assistenten of PDA’s.
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Waarschuwing. De gegevens kunnen onnauw-
keurige of incomplete informatie bevatten door
het verloop van de tijd, veranderende omstan-
digheden, gebruikte bronnen en de aard van het
vergaring van complete geografische gegevens,
wat allemaal tot incorrecte resultaten kan lei-
den.

Geen garantie. Deze gegevens worden geleverd
in de huidige staat (“as is”) en u gaat ermee
akkoord om het voor eigen risico te gebruiken.
CLARION en haar licentiegevers (en hun licentie-
gevers en leveranciers) verlenen geen garanties,
uitdrukkelijk of geïmpliceerd, wettelijk ingege-
ven of niet, inclusief maar niet uitsluitend voor
inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, compleet-
heid, effectiviteit, betrouwbaarheid, geschikt-
heid voor bepaald gebruik, bruikbaarheid, ge-
bruikof resultaten die verkregen kunnen worden
uit deze gegevens, of dat de gegevens of server
ononderbroken of foutloos zullen zijn.

Afstand van garantie: CLARION EN HAAR
LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF HUN LICENTIE-
GEVERS EN LEVERANCIERS) NEMEN HIERBIJ UIT-
DRUKKELIJK AFSTAND VAN ENIG SOORT GARAN-
TIE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, VOOR
KWALITEIT, WERKING, VERHANDELBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD GEBRUIK OF
NIET-INBREUK. De wetgeving van sommige lan-
den, territoria en gebieden staat afstand van ga-
rantie niet toe, waardoor de bovenstaande uit-
sluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Afstand van aansprakelijkheid: CLARION EN
HAAR LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF HUN
LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ACCEPTE-
REN GEEN AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U:
MET BETREKKING TOT WILLEKEURIG WELKE VOR-
DERING, EIS OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN
DE OORZAAK VAN DE VORDERING, EIS OF ACTIE
DIE EEN VERLIES, LETSEL OF SCHADE, DIRECT OF
INDIRECT, DAT HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET
GEBRUIK OF BEZIT VAN DE INFORMATIE; OF VOOR
WILLEKEURIG WELK VERLIES VAN WINST, INKOM-
STEN, CONTRACTEN OF BESPARINGEN, OF AN-
DERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPE-
CIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT
HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DEZE
INFORMATIE TE GEBRUIKEN, EEN ONJUISTHEID IN
DE INFORMATIE, OF DE SCHENDING VAN DEZE
VOORWAARDEN, OFWEL IN EEN CONTRACT-
HANDELING OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE,
ZELFS ALS CLARION OF HAAR LICENTIEGEVERS
OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGE-
LIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. De wetge-
ving van sommige landen, territoria en gebie-
den staat afstand van aansprakelijkheid niet
toe, waardoor de bovenstaande uitsluiting mo-
gelijk niet op u van toepassing is.

Exportbeperking. CLARION zal geen enkel deel
van de Gegevens of direct daarvan afgeleide
producten vanuit nergens in de wereld exporte-
ren, tenzij dat gebeurt onder, en met alle licen-
ties en goedkeuringen vereist door van toepas-
sing zijnde exportwetgeving, -regels en -regel-

geving, inclusief, doch niet uitsluitend, de
weten, regels en regelgeving beheerd door de
Office of Foreign Assets Control van de Depart-
ment of Commerce en het Bureau of Industry and
Security van de Department of Commerce van
de Verenigde Staten. Wanneer dergelijke
exportwetgeving, -regels of regelgeving NT ver-
hindert aan willekeurig welke van haar verplich-
tingen om Gegevens te leveren of distribueren
te voldoen, zal deze nalatigheid haar vergeven
worden en geen schending van deze Overeen-
komst vormen.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden
vormen de gehele overeenkomst tussen CLA-
RION (en haar licentiegevers, inclusief hun
licentiegevers en leveranciers) en u met betrek-
king tot het onderwerp, en vervangt in zijn ge-
heel alle schriftelijke of verbale overeenkom-
sten die reeds bestonden tussen ons met betrek-
king tot dit onderwerp.

Toepasselijke wetgeving. De bovenstaande
voorwaarden worden geregeerd door de wetge-
ving van de Staat Illinois, zonder uitvoering van
(i) haar bepalingen met betrekking tot tegen-
strijdigheid van wetgeving, of het (ii) Weens
Koopverdrag, welke uitdrukkelijk wordt uitge-
sloten. U gaat ermee akkoord om zich te onder-
werpen aan de jurisdictie van Nederland in ge-
val van mogelijke geschillen, claims en rechts-
handelingen voortkomend uit of in verband met
de Gegevens die uit hoofde van deze Overeen-
komst aan u worden geleverd.
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Overheid eindgebruikers. Als de Gegevens wor-
den verworven door of namens de overheid van
de Verenigde Staten of willekeurig welke andere
entiteit dat rechten wenst te verwerven of toe-
passen die lijken of de rechten die
gebruikelijkerwijs geclaimd worden door de
overheid van de Verenigde Staten, vormen de
Gegevens een “commercieel product” zoals ge-
definieerd in 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, wordt in
licentie gegeven volgens de Eindgebruiker Voor-
waarden uit hoofde waarvan deze Gegevens
werden geleverd, en elk geleverd exemplaar van
de Gegevens of anderszins geleverd zal op ge-
schikte wijze gemarkeerd en ingebed worden
met het volgende “Gebruiksbericht” en gebruikt
worden in overeenstemming met een dergelijk
Bericht:

GEBRUIKSBERICHT

NAAM VAN AANNEMER (FABRIKANT/LEVERAN-
CIER): HERE

ADRES VAN AANNEMER (FABRIKANT/LEVERAN-
CIER): p/a Nokia 425 West Randolph Street, Chi-
cago, Illinois 60606

Deze Gegevens vormen een commercieel pro-
duct zoals bepaald in FAR 2.101 en is onderhe-
vig aan de Eindgebruiker Voorwaarden uit
hoofde waarvan deze Gegevens geleverd zijn.

© 2015 HERE. – Alle rechten voorbehouden.

Als de aanbestedingsfunctionaris, federale
overheidsinstantie of willekeurig welke federale

functionaris weigert om de hierbij geleverde le-
genda aan te houden, moet de aanbestedings-
functionaris, federale overheidsinstantie of be-
treffende federale functionaris HERE daarvan op
de hoogte stellen voordat zij extra of alterna-
tieve rechten op de Gegevens proberen te krij-
gen

VOORWAARDEN VOOR DE
EINDGEBRUIKER (voor Rusland)
De gegevens (“Gegevens”) worden beschikbaar
gesteld voor persoonlijk en intern gebruik, en
niet voor wederverkoop. De gegevens worden
beschermd door auteursrechten, en zijn onder-
worpen aan de volgende voorwaarden, waar u
enerzijds, en CLARION CO. LTD. (“CLARION”) en
haar licentiegevers (inclusief hun licentiegevers
en leveranciers) anderzijds mee akkoord gaan.

© 2015 HERE. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden
Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U gaat er-
mee akkoord deze gegevens te gebruiken op
NISSAN Automobielproducten, en uitsluitend
voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden
waarvoor de licentie afgegeven is, en niet voor
servicebureau, timesharing of andere gelij-
kende doeleinden. Tevens, maar onderworpen
aan de beperkingen uiteengezet in de volgende
alinea’s, gaat u ermee akkoord om geen enkel
deel van deze Gegevens niet anderszins te ver-
menigvuldigen, kopiëren, wijzigen, ontleden,

uit elkaar te halen of af te leiden, en mag u het
in geen enkel formaat, en voor geen enkel doel
overdragen of distribueren, behalve wanneer dit
toegestaan wordt door dwingende wetgeving.
Sets van meerdere schijven mogen uitsluitend
worden overgedragen of verkocht als complete
set zoals geleverd door CLARION en niet in de-
len daarvan.

Beperkingen. Behalve wanneer u specifiek een
licentie hiertoe heeft gekregen van CLARION en
zonder de voorgaande alinea te beperken, mag
u (a) deze Gegevens niet gebruiken met produc-
ten, systemen of applicaties die geïnstalleerd
zijn in of anderszins verbonden zijn met of com-
municeren met voertuigen, en functionaliteit
hebben voor voertuignavigatie, positiebepa-
ling, expeditiehulp, routebegeleiding in real-
time, wagenparkbeheer of gelijksoortige toe-
passingen; of (b) deze gegevens niet gebruiken
met of in communicatie met andere
positiebepalingsapparaten of mobiele of draad-
loze elektronische of computerapparatuur, in-
clusief maar niet uitsluitend mobiele telefoons,
palmtops en draagbare computers, semafonen,
en persoonlijke digitale assistenten of PDA’s.

Waarschuwing. De gegevens kunnen onnauw-
keurige of incomplete informatie bevatten door
het verloop van de tijd, veranderende omstan-
digheden, gebruikte bronnen en de aard van het
vergaring van complete geografische gegevens,
wat allemaal tot incorrecte resultaten kan lei-
den.
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Geen garantie. Deze gegevens worden geleverd
in de huidige staat (“as is”) en u gaat ermee
akkoord om het voor eigen risico te gebruiken.
CLARION en haar licentiegevers (en hun licentie-
gevers en leveranciers) verlenen geen garanties,
uitdrukkelijk of geïmpliceerd, wettelijk ingege-
ven of niet, inclusief maar niet uitsluitend voor
inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, compleet-
heid, effectiviteit, betrouwbaarheid, geschikt-
heid voor bepaald gebruik, bruikbaarheid, ge-
bruikof resultaten die verkregen kunnen worden
uit deze gegevens, of dat de gegevens of server
ononderbroken of foutloos zullen zijn.

Afstand van garantie: CLARION EN HAAR
LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF HUN LICENTIE-
GEVERS EN LEVERANCIERS) NEMEN HIERBIJ UIT-
DRUKKELIJK AFSTAND VAN ENIG SOORT GARAN-
TIE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, VOOR
KWALITEIT, WERKING, VERHANDELBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD GEBRUIK OF
NIET-INBREUK. De wetgeving van sommige lan-
den, territoria en gebieden staat afstand van ga-
rantie niet toe, waardoor de bovenstaande uit-
sluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Afstand van aansprakelijkheid: CLARION EN
HAAR LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF HUN
LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ACCEPTE-
REN GEEN AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U:
MET BETREKKING TOT WILLEKEURIG WELKE VOR-
DERING, EIS OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN
DE OORZAAK VAN DE VORDERING, EIS OF ACTIE
DIE EEN VERLIES, LETSEL OF SCHADE, DIRECT OF

INDIRECT, DAT HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET
GEBRUIK OF BEZIT VAN DE INFORMATIE; OF VOOR
WILLEKEURIG WELK VERLIES VAN WINST, INKOM-
STEN, CONTRACTEN OF BESPARINGEN, OF AN-
DERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPE-
CIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT
HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DEZE
INFORMATIE TE GEBRUIKEN, EEN ONJUISTHEID IN
DE INFORMATIE, OF DE SCHENDING VAN DEZE
VOORWAARDEN, OFWEL IN EEN CONTRACT-
HANDELING OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE,
ZELFS ALS CLARION OF HAAR LICENTIEGEVERS
OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGE-
LIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. De wetge-
ving van sommige landen, territoria en gebie-
den staat afstand van aansprakelijkheid niet
toe, waardoor de bovenstaande uitsluiting mo-
gelijk niet op u van toepassing is.

Exportbeperking. CLARION zal geen enkel deel
van de Gegevens of direct daarvan afgeleide
producten vanuit nergens in de wereld exporte-
ren, tenzij dat gebeurt onder, en met alle licen-
ties en goedkeuringen vereist door van toepas-
sing zijnde exportwetgeving, -regels en -regel-
geving, inclusief, doch niet uitsluitend, de
weten, regels en regelgeving beheerd door de
Office of Foreign Assets Control van de Depart-
ment of Commerce en het Bureau of Industry and
Security van de Department of Commerce van
de Verenigde Staten. Wanneer dergelijke
exportwetgeving, -regels of regelgeving NT ver-
hindert aan willekeurig welke van haar verplich-

tingen om Gegevens te leveren of distribueren
te voldoen, zal deze nalatigheid haar vergeven
worden en geen schending van deze Overeen-
komst vormen.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden
vormen de gehele overeenkomst tussen CLA-
RION (en haar licentiegevers, inclusief hun
licentiegevers en leveranciers) en u met betrek-
king tot het onderwerp, en vervangt in zijn ge-
heel alle schriftelijke of verbale overeenkom-
sten die reeds bestonden tussen ons met betrek-
king tot dit onderwerp.

Toepasselijke wetgeving. De bovenstaande
voorwaarden worden geregeerd door de wetge-
ving van de Staat Illinois, zonder uitvoering van
(i) haar bepalingen met betrekking tot tegen-
strijdigheid van wetgeving, of het (ii) Weens
Koopverdrag, welke uitdrukkelijk wordt uitge-
sloten. U gaat ermee akkoord om zich te onder-
werpen aan de jurisdictie van Nederland in ge-
val van mogelijke geschillen, claims en rechts-
handelingen voortkomend uit of in verband met
de Gegevens die uit hoofde van deze Overeen-
komst aan u worden geleverd.

Overheid eindgebruikers. Als de Gegevens wor-
den verworven door of namens de overheid van
de Verenigde Staten of willekeurig welke andere
entiteit dat rechten wenst te verwerven of toe-
passen die lijken of de rechten die
gebruikelijkerwijs geclaimd worden door de
overheid van de Verenigde Staten, vormen de
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Gegevens een “commercieel product” zoals ge-
definieerd in 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, wordt in
licentie gegeven volgens de Eindgebruiker Voor-
waarden uit hoofde waarvan deze Gegevens
werden geleverd, en elk geleverd exemplaar van
de Gegevens of anderszins geleverd zal op ge-
schikte wijze gemarkeerd en ingebed worden
met het volgende “Gebruiksbericht” en gebruikt
worden in overeenstemming met een dergelijk
Bericht:

GEBRUIKSBERICHT

NAAM VAN AANNEMER (FABRIKANT/LEVERAN-
CIER): HERE

ADRES VAN AANNEMER (FABRIKANT/LEVERAN-
CIER): p/a Nokia 425 West Randolph Street, Chi-
cago, Illinois 60606

Deze Gegevens vormen een commercieel pro-
duct zoals bepaald in FAR 2.101 en is onderhe-
vig aan de Eindgebruiker Voorwaarden uit
hoofde waarvan deze Gegevens geleverd zijn.

© 2015 HERE. – Alle rechten voorbehouden.

Als de aanbestedingsfunctionaris, federale
overheidsinstantie of willekeurig welke federale
functionaris weigert om de hierbij geleverde le-
genda aan te houden, moet de aanbestedings-
functionaris, federale overheidsinstantie of be-
treffende federale functionaris HERE daarvan op
de hoogte stellen voordat zij extra of alterna-
tieve rechten op de Gegevens proberen te krij-
gen.

LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR DE
EINDGEBRUIKER (voor Hong Kong)
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE
EINDGEBRUIKER ZORGVULDIG DOOR ALVORENS
DE NAVINFO-DATABASE TE GEBRUIKEN

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER

DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN GEEN
VERKOOPOVEREENKOMST - TUSSEN U EN NA-
VINFO (NAVINFO CO., LTD (HIERNA NAVINFO GE-
NOEMD) MET BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR
VAN DE NAVINFO DATABASE MET NAVIGATIE-
KAARTEN, INCLUSIEF VERWANTE COMPUTER-
SOFTWARE, COMMUNICATIEMIDDELEN EN VER-
KLARENDE GEDRUKTE DOCUMENTATIE GEPU-
BLICEERD DOOR NAVIFO (GEZAMENLIJK “DE
DATABASE”). DOOR HET GEBRUIK VAN UW
EXEMPLAAR VAN DE DATABASE, STEMT U IN MET
ALLE BEPALINGEN VAN DEZE EINDGEBRUIKSLI-
CENTIEOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”).
INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOOR-
WAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U
DE DATABASE MET ALLE BIJBEHORENDE ITEMS
DIRECT TE RETOURNEREN AAN UW LEVERANCIER
VOOR EEN TERUGBETALING.

EIGENDOM

De Database, de auteursrechten en alle even-
tuele overige rechten van intellectueel eigen-
dom alsmede soortgelijke rechten, komen uit-
sluitend toe aan NAVINFO of haar licentiegevers.
Eigendom van de communicatiemiddelen die de

Database bevat komt toe aan NAVINFO en/of uw
leverancier, tot na het moment van volledige af-
betaling van alle eventueel aan NAVINFO en/of
uw leverancier verschuldigde bedragen die
voortvloeien uit deze Overeenkomst op basis
waarvan goederen aan u zijn geleverd.

LICENTIEVERLENING

NAVINFO verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database voor eigen gebruik of,
indien van toepassing, voor intern gebruik bin-
nen uw bedrijf. Het door deze licentie verleende
gebruiksrecht is niet in sub licentie uit te geven.

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

De Database is uitsluitend bedoeld voor gebruik
op het specifieke systeem waarvoor de Data-
base ontwikkeld is. U dient geen substantiële
delen van de inhoud van de Database op te vra-
gen of her te gebruiken, noch enig deel van de
Database te verveelvoudigen, kopiëren, wijzi-
gen, aanpassen, vertalen, demonteren, aan re-
vers engineering te onderwerpen, of te decom-
pileren.

OVERDRACHT VAN LICENTIE

Het is niet toegestaan de Database over te dra-
gen aan derden, behalve wanneer de Database
is geïnstalleerd op het systeem waar het voor
ontwikkeld is of wanneer u geen enkele kopie
van de Database behoudt, en onder voorwaarde
dat de begunstigde akkoord gaat met de alge-
mene voorwaarden van deze Overeenkomst en
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dit middels schrijven aan NAVINFO bevestigt.
Sets van meerdere schijven mogen uitsluitend
worden overgedragen of verkocht als complete
set zoals geleverd door NAVINFO en niet in de-
len daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

NAVINFO garandeert, afhankelijk van de waar-
schuwingen zoals hieronder uiteengezet, gedu-
rende 12 maanden na aankoop van kopie van de
Database, dat de door haar geleverde Database
volgens de door NAVINFO schriftelijk gegeven
specificaties geldig op datum van aankoop van
de Database, zal functioneren; deze schriftelijk
gegeven specificaties worden op verzoek ter be-
schikking gesteld door NAVINFO. Indien de Da-
tabase niet functioneert in overeenstemming
met deze beperkte garantie, zal NAVINFO zich
redelijkerwijs inspannen om uw ongeschikte ko-
pie van de Database te repareren of te vervan-
gen. Indien de Database na deze inspanningen
niet zal functioneren overeenkomstig de hier
vermelde garanties, heeft u de keuze tot het ver-
krijgen van een redelijke vergoeding van de prijs
die u heeft betaald voor de Database of ontbin-
ding van deze Overeenkomst. Dit is de volledige
aansprakelijkheid van NAVINFO en uw enige
rechtsmiddel tegen NAVINFO. Behalve voor zo-
ver uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, geeft NA-
VINFO geen enkele garantie of conformiteit af
betreffende het gebruik of de resultaten van het
gebruik van de Database, met betrekking tot
juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of

anderszins. NAVINFO garandeert niet dat de Da-
tabase foutloos is of zal zijn. De door NAVINFO,
uw leverancier of elke andere persoon geleverde
mondelinge of schriftelijke informatie of advie-
zen houden geen garantie in, noch kunnen zij
de reikwijdte van de hierboven vermelde be-
perkte garantie vergroten. De in deze Overeen-
komst vermelde beperkte garantie zal de wette-
lijke rechten die u kunt ontlenen aan de wetge-
ving rond verborgen gebreken niet aantasten
noch schaden.

Indien u de Database niet rechtstreeks van NA-
VINFO hebt afgenomen, is het mogelijk dat u
naast de rechten die aan u verleend zijn door
NAVINFO in deze Overeenkomst, wettelijke rech-
ten heeft jegens de persoon van wie u de Data-
base hebt verkregen, volgens de wetgeving in
uw jurisdictie. De bovengenoemde garantie van
NAVINFO zal deze wettelijke rechten niet aan-
tasten en u mag deze rechten doen gelden bo-
venop de rechten die u in de garantie van deze
Overeenkomst zijn verleend.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte
schade of onbeperkte directe schade als gevolg
van gebruik van de Database. Dientengevolge
kan NAVINFO in geen geval aansprakelijk wor-
den gesteld voor de kosten van eventuele
gevolgschade of indirecte schade, inclusief
maar niet beperkt tot het verlies van winst, ge-

gevens, of bedrijf die door u of een derde gele-
den zijn en die het resultaat zijn van of verwant
zijn aan het gebruik van de Database, ongeacht
of dit gebaseerd is op contract, onrechtmatige
daad of garantie, zelfs als NAVINFO op de hoogte
werd gebracht van een dergelijke schade. In ie-
der geval is de aansprakelijkheid van NAVINFO
voor directe schade beperkt tot het werkelijk
door u betaalde bedrag voor uw kopie van de
Database.

DE BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID ZOALS VERMELD IN DEZE
OVEREENKOMST ZULLEN DE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSE-
LIJKE WETGEVING NIET AANTASTEN OF SCHA-
DEN, WANNEER U DE DATABASE ANDERS DAN IN
DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF HEBT VERKRE-
GEN.

WAARSCHUWINGEN

Het is mogelijk dat de Database onjuiste of on-
volledige gegevens of informatie bevat als ge-
volg van het verstrijken van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard
van het verzamelen van uitgebreide geografi-
sche gegevens, die elk tot onjuiste resultaten
kunnen leiden. De Database bevat of geeft geen
informatie over, onder andere: veiligheid van de
omgeving; rechtshandhaving; hulp in noodge-
vallen; bouwwerkzaamheden; weg- en rijstrook-
afsluitingen; voertuig- of snelheidsbeperkin-
gen; helling van de weg; beperkingen met be-
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trekking tot o.a. maximale hoogte van viaducten
of maximaal gewicht op bruggen; weg- of ver-
keersomstandigheden; bijzondere gebeurte-
nissen; verkeersopstoppingen of reistijd.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze overeenkomst wordt geregeld door de wet-
ten van de Volksrepubliek China, zonder uitvoe-
ring te geven (i) aan haar conflictregels daarvan
of (ii) het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betref-
fende roerende zaken, welke uitdrukkelijk wordt
uitgesloten. U gaat ermee akkoord om zich te
onderwerpen aan de jurisdictie van China in ge-
val van mogelijke geschillen, claims en rechts-
gedingen die voortvloeien uit of die samenhan-
gen met de onder deze overeenkomst aan u ge-
leverde Gegevens.
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LCD-BEELDSCHERM

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het scherm is te donker. De interieurtemperatuur is te laag. Wacht totdat de interieurtemperatuur wat gedaald

is.
De helderheid van het scherm is veel te donker
ingesteld.

Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan.
“Scherminstellingen” (pagina 8-9)

Het scherm is te licht. De helderheid van het scherm is veel te licht
ingesteld.

Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan.
“Scherminstellingen” (pagina 8-9)

Een kleine zwarte vlek of een kleine heldere vlek
verschijnt op het scherm.

Dit is een typisch kenmerk van het LCD-scherm. Dit duidt niet op een storing.

Een stip- of streeppatroon verschijnt op het
scherm.

Elektromagnetische golven die gegenereerd
worden door neon reclameborden, hoogspan-
ningskabels, radiozendapparatuur of overige
radio-apparatuur waar andere voertuigen mee zijn
uitgerust kunnen het scherm negatief
beïnvloeden.

Dit duidt niet op een storing.

Er treedt beeldvertraging op. Dit is een typisch kenmerk van het LCD-scherm. Dit duidt niet op een storing.
De bewegende beelden op het scherm zijn traag. De temperatuur in de auto is onder 0°C (32°F). Wacht tot de temperatuur in de auto boven 0°C

(32°F) is.
Wanneer vanuit een hoek naar het scherm gekeken
wordt, wordt het scherm lichter of donkerder.

Dit is een typisch kenmerk van het LCD-scherm. Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan.
“Scherminstellingen” (pagina 8-9)

Het scherm wordt blauw of een foutmelding
verschijnt op het scherm.

De SD-kaart is niet goed in de sleuf gestoken. Als de SD-kaart met kaartgegevens per ongeluk
verwijderd wordt, moet u de contactschakelaar op
OFF zetten en de SD-kaart met kaartgegevens
opnieuw invoeren.

Een systeemstoring is opgetreden. Neem contact op met een INFINITI-centrum of een
erkend garagebedrijf om het systeem na te laten
kijken.

SYSTEEMEENHEID
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BASISHANDELINGEN

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Er wordt geen beeld weergegeven. De helderheid staat op de laagste instelling. Stel de helderheid van het display in.

“Scherminstellingen” (pagina 8-9)

Het display is uitgeschakeld.
Houd <CAMERAm /m > of <m > ingedrukt
om het scherm aan te zetten.

Spraakbegeleiding is niet beschikbaar.
Het volume is te hoog of te laag.

Het volume is niet goed ingesteld of het geluid
staat uit.

Pas het volume van de spraakbegeleiding aan.

De spraakbegeleiding is niet beschikbaar voor
bepaalde straten (wegen die in het grijs worden
weergegeven).

Dit is geen storing.

De kaart verschijnt niet op het scherm. Een ander scherm dan het kaartscherm wordt
weergegeven.

Druk op <MAP/VOICE>.

Het scherm is te vaag. De bewegingen zijn traag. De temperatuur in het voertuig is laag. Wacht tot het warmer is geworden in de auto.
Sommige pixels op het display zijn donkerder of
lichter dan andere.

Deze omstandigheid is een typisch kenmerk van
het LCD-scherm.

Dit is geen storing.

Sommige menu-items kunnen niet geselecteerd
worden.

Sommige menu-items zijn tijdens het rijden niet
beschikbaar.

Parkeer het voertuig op een veilige plek en bedien
dan het navigatiesysteem.

Functies die verband houden met het navigatie-
systeem kunnen niet worden gebruikt.

De SD-kaart is niet in de sleuf gevoerd. Voer de juiste SD-kaart in.

NAVIGATIE
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NAVIGATIESCHERM

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Namen van straten en locaties op de
2D-kaart en Birdview™-kaart
(vogelperspectief) komen niet overeen.

De hoeveelheid weergegeven informatie wordt beperkt zodat
het scherm niet te vol raakt. Het kan ook voorkomen dat
namen van wegen of locaties meerdere keren worden
weergegeven, en dat de namen die op het scherm verschijnen
afwijken vanwege een bepaalde verwerkingsprocedure.

Dit is geen storing.

Het voertuigpictogram wordt niet in de
juiste positie weergegeven.

De auto is vervoerd, bijvoorbeeld door een veerboot of auto-
transporter, na het uitschakelen van de startknop.

Rijd gedurende een bepaalde periode met het
voertuig op een weg waar GPS- of GLONASS-
signalen (voor Rusland) ontvangen kunnen
worden.

De positie en de richting van het voertuigpictogram kunnen
onjuist zijn afhankelijk van de rijomstandigheden en de
nauwkeurigheidsgraad waarmee het navigatiesysteem de
plaatsbepaling uitvoert.

Dit is geen storing. Rijd even met het voertuig
zodat de positie en de richting van het voertuig-
pictogram automatisch worden gecorrigeerd.

“Huidige voertuiglocatie” (pagina 10-2)

Als het voertuig op een nieuwe weg rijdt,
is het voertuigpictogram op een andere
nabijgelegen weg gepositioneerd.

Aangezien de nieuwe weg niet in de kaartgegevens is
opgeslagen, positioneert het systeem het voertuigpictogram
automatisch op de dichtstbijgelegen beschikbare weg.

Installeer een update van het navigatiesysteem
met nieuwe kaartgegevens.

Het scherm schakelt niet naar het nacht-
scherm, zelfs niet als de koplampen
worden aangezet.

De laatste keer dat de koplampen waren ingeschakeld, was
de dagmodus ingeschakeld.

Stel het scherm in op de nachtstand met behulp

van <CAMERAm /m > of <m > wanneer
de koplampen ingeschakeld zijn.

“Scherminstellingen” (pagina 8-9)

De kaart verschuift niet, ook al rijdt het
voertuig.

Het kaartscherm met de huidige locatie wordt niet
weergegeven.

Druk op <MAP/VOICE>.

Het voertuigpictogram wordt niet
weergegeven.

Het kaartscherm met de huidige locatie wordt niet
weergegeven.

Druk op <MAP/VOICE>.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De locatie van het voertuigpictogram komt
niet overeen met de feitelijke positie.

Als u sneeuwkettingen gebruikt of de banden vervangen
heeft, is de snelheidssensor wellicht niet in staat de voertuig-
positie te berekenen.

Rijd met de auto (met ongeveer 30 km/u (19
MPH) gedurende ongeveer 30 minuten) zonder
sneeuwkettingen zodat de positie van het
voertuigpictogram gecorrigeerd wordt.
Als de positie van het voertuigpictogram hier
niet door gecorrigeerd wordt, dient u contact op
te nemen met uw INFINITI-centrum of een
erkend garagebedrijf.

De kaartgegevens zijn verlopen. Installeer een update van het navigatiesysteem
met nieuwe kaartgegevens.
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ROUTEBEREKENING EN VISUELE BEGELEIDING

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Tussenstops worden niet
opgenomen in de automatische
berekening van een nieuwe route.

Tussenstops die u reeds gepasseerd bent, worden niet
opgenomen in de automatische berekening van een nieuwe
route.

Pas de route aan om terug te keren naar de tus-
senstop.

Er wordt geen route-informatie
weergegeven.

De routeberekening is nog niet uitgevoerd. Stel de bestemming in en voer de routeberekening
uit.

Het voertuig bevindt zich niet op de voorgestelde route. Rijd op de voorgestelde route.
Routebegeleiding staat uit. Schakel de routebegeleiding in.
Er is geen route-informatie beschikbaar voor sommige soorten
wegen (wegen die in het grijs zijn weergegeven).

Dit is geen storing.

Via de automatische berekening van
een nieuwe route (of de berekening
van een alternatieve route) wordt
dezelfde route geadviseerd als de
eerder voorgestelde route.

De routeberekeningen hebben rekening gehouden met de
prioriteitscriteria, maar dezelfde route werd berekend.

Dit is geen storing.

Er kan geen tussenstop toegevoegd
worden.

Er zijn al vijf tussenstops ingesteld op de route, met inbegrip
van de reeds gepasseerde tussenstops.

Er kunnen maximaal 5 tussenstops ingesteld
worden op de route. Om 6 of meer tussenstops in
te stellen, kunt u de routeberekeningen zo nodig
meerdere keren uitvoeren.

[Start] moet geselecteerd worden voor routeberekening nadat
tussenstops zijn geselecteerd op het scherm Route bewerken.

Tik op [Start] nadat u tussenstops heeft
geselecteerd.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De berekende route wordt niet
weergegeven.

Wegen in de nabijheid van de bestemming kunnen niet
opgenomen worden in de berekening.

Stel de bestemming opnieuw in op een hoofdweg
of een gewone weg en laat de route opnieuw
berekenen.

Het startpunt en de bestemming liggen te dicht bij elkaar. Voer een verder weg gelegen bestemming in.
Het startpunt en de bestemming zijn te ver uit elkaar. Splits uw reis door één of twee tussen-

bestemmingen te selecteren, en voer meerdere
routeberekeningen uit.

Er zijn wegen met tijdsbeperkingen (toegankelijk op bepaalde
dagen/tijden) in de nabijheid van de voertuiglocatie of de
bestemming.

Zet [Weg met tijdbeperking] uit.
“Route-instellingen” (pagina 5-13)

Een deel van de route wordt niet
weergegeven.

De voorgestelde route bevat smalle straatjes (wegen in het grijs
weergegeven).

Dit is geen storing.

Het deel van de route dat het
voertuig al is gepasseerd wordt
gewist.

Een route wordt beheerd door middel van trajecten tussen de
tussenstops. Als het voertuig de eerste tussenstop is gepas-
seerd, wordt het traject tussen het startpunt en de tussenstop
gewist (het kan mogelijk ook niet gewist worden, afhankelijk van
het gebied).

Dit is geen storing.

Er wordt een indirecte route
voorgesteld.

Als er beperkingen aanwezig zijn (zoals eenrichtingsverkeer) op
wegen dichtbij het startpunt of de bestemming, kan het systeem
mogelijk een indirecte route voorstellen.

Pas de locatie van het startpunt of de bestemming
aan.

Het systeem kan soms een indirecte route voorstellen omdat de
routeberekening geen rekening houdt met sommige gebieden
zoals smalle straten (grijze wegen).

Stel de bestemming opnieuw in op een hoofdweg
of een gewone weg en laat de route opnieuw
berekenen.

De informatie over speciale punten
(POI’s) komt niet overeen met de
feitelijke informatie.

De kaartgegevens zijn verlopen. Installeer een update van het navigatiesysteem
met nieuwe kaartgegevens.

De voorgestelde route sluit niet
precies aan op het startpunt, de
tussenstops of de bestemming.

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor een routeberekening
dichter bij deze locaties.

Stel het startpunt, de tussenstops en de bestem-
ming in op een hoofdweg en voer de route-
berekening uit.
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SPRAAKBEGELEIDING

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De spraakbegeleiding is niet
beschikbaar.

De spraakbegeleiding is alleen beschikbaar op bepaalde

kruispunten die gemarkeerd zijn met m . In sommige gevallen is
de spraakbegeleiding niet beschikbaar, ook al moet u van richting
veranderen.

Dit is geen storing.

Het voertuig is afgeweken van de voorgestelde route Ga terug naar de voorgestelde route of
bereken de route opnieuw.

Spraakbegeleiding staat uit. Schakel de spraakbegeleiding in.
Routebegeleiding staat uit. Schakel de routebegeleiding in.

De inhoud van de begeleiding komt niet
overeen met de actuele weg-
omstandigheden.

De inhoud van de spraakbegeleiding kan mogelijk variëren
afhankelijk van het soort kruispunten waar u van richting
verandert.

Houd u altijd aan de verkeersregels.

11-8 Gids voor het opsporen en verhelpen van storingen



VERKEERSINFORMATIE (voor Europa)

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Er wordt geen verkeersinformatie
getoond.

De verkeersinformatie staat uit. Zet de verkeersinformatie aan.
Het voertuig rijdt in een gebied waar geen verkeersin-
formatie beschikbaar is.

Schuif naar een gebied waar wel verkeersinformatie
beschikbaar is.

De kaartschaal is ingesteld op een niveau waarbij
pictogrammen niet weergegeven kunnen worden.

Controleer of de kaartschaal is ingesteld op een niveau
waarop pictogrammen kunnen worden weergegeven.

“Verkeersinformatie op de kaart (indien
aanwezig)” (pagina 3-13)

De instelling voor automatisch zoeken
naar een omleiding staat aan, maar de
voorgestelde omleiding vermijd de
drukke gebieden niet.

Er kon geen snellere route gevonden worden op basis
van het wegennet en verkeersinformatie die
beschikbaar is.

De automatische zoekfunctie naar alternatieve routes is
niet bedoeld om files te vermijden. Het zoekt de snelste
route, waarbij wel rekening gehouden wordt met
omstandigheden zoals files, maar een bepaalde route
kan zelfs met een file nog wel de snelste route zijn. Volg
de voorgestelde route.

“Beschikbare verkeersinformatie bekijken”
(pagina 6-2)

De route vermijdt een bepaald traject
niet, ook al is deze volgens de ver-
keersinformatie wegens weg-
werkzaamheden afgesloten.

Het navigatiesysteem vermijd geen wegen met
werkzaamheden als de dag en tijd van de eigenlijke
wegwerkzaamheden verschilt van de aangegeven dag
en tijd.

Let op de werkelijke omstandigheden en volg de
instructies op de weg voor een eventuele omleiding. Als
de weg afgesloten is, kunt u de omleidingsfunctie
gebruiken en de afstand van de omleiding instellen om
zodoende het afgesloten traject te vermijden.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het systeem werkt niet of begrijpt opdrachten
verkeerd.

Het is te lawaaiig in de auto. Sluit de ramen en zorg dat andere inzittenden stil
zijn.

De aanjagersnelheid van de airconditioning is te
hoog.

Zet de aanjagersnelheid van de airconditioning
lager.

Het lawaai dat geproduceerd wordt tijdens het
rijden van het voertuig is te hard.

Matig de rijsnelheid en spreek vervolgens een
opdracht uit.

De spraakopdracht wordt met zachte stem
uitgesproken.

Spreek de opdracht uit met een luidere stem.

De opdracht wordt te snel uitgesproken. Spreek de opdracht uit na het volgende bevestigd
te hebben. Spraakbegeleiding wordt
aangekondigd, een toon klinkt en een pictogram
op het scherm verandert van wit naar oranje.

De opdracht wordt te langzaam uitgesproken. Spreek met een natuurlijke stem zonder tussen de
woorden te pauzeren.

Het systeem vraagt u om een opdracht te herhalen. De uitspraak is onduidelijk. Spreek duidelijk.
De opdracht wordt te laat na de toon uitgesproken. Spreek de opdracht binnen 5 seconden uit na het

volgende bevestigd te hebben. Spraakbegeleiding
wordt aangekondigd, een toon klinkt en een
pictogram op het scherm verandert van wit naar
oranje.

Een onjuiste opdracht wordt uitgesproken. Spreek de opdracht of een nummer uit dat in het
wit op het scherm wordt weergegeven.
Spreek een opdracht uit die op de opdrachtenlijst
staat.

Het systeem herkent een gesproken cijfer niet cor-
rect.

Er worden veel cijfers in één keer uitgesproken. Plaats een geschikte pauze tussen de cijfers zodat
het systeem in staat is ze te herkennen. Plaats bij
het uitspreken van een telefoonnummer een pauze
tussen het kengetal en de andere cijfers, enz.

SPRAAKHERKENNING
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De spraakherkenning werkt niet en er klinken twee

tonen nadat <m > is ingedrukt.
<m > wordt ingedrukt voordat het systeem klaar is
om spraakopdrachten te accepteren.

Wacht nadat u Infiniti InTouch heeft aangezet met
het uitspreken van spraakopdrachten totdat het
spraakherkenningssysteem klaar is.
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