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InTouch Dual Display



Voorwoord

Dank u voor de aankoop van een INFINITI auto.

Dit Instructieboekje behandelt Infiniti InTouch
en de systemen in uw INFINITI die verbonden
zijn met Infiniti InTouch.

Dit Instructieboekje bevat bedienings-
aanwijzingen voor de volgende systemen.

• Verwarming en airconditioning

• Audio

• Handsfree telefoon

• INFINITI InTouch Apps

• Weergavemonitors

• Navigatie

• Spraakherkenning

• Overige systemen die bediend worden/bekeken
kunnen worden op de twee displays

Lees dit Instructieboekje zorgvuldig door om te
verzekeren dat u Infiniti InTouch veilig kunt ge-
bruiken.

• Wegens mogelijke veranderingen in specificaties
en optionele uitrusting zijn sommige hoofdstuk-
ken van dit Instructieboekje wellicht niet van toe-
passing op uw auto.

• Alle informatie, specificatiesenafbeeldingen indit
Instructieboekje zijn van kracht ten tijde van publi-

catie. INFINITI behoudt zich het recht voor om zon-
der voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of in het ontwerp.

• Verwijder dit Instructieboekjenietuit uwautowan-
neer u de auto verkoopt. De volgende eigenaar van
dit Infiniti InTouch-systeem heeft het Instructie-
boekje wellicht nodig.
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In dit instructieboekje worden speciale bewoor-
dingen, symbolen, pictogrammen en illustraties
gebruikt, georganiseerd aan de hand van hun
functie.

Bekijk en maak u bekend met de volgende sym-
bolen en aanduidingen.

VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

WAARSCHUWING:

Deze aanduiding wordt gebruikt om de aanwezigheid
van gevaar aan te duiden dat de dood of ernstig licha-
melijk letsel tot gevolg kan hebben. Om dit risico te
vermijden of te verminderen dienen de instructies
nauwgezet te worden opgevolgd.

LET OP:

Deze aanduiding wordt gebruikt om de aanwezigheid
van gevaar aan te duiden dat lichte of matige persoon-
lijke verwondingen of beschadigingen aan uw voer-
tuig kan veroorzaken. Om dit risico te vermijden of te
verminderen dienen de instructies zorgvuldig te wor-
den opgevolgd.

OPMERKING:

Deze aanduiding geeft onderwerpen aan die u kunnen
helpen om de werking van uw voertuig beter te begrij-
pen en te optimaliseren. Negeren hiervan kan leiden
tot storing of slechte werking.

REFERENTIESYMBOLEN

INFO:

Deze aanduidingen verwijzen naar informatie
die u nodig hebt voor het doelmatig gebruik van
uw voertuig en/of accessoires.

m Referentiepagina:

Verwijst naar een titel en pagina die u kunt raad-
plegen.

< >:

Dit duidt op een bedieningsknop of een schake-
laar.

[ ]:

Dit duidt op een toets/optie weergegeven op het
scherm.

m Spraakopdracht:

Dit duidt op een activiteit na een spraak-
opdracht.

SCHERMAFBEELDINGEN

• De afbeeldingen in dit instructieboekje hebben be-
trekking op verschillende modellen en zijn wellicht
niet gelijk aan het ontwerp en de specificaties van
uw auto.

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

5GH0158XZ
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Dit systeem is hoofdzakelijk bedoeld om u te
helpen bij het bewerkstelligen van een prettige
rij-ervaring zoals aangegeven in dit Instructie-
boekje. Als bestuurder dient u het systeem ech-
ter wel op een correcte en veilige manier te ge-
bruiken. Informatie en de beschikbaarheid van
diensten is wellicht niet altijd actueel. Het sys-
teem is geen vervanging voor veilig en correct
rijgedrag volgens de geldende verkeersregels.

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

WAARSCHUWING:

• 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 navigatiesysteem niet in werking wanneer
de motor of het hybride systeem uitgeschakeld is. Als
u dat wel doet kan de accu van de auto leeg raken (12
volt accu). Wanneer u het navigatiesysteem gebruikt,
dient u de motor of het hybride systeem draaiende te
houden.

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.

VEILIGHEIDSINFORMATIE LASERPRODUCT
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“Made for iPod” en “Made for iPhone” betekent
dat een elektronisch accessoire speciaal ont-
worpen is voor aansluiting op respectievelijk
een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar ga-
randeert dat het voldoet aan de prestatie-
normen van Apple. Apple is niet verantwoorde-
lijk voor de werking van dit apparaat of naleving
van veiligheidsnormen en regelgeving. Let wel
dat door gebruik van dit accessoire met iPod of
iPhone de draadloze prestaties kunnen afne-
men.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod clas-
sic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmer-
ken van Apple Inc. die zijn geregistreerd in de
Verenigde Staten en in andere landen. Lightning
is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is
een dienstmerk van Apple Inc.

Muziek- en videoherkenningstechnologie en
daarmee samenhangende gegevens worden ge-
leverd door Gracenote®. Gracenote is de stan-

daard in muziekherkenningstechnologie en le-
vering van daarmee samenhangende informa-
tie. Ga voor meer informatie naar
www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc, en muziek-gerelateerde
en video-gerelateerde gegevens van Gracenote,
Inc., auteursrecht © 2000 tot heden Gracenote.
Gracenote Software, auteursrecht © 2000 tot
heden Gracenote. Een of meerdere patenten van
Gracenote zijn van toepassing op dit product en
bijbehorende dienst. Kijk op de website van Gra-
cenote voor een onvolledige lijst van toepasbare
Gracenote-patenten. Gracenote, CDDB, Musi-
cID, MediaVOCS, het Gracenote-logo en beeld-
merk, en het “Powered by Gracenote”-logo zijn
ofwel geregistreerde handelsmerken of han-
delsmerken van Gracenote in de Verenigde Sta-
ten en/of andere landen.

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gere-
gistreerde handelsmerken die eigendom zijn
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze
merken door DENSO CORPORATION valt onder
een licentie. Overige handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respec-
tievelijke eigenaars.

App StoreSM

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van
Apple Inc. die zijn geregistreerd in de Verenigde
Staten en in andere landen. App Store is een
dienstmerk van Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
De Google CalendarTM agenda-applicatie is een
handelsmerk van Google Inc.

HANDELSMERKEN

1-4 Inleiding



BLUETOOTH®-APPARATEN
Voor Europa:

De meest recente “VERKLARING van OVEREEN-
STEMMING” (DoC) is beschikbaar via het vol-
gende adres:
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat deze
DNNS085 voldoet aan de wezenlijke vereisten
en andere hierop van toepassing zijnde bepa-
lingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EC.

m

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
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Infiniti InTouch bedient de verwarming en air-
conditioning, het audiosysteem, de achteruitrij-
monitor/Around View monitor, het navigatie-
systeem (indien aanwezig), Infiniti InTouch
Apps, het Bluetooth® handsfree telefoon-
systeem enz., met behulp van het onder- en
bovendisplay, de INFINITI-controller, de menu-
knop en de stuurschakelaar.

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

* De indeling van de illustratie toont die van een
model met linkse besturing. In een model met
rechtse besturing zal de indeling tegenoverge-
steld zijn.

j1 Stuurschakelaar

“Stuurschakelaar” (pagina 2-5)

j2 Media Hub

“Media Hub” (pagina 2-6)

j3 Dubbel display

“Dubbel display” (pagina 2-3)

j4 INFINITI-controller

“INFINITI-controller” (pagina 2-4)

5GH0057X
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DUBBEL DISPLAY
Het bovenste touchscreen (bovendisplay) kan
verschillende informatie tonen. Het onderste
touchscreen (onderdisplay) kan voor verschei-
dene handelingen gebruikt worden.

Beide displays kunnen via het touchpanel be-
diend worden.

j1 Bovenste touchscreen (bovendisplay)
Toont informatie, weergaven van het
monitorsysteem, navigatie (indien
aanwezig).

“Bovenste touchscreen
(bovendisplay)” (pagina 2-11)

“Achteruitrijmonitor (indien
aanwezig)” (pagina 7-2)

“Rijhulpinstellingen (indien
aanwezig)” (pagina 8-23)

j2 Onderste touchscreen (onderdisplay)
Het onderdisplay bevat touchscreen-
bedieningen voor verschillende functies
van de auto, waaronder Infiniti InTouch
Apps en het navigatiesysteem (indien
aanwezig), het audiosysteem en de
verwarming en airconditioning, enz.

“Onderste touchscreen
(onderdisplay)” (pagina 2-15)

j3 Knoppen voor verwarming en
airconditioning
Hiermee kunt u de verwarming en
airconditioning regelen.

“Bedieningen voor verwarming en
airconditioning” (pagina 3-3)

j4 Menuknoppen op onderdisplay
Druk op <AUDIO>, <MENU>, of <CLIMATE>

om functies op het onderdisplay weer te
geven.

“Onderdisplay en menuknoppen”
(pagina 2-15)

j5 Hoofdknoppen voor audiosysteem
Hiermee kunt u het audiosysteem
bedienen.

“Hoofdknoppen voor audiosysteem”
(pagina 4-11)

j6 <m > (Stoelverwarmingsknoppen) (indien
aanwezig)
De bestuurdersstoel en voorpassagiers-
stoel kunnen verwarmd worden. Raadpleeg
het Instructieboekje van de auto voor
details.

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-

5GH0102X
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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-display en is dus geen
storing.

• Nabeelden van de vorige displayweergave kunnen
op het scherm zichtbaar blijven. Dit verschijnsel is
normaal voor dit soort scherm, en is geen storing.

Onderhoud van het scherm:

LET OP:

• Als u de displays schoon wilt maken, de auto eerst
op een veilige plek stopzetten.

• Maak de displays schoon terwijl de contact-
schakelaar in de OFF-stand staat. Als de displays
worden schoongemaakt terwijl de contact-
schakelaar op ON staat, bestaat de kant dat het
systeem onbedoeld bediend wordt.

• Gebruik voor het schoonmaken van het display
nooit een ruwe doek, alcohol, benzine, verdunner
of een oplosmiddel, 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 de auto, op de displays terechtkomt.
Contact met vloeistof zal leiden tot storing in het
systeem.

• Gebruik voor het schoonmaken van de displays
een speciale doek voor het schoonmaken van
schermen.

• Veeg voordat u gaat schoonmaken zand of stof van
de displays, en schud de speciale doek voor dis-
plays uit om schade aan de displays te voorkomen.

• Als de displays erg vuil zijn, kunt u de speciale
doek voor displays eerst een beetje vochtig maken
en dan de displays schoonmaken. Als de doel voch-
tig gemaakt is, moet u voordat u de doek weer op-
bergt wel zorgen dat deze goed opgedroogd is.
Kleur kan afgeven op voorwerpen waarmee het in
contact komt.

• De speciale doek voor het schoonmaken van dis-
plays behoudt zijn schoonmaakeigenschappen,
ook na veelvuldig wassen.

• Wanneer u de speciale doek voor het schoonma-
ken van displays heeft gewassen, zorg dan dat u
deze goed uitwringt om er zeker van te zijn dat er
geen wasmiddel op blijft zitten.

• Gebruik voor het strijken van de speciale doek een
lage temperatuurinstelling van tussen 80 en 120°C
(176 en 248 °F).

INFINITI-CONTROLLER
Met de INFINITI-controller wordt het boven-
display bediend.

j1 <MAP/VOICE> (modellen met navigatie-
systeem)
Druk hierop om de huidige voertuigpositie
op de kaart te zien.
Druk nogmaals in om de widgets en
mogelijke weergaven op het scherm te
zien.
Druk in en houd ingedrukt om de huidige
spraaknavigatie voor een geprogram-
meerde route te horen.
<DISP> (modellen zonder navigatie-
systeem)
Druk hierop om de widgets te zien.

5GH0103XZ
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“Weergavebalk weergeven”
(pagina 2-12)

j2 <m >
Druk hierop om terug te gaan naar het
vorige scherm.

j3 < CAMERAm m > (modellen met
Around View Monitor)
Druk hierop om het scherm van de Around
View Monitor weer te geven.
Houd ingedrukt om de helderheid te
regelen.
Wanneer de display’s uit staan en het
systeem in werking is, deze ingedrukt
houden om de display’s aan te zetten.
<m > (modellen met Around View
Monitor).
Druk hierop om de helderheid te regelen.
Druk in en houd ingedrukt om het display
aan/uit te zetten (voor het onderdisplay en
het bovendisplay).

j4 <m /OK>
Druk in om een geselecteerde functie te
openen.
Modellen met navigatiesysteem:
Als deze knop wordt ingedrukt terwijl er
een kaart wordt weergegeven, wordt het
menu met snelkoppelingen op het boven-
display getoond.

“Bovenste touchscreen
(bovendisplay)” (pagina 2-11)

j5 Middenknop/Schuifschakelaar
Schuif of draai deze knop om een optie te
kiezen op het bovendisplay of een instel-
ling af te stellen (volume, helderheid,
enz.).
Modellen met navigatiesysteem:
Wanneer de kaart wordt getoond op het
bovendisplay kunt u aan de middenknop
draaien om de kaartschaal te wijzigen.
Er kan in acht richtingen over de kaart
geschoven worden door deze knop te
schuiven.

STUURSCHAKELAAR
De stuurschakelaar wordt hoofdzakelijk ge-
bruikt om het bovendisplay te bedienen (vo-
lume regelen, menu selecteren, menu, spraak-
herkenning, Bluetooth® handsfree telefoon).

En hiermee kan ook de audio- en berichten-
functie op het onderdisplay bediend worden.

j1 <m > (TERUG):
Druk op deze knop tijdens het maken van
een instelling om terug te gaan naar het
vorige scherm. Op een instellingenscherm
kan deze knop ook gebruikt worden om de
instelling toe te passen.

j2 <m /OK>:
Kantel deze knop om een optie op het
scherm te selecteren of een instelling aan
te passen. Druk hierop om de
geselecteerde optie te openen.
Bij modellen met een navigatiesysteem
wordt wanneer er op deze knop wordt
gedrukt terwijl er een kaart wordt getoond,
het menuscherm op het bovendisplay
getoond.

“Bovenste touchscreen
(bovendisplay)” (pagina 2-11)

Kantel omhoog of omlaag om het
audiosysteem te bedienen wanneer het

5GH0040XZ
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bovendisplay gebruikt wordt om een kaart
of weergave te tonen.

“Bedieningsknoppen voor het
audiosysteem op het stuurwiel”
(pagina 4-12)

j3 <-m + > (Volumeregeling):
Druk in om het volume te regelen.

j4 <m > (TALK):
Druk in om de spraakherkenningsmodus te
openen.

“Spraakopdrachten geven” (pagina
10-2)

j5 <m > (TELEFOON):
Druk in op het bedieningsscherm voor de
handsfree telefoon weer te geven.
Wanneer u gebeld wordt, kunt u met een
druk op deze knop opnemen.

“Bluetooth® handsfree
telefoonsysteem” (pagina 5-2)

MEDIA HUB
De Media Hub vindt u in het middenconsole en
bestaat uit USB-aansluitingen, aansluitingen
voor andere apparaten, en een sleuf voor de SD-
kaart (indien aanwezig).

Modellen met navigatiesysteem:

j1 Extra audio-ingang:
Om een audiospeler aan te sluiten die
gebruik maakt van een 3,5 mm (1/8 in) TRS-
stekker (zoals een MP3 enz.) voor het
afspelen van muziek.

j2 Extra video-ingang:
Om een DVD-speler aan te sluiten voor het
afspelen van films.

j3 SD-kaartsleuf (modellen met navigatie-
systeem)
Steek een SD-kaart in deze sleuf. Druk de
ingevoerde SD-kaart naar binnen en laat
hem dan los zodat de kaart uit de sleuf
geworpen wordt. Een SD-kaart met kaart-
gegevens wordt bij de auto geleverd.

j4 USB/iPod-ingang:
Sluit aan om muziek of video af te spelen
van een iPod, iPhone of USB-geheugen.
Wanneer u Infiniti InTouch Apps gebruikt

via een iPhone, sluit deze dan aan met een
USB-kabel. Raadpleeg de informatie die
door de fabrikant ter beschikking is gesteld
met betrekking tot het juiste gebruik en
onderhoud van het apparaat.

Modellen zonder navigatiesysteem:

j1 Extra audio-ingang:

Sluit een audiospeler aan met een TRS-
stekker van 3,5 mm (1/8 inch) (zoals een
MP3-speler, enz.) om muziek af te spelen.

j2 Extra video-ingang:

Sluit een DVD-speler aan om films af te
spelen.

j3 USB/iPod-ingang:

Sluit aan om mediabestanden af te spelen
van een iPod, iPhone of USB-geheugen.

Wanneer u Infiniti InTouch Apps gebruikt
via een iPhone, sluit deze dan aan met een

5GH0496XZ

5GH0567XZ

2-6 Om te beginnen



USB-kabel. Raadpleeg de informatie die
door de fabrikant ter beschikking is gesteld
met betrekking tot het juiste gebruik en
onderhoud van het apparaat.

LET OP:

• 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.

• Afhankelijk van de afmetingen en de vorm van het
USB-apparaat, is het mogelijk dat het console-
deksel niet volledig sluit. Forceer het console-
deksel niet tijdens het sluiten, want dat zou het
USB-apparaat kunnen beschadigen.

OPMERKING:

• Zelfs wanneer iPods of iPhones aangesloten zijn
op beide USB-/iPod-ingangen, dan zal het sys-
teem slechts één van de aangesloten iPods of
iPhones tegelijk herkennen.

• U kunt maar één van de twee aangesloten USB-ap-
paraten via het spraakherkenningssysteem
bedienen.

• Modellen met navigatiesysteem:

Verwijder de SD-kaart met kaartgegevens
niet. Als de SD-kaart met kaartgegevens per
ongeluk verwijderd wordt, breng de
SD-kaart met kaartgegevens dan opnieuw in
met de contactschakelaar in de “OFF”-
stand.

Het systeem treedt in werking wanneer de
contactschakelaar naar de ACC- of ON-stand
wordt gedrukt.

LOGINSCHERM
De auto kan drie unieke gebruikers herkennen,
met persoonlijke instellingen die gelinkt zijn
aan de Intelligent Key van elk van deze drie ge-
bruikers. Elke keer wanneer het systeem wordt
opgestart, wordt er een welkomstscherm
getoond met de naam van de waargenomen ge-
bruiker.

“Volledig aanpasbare digitale omgeving
(indien aanwezig)” (pagina 8-19)

Wanneer een Intelligent Key voor de eerste keer
gebruikt wordt, zal de auto de gebruiker door
middel van een bericht op het scherm vragen
om een nieuwe registratie aan te maken.

“Gebruikersregistratie” (pagina 8-20)

HET SYSTEEM OPSTARTEN
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Selectie van de gebruiker

1. Het systeem treedt in werking wanneer de
contactschakelaar naar de ON-stand wordt
gedrukt. Er wordt een welkomstscherm ge-
toond.

2. Lees het bericht dat op het scherm verschijnt.
Tik als de naam op het welkomstscherm on-
juist is op het symbool onder gast of het sym-
bool onder uw naam.

Hier worden de basisbedieningen van het
aanraakpaneel uitgelegd.

• Aanraken/tikken

Selecteer een toets op het scherm en bedien
deze.

• Vegen

Er wordt door pagina’s van het menuscherm ge-
bladerd.

• Slepen

5GH0198XZ

Bovendisplay

5GH0160X

5GH0074X

5GH0227XZ

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

Modellen met navigatiesysteem:

Er zijn nog verdere handelingen mogelijk op het
kaartscherm. Raadpleeg voor details over han-
delingen op het kaartscherm het hoofdstuk over
navigatie.

“Bedienen met het aanraakpaneel”
(pagina 9-6).

HET MENUSCHERM BEDIENEN

j1 Tik op m om naar de vorige pagina te
gaan.

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

j3 Tik op m om naar de volgende pagina te
gaan.

j4 Tik op [m ] om het menuscherm voor snelle
instellingen te openen.

“Menu voor snelle instellingen”
(pagina 8-18)

j5 Geeft de positie van de huidige
weergegeven pagina aan binnen het totaal
aantal beschikbare pagina’s.

j6 Raak aan om het gebruikerslijstscherm te
openen.

“Volledig aanpasbare digitale
omgeving (indien aanwezig)”
(pagina 8-19)

U kunt ook snel tussen schermen wisselen door
middel van een veegbeweging op het display.

DOOR EEN BERICHT OF LIJST
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 die te lang
is) kunt u m aanraken om het niet
zichtbare deel van de naam te zien.

5GH0685XZ

5GH0161XZ

5GH0030XZ

MENUSCHERM EN BEDIENINGSMETHODE
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j4 Tik op [m ] of [m ] om één voor één
door de regels van het bericht of items op
de lijst te bladeren.
Tik op [m ] of [m ] om een hele pagina
omhoog of omlaag 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.

VOLUME EN INSTELLINGEN WIJZIGEN
Volumeniveau, helderheid, enz. kunnen aange-
past worden.

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

LETTERS EN NUMMERS INVOEREN
Het toetsenbordscherm verschilt afhankelijk
van het model en de specificaties.

Tekeninvoerscherm (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.
Houd [Wissen] vast om alle ingevoerde
tekens te wissen.

5GH0228XZ

5GH0229XZ

5GH0687XZ

JNB0457XZ
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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.

• Tik op [Lijst] om een lijst met items te zien die over-
eenkomen met uw zoekopdracht.

• Wanneer [En] wordt getoond kunt u zoeken op
meerdere woorden tegelijk. Tik op [En] tussen de
woorden die u invoert.

BOVENSTE TOUCHSCREEN
(bovendisplay)
Raak om het bovendisplay te bedienen het dis-
play zelf aan, drukop de schakelaar op het stuur-
wiel of gebruik de INFINITI-controller.

Snelmenu
Modellen met navigatiesysteem:

Het menu met snelkoppelingen kan op het
bovendisplay getoond worden. Het display kan
verschillen afhankelijk van de situatie van het
huidige kaartscherm.

Wanneer de huidige voertuigpositie op de kaart
weergegeven wordt, kunt u op <m /OK> druk-
ken op de INFINITI-controller om het menu met
snelkoppelingen op te roepen op het boven-
display.

Beschikbare items:

• Audiobron

• Audiolijst

• Recente oproepen

• Telefoonboek

• Plaatsen in de buurt

• Locatie opslaan

• ALC* INSCHAKELEN (indien aanwezig)

• Kies toevoegen/bewerken

* ALC: Active Lane Control

Druk tijdens het scrollen op het kaartscherm op
<m /OK> op de INFINITI-controller om het menu
met snelkoppelingen te openen.

Beschikbare items:

• Nieuwe best.

• Huidige locatie tonen

• Locatie opslaan

• Plaatsen in de buurt

5GH0222XZ

5GH0200XZ

DUBBELE DISPLAY BEDIENEN
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• Wissen

Modellen zonder navigatiesysteem:

Het menu met snelkoppelingen kan op het
bovendisplay getoond worden.

Druk op <m /OK> op de INFINITI-controller om
het snelmenu te openen.

Beschikbare items:

• Audiobron

• Audiolijst

• Recente oproepen

• Telefoonboek

• 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.

• [Snelkoppelingsitems bwrk.]

Selecteer items om weer te geven in het
snelmenu.

Weergavebalk weergeven
U kunt verscheidene informatieschermen op het
bovendisplay openen door deze te selecteren uit
de widgets.

In modellen met een navigatiesysteem wordt de
geselecteerde widget getoond samen met de
navigatiekaart.

Druk op <MAP/VOICE> (modellen met navigatie-
systeem) of <DISP> (modellen zonder navigatie-
systeem) om de widgets weer te geven.

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

De volgende weergaven zijn beschikbaar.

5GH0183XZ

5GH0208XZ
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Brandstofverbruik:

U kunt informatie over het brandstofverbruik be-
kijken tijdens het rijden.

Eco Drive Report:

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.

Audioscherm op bovendisplay (modellen
zonder navigatiesysteem):

Door het audioscherm op het bovendisplay te
selecteren wordt de radiozender en het huidige
audioscherm weergegeven.

“Voorzorgsmaatregelen bij de bediening
van het audiosysteem” (pagina 4-2)

Analoge klok en datum (modellen zonder
navigatiesysteem):

De analoge klok en de datum kunnen altijd wor-
den weergegeven.

Kaart splitsen (modellen met navigatie-
systeem):

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

5GH0209XZ

5GH0174XZ

5GH0133XZ

5GH0185XZ

5GH0058XZ
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Kruispunt (modellen met navigatiesysteem):

Het volgende kruispunt wordt altijd getoond.

INFO:

Wanneer er geen route is ingesteld wordt het
schermpje met het kruispunt niet getoond en
bedekt de kaart het hele scherm.

Afslagenlijst (modellen met navigatie-
systeem):

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.

INFO:

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? (modellen met navigatiesysteem)
(indien aanwezig):

Hiermee wordt informatie over de huidige
voertuiglocatie weergegeven.

INFO:

Wanneer er geen route is ingesteld wordt het
schermpje met informatie niet getoond en be-
dekt de kaart het hele scherm.

Turn-by-turn (modellen met navigatie-
systeem):

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

Persoonlijke instelling van widgets
(modellen met navigatiesysteem)
De menupictogrammen op de balk met widgets
kunnen aangepast worden aan uw persoonlijke
voorkeuren.

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

5GH0059XZ

5GB0350XZ

5GB0566XZ

5GB0567XZ
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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. Selecteer het scherm waarnaar u een snel-
koppeling wilt op de balk met widgets.

ONDERSTE TOUCHSCREEN
(onderdisplay)

Onderdisplay en menuknoppen
Het onderdisplay biedt touchscreen-
bedieningen voor verschillende functies van de
auto, zoals Infiniti InTouch Apps, het navigatie-
systeem (indien aanwezig), het audiosysteem
en de verwarming en airconditioning.

Dit instructieboekje beschrijft de basis-
bedieningen op het onderdisplay.

<AUDIO>, <MENU> en <CLIMATE> vindt u onder
het onderdisplay.

Drukop <AUDIO>, <MENU> of <CLIMATE> om func-
ties op het onderdisplay weer te geven.

Het scherm van de menuknop die is ingedrukt
zal verschijnen op het onderdisplay.

Druk op <AUDIO>j1 :

Hierdoor wordt het audioscherm geopend.

Wanneer <AUDIO> wordt ingedrukt terwijl het
audioscherm al wordt weergegeven, zal het

scherm met de lijst met bronnen worden weer-
gegeven.

“Voorzorgsmaatregelen bij de bediening
van het audiosysteem” (pagina 4-2)

Druk op <MENU>j2 :

Bijna alle functies, zoals instelling van de be-
stemming, routeselectie, activering en down-
loaden van apps, verbinden van een telefoon,
informatieschermweergave en andere instellin-
gen kunnen vanuit dit menu geopend worden.

Druk op <CLIMATE>j3 :

De huidige klimaatregelingsinformatie wordt op
het onderdisplay getoond. Raak de toets direct
aan om de functies van de airconditioning te be-
dienen.

“Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
van de verwarming en airconditioning”
(pagina 3-2)

5GH0117XZ

5GH0186XZ

5GH0177XZ
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Pictogrammen en menu’s die op het scherm wor-
den weergegeven kunnen per model en afhan-
kelijk van specificaties verschillen.

Modellen met navigatiesysteem:

j1 Toon het navigatiebedieningsscherm op
het bovendisplay. Welke functies
beschikbaar zijn is afhankelijk van de
huidige navigatie-instellingen.

“9. De kaart bedienenNavigatie
(indien aanwezig)”

j2 Toon het menubedieningsscherm op het
onderdisplay. Raak [>]/[<] aan om naar het
volgende of vorige scherm te gaan.

De instellingen die in dit hoofdstuk beschreven
worden dienen uitgevoerd te worden voordat u
het systeem voor de eerste keer gebruikt.

SCHERMINSTELLINGEN
Het display kan aan- of uitgezet worden en de
beeldkwaliteit van het bovendisplay en het
onderdisplay kan via dit menu ingesteld wor-
den.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Scherm].

4. Tik op het gewenste item om het in te stellen.5GH0694XZ

ITEMS DIE EERST INGESTELD MOETEN WORDEN

2-16 Om te beginnen



Display-instellingen

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Scherm].

4. Tik op [Weergave-instellingen].

5. Selecteer het display dat u wilt instellen.

m : Om het bovendisplay in te stellen.

m : Om het onderdisplay in te stellen.

Beschikbare instellingen

[Helderheid] Past de helderheid aan.
[Contrast] Past het contrast aan.
[Zwartniveau] Past het zwartniveau aan.

Beschikbare items
[Weergave-instellingen] Stel de beeldkwaliteit van het onderdisplay en het bovendisplay in.

“Display-instellingen” (pagina 2-17)
[Beeld UIT] Schakelt het scherm uit.

Druk om het display weer aan te zetten op <MENU>,

<CAMERAm m > (modellen met Around View monitor) of <m >
(modellen zonder Around View monitor) en houd langer dan 2
seconden ingedrukt.

[Dag/nacht] Stel de helderheid van het bovendisplay en het onderdisplay in.
Modellen met navigatiesysteem:
De kaartkleur kan ook veranderd worden van de dagstand naar de
nachtstand.

[Kaartkleur wijzigen]* Schakelt de kaartkleur tussen dagstand en nachtstand.
[Instellingen herst.] Brengt de scherminstellingen terug naar de standaardwaarde.

*: Alleen voor modellen met navigatiesysteem.

5GH0179XZ
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VOLUME-INSTELLINGEN

Opties voor volume-instellingen kunnen aan- en uitgezet worden en het volume voor verscheidene functies, inclusief audio, telefoon (volume van bel-
toon, inkomende en uitgaande oproepen), spraaknavigatie door het navigatiesysteem (indien aanwezig) en de pieptonen van het systeem, kan inge-
steld worden.

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.
[Volume begeleiding]* Stelt het volume van de spraakbegeleiding in.
[Beltoonvolume] Past het volume van de beltoon aan.
[Volume ink. oproep] Stelt het volume van inkomende oproepen in.
[Volume uitg. oproep] Stelt het volume van uitgaande oproepen in.
[RDS-volume] (indien aanwezig) Stelt het volume van RDS- en DAB-mededelingen (indien aanwezig) in.
[Vol. parkrsensor] Stel het volume van de waarschuwingstoon in door op [+]/[-] te tikken.
[Piepgeluid knop] Zet de pieptoon en het alarm bij niet toegestane handelingen aan/uit.
[Spraak bij parkeerhulp] (indien aanwezig) Hiermee kan spraakbegeleiding bij parkeerhulp aan- of uitgezet

worden.

*: Alleen voor modellen met navigatiesysteem.
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TAAL- EN EENHEIDINSTELLINGEN

Op het Taal/Eenheden-scherm kunt de taal en eenheden die het systeem gebruikt op het bovendisplay en het onderdisplay veranderen.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Overig].

Beschikbare instellingsitems kunnen mogelijk variëren afhankelijk van het model en de specificaties.

Instellingsitem Handeling
[Taal/Eenheden] [Systeemtaal] (indien aanwezig) Selecteer de taal voor het bovendisplay en het onderdisplay.

[Instell. zuinig brandstofverbr.] Selecteer de gewenste eenheid.
[Temperatuureenheden] Selecteer de gewenste temperatuureenheid.

INFO:

• Druk niet op de contactschakelaar tijdens het wijzigen van de taal.

• Als de geselecteerde taal ook ondersteund wordt door het instrumentenpaneel zal een bevestigingsbericht u vragen of u ook de taal van het instrumentenpaneel wilt
veranderen. Selecteer [Ja] om de taal ook toe te passen op het instrumentenpaneel.

• De taalinstelling geldt ook voor het spraakherkenningssysteem. Het spraakherkenningssysteem kan alleen gebruikt worden als de taal ondersteund wordt door het
spraakherkenningssysteem.

• Welke spraakopdrachten beschikbaar zijn voor het spraakherkenningssysteem hangt af van de geselecteerde taal.
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KLOKINSTELLINGEN

Instellingen voor de klok kunnen gewijzigd worden.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

Beschikbare instellingsitems kunnen mogelijk variëren afhankelijk van het model en de specificaties.

Instellingsitem Handeling
[Schermklok] Zet de klokweergave aan/uit. Wanneer dit item is ingesteld op aan, wordt de klok op het scherm

weergegeven.
[Zomertijd] (indien aanwezig) 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.
[Tijdsformaat (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] (indien aanwezig) Selecteert de juiste tijdzone uit de lijst met bestemmingen. Als [Auto] wordt geselecteerd zal het

systeem de tijdzone automatisch selecteren.
[Verschil aanpassen] Hiermee wordt het verschil aangepast (uren en minuten).
[>] [Tijd instellen] Stel de tijd in door de waarde te verhogen of verlagen.

[Kalender aanpassen] Stel het jaar, de maand, en de dag in.

INFO:

Afhankelijk van het model kan [Klok] onder [Overig] staan nadat [Instelling] is aangeraakt.
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EEN BLUETOOTH®-APPARAAT
KOPPELEN
Uw auto is uitgerust met een handsfree telefoon-
systeem dat verbinding maakt via Bluetooth®
en een functie voor audio streaming vanaf een
Bluetooth®-apparaat. Als u een compatibele
mobiele telefoon met Bluetooth® heeft, waarop
Bluetooth® aan staat, of een Bluetooth®-appa-
raat voor audio streaming, kunt u een draadloze
verbinding maken tussen uw mobiele telefoon
en de module in de auto, of tussen het Blue-
tooth®-audioapparaat en de module in de auto.
Draadloze Bluetooth®-technologie stelt u in
staat om te bellen terwijl de telefoon nog in uw
zak zit of naar muziek te luisteren van uw Blue-
tooth®-audioapparaat via het systeem in de
auto.

Mobiele telefoon/audioapparaat
koppelen
1. Druk op <MENU> en tik op [Instellingen].

2. Tik op [Bluetooth] en vervolgens op [Appa-
raat koppelen].

3. Tik op [Nieuw scherm (X/5 vrij)] om een appa-
raat te registreren.

4. Wanneer een PIN-code op het scherm ver-
schijnt, dient u de mobiele telefoon met Blue-
tooth® te gebruiken om de PIN-code in te
voeren.

De procedure voor het verbinden van mobiele
telefoons varieert per mobiele telefoon.
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele
telefoon voor meer informatie.

Zodra verbinding gemaakt is, zal het scherm
veranderen in het instellingsscherm voor
Bluetooth®.

Als een geregistreerd apparaat zowel audio
kan afspelen als een telefoon is, zal het sys-
teem vragen of u het apparaat voor nog een
functie wilt registreren.

De procedure voor het verbinden van een mo-
biele telefoon/audioapparaat verschilt per
Bluetooth®-apparaat. Raadpleeg de hand-
leiding van uw Bluetooth®-apparaat voor
meer informatie.

OPMERKING:

Sommige mobiele telefoons of andere apparaten kun-
nen mogelijk storing veroorzaken of een zoemend ge-
luid uit de luidsprekers van het audiosysteem. Door
het apparaat neer te leggen op een andere plaats kan
het geluid mogelijk minder worden of verdwijnen.

INFO:

Voor Europa:

Kijk op www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html of vraag een INFINITI-centrum of

een erkend garagebedrijf om informatie over
verbinding maken met een Bluetooth®-appa-
raat in uw auto.

Behalve Europa:

Ga langs bij een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf voor informatie over verbinding
maken met een Bluetooth®-apparaat in uw
auto.

Bluetooth®-instellingen
Bluetooth®-instellingen kunnen specifiek aan-
gepast worden aan de voorkeuren van de ge-
bruiker.

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

2. Tik op [Bluetooth].

3. Tik op het gewenste item.

• [Bluetooth]

Zet de Bluetooth®-verbinding met de auto
aan of uit.

• [Apparaat koppelen]

Tik op deze optie om verbinding te maken
met het Bluetooth®-apparaat. U kunt een
geregistreerd apparaat ook wissen of infor-
matie over een geregistreerd apparaat weer-
geven.

• [Selecteer telefoon].

Geregistreerde mobiele telefoons met
Bluetooth® staan op de lijst. Selecteer een
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apparaat van de lijst om verbinding met een
Bluetooth®-apparaat te maken of te verbre-
ken.

• [Selecteer audio]

Geregistreerde Bluetooth®-audioapparaten
staan op de lijst. Selecteer een apparaat van
de lijst om verbinding met een Bluetooth®-
apparaat te maken of te verbreken.

• [Info Bluetooth-apparaat]

De naam van een geregistreerd apparaat en
de PIN-code kunnen gewijzigd worden.

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 wijst niet op
een storing, en verdere informatie over de wer-
king van het systeem vindt u hieronder.

Opstarten van het systeem

Door het grote aantal functies en mogelijkhe-
den die het Infiniti InTouch-systeem moet laden
kan het maximaal een minuut duren voordat alle
functies (zoals Apps) beschikbaar zijn. Het sys-
teem zal een bericht tonen dat aangeeft dat ap-
plicaties geladen worden. Tijdens de opstart-
periode worden vaste knoppen voor het bedie-
nen van het audiosysteem en de klimaatregeling
beschikbaar voordat het opstarten voltooid is.
Functies worden in de volgende volgorde be-
schikbaar.

• Vaste knoppen voor klimaatregeling

• Audiovolume en muziek afspelen

• Volledige bediening van audiosysteem en klimaat-
regeling via het scherm

• Volledige beschikbaarheid van Apps – Systeem
geeft een bericht dat aangeeft dat applicaties ge-
laden zijn.

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 reageren programma’s soms niet on-
middellijk, hetgeen kan leiden tot tijdelijke ver-
traging in de bediening van het systeem.

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.
Houd de <VOL/m >-knop simpelweg ten min-
ste 5 seconden ingedrukt. Het systeem zal uit-
geschakeld worden en vervolgens opnieuw op-
starten.

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

• Audio zal verder gaan waar het werd afgebroken,
maar als er afgespeeld werd via Bluetooth®-audio
of een Audio App moet de verbinding wellicht op-
nieuw tot stand worden gebracht.

• Als een navigatieroute was ingesteld, zou de route
automatisch hervat moeten worden (modellen met
navigatiesysteem).

• Als er een telefoongesprek gaande was, kan dat
gesprek tijdelijk teruggezet worden naar de tele-
foon.

AANVULLENDE SYSTEEMINFORMATIE
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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 wanneer verbeteringen van het
systeem en extra functies zijn ontworpen. Als u
vragen heeft over de werking van het systeem
kunt u contact opnemen met uw INFINITI-cen-
trum of een erkend garagebedrijf om te zorgen
dat de meest recente software op uw auto is
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.

• Gebruik Infiniti InTouch alleen nadat u de auto op
een veilige plek heeft stilgezet. Als u Infiniti In-
Touch moet gebruiken tijdens het rijden raadt
INFINITI aan om, waar mogelijk, spraakherkenning
te gebruiken en altijd uitermate voorzichtig te zijn
zodat u alle aandacht kunt schenken aan het be-
dienen van de auto. Sommige functies van het
touch screen zijn opzettelijk niet beschikbaar tij-
dens 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 op-
dracht wellicht niet, ook al spreekt u de opdracht
exact uit. Dit kan komen door achtergrondgelui-
den of een accent.

• Compatibiliteit van Bluetooth®: sommige draad-
loze apparaten staan downloaden van het tele-
foonboek, SMS’en of andere Bluetooth®-audio-
functies niet toe. De functionaliteit van sommige
draadloze apparaten is wellicht verminderd, ook
al is de telefoon verenigbaar met handsfree com-
municatie. Als uw telefoon op de lijst staat als com-
patibel en u heeft toch problemen, kijk dan of de
meest recente software-updates op uw telefoon
zijn geïnstalleerd.
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WAARSCHUWING:

• De verwarming en de airconditioning werken al-
leen wanneer de motor of het hybride systeem
draait.

• Laat kinderen en hulpbehoevende volwassenen
nooit alleen in uw auto achter. Laat ook geen huis-
dieren onbewaakt achter. Bij warm en zonnig weer
kan de temperatuur in een afgesloten voertuig al
snel zo hoog oplopen dat mensen of huisdieren
ernstig of zelfs dodelijk letsel kunnen oplopen.

• Gebruik de recirculatiemodus niet gedurende lan-
gere tijd. De lucht in het interieur kan dan muf
worden en de ramen kunnen beslaan.

• Gebruik de bediening voor de verwarming en air-
conditioning niet terwijl u rijdt, zodat uw aandacht
niet wordt afgeleid van het verkeer.

• Zet het systeem uit wanneer de motor of het hy-
bride systeem niet draait om te voorkomen dat de
accu ontlaadt.

OPMERKING:

Bij ingeschakelde airconditioning (indien aanwezig)
vindt condensvorming plaats in het systeem en het
daaruit voortvloeiende condenswater wordt veilig af-
gevoerd onder de auto.

Het is dus normaal als u plasjes water terugvindt on-
der het voertuig.

INFO:

• Luchtjes van binnen en buiten de auto kunnen zich
ophopen binnenin de verwarmings- en airconditio-
nereenheid. Deze luchtjes kunnen vervolgens het
interieur binnendringen via de ventilatieroosters.

• Zet wanneer u de auto parkeert de lucht-
recirculatiemodus uit zodat er frisse lucht het inte-
rieur binnenstroomt. Op deze manier vermindert u
de luchtjes in het voertuig.

Voor modellen met Stop/Start-systeem (indien
aanwezig)

Het Stop/Start-systeem zal de motor niet afzet-
ten onder de volgende omstandigheden:

• De voorruitontwaseming staat aan.

• De achterruitverwarming staat aan.

Wanneer de motor is afgezet door het Stationair
stopsysteem (Stop/Start), zal de motor automa-
tisch weer starten na het uitvoeren van een van
de volgende handelingen:

• Zet de voorruitontwaseming aan.

• Zet de achterruitverwarming aan.

Wanneer de motor afgezet wordt door het Stop/
Start-systeem kan de werking van de verwar-
ming en de airconditioning mogelijk afnemen
om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te
houden. Zet voor optimale werking van de ver-
warming en de airconditioning de optie [Gebruik

A/C bij stationair] aan.

“Instellingen voor verwarming en
airconditioning” (pagina 3-10)
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* De indeling van de knoppen in de afbeelding is
de indeling die u vindt in een auto met linkse
besturing. Voor modellen met rechtse besturing
is de indeling tegenovergesteld.

5GC0001X

Knoppen en onderste touchscreen (onderdisplay)

BEDIENINGEN VOOR VERWARMING EN AIRCONDITIONING
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Klimaatscherm zonder stuurverwarming (onderdisplay)
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j1 <m >/<m >:
Druk op <m > en <m > om de tempera-
tuur in te stellen. Wanneer de gescheiden
klimaatregeling aan staat, kunnen de
temperaturen voor de bestuurder en de
voorpassagier onafhankelijk van elkaar
ingesteld worden door het bedienen van
<m > en <m > op de betreffende zijden.

Wanneer de gescheiden klimaatregeling uit
staat, wordt de temperatuur voor zowel de
bestuurder en voorpassagier ingesteld met
de temperatuurregelknoppen aan de
bestuurderszijde.

j2 <AUTO>:
Druk op <AUTO> om automatische regeling
aan te zetten, waardoor luchtstroom,
temperatuur en aanjagersnelheid
automatisch geregeld wordt.

j3 m /m :
De aanjagersnelheid voor de lucht uit de
ventilatieroosters kan gewijzigd worden.
Druk op <m > of raak [-m ] aan om
aanjagersnelheid te verlagen. Druk op
+<m > of raak [m +] aan om de
aanjagersnelheid te verhogen.
Raadpleeg voor meer informatie over de
luchtroosters het instructieboekje van de
auto.

j4 m :
De huidige luchtstroomstand wordt
weergegeven op het Klimaatscherm. Druk
op <m > of raak [m ] aan om de
luchtstroomstand te veranderen.

m
Lucht stroomt uit de midden- en
zijventilatieroosters.

m
Lucht stroomt uit de midden- en
zijventilatieroosters, en ook uit de
vloerroosters.

m
Lucht stroomt voornamelijk uit de
vloerroosters.

m
Lucht stroomt uit de
ruitontwasemroosters en de vloer-
roosters.

5GC0019XZ

Klimaatscherm met stuurverwarming (onderdisplay)
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j5 m /m (indien aanwezig):
De bestuurdersstoel en voorpassagiers-
stoel kunnen verwarmd worden.
Raadpleeg het Instructieboekje van de auto
voor details.

j6 Onderste touchscreen (onderdisplay):
Wanneer <CLIMATE> wordt ingedrukt, zal
het Klimaatscherm verschijnen op het
onderdisplay.

j7 <m >:
Druk op <m > om ventilatie over te
schakelen tussen luchtrecirculatie
(controlelampje brandt) en de modus voor
frisse lucht (controlelampje brandt niet).

j8 <m >:
Indrukken om de voorruit te ontdooien/
ontwasemen.
Om snel ijs van de voorruit te verwijderen,
kunt u de aanjagersnelheid op het
maximum zetten.
Wanneer <m > wordt ingedrukt zal de
airconditioning automatisch aan gaan wan-
neer de buitentemperatuur boven −5°C
( 23°F) is, en overschakelen op de modus
voor frisse lucht voor optimale
ontwaseming.

j9 <m >:
Indrukken om achterruit en buitenspiegels
te ontwasemen.

“Achterruit- en
buitenspiegelverwarming” (pagina
3-10)

j10 <ON/OFF>:
Indrukken om Klimaatregeling aan of uit te
zetten.

j11 <CLIMATE>:
Indrukken om het Klimaatscherm op te
roepen op het onderdisplay.

j12 Indicators voor instelling van de tempera-
tuur:
De temperatuurinstelling wordt getoond.
Bij gescheiden klimaatregeling kan de
temperatuur voor de bestuurderszijde en
de voorpassagierszijde afzonderlijk van
elkaar ingesteld worden.

j13 Indicators voor de modus:
De actieve modus wordt weergegeven.

DUAL Gescheiden klimaatregeling staat
aan. De temperatuur voor de
bestuurderszijde en de voor-
passagierszijde kan onafhankelijk
van elkaar ingesteld worden.

AUTO De automatische modus is
ingesteld. Temperatuur en aanjager-
snelheid worden automatisch
geregeld.

j14 [Autom. luchtcirc.] (indien aanwezig):
Aanraken om de automatische recirculatie-
modus aan of uit te zetten.

“Geavanceerde klimaatregeling
(indien aanwezig)” (pagina 3-8)

j15 [DUAL]:
Aanraken om de gescheiden klimaatrege-
ling aan of uit te zetten. Wanneer
gescheiden klimaatregeling is ingesteld,
kan de temperatuur voor de bestuurders-
zijde en de voorpassagierszijde apart
ingesteld worden.

j16 [A/C]:
Aanraken om de airconditioning aan of uit
te zetten. Zet de A/C aan voor effectieve
koeling en ontvochtiging.

j17 [Stuurverwarming] (indien aanwezig):
Raak aan om de stuurverwarming aan/uit
te zetten.
Raadpleeg voor details het
Instructieboekje van de auto.

INFO:

• De controlelampjes op de regelknoppen en de pic-
togrammen op het scherm geven aan of de functie
aan of uit staat.

• Instellingen voor de verwarming en airconditio-
ning kunnen gelinkt worden aan en opgeslagen
worden in het geheugen van elk van de Intelligent
Key’s.
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“Volledig aanpasbare digitale omgeving
(indien aanwezig)” (pagina 8-19)

AUTOMATISCHE BEDIENING

Koeling en/of verwarming met droge
lucht (AUTO)
Deze modus kan het hele jaar door gebruikt wor-
den. Het systeem regelt de temperatuur, lucht-
stroom en aanjagersnelheid automatisch.

1. Druk op <AUTO>. Het controlelampje op de
knop gaat branden en “AUTO” verschijnt op
het Klimaatscherm.

2. Druk op <m > en <m > aan de
bestuurderszijde om de gewenste tempera-
tuur in te stellen.

• De temperatuur in de passagiersruimte wordt
automatisch geregeld. Luchtstroom en
aanjagersnelheid worden ook automatisch ge-
regeld.

• Wanneer de modus voor gescheiden
temperatuurregeling aan staat, kunt u de tem-
peratuur voor de bestuurderszijde en de voor-
passagierszijde afzonderlijk instellen door op
<m > en <m > aan de betreffende zijde te
drukken. Tik om gescheiden temperatuur-
regeling aan te zetten op [DUAL] op het onder-
display (“DUAL” wordt getoond op het onder-
display). Tik om de temperatuurregeling aan de
voorpassagierszijde uit te zetten op [DUAL] en
zet de gescheiden temperatuurregeling uit.

INFO:

Bij hete en vochtige omstandigheden kunt u
damp uit de ventilatieroosters zien komen als
gevolg van de snelle afkoeling van de lucht. Dit
duidt niet op een storing.

Verwarming (A/C uit)
In deze stand gaat de airconditioning niet aan.
Gebruik deze stand wanneer u alleen verwar-
ming wilt.

1. Tik op [A/C] op het onderdisplay. Het contro-
lelampje A/C gaat uit.

2. Druk op <m > en <m > aan de
bestuurderszijde om de gewenste tempera-
tuur in te stellen.

INFO:

• De temperatuur in de passagiersruimte wordt au-
tomatisch geregeld. Luchtstroomregeling en
aanjagersnelheid worden ook automatisch gere-
geld in deze stand.

• Stel de temperatuur niet lager in dan de buiten-
temperatuur. Het systeem werkt in dat geval mis-
schien niet goed.

• Deze modus is niet aan te raden als de ramen be-
slaan.

AUTOMATISCHE KLIMAATREGELING
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Ontwasemen of ontdooien met droge
lucht
1. Druk op <m >. Het controlelampje op de

knop gaat branden.

2. Druk op <m > en <m > aan de
bestuurderszijde om de gewenste tempera-
tuur in te stellen.

INFO:

• Om ijs aan de buitenkant van de ramen snel te ver-
wijderen kunt u de aanjagersnelheid op de maxi-
male stand zetten.

• Zodra de voorruit ijsvrij is, drukt u op <AUTO> om
terug te gaan naar automatische regeling.

• Wanneer <m > wordt ingedrukt, zal de aircondi-
tioning automatisch aangaan bij buiten-
temperaturen boven −5°C (23°F) om de voorruit te
ontwasemen en de luchtrecirculatiemodus gaat
automatisch uit.

Buitenlucht wordt naar de passagiersruimte
gevoerd om het ontwasemen te versnellen.

GEAVANCEERDE KLIMAATREGELING
(indien aanwezig)
De geavanceerde klimaatregeling houdt de lucht
in de auto schoon door middel van automati-
sche regeling van luchtcirculatie met een sensor
voor uitlaatgas/stank buiten de auto.

Automatische luchtrecirculatie-
regeling met detectiesensor voor
uitlaatgassen/geuren buiten de auto
De geavanceerde klimaatregeling heeft een sen-
sor die uitlaatgassen/geuren buiten de auto de-
tecteert. Wanneer de automatische lucht-
recirculatie geactiveerd is door op [Auto Recirc]
te tikken op het Klimaatscherm, zal de sensor
geuren buiten de auto detecteren, zoals die van
chemische en industriële stoffen en uitlaatgas-
sen van benzine en diesel. Zodra de sensor der-
gelijke geuren of gassen waarneemt, zullen het
display en het systeem automatisch overscha-
kelen van buitenluchtmodus op lucht-
recirculatiemodus.

Gedurende de eerste 5 minuten dat de automa-
tische luchtcirculatiemodus aan staat, wordt de
luchtrecirculatie geselecteerd om te voorkomen
dat stof, vuil en pollen in de auto terechtkomen
en om de lucht in de auto te reinigen.

Na 5 minuten zal de sensor eventuele uitlaat-
gassen weer waarnemen en automatisch over-
schakelen tussen de recirculatiemodus en de
buitenluchtcirculatiemodus.

INFO:

De automatische luchtcirculatiemodus kan on-
der de volgende omstandigheden geactiveerd
worden.

• De luchtstroomregeling staat niet op ontdooien/
ontwasemen van de voorruit (controlelampje op
<m > brandt niet).

• De buitentemperatuur is ongeveer 0°C (32°F) of
hoger.

BEDIENINGSWENKEN

5GC0006XZ
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* De indeling van de illustratie toont die van een
model met linkse besturing. Bij het model met
rechtse besturing zal de opmaak van het beeld-
scherm tegenovergesteld zijn.

• De sensorenjA enjB , op het dashboard helpen
een constante temperatuur te handhaven. Plaats
niets op of in de buurt van deze sensoren.

• Wanneer de motorkoelvloeistoftemperatuur en
buitenluchttemperatuur laag zijn, stroomt de lucht
wellicht niet goed uit de ventilatieroosters in de
vloer. Dit is geen storing. Nadat de koelvloeistof-
temperatuur toegenomen is, zal lucht weer nor-
maal uit de ventilatieroosters in de vloer stromen.

• Bij hete en vochtige omstandigheden kunt u damp
uit de ventilatieroosters zien komen als gevolg van
de snelle afkoeling van de lucht. Dit duidt niet op
een storing.

AIRCONDITIONINGFILTER
Modellen met geavanceerde klimaatregeling:

Het airconditioningsysteem is uitgerust met een
polyfenolfilter van natuurlijke druivenpitten met
desodoriserende werking dat vuil, pollen, stof,
enz. opvangt en neutraliseert. Om er zeker van
te zijn dat de airconditioning efficiënt verwarmt,
ontwasemt en ventileert, moet het filter vervan-
gen worden volgens de voorgeschreven
onderhoudsintervallen aangegeven in het
aparte onderhoudsboekje. Neem om het filter
te vervangen contact op met een INFINITI-cen-
trum of een erkend garagebedrijf.

Het filter dient te worden vervangen als de door-
stromende luchthoeveelheid sterk is afgeno-
men, of als de ruiten snel beslaan wanneer de
verwarming of het airconditioningsysteem is in-
geschakeld.

Modellen zonder geavanceerde klimaatrege-
ling:

Het airconditioningsysteem is uitgerust met een
airconditioningfilter met desodoriserende wer-
king dat vuil, pollen, stof, enz. opvangt en neu-
traliseert. Om er zeker van te zijn dat de aircon-
ditioning efficiënt verwarmt, ontwasemt en ven-
tileert, moet het filter vervangen worden volgens
de voorgeschreven onderhoudsintervallen aan-
gegeven in het aparte onderhoudsboekje. Neem
om het filter te vervangen contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

Het filter dient te worden vervangen als de door-
stromende luchthoeveelheid sterk is afgeno-
men, of als de ruiten snel beslaan wanneer de
verwarming of het airconditioningsysteem is in-
geschakeld.

ONDERHOUD VAN DE VERWARMING EN
AIRCONDITIONING
Het verwarmings- en airconditioningsysteem in
uw auto is gevuld met een milieuvriendelijkkoel-
middel. Dit koelmiddel tast de ozonlaag van de
aarde niet aan. Voor het onderhoud van het
airconditioningsysteem zijn speciale smeermid-
delen en vulapparatuur vereist. Als de verkeerde
koelmiddelen of smeermiddelen gebruikt wor-
den, raakt uw klimaatregelingssysteem ernstig
beschadigd. (Raadpleeg het instructieboekje
voor uw auto voor aanbevelingen met betrek-
king tot koelmiddelen en smeermiddelen.)

Uw INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf is
in staat om de onderhoudswerkzaamheden aan
uw milieuvriendelijke airconditioningsysteem
op de juiste wijze uit te voeren.

WAARSCHUWING:

Het systeem bevat koelmiddel dat onder hoge druk
staat. Voorkom lichamelijk letsel door onderhoud aan
de airconditioning altijd door een ervaren monteur te
laten uitvoeren die over het juiste gereedschap be-
schikt.

JVH0520XZ
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LET OP:

• Wanneer u de binnenzijde van de achterruit
schoonmaakt, moet u voorzichtig te werk gaan om
ervoor te zorgen dat de achterruitverwarming niet
bekrast of beschadigd wordt.

• De accu kan ontladen als de achterruit- en
buitenspiegelverwarming gebruikt wordt terwijl
de motor of het hybride systeem niet draait.

Om het glas van de achterruit en de buitenspie-
gels te ontwasemen of vorst te verwijderen,
eerst de motor of het hybride systeem starten
en dan op <m > drukken. Het controlelampje
op de knop gaat branden. Druk wederom op
<m > om de achterruit- en buitenspiegel-
verwarming uit te zetten.

De achterruit- en buitenspiegelverwarming zal
automatisch uit gaan na ongeveer 15 minuten.

Instellingen voor de verwarming en airconditio-
ning kunnen veranderd worden op het scherm.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Klimaat].

INFO:

Afhankelijk van het model kan [Klimaat] onder
[Overige] staan.

Beschikbare instellingen

• [Verwrmng li. stoel]/[verwrmng re. stoel] (indien
aanwezig)

De temperatuur voor de automatische stoel-
verwarming voor de bestuurderstoel en de
voorpassagiersstoel kan apart ingesteld
worden.

Raadpleeg voor de stoelverwarming het In-
structieboekje van de auto.

• [Airco gebruiken bij stationair] (indien aanwezig)

Aanraken om de prioriteitsmodus van het Id-
ling Stop-systeem (Stop/Start) aan of uit te
zetten. Wanneer deze optie op aan staat,
wordt de werking van de airconditioning niet
beïnvloed door het activeren van het Idling
Stop-systeem (Stop/Start). Wanneer deze
optie op uit staat, wordt de temperatuur-
regeling beïnvloed door het activeren van
het Idling Stop-systeem (Stop/Start).

• [Stuurverwarming] (indien aanwezig)

De stuurverwarming kan aan- of uitgezet
worden.

Raadpleeg voor de stuurverwarming het In-
structieboekje van de auto.

• [Auto. instell. stuurverwrmng] (indien aanwezig)

De automatische regeling van de stuur-
verwarming kan aan- of uitgezet worden.
Wanneer deze optie aan staat, zal de stuur-
verwarming automatisch ingeschakeld wor-
den wanneer de temperatuur in de auto laag
is op het moment dat het contact aangezet
wordt. Onafhankelijk van de temperatuur zal
de stuurverwarming na 30 minuten uit gaan.

Als de stuurverwarming handmatig aan- of
uitgezet wordt door [Stuurverwarming] aan
te raken op het Klimaatscherm, zal de auto-
matische regeling van de stuurverwarming
geannuleerd worden en het systeem terug-
keren naar de handmatige stand.

Raadpleeg voor de stuurverwarming het In-
structieboekje van de auto.

INFO:

Als de oppervlaktetemperatuur van het stuur
hoger is dan de temperatuur waarop het sys-
teem is ingesteld om in te schakelen, zal het
systeem het stuur niet verwarmen. Dit is
geen storing.

ACHTERRUIT- EN BUITENSPIEGELVERWARMING INSTELLINGEN VOOR VERWARMING EN
AIRCONDITIONING

3-10 Verwarming en airconditioning
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WAARSCHUWING:

• De bestuurder moet niet trachten om het audio-
systeem te bedienen terwijl de auto in beweging
is, aangezien hij of zij zijn of haar volledige aan-
dacht bij het verkeer moet houden.

• Parkeer de auto op een veilige plek en activeer de
parkeerrem om het audiosysteem te bedienen en
films af te spelen (indien aanwezig).

LET OP:

• Bedien het audiosysteem alleen wanneer de mo-
tor of het hybride systeem draait. Gebruik van het
audiosysteem gedurende langere tijd terwijl de
motor of het hybride systeem uit staat kan ertoe
leiden dat de accu ontlaadt.

• Zorg ervoor dat het systeem niet nat wordt. Over-
matige vochtigheid zoals gemorste vloeistoffen
kunnen storingen in het systeem veroorzaken.

RADIO
Druk de contactschakelaar naar de ACC-stand of
ON-stand voordat u de radio aanzet. Als u naar
de radio luistert terwijl de motor of het hybride
systeem uit staat, moet de contactschakelaar in
de ACC-stand gedrukt worden.

De kwaliteit van de ontvangst is afhankelijk van
de sterkte van het zendersignaal, de afstand tot
de zender, de aanwezigheid van gebouwen,
bruggen, bergen en andere omgevingsfactoren.

Periodieke veranderingen in de ontvangst-
kwaliteit worden gewoonlijk door deze externe
factoren veroorzaakt.

Het gebruik van een mobiele telefoon in of nabij
het voertuig kan de kwaliteit van de radio-ont-
vangst beïnvloeden.

Radio-ontvangst
Uw radiosysteem is uitgerust met de meest ge-
avanceerde elektronische circuits om de radio-
ontvangst te optimaliseren. Deze circuits zijn
ontworpen om het ontvangstbereik uit te brei-
den en om de kwaliteit van die ontvangst te ver-
beteren.

Er zijn echter enkele algemene kenmerken van
zowel FM- als AM-radiosignalen die de
ontvangstkwaliteit in een rijdend voertuig kun-
nen beïnvloeden, zelfs al wordt hoogwaardige
apparatuur gebruikt. Deze kenmerken zijn vol-
strekt normaal in een bepaald ontvangstgebied
en duiden niet op een defect in uw
radiosysteem.

De ontvangstomstandigheden veranderen con-
stant als gevolg van de bewegingen van het voer-
tuig. Gebouwen, terrein, signaalafstand en in-
terferentie van andere voertuigen kunnen een
negatief effect hebben op de ideale ontvangst.
Hieronder worden enkele factoren beschreven
die de radio-ontvangst kunnen beïnvloeden.

Sommige mobiele telefoons of andere appara-
ten kunnen mogelijk storingen veroorzaken of

zorgen voor een zoemend geluid uit de luidspre-
kers van het audiosysteem. Door het apparaat
neer te leggen op een andere plaats kan het ge-
luid mogelijk minder worden of verdwijnen.

FM-radio-ontvangst
MAXIMALE SIGNAALAFSTANDEN

• FM: 40 tot 48 km (25 tot 30 mijl)

• AM: 97 tot 209 km (60 tot 130 mijl)

Bereik: Het FM-bereik is normaal gesproken be-
perkt tot 40 tot 48 km (25 tot 30 mijl); bij de FM-
mono-ontvangst (een enkel station) is het be-
reik net iets meer dan bij de FM-stereo-
ontvangst. Externe factoren kunnen de
ontvangst van FM-radiostations soms verstoren,
zelfs al bevindt het FM-station zich binnen een
straal van 40 km (25 mijl). De sterkte van het FM-
signaal is direct gerelateerd aan de afstand tus-
sen de zender en de ontvanger. FM-signalen vol-
gen een direct-zichtpad en vertonen veel van
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dezelfde eigenschappen als licht. Ze worden bij-
voorbeeld weerkaatst door objecten.

Fading en drift: Terwijl uw voertuig wegrijdt van
het zendstation, neigen de signalen te vervagen
en/of af te drijven.

Static en flutter: Wanneer de signalen verstoord
worden door de aanwezigheid van gebouwen,
hoge bergen of door de stand van de antenne,
meestal in combinatie met een verhoogde af-
stand van het zendstation, kunnen er atmosferi-
sche storingen of snelle zwevingen optreden.
Dit kan verminderd worden door de instelling
van de hoge tonen te verlagen en zo de hoge
tonenkarakteristiek te beperken.

Multipad ontvangst: Als gevolg van de reflecte-
rende eigenschappen van FM-signalen, berei-
ken de directe en de weerkaatste signalen de
ontvanger tegelijkertijd. De signalen kunnen el-
kaar mogelijk opheffen, hetgeen leidt tot kort-
stondige flutter of geluidsverlies.

AM-radio-ontvangst
AM-signalen kunnen vanwege hun lage frequen-
tie om objecten heen buigen en zich langs de
grond verspreiden. De signalen kunnen boven-
dien door de ionosfeer worden teruggekaatst
naar de aarde. Door deze eigenschappen zijn
AM-signalen ook onderhevig aan storingen ter-
wijl ze reizen van zender naar ontvanger.

Fading: Dit treedt op wanneer het voertuig on-
derdoorgangen van snelwegen passeert, of in

gebieden met talrijke hoge gebouwen rijdt. Het
kan ook gedurende meerdere seconden optre-
den tijdens ionosferische turbulentie, zelfs in
gebieden zonder hindernissen.

Static: Veroorzaakt door onweer, elektrische
stroomdraden, elektrische verkeersborden en
zelfs stoplichten.

Digital Audio Broadcast (DAB) (indien
aanwezig)
De ondersteunde formaten voor dit systeem zijn
DAB en DAB+.

Sommige zenders zijn niet compatibel met EPG
(Electric Programme Guide).

Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden
kan het verwerven of bijwerken van EPG-gege-
vens enige tijd in beslag nemen.

CD-SPELER

• Forceer een CD niet in de CD-sleuf. Dit kan de CD
en/of de CD-speler beschadigen.

• Als u probeert de CD te laden met het CD-deurtje
dicht, kan de CD en/of de CD-speler beschadigd
raken.

SAA0480
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• Tijdens koud of regenachtig weer kan de speler
minder goed werken vanwege de vochtigheid. Ver-
wijder in zo’n geval de CD en laat de speler goed
drogen of ventileren.

• De speler kan overslaan tijdens het rijden over
slechte wegen.

• De CD-speler zal soms niet werken wanneer de
temperatuur in het interieur extreem hoog is. Zorg
ervoor dat de temperatuur daalt vóór het gebruik.

• Gebruik alleen hoge kwaliteit ronde schijven van
12 cm (4,7 in) met het logo “COMPACT disc DIGITAL
AUDIO”, of met het logo op het hoesje.

• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht.

• CD’s van slechte kwaliteit of vervuilde, bekraste of
met vingerafdrukken of putjes bedekte CD’s zullen
mogelijk niet goed afspelen.

• De volgende CD’s werken mogelijk niet goed:

– CD’s met kopieerbeveiliging (CCCD)

– CD-Recordables (CD-R)

– CD-Rewritables (CD-RW)

• Gebruik de volgende CD’s niet omdat de CD-speler
dan mogelijk slecht zal werken.

– DVD’s met een diameter van 8 cm (3,1 in)

– CD’s die niet rond zijn

– CD’s met een papieren etiket

– CD’s die krom of gekrast zijn, of onge-
bruikelijke randen hebben.

• Dit audiosysteem kan alleen van tevoren opgeno-
men CD’s afspelen. Het kan geen CD’s opnemen of
branden.

• Als een CD niet kan worden afgespeeld, wordt één
van de volgende berichten weergegeven.

Leesfout schijf

Wijst op een CLV/Focus, TOC of Access fout.
Controleer de CD en breng opnieuw in. Zorg
dat deze correct ingevoerd wordt.

Werp de schijf uit:

Wijst op een fout in het mechanisme. Als de
CD uitgeworpen kan worden, doe dat dan en
breng de CD opnieuw in. Neem als de CD niet
uitgeworpen kan worden contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebe-
drijf.

Bestand niet afspeelbaar:

Geeft aan dat er geen leesbare bestanden
op de ingebrachte CD staan. Controleer de
gegevens op uw CD.

USB-ingang (Universal Serial Bus)

WAARSCHUWING:

Het USB-apparaat niet aansluiten, loskoppelen of ge-
bruiken tijdens het rijden. Dit kan afleiding veroorza-
ken. In geval van afleiding kunt u de controle over het
voertuig verliezen en een ongeval of ernstig letsel ver-
oorzaken.

LET OP:

• Steek het USB-apparaat niet met geweld in de
USB-ingang. Als u het USB-apparaat scheef of on-
dersteboven in de USB-ingang steekt kan de in-
gang beschadigd raken. Zorg dat het USB-appa-
raat correct wordt aangesloten op de USB-aanslui-
ting.

• Houd het dekseltje van de USB-ingang (indien
aanwezig) niet vast terwijl u het USB-apparaat uit
de USB-ingang trekt. De ingang en het dekseltje
zouden hierdoor beschadigd kunnen raken.

• Laat de USB-kabel niet slingeren op een plek waar
er per ongeluk aan getrokken kan worden. Door
aan de kabel te trekken kan de ingang beschadigd
raken.

Het voertuig is niet voorzien van een USB-appa-
raat. USB-apparaten moeten indien nodig apart
aangeschaft worden.
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Dit systeem kan niet gebruikt worden voor het
formatteren van USB-apparaten. Gebruik voor
het formatteren van een USB-apparaat een com-
puter.

In sommige landen zal het USB-apparaat voor
de voorstoelen om beleidsmatige redenen al-
leen geluidsbestanden afspelen zonder beel-
den, zelfs als de auto geparkeerd is.

Dit systeem is compatibel met verscheidene
USB-geheugensticks, USB-harde schijven en
iPod’s. Sommige USB-apparaten worden wel-
licht niet ondersteund door dit systeem.

• Gesegmenteerde USB-apparaten worden wellicht
niet goed afgespeeld.

• Sommige tekens die worden gebruikt in andere ta-
len (Chinees, Japans, enz.) worden mogelijk niet
correct weergegeven op het display. Het wordt aan-
bevolen om Nederlandse taaltekens toe te passen
wanneer een USB-apparaat wordt gebruikt.

Algemene opmerkingen betreffende het ge-
bruik van USB-apparatuur:

Raadpleeg de informatie die door de fabrikant
ter beschikking is gesteld met betrekking tot het
juiste onderhoud van het apparaat.

Opmerkingen betreffende het gebruik van een
iPod:

• Onjuist aansluiten van een iPod kan leiden tot aan-
en uitgaan van het vinkje (knipperen). Zorg altijd
dat de iPod goed aangesloten is.

• Audioboeken worden wellicht niet in dezelfde volg-
orde afgespeeld als waarin ze op de iPod staan.

• Grote videopodcasts kunnen ertoe leiden dat de
iPod langzamer reageert. Het middenscherm van
het voertuig kan tijdelijk uitvallen, maar zal snel
weer herstellen.

• Als de iPod automatisch grote videobestanden se-
lecteert in de shuffle-modus, kan het midden-
scherm van het voertuig tijdelijk uitvallen, maar
zal zich snel weer herstellen.
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Specificatietabel voor USB

Ondersteunde media USB2.0
Ondersteunde bestandssystemen FAT32
Mapniveaus Mapniveaus: 8, Mappen: 512 (inclusief hoofdmap), Bestanden: 5000

Formaat Samplingsnelheid Ondersteund/Niet ondersteund
MPEG1 Layer-1 - Niet ondersteund

Layer-2 - Niet ondersteund
Layer-3 44,1, 48, 32 kHz Ondersteund (32-320 kbps)

MPEG2 Layer-1 - Niet ondersteund
Layer-2 - Niet ondersteund
Layer-3 22,05, 24, 16 kHz Ondersteund (16-160 kbps)

MPEG2.5 Layer-1 - Niet ondersteund
Layer-2 - Niet ondersteund
Layer-3 11,025, 12, 8 kHz Ondersteund (16-160 kbps)

WMA *1 32, 44,1, 48 kHz Ondersteund VER.7/8 (48-192 bps)
VER.9/9,1/9,2 (48-320 bps)

AAC (MPEG4) *2
(Alleen de extensie “m4a”)

8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1, 48 kHz

Ondersteund (16-320 kbps)

*1 Professioneel (stem, lossless, multikanaal) wordt niet ondersteund.

*2 AAC (MPEG-2) wordt niet ondersteund.
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GECOMPRIMEERDE
GELUIDSBESTANDEN (MP3/WMA/AAC)

Verklaring van benamingen

• MP3 — MP3 staat voor Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3. MP3 is het bekendste
bestandsformaat voor gecomprimeerd digitaal ge-
luid. Met dit formaat wordt geluid met bijna “CD-
kwaliteit” bereikt, maar dan in slechts een fractie
van de grootte van normale geluidsbestanden. Het
omzetten van een geluidsopname naar MP3-for-
maat kan de bestandsgrootte ongeveer 10 keer
verkleinen (sampling: 44,1 kHz, bitsnelheid: 128
kbps) zonder enig hoorbaar kwaliteitsverlies. Bij
het comprimeren wordt er geluid weggehaald uit
het originele bestand dat bijna niet hoorbaar is
voor het menselijk gehoor.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) is een ge-
comprimeerd geluidsformaat dat ontworpen is
door Microsoft als alternatief voor MP3. De WMA-
codec biedt betere bestandscompressie dan de
MP3-codec, omdat er meer digitale geluids-
opnames mee kunnen worden opgeslagen op de-
zelfde hoeveelheid ruimte in vergelijking met
MP3’s, met hetzelfde kwaliteitsniveau.

• Bitsnelheid — Bitsnelheid verwijst naar het aantal
bits per seconde dat digitale muziekbestanden ge-
bruiken. De grootte en kwaliteit van een gecompri-
meerd digitaal geluidsbestand worden bepaald
door de gehaalde bitsnelheid bij het coderen er-
van.

• Samplingfrequentie — Samplingfrequentie is de
snelheid per seconde waarmee signaalsamples
worden omgezet van analoog naar digitaal (A/D-
conversie).

• Multisessie — Multisessie is een methode om ge-
gevens naar media weg te schrijven. Het eenmalig
wegschrijven van gegevens wordt een enkelvou-
dige sessie genoemd, en wegschrijven in meer-
dere sessies heet multisessie.

• ID3/WMA-label — Het ID3/WMA-label is het deel
van het gecodeerde MP3-bestand of WMA-bestand
dat informatie bevat over het digitale muziek-
bestand, zoals de titel, artiest, albumnaam, bit-
snelheid en duur van het nummer, etc. De informa-
tie van het ID3-label wordt op het beeldscherm
weergegeven op de regel Album/Artiest/Nummer-
titel.

* Windows® en Windows Media® zijn gedepo-
neerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de VS en/of andere lan-
den.

Afspeelvolgorde

jA Hoofdmap

jB Map

jC Geluidsbestand

• De mapnamen of mappen waarin geen gecompri-
meerde geluidsbestanden in voorkomen worden
niet op het beeldscherm weergegeven.

NAA984
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• Als er een bestand is in het hoogste niveau van
een schijf/USB, dan wordt de hoofdmap getoond.

• De afspeelvolgorde is de volgorde waarin de be-
standen door de schrijfsoftware zijn weggeschre-
ven. Hierdoor worden de bestanden wellicht niet
in de gewenste volgorde afgespeeld.

• De afspeelvolgorde van gecomprimeerde geluids-
bestanden is als volgt.
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Specificatietabel voor CD

Ondersteunde media CD, CD-R, CD-RW
Ondersteunde bestandssystemen CD, CD-R, CD-RW

Ondersteunde
versies*1

MP3

Versie MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Sampling
frequentie

MPEG2.5 Audio Layer3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
MPEG2 Audio Layer3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
MPEG1 Audio Layer3: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Bitsnelheid 8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

Versie WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2
Bitsnelheid/
Sampling
frequentie

Bitsnelheid: Ver7, Ver8: 32-192kbps Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32-192kbps, VBR
Samplingfrequentie: Ver7, Ver8: 8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 8k/11,025k/
16k/22k/32k/44,1k/48 kHz

AAC*4
Bitsnelheid/
Sampling
frequentie

Bitsnelheid: 8-320 kbps, VBR
Samplingfrequentie: 11,025-48kHz

Labelinformatie (Titel van nummer, naam van artiest
en albumtitel)

ID3-label VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (alleen MP3)
WMA-label (alleen WMA)
AAC-label (alleen AAC)

Mapniveaus CD, CD-R, CD-RW: Mapniveaus: 8, Mappen: 255 (inclusief hoofdmap), Bestanden: 510 (Max. 255
bestanden per map)

Toonbare tekencodes*3 01: SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16 Little Endian, 02:
UNICODE, 03: UTF-16

*1 Bestanden die zijn gecreëerd met een combinatie van 48 kHz sampling frequentie en 64 kbps bitsnelheid kunnen niet worden afgespeeld.

*2 Beschermde WMA-bestanden (DRM) kunnen niet afgespeeld worden.

*3 De beschikbare codes hangen af van de soort media, versies en de informatie die zal worden weergegeven.

*4 Gemaakt door iTunes.
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Windows Media Player
Dit product wordt beschermd door bepaalde au-
teursrechten van Microsoft. Gebruik of distribu-
tie van dergelijke technologie buiten dit product
is verboden zonder een licentie van Microsoft.

BLUETOOTH®-AUDIOSTREAMING

• Sommige Bluetooth®-audioapparaten voor
streaming worden mogelijk niet herkend door het
audiosysteem van het voertuig

• De draadloze verbinding tussen het verenigbare
Bluetooth®-audioapparaat voor streaming en de
Bluetooth®-module in het voertuig moet eerst tot
stand gebracht worden voordat u de Bluetooth®-
audiostreaming kunt gebruiken.

• De Bluetooth®-audiostreaming kan onderbroken
worden onder de volgende omstandigheden:

– Wanneer u een handsfree oproep
ontvangt

– Wanneer u de verbinding met de hands-
free telefoon controleert

– Wanneer u de handsfree telefoon of het
audioapparaat aansluit

– Wanneer u een telefoonboek van de ver-
bonden mobiele telefoon download

• Plaats een Bluetooth®-audiostreamingapparaat
niet op een plek die omgeven is door metaal of ver
weg is van de telefoonmodule in de auto, om ver-

slechtering van de geluidskwaliteit en onderbre-
king van de draadloze verbinding te voorkomen.

• Terwijl het audioapparaat verbonden is via een
Bluetooth® draadloze verbinding, kan de batterij
van het apparaat sneller dan gewoonlijk ontladen.

• Dit systeem ondersteunt het Bluetooth® Advan-
ced Audio Distribution Profile (A2DP) en Audio/Vi-
deo Remote Control Profile (AVRCP).

• Een draadloos LAN (Wi-Fi) en de Bluetooth®-func-
ties maken gebruik van dezelfde frequentieband
(2,4 GHz). Als de functies van Bluetooth® en het
draadloos LAN-netwerk gelijktijdig worden ge-
bruikt kunnen er daardoor problemen ontstaan,
zoals het vertragen of verbreken van de verbinding
en het veroorzaken van ongewenst geluid. Het
wordt aanbevolen het draadloos LAN (Wi-Fi) uit te
schakelen wanneer u de Bluetooth®-functies ge-
bruikt.
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HOOFDKNOPPEN VOOR
AUDIOSYSTEEM
* De indeling van de knoppen in de afbeelding is
de indeling die u vindt in een auto met linkse
besturing. Voor modellen met rechtse besturing
is de indeling tegenovergesteld.

j1 <AUDIO>
Druk in om het audioscherm voor de
huidige audiobron te openen.
Druk nogmaals in om de lijst met
audiobronnen te openen.

j2 <MENU>:
Druk op deze knop om het menuscherm te
openen.

j3 CD-sleuf:
Voer een schijf in met de kant van het
etiket naar boven.

j4 <m >:
Druk hierop om een CD uit te werpen.

j5 <SEEK•TRACK>:
Hiermee kunnen radiozenders gezocht
worden, en nummers overgeslagen of
vooruit of terug gespoeld worden.

j6 <RADIO>:
Druk in om over te schakelen op radio-
modus. De radiofrequentieband zal
overschakelen tussen AM, FM en DAB
(indien aanwezig) telkens wanneer deze
knop wordt ingedrukt.

j7 <VOL/m >:
Druk hierop om het audiosysteem aan of
uit te zetten.
Draai eraan om het volume te bepalen.

j8 <MEDIA>:
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt
wordt een andere audiobron (CD, iPod,
USB, Audio Streaming via Bluetooth® of
AUX) geselecteerd.

j9 <TUNE•FOLDER>:
Hiermee kan handmatig op AM/FM-zenders
afgestemd worden, of mappen op een CD
met MP3/WMA/AAC-bestanden
geselecteerd worden.
Wanneer DAB (indien aanwezig) afgespeeld

5GA0027X
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wordt, zal een korte druk op de knop
ervoor zorgen dat er omhoog/omlaag
overgeschakeld wordt op een andere
zender binnen de verzameling. Door deze
knop ingedrukt te houden, schakelt u
omhoog/omlaag naar een ensemble terwijl
u op DAB afgestemd bent.

INFO:

Audio APPS-informatie wordt getoond wanneer
muziek wordt afgespeeld via Infiniti InTouch
Apps.

BEDIENINGSKNOPPEN VOOR HET
AUDIOSYSTEEM OP HET STUURWIEL

j1 <m > (BACK):
Druk op deze knop om terug te keren naar
het vorige scherm of om de keuze te
annuleren als u deze niet voltooid heeft.

j2 <m /OK>:
Als deze knop omhoog/omlaag gekanteld
wordt terwijl het audiosysteem aan staat
en het Kaartscherm (modellen met
navigatiescherm) of het scherm met
widgets wordt weergegeven op het boven-
display kunnen audiobedieningen zoals
nummers overslaan en radiozenders
selecteren uitgevoerd worden. Kort
kantelen (korter dan 1,5 seconden) en
kantelen en vasthouden (langer dan 1,5
seconden) hebben verschillende functies.
Modellen met navigatiesysteem:
Druk in om een audiobron te selecteren of
de lijst met audiobronnen te openen.

“Snelmenu” (pagina 2-11)

j3 <-m + > (Volumeregeling):
Druk op de bovenkant (+) of de onderkant
(-) van de schakelaar om het volume harder
of zachter te zetten.

5GA0002XZ

Type A

5GA0148XZ

Type B
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HOOFDBEDIENINGEN VAN HET
AUDIOSYSTEEM

Het audiosysteem aan-/uitzetten
De contactschakelaar moet in de ACC- of ON-
stand staan om het audiosysteem aan te zetten.
Druk op <VOL/m > om de laatst afgespeelde
audiobron aan te zetten, die afgespeeld werd
voordat het systeem werd uitgezet. Druk om het
audiosysteem uit te zetten weer op <VOL/m >.

Audiobron selecteren

1. Open het audiobronmenuscherm door op
[Bron] linksboven op het audioscherm te tik-
ken.

2. Selecteer een item uit het audiobronmenus-
cherm.

INFO:

• U kunt ook de audiobron veranderen door op
<RADIO> of <MEDIA> te drukken.

“Hoofdknoppen voor audiosysteem”
(pagina 4-11)

• Als het audiosysteem is uitgezet tijdens het afspe-
len van een van de audiobronnen, zal bij het aan-
zetten van het audiosysteem dezelfde audiobron
weer afgespeeld worden.

• U kunt de audiobron ook veranderen via de bron-
balk bovenaan het audioscherm.

“Volledig aanpasbare digitale omgeving
(indien aanwezig)” (pagina 8-19)

• De audiosysteeminstellingen kunnen gelinkt wor-
den aan en opgeslagen worden in elk van de Intel-
ligent Key’s.

“Volledig aanpasbare digitale omgeving
(indien aanwezig)” (pagina 8-19)

• Audio APPS-informatie wordt getoond wanneer
muziek wordt afgespeeld via Infiniti InTouch Apps.

Balk met audiobronnen
U kunt de audiobron veranderen via de bronbalk
bovenaan het audioscherm. De weergave van de
balk met audiobronnen kan aan-/uitgezet wor-
den.

Bronbalk aan-/uitzetten:

U kunt kiezen of u de bronbalk bovenaan het
audioscherm weergegeven wilt zien of niet.

1. Tik op [Bron] linksboven op het audioscherm.

2. Tik op [Bronbalk tonen] om de indicator aan
of uit te zetten.

Bronbalk bewerken:

U kunt bepalen welke audiobronnen op de bron-
balk staan.

1. Tik op [Bron] linksboven op het audioscherm.

2. Tik op [Bronnenbalk bew.].

3. Tik op één van de toetsen op de bronbalk en
tik dan op de audiobron van de lijst met bron-
nen om deze audiobron op de bronbalk te
zetten.

5GA0034XZ

5GA0035XZ

HET AUDIOSYSTEEM BEDIENEN
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RADIO

Het radiobedieningsscherm (Type A)
* Voor modellen met radiostatusindicator en
ontvangstinformatieweergave.

Het radioscherm kan opgeroepen en bediend
worden op het onderste touchscreen (onder-
display).

j1 Radiostatusindicator:
De huidige radiostatus wordt getoond.
De radiostatusindicator wordt op elk
audiobronscherm getoond.

j2 [Bron]:
Raak aan om over te schakelen op het
bronselectiescherm.

“Audiobron selecteren”
(pagina 4-13)

j3 Radiofrequentiebandindicator:
De momenteel geselecteerde
radiofrequentieband wordt getoond.

j4 Weergave van geselecteerde zender en
ontvangstinformatie:
Informatie over de geselecteerde zender en
ontvangstinformatie is beschikbaar wan-
neer de frequentie en PTY-naam (indien
aanwezig), enz. worden weergegeven.

j5 [Bediening]:
Tik hierop om het bedieningsscherm te
openen.

“Bedieningen van de radio”
(pagina 4-15)

j6 Lijst met voorkeuzezenders:
U kunt maximaal zes zenders opslaan op
de lijst met voorkeuzezenders voor elke
frequentieband.

“Handmatig voorkeuzezenders
instellen” (pagina 4-15)

Namen van voorkeuzezenders worden
weergegeven wanneer beschikbaar.

5GA0029X
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Radiobediening
Radio inschakelen en frequentieband
selecteren:

Druk op <RADIO> of selecteer de gewenste
radiofrequentieband uit de lijst met audiobron-
nen om de radio aan te zetten. Telkens wanneer
<RADIO> wordt ingedrukt, zal de
radiofrequentieband veranderen.

“Audiobron selecteren” (pagina 4-13)

INFO:

Wanneer het stereo-ontvangstsignaal zwak is,
schakelt de radio automatisch over op mono-
ontvangst.

Zenders zoeken:

Druk op <SEEK•TRACK> om af te stemmen van
lage naar hoge frequenties of van hoge naar lage
frequenties en te stoppen bij de eerstvolgende
zender.

Als u <m /OK> op het stuurwiel kantelt en vast-
houdt gaat de radio ook omhoog/omlaag zoe-
ken naar de volgende zender.

Handmatig afstemmen:

Om handmatig op een gewenste zender af te
stemmen, drukt u op <TUNE•FOLDER> totdat de
gewenste zender geselecteerd is.

Handmatig voorkeuzezenders instellen:

U kunt maximaal zes zenders instellen voor elke
radiofrequentieband.

1. Selecteer een radiofrequentieband.

2. Stem af op de zender die u als voorkeuze-
zender wilt opslaan.

3. Houd een van de voorkeuzenummers op de
lijst met voorkeuzezenders ingedrukt.

4. Informatie zoals de frequentie enz. wordt op
de lijst met voorkeuzezenders getoond zodra
de instelling voltooid is.

INFO:

• Als u <m /OK> op het stuurwiel kantelt, wordt er
door de voorkeuzezenders gescrold.

• Radio-instellingen kunnen gewijzigd worden.

“Audio-instellingen” (pagina 4-30)

Bedieningen van de radio
Tik op [Bediening] op het AM-scherm,
FM-scherm, of DAB-scherm (indien aanwezig)
om het bedieningsscherm te openen. De vol-
gende bedieningen zijn beschikbaar.

FM/AM:

• [Stationslijst] (indien aanwezig):

Tik hierop om de lijst met beschikbare zen-
ders te tonen.

• [Onderbreking TA] (Alleen voor FM) (indien aanwe-
zig):

Wanneer dit item wordt aangezet, zal de af-
spelende audiobron onderbroken worden
wanneer er verkeersinformatie (TA) ontvan-
gen wordt. Dit item is alleen beschikbaar in
de audiomodus.

• [RDS-info] (indien aanwezig):

Tik hierop om RDS-informatie te tonen wan-
neer de FM-radio afspeelt.

DAB (indien aanwezig):

• [Stationslijst]:

Tik hierop om de lijst met beschikbare zen-
ders te tonen.

• [PTY-lijst]:

Raak aan om de lijst met PTY’s (programma-
type) te zien. Raak een item op de lijst aan
om de radiozender weer te geven die behoort
tot het geselecteerde PTY.

• [EPG]:

Raak aan om lijst met de EPG (elektronische
programmagids) te zien. Als het geselec-
teerde item op de lijst op dat moment wordt
uitgezonden, kunt u afstemmen op die zen-
der door [Luisteren] aan te raken of informa-
tie lezen door [Details] aan te raken.
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Sommige zenders ondersteunen EPG niet.
Afhankelijk van de kwaliteit van het signaal
kan het verwerven en bijwerken van gege-
vens even duren.

• [Onderbreking TA]:

Wanneer dit item wordt aangezet, zal de af-
spelende audiobron onderbroken worden
wanneer er verkeersinformatie (TA) ontvan-
gen wordt.

• [DAB-info]:

Raak aan om DAB-informatie te zien (Digital
Audio Broadcast). Informatie zoals de titel
van een liedje en verkeersinformatie kan be-
keken worden via Dynamic Label Segment.

INFO:

“EAS” in [EAS test] (op het scherm weergegeven
als een PTY-naam) is een afkorting van “Emer-
gency Alert System” (Noodalarmsysteem).

5GA0110XZ
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CD-SPELER

Het bedieningsscherm voor de
CD-speler
j1 [Bron]:

Raak aan om over te schakelen op het
scherm met de lijst met bronnen.

“Audiobron selecteren”
(pagina 4-13)

j2 Nummerinformatie:
Nummerinformatie zoals de titel, naam van
de artiest en naam van het album wordt
getoond.

j3 Audiobronindicator:
Geeft aan dat de CD-speler momenteel is
geselecteerd uit de bronnen.

j4 Afspeeltijd:
De afspeeltijd van het nummer wordt
weergegeven.

j5 Nummer van het liedje:
Dit geeft aan wat het nummer is van het
huidige liedje en hoeveel liedjes er op de
CD staan.

j6 CD-menu:
CD-menu-items worden getoond. Tik op
een pictogram om de lijst weer te geven of
de instelling te wijzigen.
- [Nr]
- [Map] (voor MP3 CD’s)
- [Afspeelmodus]

j7 Afspeelmodusindicator:
Geeft de huidige afspeelmodus aan. Raak
aan om van afspeelmodus te veranderen.

Voor CD’s zonder gecomprimeerde audiobe-
standen:

Modus Schermweergave
1 Schijf herhalen

m SCHIJF
1 nummer
herhalen m 1 nummer
1 Schijf wil-
lekeurig m SCHIJF

Voor CD’s met gecomprimeerde audiobestan-
den:

Modus Schermweergave
1 Schijf herhalen

m SCHIJF
1 map herhalen

m 1 map
1 nummer
herhalen m 1 nummer
1 Schijf wil-
lekeurig m SCHIJF
1 map willekeurig

m 1 map

j8 Mapnummer:
Dit geeft het nummer van de map aan wan-
neer een CD met gecomprimeerde
audiobestanden is geladen.

CD-spelerbediening
Laden:

Plaats de CD in de sleuf met de kant van het eti-
ket naar boven gericht. De CD wordt automatisch
in de sleuf geleid en het afspelen begint.

Na het laden van de CD zal het CD-scherm op het
display verschijnen.

Inschakelen en afspelen:

De CD-modus kan geselecteerd worden op de
bronnenlijst of door op <MEDIA> te drukken ter-
wijl een CD geladen is om de CD af te spelen.

“Audiobron selecteren” (pagina 4-13)

“Hoofdknoppen voor audiosysteem”
(pagina 4-11)

Als het systeem uitgeschakeld werd toen er een
CD werd afgespeeld, zal een druk op <VOL/m >
de CD weer starten.

Nummer/map selecteren:

Tik op [Nr] of [Map] in het CD-menu en selecteer
het gewenste nummer of map uit de lijst.

Druk op <SEEK•TRACK> of kantel <m /OK> op
het stuurwiel even omhoog/omlaag om naar het
volgende of vorige nummer te gaan.
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Druk bij CD’s met gecomprimeerde audiobe-
standen op <TUNE•FOLDER> of kantel <m /OK>
op het stuurwiel en houd vast om naar de vol-
gende of vorige map te gaan.

“Hoofdknoppen voor audiosysteem” (pa-
gina 4-11)

Snel vooruitspoelen/terugspoelen:

Druk op <SEEK•TRACK> en houd vast om het
nummer voorruit of terug te spoelen. Laat
<SEEK•TRACK> los om weer op normale snelheid
af te spelen.

Afspeelmodus wijzigen:

Tik op [Afspeelmodus] of het afspeelmodus-
symbool ([m ] of [m ]) om de afspeelmodus
te selecteren.

CD zonder gecomprimeerde audiobestanden:

• 1 Schijf herhalen

• 1 nummer herhalen

• 1 Schijf willekeurig

CD met gecomprimeerde audiobestanden:

• 1 Schijf herhalen

• 1 map herhalen

• 1 nummer herhalen

• 1 Schijf willekeurig

• 1 map willekeurig

De CD uitwerpen:

Druk op <m > om een CD uit te werpen. Als de
CD wordt uitgeworpen maar niet uit de sleuf
gehaald wordt, zal het na een tijdje automatisch
weer in de speler geladen worden om de CD te
beschermen.

USB-GEHEUGENAPPARAAT

Een USB-geheugenapparaat
aansluiten

WAARSCHUWING:

Het USB-apparaat niet aansluiten, loskoppelen of ge-
bruiken tijdens het rijden. Dit kan afleiding veroorza-
ken. In geval van afleiding kunt u de controle over het
voertuig verliezen en een ongeval of ernstig letsel ver-
oorzaken.

LET OP:

• Steek het USB-apparaat niet met geweld in de
USB-ingang. Als u het USB-apparaat scheef of on-
dersteboven in de USB-ingang steekt kan de in-
gang beschadigd raken. Zorg dat het USB-appa-
raat correct wordt aangesloten op de USB-aanslui-
ting.

• Houd het dekseltje van de USB-ingang (indien
aanwezig) niet vast terwijl u het USB-apparaat uit
de USB-ingang trekt. De ingang en het dekseltje
zouden hierdoor beschadigd kunnen raken.

• Laat de USB-kabel niet slingeren op een plek waar
er per ongeluk aan getrokken kan worden. Door
aan de kabel te trekken kan de ingang beschadigd
raken.

Raadpleeg de informatie die door de fabrikant
ter beschikking is gesteld met betrekking tot het
juiste gebruik en onderhoud van het apparaat.

Er zitten twee USB-aansluitingen in het midden-
console.

“Media Hub” (pagina 2-6)

Wanneer compatibele opslagapparaten op de
ingang worden aangesloten, kunnen compati-
bele audiobestanden op de opslagapparaten
worden afgespeeld via het audiosysteem van de
auto.
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Het bedieningsscherm voor het
USB-apparaat
j1 [Bron]:

Raak aan om over te schakelen op het
scherm met de lijst met bronnen.

“Audiobron selecteren”
(pagina 4-13)

j2 Afspeeltijd:
De afspeeltijd van het nummer wordt
weergegeven.

j3 Nummerinformatie:
Nummerinformatie zoals de titel, naam van
de artiest en naam van de map wordt
getoond.

j4 Audiobronindicator:
Geeft aan welke van de twee USB-
geheugenapparaten geselecteerd is.

j5 [USB1]/[USB2]:
Raak aan om over te schakelen op een
ander aangesloten USB-geheugen-
apparaat.

j6 Foto van CD-hoesje (indien aanwezig):
Een foto van het CD-hoesje wordt getoond,
mits beschikbaar.

j7 Nummer van het liedje:
Dit geeft aan wat het nummer is van het
liedje en hoeveel liedjes er zijn.

j8 [m ]/[m ]:
Raak aan om het nummer af te spelen of te
pauzeren.

j9 USB-menu:
USB-menu-items worden getoond. Tik op
een pictogram om de lijst weer te geven of
de instelling te wijzigen.
- [Map/Nr]
- [Artiesten]
- [Albums]
- [Vorige lijst]
- [Afspeelmodus]

j10 Afspeelmodusindicator:
Geeft de huidige afspeelmodus aan. Raak
aan om van afspeelmodus te veranderen.

5GA0111XZ
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Modus Schermweergave
Alle nummers herhalen

m Alle
1 map herhalen

m 1 map
1 nummer herhalen

m 1 nummer
Alle willekeurig

m Alle
1 map willekeurig

m 1 map

j11 Mapnummer:
Geeft het nummer van de map, artiest, of
album aan, evenals het totaal aantal map-
pen/lijsten.

USB-geheugenapparaatbediening
Inschakelen en afspelen:

De modus voor het USB-geheugenapparaat kan
ook ingeschakeld worden via de lijst met audio-
bronnen en de balk met audiobronnen door mid-
del van bediening van het aanraakpaneel of
door op <MEDIA> te drukken.

“Audiobron selecteren” (pagina 4-13)

“Namen en functies van
audiobedieningsknoppen” (pagina 4-11)

Tik om af te spelen van een USB-geheugen-
apparaat op [m ] en om het USB-geheugen-
apparaat te pauzeren op [m ] op het USB-
bedieningsscherm.

Afspeellijst selecteren:

Selecteer een afspeellijst door een symbool aan
te raken in het USB-menu.

• Nummer (Lijst)

• Artiest (Lijst)

• Album (Lijst)

• Vorige lijst

Nummers/mappen overslaan:

Druk op <SEEK•TRACK> of kantel <m /OK> op
het stuurwiel even omhoog/omlaag om naar het
volgende of vorige nummer te gaan.

Om naar de volgende of vorige map te gaan, kan-
tel <m /OK> op het stuurwiel en houd vast.

Snel vooruitspoelen/terugspoelen:

Druk op <SEEK•TRACK> en houd vast om het
nummer voorruit of terug te spoelen. Laat los
om weer op normale snelheid af te spelen.

Afspeelmodus wijzigen:

Tik op [Afspeelmodus] op het onderdisplay om
de afspeelmodus te selecteren.

“Het bedieningsscherm voor het
USB-apparaat” (pagina 4-20)

INFO:

U kunt maar één van de twee aangesloten USB-
geheugenapparaten via het spraak-
herkenningssysteem bedienen.

IPOD

Een iPod aansluiten

WAARSCHUWING:

Een iPod nooit aansluiten, loskoppelen of bedienen
tijdens het rijden. Dit kan afleiding veroorzaken. In
geval van afleiding kunt u de controle over het voer-
tuig verliezen en een ongeval of ernstig letsel veroor-
zaken.

LET OP:

• Steek de iPod-kabel niet met geweld in de USB-in-
gang. Als u de iPod-kabel scheef of onderstebo-
ven in de USB-ingang steekt kan de ingang be-
schadigd raken. Zorg ervoor dat de iPod-kabel op
de juiste wijze op de USB-ingang is aangesloten.

• Houd het dekseltje van de USB-ingang (indien
aanwezig) niet vast terwijl u de iPod-kabel uit de
USB-ingang trekt. De ingang en het dekseltje zou-
den hierdoor beschadigd kunnen raken.

• Laat de iPod-kabel niet slingeren waardoor er per
ongeluk aan getrokken kan worden. Door aan de
kabel te trekken kan de ingang beschadigd raken.
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Raadpleeg de informatie die door de fabrikant
ter beschikking is gesteld met betrekking tot het
juiste gebruik en onderhoud van het apparaat.

Er zitten twee USB-aansluitingen (iPod) in het
middenconsole.

“Media Hub” (pagina 2-6)

De batterij van de iPod wordt opgeladen terwijl
het apparaat op de auto is aangesloten, mits de
iPod opladen via USB-aansluiting ondersteunt.

Afhankelijk van het model en de firmwareversie
van de iPod toont het display van de iPod bij vol-
tooien van de verbinding een INFINITI-scherm of
een Apparaat Aangesloten-scherm. Wanneer de
iPod is aangesloten op het audiosysteem van de
auto kan de muziekbibliotheek op de iPod al-
leen bediend worden met de bedieningen van
het audiosysteem van de auto.

Compatibiliteit:

Gemaakt voor

• iPod touch (5e generatie)

• iPod touch (4e generatie)

• iPod touch (3e generatie)

• iPod touch (2e generatie)

• iPod touch (1e generatie)

• iPod touch

• iPod met video

• iPod classic

• iPod nano (7e generatie)

• iPod nano (6e generatie)

• iPod nano (5e generatie)

• iPod nano (4e generatie)

• iPod nano (3e generatie)

• iPod nano (2e generatie)

• iPod nano (1e generatie)

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

INFO:

• De iPod touch reageert wellicht niet snel in som-
mige gevallen.

• Zorg dat de firmware van de iPod bijgewerkt is.

• De LightningTM-connector kan gebruikt worden
met iPhone 5, iPod touch (5e generatie), en iPod
nano (7e generatie).

De stekker met 30 pinnetjes kan gebruikt
worden met iPhone 4S, iPhone 4, iPhone

3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1e t/m
4e generatie), iPod classic, en iPod nano
(1e t/m 6e generatie).

USB kan gebruikt worden met iPhone 5S,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (1e t/m 5e generatie),
iPod classic, en iPod nano (1e t/m 7e genera-
tie).
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Het bedieningsscherm voor iPod
j1 Zoekcriteria-indicator:

Dit geeft de huidige zoekcriteria aan.

j2 [Bron]:
Raak aan om over te schakelen op het
scherm met de lijst met bronnen.

“Audiobron selecteren”
(pagina 4-13)

j3 Afspeeltijd:
De afspeeltijd van het nummer wordt
weergegeven.

j4 Nummerinformatie:
Nummerinformatie zoals de titel, naam van
de artiest en naam van het album wordt
getoond.

j5 Audiobronindicator:
Geeft aan dat de iPod momenteel is
geselecteerd uit de bronnen.

j6 Foto van CD-hoesje (indien aanwezig):
Een foto van het CD-hoesje wordt getoond,
mits beschikbaar.

j7 Nummer van het liedje:
Dit geeft aan wat het nummer is van het
liedje en hoeveel liedjes er zijn.

j8 Shufflemodusindicator:
Tik hierop om de shufflemodus te
veranderen.

Modus Schermweergave
Shuffle albums

m Albums
Alle nummers

m Nummers
Shuffle uit OFF

j9 [m ]/[m ]:
Raak aan om het nummer af te spelen of te
pauzeren.

j10 iPod-menu:
- [Vorige lijst]
- [Afspeellijst]
- [Artiesten]
- [Nummers]

5GA0051X
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- [Albums]
- [Genres]
- [Componisten]
- [Podcasts]
- [Audioboeken]
- [Shuffle]
- [Herhalen]

j11 Herhaalmodusindicator:
Raak aan om de herhaalmodus te
veranderen.

Modus Schermweergave
Alle nummers
herhalen m Alle
1 nummer
herhalen m 1 nummer
Herhalen uit OFF

iPod-bediening
Inschakelen en afspelen:

Zodra u de iPod-kabel in de stekkeringang
steekt wordt de iPod-modus ingeschakeld.

U kunt iPod ook selecteren via de lijst met audio-
bronnen en de bronbalk door dit item aan te ra-
ken of door op <MEDIA> te drukken.

“Audiobron selecteren” (pagina 4-13)

“Hoofdknoppen voor audiosysteem”
(pagina 4-11)

Om de iPod af te spelen of te pauzeren, raakt u
[Afspelen]/[Pauze] aan in het iPod-menu.

Zoekmethode selecteren:

In het iPod-menu wordt een lijst met
zoekmethodes getoond. Tik op en selecteer een
item om de iPod af te spelen op basis van uw
gewenste instellingen.

Snel vooruitspoelen/terugspoelen:

Druk op <SEEK•TRACK> en houd vast om het
nummer voorruit of terug te spoelen. Laat los
om het nummer weer op normale snelheid af te
spelen.

Afspeelmodus wijzigen:

Tik op [Shuffle] of [Herhalen] in het iPod-menu
om een afspeelmodus te selecteren.

Nummers overslaan:

Druk op <SEEK•TRACK> of kantel <m /OK> even
omhoog/omlaag om naar het volgende of vorige
nummer te gaan.

INFO:

Zelfs wanneer iPods of iPhones aangesloten zijn
op beide USB-aansluitingen zal het systeem
slechts één van beide aangesloten iPods of iP-
hones herkennen.

BLUETOOTH®-AUDIOSTREAMING
Uw voertuig is uitgerust met Bluetooth®-
audiostreaming.

Als u beschikt over een compatibel Bluetooth®-
apparaat met audiostreaming (A2DP-profiel),
kunt u een draadloze verbinding tot stand bren-
gen tussen het Bluetooth®-apparaat en het au-
diosysteem van het voertuig. Deze verbinding
biedt u de mogelijkheid te luisteren naar de au-
diobestanden op het Bluetooth®-apparaat via
de luidsprekers in uw auto. Bovendien kan de
basisbediening van het apparaat, zoals het af-
spelen en overslaan van audiobestanden, wel-
licht ook met gebruik van het AVRCP
Bluetooth®-profiel uitgevoerd worden. Niet alle
Bluetooth®-apparaten beschikken over het-
zelfde bedieningsniveau voor AVRCP. Raadpleeg
de handleiding van uw Bluetooth®-apparaat
voor meer details.

Een draadloos LAN (Wi-Fi) en de Bluetooth®-
functies maken gebruik van dezelfde frequen-
tieband (2,4 GHz). Als de functies van
Bluetooth® en het draadloos LAN-netwerk ge-
lijktijdig worden gebruikt kunnen er daardoor
problemen ontstaan, zoals het vertragen of ver-
breken van de verbinding en het veroorzaken
van ongewenst geluid. Het wordt aanbevolen
het draadloos LAN (Wi-Fi) uit te schakelen wan-
neer u de Bluetooth®-functies gebruikt.
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Bluetooth®-audiostreamingapparaat
aansluiten
Een Bluetooth®-audiostreamingapparaat moet
aangesloten worden op de auto voordat u het
gaat bedienen.

“Een Bluetooth®-apparaat koppelen”
(pagina 2-21)

Het bedieningsscherm voor
Bluetooth®-audiostreaming bekijken
j1 [Bron]:

Raak aan om over te schakelen op het
scherm met de lijst met bronnen.

“Audiobron selecteren”
(pagina 4-13)

j2 Nummerinformatie:
Nummerinformatie zoals de titel, naam van
de artiest en naam van de map wordt
getoond.

j3 Audiobronindicator:
Geeft aan dat Bluetooth®-audiostreaming
momenteel is geselecteerd uit de bronnen.

5GA0112XZ
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j4 Afspeeltijd:
De afspeeltijd van het nummer wordt
weergegeven.

j5 [Bediening]:
Tik hierop om het bedieningsscherm te
openen.

“Bedieningen voor
Bluetooth®-audiostreaming”
(pagina 4-28)

j6 Nummer van het liedje
Geeft het nummer van het liedje aan.

j7 Herhaalmodusindicator:
Raak aan om de herhaalmodus te
veranderen.

Modus Schermweergave
Alle nummers herhalen

m Alle
1 map herhalen

m 1 map
1 nummer herhalen

m 1 nummer
Herhalen uit

m UIT

j8 Bluetooth®-audiostreamingmenu:
- [Afspelen]
- [Pauze]
- [Map/Nr]
- [Herhalen]
- [Willekeurig]

j9 Willekeurige modusindicator:
Tik hierop om de willekeurige modus te
veranderen.

Modus Schermweergave
Alle willekeurig

m Alle
1 map willekeurig

m 1 map
Willekeurig uit

m UIT

INFO:

Afhankelijk van het audioapparaat dat is aange-
sloten op de auto kan het zijn dat
nummerinformatie niet weergegeven wordt.

Bediening van
Bluetooth®-audiostreaming
De mogelijkheid om te pauzeren, naar andere
nummers te springen, vooruit te spoelen, terug
te spoelen, willekeurig af te spelen en muziek te
herhalen kan verschillen per apparaat. Som-
mige of al deze functies worden wellicht niet on-
dersteund door elk apparaat.

INFO:

• Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth®-au-
diostreamingapparaat, kunnen de audiobedienin-
gen mogelijk niet uitgevoerd worden.

• Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth®-au-
diostreamingapparaat, kan mogelijk een zekere
vertragingstijd optreden alvorens de muziek be-
gint af te spelen.

Inschakelen en afspelen:

Het Bluetooth®-audiostreamingapparaat kan
geselecteerd worden op de lijst met audiobron-
nen door [Bron] aan te raken of op <MEDIA> te
drukken.

“Audiobron selecteren” (pagina 4-13)

“Hoofdknoppen voor audiosysteem”
(pagina 4-11)

Tik om het Bluetooth®-audiostreamingappa-
raat af te spelen op [Afspelen], en tik om afspe-
len te pauzeren op [Pauze] in het Bluetooth®-
audiostreamingmenu.

Map/nummer selecteren:

Raak [Map/Nr] aan om een map/nummer te se-
lecteren.

Afspeelmodus wijzigen:

Tik op [Herhalen] of [Willekeurig] in het Blue-
tooth®-audiostreamingmenu om de afspeel-
modus te wijzigen.

Snel vooruitspoelen/terugspoelen:

Druk op <SEEK•TRACK> en houd vast om het
nummer voorruit of terug te spoelen. Laat los
om het nummer weer op normale snelheid af te
spelen.
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Nummers/mappen overslaan:

Druk op <SEEK•TRACK> of kantel <m /OK> op
het stuurwiel even omhoog/omlaag om naar het
volgende of vorige nummer te gaan.

Om naar de volgende of vorige map te gaan, druk
op <TUNE•FOLDER> of kantel <m /OK> op het
stuurwiel en houd vast.

Bedieningen voor
Bluetooth®-audiostreaming
Tik op [Bediening] op het Bluetooth®-
audioscherm om het bedieningsscherm te ope-
nen.

[Apparaat
selecteren]

Raak aan om een ander
Bluetooth®-
audiostreamingapparaat te
selecteren uit een lijst met
opgeslagen Bluetooth®-ap-
paraten.

“Bluetooth®-instellingen”
(pagina 2-21)

[Apparaat
koppelen]

Raak aan om een nieuw
Bluetooth®-apparaat te
verbinden.

EXTRA (AUX) APPARATEN

Voorzorgsmaatregelen
In sommige landen kunnen nooit afbeeldingen
weergegeven worden in de auto vanwege regel-
geving die dat niet toelaat.

Extra apparaten aansluiten
De extra ingangen zijn te vinden in het midden-
consolevak.

“Media Hub” (pagina 2-6)

Op deze ingang is het mogelijk om een willekeu-
rige standaard analoge audiobron aan te slui-
ten, zoals een draagbare cassetterecorder, CD-
speler of MP3-speler.

Een DVD-speler kan op de extra video-ingang
worden aangesloten om films af te spelen.

INFO:

Steekeen stereo mini-plug van 3,5 mm (1/8 inch)
in de extra ingang. Als u gebruikt maakt van een
kabel met mono-plug, zal de audioweergave mo-
gelijk niet normaal verlopen.

Het AUX-bedieningsscherm

j1 [Bron]:
Raak aan om over te schakelen op het
scherm met de lijst met bronnen.

“Audiobron selecteren”
(pagina 4-13)

j2 Audiobronindicator:
Geeft aan dat een AUX-apparaat
momenteel is geselecteerd uit de bronnen.

j3 [Beeld AAN]/[Beeld UIT]:
Raak aan om beelden op het display aan of
uit te zetten. Deze optie kan niet bediend
worden tijdens het rijden.

j4 [Weergave-instellingen]:
Raak aan om de displayinstellingen aan te
passen op het bovendisplay.

Beschikbare instellingen

[Helderheid] Stel de helderheid van het
display in.

[Contrast] Stel het contrast van het
display in.

[Zwartniveau] Stel het zwartniveau van het
display in.

[Tint]* Stel de tint in.
[Kleur]* Regel de kleur van het display.
[Eerste instel-
lingen herstel-
len]

Brengt de scherminstellingen
terug naar de standaard-
waarde.

* Alleen beschikbaar voor gegevens die films
omvatten.

5GA0052XZ

4-28 Audiosysteem



Bediening van een AUX-apparaat
Inschakelen en afspelen:

Zet het AUX-apparaat aan.

Zodra een AUX-apparaat op het aansluitpunt
wordt aangesloten wordt de AUX-modus geacti-
veerd.

AUX kan geselecteerd worden uit de andere au-
diobronnen door [Bron] aan te raken of door op
<MEDIA> te drukken.

“Audiobron selecteren” (pagina 4-13)

“Hoofdknoppen voor audiosysteem”
(pagina 4-11)

INFO:

• Films worden getoond op het bovendisplay terwijl
audio-informatie op het onderdisplay wordt ge-
toond.

• AUX-instellingen kunnen gewijzigd worden.

“Audio-instellingen” (pagina 4-30)
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Audio-instellingen kunnen aangepast worden of audiofuncties kunnen aan- of uitgezet worden door middel van de volgende procedure.

Sommige van de instellingsitems worden niet weergegeven wanneer het audiosysteem uitgeschakeld is.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Audio].

De volgende instellingsitems zijn beschikbaar:

De beschikbaarheid van een item hangt af van het model en de specificaties.

• [Geluidsinstellingen]

Instellingsitems Handeling
[Bass]

Stel de toonkwaliteit en geluidsbalans van de luidsprekers in door op [+]/[-], [L]/[R] of [R]/[F] te tikken.
[Treble]
[Balans]
[Faden]:

[Bose®Centerpoint] Wanneer dit item wordt aangezet, wordt er een surroundweergave geproduceerd van een traditionele stereo-
opname. Zet dit item aan om Bose®Centerpoint te activeren en de effecten te veranderen met [Surround Vol.].

[Bose®AudioPilot]

Dit systeem regelt het volume en de geluidskwaliteit op basis van veranderingen in de snelheid van de auto en
achtergrondgeluiden die de microfoon oppikt. Het compenseert de ongewenste effecten van verschillende weg-
oppervlakken en de geluiden die veroorzaakt worden door open ramen. Zet dit item aan om Bose®AudioPilot te
activeren.

[Surround Vol.] Tik op [+]/[-] om het niveau van het Surround-effect in te stellen wanneer Bose®Centerpoint ingeschakeld is.

[Volume afh. v. snelheid] Hiermee wordt het volume automatisch aangepast aan de snelheid van de auto. Tik op [+]/[-] om het gevoeligheids-
niveau te veranderen.

[Driver’s Audio Stage]

Wanneer dit item wordt aangezet, zal de geluidskwaliteit op de plaats van de bestuurder beter zijn. De bestuurder
kan hierdoor genieten van een helderder en natuurlijker geluid, speciaal bedoeld voor de plaats van de bestuurder.
In hoeverre het effect van deze functie merkbaar is hangt af van het soort muziek dat wordt afgespeeld. Bij sommige
soorten muziek kan het moeilijk zijn om het effect van deze functie waar te nemen.

AUDIO-INSTELLINGEN
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• [Albumhoes]

Zet dit item aan om bestanden met afbeeldingen van het media-apparaat weer te geven. Als het media-apparaat geen afbeeldingen bevat, wordt er niets
weergegeven.

• [Uitzendmethode]

Kies voor de uitzendmethode uit [AUTO], [PAL] en [NTSC].

• [Radio-instellingen] (indien aanwezig)

Instellingsitems Handeling
[Onderbreking TA] Dit instellingsitem geldt zowel voor FM-radio als DAB-radio. Wanneer dit item wordt aangezet, zal de afspelende audiobron

onderbroken worden wanneer er verkeersinformatie (TA) ontvangen wordt.
[Onderbreking nieuws] Dit instellingsitem geldt zowel voor FM-radio als DAB-radio. Wanneer dit item wordt aangezet, zal de audiobron onderbroken

worden wanneer er een nieuwsuitzending (PTY) ontvangen wordt.
[DAB-DAB volgen] Dit instellingsitem geldt alleen voor DAB. Wanneer dit item wordt aangezet, zal het systeem zoeken naar en opnieuw afstemmen op

een alternatieve DAB-zender die dezelfde programma’s uitzendt met betere ontvangst.
[DAB-RDS-link] Dit instellingsitem geldt alleen voor DAB. Wanneer dit item is aangezet en het DAB-signaal is niet beschikbaar of het ontvangen

DAB-signaal neemt in sterkte af, zal het systeem zoeken naar en afstemmen op een alternatieve RDS-zender die dezelfde
programma’s uitzendt met betere ontvangst.

[Regio-instellingen] Dit instellingsitem geldt alleen voor DAB. Wanneer dit item wordt aangezet, zal het systeem onderbrekingen van een DAB-zender
alleen toestaan als het gaat om mededelingen met regionale informatie.

[L-band-instelling] Dit instellingsitem geldt alleen voor DAB. Wanneer dit item wordt aangezet, zal het systeem zoeken op zowel de L-frequentieband
en Frequentieband III, waardoor extra zoektijd nodig is. Zet dit item uit om de L-frequentieband buiten te sluiten tijdens het zoeken.

[AF] Dit instellingsitem geldt alleen voor FM. Wanneer dit item wordt aangezet, zal het systeem zoeken naar en afstemmen op een
alternatieve FM-zender die dezelfde programma’s uitzendt met betere ontvangst.

[REG (Regionale
radiozenders)]

Dit instellingsitem geldt alleen voor FM. Wanneer dit item wordt aangezet, zal het systeem zoeken naar en afstemmen op een
alternatieve FM-zender die dezelfde programma’s uitzendt met betere ontvangst binnen dezelfde regio. Zoeken en opnieuw afstem-
men wordt uitgevoerd onafhankelijk van de regio als dit item wordt uitgezet.
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• [AUX-instellingen]

Instellingsitems Handeling
[Weergave AUX-beeld] De beeldgrootte kan ingesteld worden op [Normaal], [Breed], en [Bioscoop].
[Volume-instelling] U kunt de volume-instelling instellen op [Laag], [Gemiddeld] en [Hoog].

INFO:

• De audiosysteeminstellingen kunnen gelinkt worden aan en in het geheugen opgeslagen worden van de Intelligent Key van de gebruiker.

“Volledig aanpasbare digitale omgeving (indien aanwezig)” (pagina 8-19)

• Beeldweergave kan aan-/uitgezet worden door op [Beeld AAN]/[Beeld UIT] rechtsboven op het scherm te tikken.

• De toetsen [Radio-instellingen], [AUX-instellingen] en [DVD-instellingen] worden alleen weergegeven wanneer de overeenkomstige audiobron wordt afgespeeld.
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CD’S

• Pak een schijf altijd vast bij de randen. Raak nooit
het oppervlak van de schijf aan. Buig de schijf niet.

• Doe CD’s altijd in hun doosje wanneer ze niet ge-
bruikt worden.

• Om een schijf te reinigen veegt u het oppervlak
vanuit het midden naar de rand schoon met een
schone, zachte doek. Veeg de schijf niet schoon
met een draaiende beweging.

Gebruik geen traditioneel schoonmaakmid-
del voor platen of alcohol voor industrieel
gebruik.

• De binnenste en buitenste rand van een nieuwe CD
kunnen ruw zijn. Verwijder de ruwe randen door
op de binnenste en buitenste randen te wrijven
met de zijkant van een pen of potlood, zoals aan-
gegeven.

USB-GEHEUGENAPPARAAT

• Raak het stekkerdeel van een USB-geheugen nooit
aan.

• Plaats geen zware voorwerpen op een USB-
geheugenapparaat.

• Bewaar een USB-geheugenapparaat niet op een
plaats met een zeer hoge luchtvochtigheid.

• Stel een USB-geheugenapparaat niet bloot aan di-
rect zonlicht.

• Mors geen vloeistoffen op een USB-geheugen-
apparaat.

Raadpleeg de handleiding van het USB-
geheugenapparaat voor details.

Deze applicatie of dit apparaat bevat software
van Gracenote, Inc. uit Emeryville, Californië
(“Gracenote”). De software van Gracenote (de
“Gracenote Software”) stelt deze applicatie in
staat om schijf- en/of bestandidentificatie uit te
voeren en informatie over de muziek te verwer-
ven, zoals over de naam, artiest, nummer en ti-
tel (“Gracenote Gegevens”), van online servers
of interne databases (samen de “Gracenote Ser-
vers”) en om andere functies uit te voeren. U
mag Gracenote Gegevens alleen gebruiken voor
de beoogde eindgebruikersfuncties van dit ap-
paraat of deze applicatie.

U gaat ermee akkoord de Gracenote Gegevens,
de Gracenote Software, en de Gracenote Servers
alleen te gebruiken voor persoonlijke doelein-
den en niet voor commerciële doeleinden. U
gaat ermee akkoord de Gracenote Software of
willekeurig welke Gracenote Gegevens niet door
te geven aan, kopiëren voor, overdragen op of
verzenden naar een derde. U GAAT ERMEE AK-
KOORD DE GRACENOTE GEGEVENS, DE GRACE-
NOTE SOFTWARE, OF DE GRACENOTE SERVERS
NIET TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN, BEHALVE
VOLGENS DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING
VERLEEND IN DIT DOCUMENT.

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve li-
centie voor gebruik van Gracenote Gegevens, de
Gracenote Software, en Gracenote Servers zal
vervallen als u deze beperkingen overtreedt.
Wanneer uw licentie vervalt, gaat u ermee ak-
koord al het gebruik van Gracenote Gegevens,

SAA0451Z

CD’S/USB-GEHEUGENS VERZORGEN EN
SCHOONMAKEN

GRACENOTE® LICENTIEOVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS
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de Gracenote Software, en Gracenote Servers
stop te zetten. Gracenote behoudt alle rechten
voor Gracenote Gegevens, de Gracenote Soft-
ware, en de Gracenote Servers, inclusief alle
eigendomsrechten. Gracenote zal onder geen
enkele omstandigheid aansprakelijk gehouden
kunnen worden voor enige betaling aan u voor
informatie die u levert. U gaat ermee akkoord
dat Gracenote, Inc. deze rechten mag uitoefe-
nen onder deze Overeenkomst tegen u onder
haar eigen naam.

De Gracenote dienst gebruikt een uniek identifi-
catiemiddel om zoekopdrachten te volgen voor
statistische doeleinden. Het doel van het wille-
keurig toegekende identificatienummer is om
de Gracenote dienst in staat te stellen om op-
drachten te tellen, zonder dat het iets te weten
komt over wie u bent. Raadpleeg voor verdere
informatie de website voor de Gracenote Privacy
Policy van de Gracenote dienst.

De Gracenote Software en elk onderdeel van de
Gracenote Gegevens worden onder licentie ge-
geven zoals u ze heeft ontvangen, op “AS IS”
basis. Gracenote verleent geen garanties, uit-
drukkelijk of geïmpliceerd, omtrent de nauw-
keurigheid van de Gracenote Gegevens van de
Gracenote Servers. Gracenote behoudt zich het
recht voor om gegevens te wissen van de Grace-
note Servers of om gegevenscategorieën te ver-
anderen om willekeurig welke reden die Grace-
note noodzakelijk acht. Er wordt geen garantie
verleend voor foutloosheid van Gracenote Soft-

ware of Gracenote Servers of voor ononderbro-
ken werking van Gracenote Software of Grace-
note Servers. Gracenote is niet verplicht om u te
voorzien van nieuwe, verbeterde of bijkomende
gegevenssoorten of -categorieën die Gracenote
in de toekomst ontwikkelt, en het staat Grace-
note te allen tijde vrij om haar online diensten
stop te zetten.

GRACENOTE DOET AFSTAND VAN ALLE GARAN-
TIES, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, INCLU-
SIEF, MAAR NIET UITSLUITEND, GEÏMPLICEERDE
GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GE-
SCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN
NIET-INBREUK. GRACENOTE STAAT NIET GARANT
VOOR DE RESULTATEN VERKREGEN VAN UW GE-
BRUIK VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF EEN
GRACENOTE SERVER. GRACENOTE ZAL IN GEEN
ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VOORT-
VLOEIENDE OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR
GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN.

© Gracenote, Inc. 2009
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WAARSCHUWING:

• Gebruik de telefoon alleen nadat u de auto hebt
stilgezet op een veilige plek. Indien u de telefoon
moet gebruiken tijdens het rijden, wees dan altijd
uiterst voorzichtig zodat uw volledige aandacht bij
het rijden blijft.

• Als u merkt dat het onmogelijk is om tijdens het
bellen al uw aandacht bij het rijden te houden,
stop dan op een veilige plaats voordat u doorgaat
met uw telefoongesprek.

LET OP:

Om te voorkomen dat de accu van de auto helemaal
ontlaadt, kunt u de telefoon het beste alleen gebrui-
ken als de motor of het hybride systeem aan staat.

Uw auto is uitgerust met het Bluetooth® hands-
free telefoonsysteem. Als u een verenigbare mo-
biele telefoon heeft met Bluetooth® kunt u een
draadloze verbinding tot stand brengen tussen
uw mobiele telefoon en de telefoonmodule in
het voertuig. Met de Bluetooth® draadloze tech-
nologie kunt u bellen of gebeld worden zonder
uw mobiele telefoon uit uw zak te hoeven halen.

Als de mobiele telefoon eenmaal verbonden is
met de telefoonmodule in het voertuig, hoeft
deze procedure niet opnieuw uitgevoerd te wor-
den. Uw telefoon wordt automatisch geselec-
teerd door de telefoonmodule in de auto, wan-

neer de startknop naar de ON-stand wordt ge-
drukt en de geselecteerde telefoon
ingeschakeld in de auto is.

U kunt tot 5 verschillende Bluetooth® mobiele
telefoons registreren in de telefoonmodule in de
auto. U kunt echter slechts met één mobiele te-
lefoon tegelijk bellen.

Het Spraakherkenningssysteem ondersteunt
spraakopdrachten, zodat u met uw stem een te-
lefoonnummer kunt draaien.

“10. INFINITI Spraakherkennings-
systeemSpraakherkenning”

Raadpleeg de volgende informatie voordat u het
Bluetooth® handsfree telefoonsysteem ge-
bruikt.

• Een draadloos LAN (Wi-Fi) en de Bluetooth®-func-
ties maken gebruik van dezelfde frequentieband
(2,4 GHz). Als de functies van Bluetooth® en het
draadloos LAN gelijktijdig worden gebruikt kun-
nen er daardoor problemen ontstaan, zoals het
vertragen of verstoren van de verbinding en het
veroorzaken van ongewenst geluid. Het wordt aan-
bevolen het draadloos LAN (Wi-Fi) uit te schakelen
wanneer u de Bluetooth®-functies gebruikt.

• Breng de draadloze verbinding tot stand tussen
een compatibele mobiele telefoon en de telefoon-
module in het voertuig voordat u het Bluetooth®
handsfree telefoonsysteem gebruikt.

• Voor Europa:

Sommige mobiele telefoons met Blue-
tooth® worden mogelijk niet herkend door
de telefoonmodule in de auto. Kijk op ww-
w.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html of
ga langs bij een INFINITI Center of erkend ga-
ragebedrijf met vragen over compatibiliteit
van bepaalde telefoons.

• Behalve Europa:

Sommige mobiele telefoons met Blue-
tooth® worden mogelijk niet herkend door
de telefoonmodule in de auto. Ga langs bij
een INFINIT Center of erkend garagebedrijf
als u vragen heeft over de compatibiliteit van
uw telefoon.

• Afhankelijk van het soort mobiele telefoon werken
berichtfuncties wellicht niet met dit systeem.

• Onder de volgende omstandigheden kunt u geen
handsfree telefoon gebruiken:

– Uw auto bevindt zich buiten het
dekkingsgebied van uw mobiele
telefoonaanbieder.

– Uw auto bevindt zich in een gebied waar
het moeilijk is om radiogolven te ontvan-
gen, zoals in een tunnel, in een onder-
grondse parkeergarage, achter een hoog
gebouw of in bergachtig gebied.

– Uw mobiele telefoon is geblokkeerd om
bellen door derden te voorkomen.

BLUETOOTH® HANDSFREE TELEFOONSYSTEEM
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• Wanneer de ontvangstomstandigheden niet ide-
aal zijn of de omgeving te lawaaiig is, kan het
moeilijk zijn om de stem van de andere persoon
goed te horen tijdens een telefoongesprek.

• Het systeem kan wellicht geen oproepen ontvan-
gen direct nadat het systeem is aangezet.

• Leg de mobiele telefoon niet op een plek die om-
geven is door metaal of ver weg is van de telefoon-
module in de auto, om verslechtering van de ge-
luidskwaliteit en onderbreking van de draadloze
verbinding te voorkomen.

• Zolang een mobiele telefoon verbonden is via een
Bluetooth® draadloze verbinding, kan de batterij
van de mobiele telefoon sneller dan gewoonlijk
ontladen.

• Vraag als u denkt dat het Bluetooth® handsfree
telefoonsysteem niet goed werkt een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf om hulp.

• Sommige mobiele telefoons of andere apparaten
kunnen mogelijk storing veroorzaken of een zoe-
mend geluid uit de luidsprekers van het audiosys-
teem. Door het apparaat neer te leggen op een an-
dere plaats kan het geluid mogelijk minder worden
of verdwijnen.

• Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon
voor informatie over de specifieke procedure voor
het verbinden van de telefoon, het opladen van de
batterij, en de antenne van de mobiele telefoon,
enz.

• De weergave van de antenne op het beeldscherm
komt mogelijk niet overeen met de antenne-
weergave op sommige mobiele telefoons.

• De weergave van de batterij op het beeldscherm
komt mogelijk niet overeen met de aanduiding van
batterijlading op sommige mobiele telefoons.

• Houd het interieur van de auto zo stil mogelijk om
de stem van de persoon die u belt zo goed moge-
lijk te horen en om de echo te beperken.

• Als het geluid tijdens een gesprek onduidelijk is,
kunt u het volume van inkomende en uitgaande
oproepen aanpassen om het geluid te verbeteren.

• De microfoon zit bij het kaartleeslampje.

TELEFOON

Verbinding maken met het
Bluetooth® handsfree
telefoonsysteem
Voordat u via het systeem kunt communiceren
moet de mobiele telefoon eerst verbonden wor-
den met het Bluetooth® handsfree telefoon-
systeem. Er kunnen maximaal 5 mobiele tele-
foons met het systeem verbonden worden.

“Een Bluetooth®-apparaat koppelen”
(pagina 2-21)

Telefoonselectie
Selecteer één van de verbonden telefoons om te
gebruiken.

1. Druk op <MENU> en tik op [Telefoon], en dan
op [Selecteer telefoon]. Er wordt een lijst met
aangesloten mobiele telefoons weergege-
ven.

2. Tik op één van de verbonden telefoons op de
lijst.

3. Wanneer selectie van het apparaat gelukt is,
zal er een bericht op het onderste
touchscreen (onderdisplay) getoond worden
ter bevestiging dat de mobiele telefoon ge-
selecteerd is.

Bellen

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

2. Selecteer een van de volgende methodes om
te bellen.

5GH0187XZ

Bovenste touchscreen (bovendisplay)
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Beschikbare methodes

• [Favorieten]:

Selecteer een telefoonnummer van een
lijst met nummers die u persoonlijk gese-
lecteerd heeft.

• [Oproepoverzicht]:

Selecteer telefoonnummers van de lijst
met recentelijke gesprekken.

• [Telefoonboek]

Selecteer een telefoonnummer uit het
agenda.

De telefoonnummers moeten vanuit het
telefoonboek op de mobiele telefoon ge-
kopieerd zijn naar de agenda van het sys-
teem voordat deze methode gebruikt kan
worden.

“Telefooninstellingen”
(pagina 5-8)

• [Bel nummer]:

Voer handmatig het telefoonnummer in
met gebruik van het toetsenblok dat op
het scherm wordt weergegeven. Tik op
[m ] om het nummer te bellen.

“Letters en nummers invoeren”
(pagina 2-10)

3. Het nummer wordt gebeld en het scherm zal
overgaan op het gesprekscherm.

Een oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt zal er een mel-
ding verschijnen op het bovenste touchscreen
(bovendisplay) en er zal een beltoon klinken.

Opnemen:

Gebruik één van de volgende handelingen om
op te nemen wanneer u gebeld wordt.

• Druk op <m > op het stuurwiel.

• Tik op [Opnemen].

Een oproep weigeren:

Om een oproep te verwerpen tikt u op [Verwer-
pen].

Een oproep ontvangen tijdens een gesprek met
iemand anders:

Wanneer er een oproep binnenkomt wanneer u
iemand anders aan de lijn heeft, verschijnt er op
het bovendisplay een melding die u attent maakt
op dit inkomende gesprek.

Beschikbare items

Beschik-
bare
items

Handeling

[Opne-
men]

Neem de tweede oproep aan en zet
de eerste in de wacht.

[Verwer-
pen]

Verwerp de tweede oproep en houd
de eerst aan de lijn.

5GF0032XZ

5GF0033XZ
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Tijdens een oproep

Er zijn verschillende opties beschikbaar tijdens
een telefoongesprek. Selecteer één van de vol-
gende weergegeven opties indien noodzakelijk.

Beschikbare items

5GF0029XZ

Beschikbare items Handeling
[Oproep doorsch.]* Beantwoord een andere inkomende oproep. De persoon waar u op dat moment

mee belt wordt in de wacht gezet. Druk nogmaals in om terug te keren naar de
persoon die u in de wacht heeft gezet.

[Ophangen] Hiermee wordt het huidige gesprek beëindigd en wordt u verbonden met de
persoon die in de wacht staat.

[Dempen]/[Dempen
uit]

Wanneer dempen aan staat, is uw stem niet hoorbaar voor de persoon die u aan
de lijn heeft.

[In de wacht]** Zet het gesprek in de wacht.
[Geluidssignaal] Zend met behulp van de aanraaktoon cijfers (toonsignalen) naar de verbonden

partij voor het gebruik van diensten zoals voicemail.
[Handset] De oproep doorschakelen naar de mobiele telefoon.
[Alles beëindigen]* Beëindig alle gesprekken, inclusief de gesprekken die in de wacht staan.

*: Beschikbaar wanneer meerdere lijnen verbonden zijn.

**: Beschikbaar wanneer één enkele lijn verbonden is.

INFO:

• Druk om het volume van de stem van de beller te verhogen of verlagen op <-m +> op het stuurwiel of draai
aan <VOL/m > op de hoofdknop van het audiosysteem tijdens het gesprek.

• Tik op [Dempen] als u niet wilt dat de persoon die u aan de lijnt heeft u hoort.

• Modellen met navigatiesysteem:

Druk tijdens een oproep op <MAP/VOICE> op de INFINITI-controller om de kaart of het menu-
scherm weer te geven. Druk op <m > op het stuurwiel om het telefoonscherm weer te tonen.

Modellen zonder navigatiesysteem:

Druk tijdens een oproep op <DISP> op de INFINITI-controller om de klok te tonen. Druk op <m >
op het stuurwiel om het telefoonscherm weer te tonen.
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HANDSFREE BERICHTEN VERZENDEN
Afhankelijk van het apparaat dat op de auto is
aangesloten worden sommige items mogelijk
niet weergegeven.

WAARSCHUWING:

• De wetgeving in sommige rechtsgebieden kan mo-
gelijk het gebruik van sommige applicaties en
functies beperken, zoals sociale netwerken en
tekstberichten.

• De wetgeving in sommige rechtsgebieden beperkt
mogelijk het gebruik van “Text-to-Speech” (tekst
naar spraak). Controleer de plaatselijke regelge-
ving voordat u deze functie gebruikt.

• Gebruik de functie voor tekstberichten nadat u de
auto op een veilige plek geparkeerd heeft. Als het
nodig mocht zijn deze functie te gebruiken tijdens
het rijden, wees dan altijd uiterst voorzichtig zo-
dat al uw aandacht bij het rijden blijft.

LET OP:

• Deze functie zal zijn uitgeschakeld als het aange-
sloten apparaat het Message Access Profile (MAP)
niet ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van
uw telefoon voor details en instructies.

• De wetgeving in sommige rechtsgebieden beperkt
mogelijk het gebruik van “Text-to-Speech” (tekst
naar spraak). Controleer de plaatselijke regelge-
ving voordat u deze functie gebruikt.

INFO:

Afhankelijk van het soort telefoon dat gebruikt
wordt, kan het nodig zijn om een instelling te
maken op de telefoon. Raadpleeg de handlei-
ding van uw telefoon voor details en instructies.

De berichtenfunctie werkt wellicht niet met som-
mige soorten telefoons.

Met de berichtenfunctie kunt u berichten sturen
en ontvangen via het interface in de auto.

Een bericht ontvangen

Wanneer de mobiele telefoon die op het systeem
in de auto is aangesloten een bericht ontvangt,
zal er een melding op het bovendisplay
verschijnt, vergezeld van een geluidssignaal.

Tik om het bericht te lezen op [Controleer nu].
Tik op [Later] om het bericht later te lezen.

Lijst met ontvangen berichten
weergeven

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Tik op [Bericht].

3. Tik op een item op de lijst om het bericht te
lezen of een bericht terug te sturen.

INFO:

Er kunnen maximaal 20 berichten op de lijst ge-
toond worden.5GF0038XZ

5GF0040XZ
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Scherm met ontvangen berichten

Als u op [Controleer nu] tikt op het scherm met
de melding van een nieuw bericht of een bericht
selecteert van de lijst zullen de details van het
ontvangen bericht op het onderdisplay getoond
worden.

Beschikbare handelingen:

• [Volgende]:

Tik hierop om het volgende bericht te lezen.

• [Vorige]:

Tik hierop om het vorige bericht te lezen.

• [Antwoorden]:

U kunt een antwoordsjabloon selecteren.

“Een bericht versturen” (pagina 5-7)

• [Bellen]:

Als de verzender van het bericht in het tele-
foonboek staat, kunt u op dit menu tikken
om de verzender te bellen.

• [Afspelen]/[Stoppen]:

Tik op [Afspelen] om het handsfree telefoon-
systeem het ontvangen bericht voor te laten
lezen. Tik op [Stoppen] om het voorlezen te
stoppen.

• [Sjabloon toev.]:

Het ontvangen bericht kan aan het sjabloon
worden toegevoegd (tekstlijst).

INFO:

• Het volgende of vorige bericht zal worden voorge-
lezen als tijdens het lezen van de ontvangen sms
<m > of <▼> op het stuurwiel wordt ingedrukt.

• Nadat het bericht is voorgelezen, verschijnt er een
melding en kunt u een handeling selecteren.

[Antwoorden] Maak een bericht om terug te
sturen.

“Een bericht versturen”
(pagina 5-7)

[Volgende] Laat het systeem het volgende
bericht voorlezen.

• Als de naam en het adres van de verzender in het
Telefoonboek staan, zal de naam van de verzender
getoond worden als verzenderinformatie op het
scherm.

Een bericht versturen

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Tik op [E-mail].

3. Tik op [Bericht opstellen].

De volgende items zijn beschikbaar.

5GF0039XZ

Onderdisplay

5GF0003XZ
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TELEFOON- EN BERICHTINSTELLINGEN

Telefooninstellingen
Het Bluetooth® handsfree telefoonsysteem kan
in detail ingesteld worden volgens de voorkeu-
ren van de gebruiker.

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

2. Tik op [Telefoon/e-mail].

3. Tik op [Telefooninstellingen].

De volgende instellingsitems voor de telefoon
zijn beschikbaar.

Beschikbaar item Handeling

[Naar]
[Keypad] Type het adres van de ontvanger in met het keypad. Tik op

[OK] om het adres te bevestigen.

[Agenda] Selecteer een ontvanger uit de agenda en tik op [OK] om te
bevestigen.

[Standaardtekst]

Selecteer uit de
lijst

Selecteer een item van de lijst met berichten. De
geselecteerde tekst zal aan het te versturen bericht worden
toegevoegd.

[Sjabloon toev.]
Selecteer een item in het bericht om te bewerken. Gebruik
het keypad om tekst te bewerken en tik op [OK] om het
opstellen te voltooien.

[Verstuur] Tik hierop om het bericht te versturen.
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Instellingen voor inkomende gesprekken:

Instellingsitem Handeling
[Beltoon] Selecteer een soort beltoon.

Instellingen voor Telefoonboek/Favorieten:

Instellingsitem Handeling

[Telefoonboek-
instellingen con-
figureren]

[Instellingen automatische
overdracht]

[Autom. download
telefoonboek]

Zet automatisch downloaden van het telefoonboek van de mobiele telefoon aan/uit.

[Recente oproepen
downloaden]

Zet automatisch downloaden van de lijst met recente oproepen van de mobiele telefoon
aan/uit.

[Handmatige telefoonboekoverdracht] Handmatige overdracht van informatie van het telefoonboek van de mobiele telefoon.

[Telefoonboek verwijderen] Om één item te wissen, selecteert u dit item op de lijst. Tik op [Alles wissen] om alle items te
wissen. Tik om meerdere items te wissen op [Meerv. selectie].

[Instellingen
favorieten]

[Favorieten wissen] Om één item te wissen, selecteert u dit item op de lijst. Tik op [Alles wissen] om alle items te
wissen. Tik om meerdere items te wissen op [Meerv. selectie].

[Favoriet toev.] [Van uitgaande oproepen] Selecteer items uit de lijst met uitgaande oproepen van het systeem in de auto om toe te
voegen aan de favorieten.

[Van inkomende oproepen] Selecteer items uit de lijst met gemiste oproepen van het systeem in de auto om toe te
voegen aan de favorieten.

[Van gemiste oproepen] Selecteer items uit de lijst met gemiste oproepen van het systeem in de auto om toe te
voegen aan de favorieten.

[Recente oproepen
wissen]

[Overzicht uitgaande oproepen wissen] Om één item te wissen, selecteert u dit item op de lijst. Tik op [Alles wissen] om alle items te
wissen. Tik om meerdere items te wissen op [Meerv. selectie].

[Wis overzicht inkomende oproepen]

[Wis overzicht gemiste oproepen]

[Overzicht alle oproepen wissen]

Het volume van de beltoon, inkomende oproepen en uitgaande oproepen kan ook ingesteld worden.

“Volume-instellingen” (pagina 2-18)
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Mailinstellingen
Er kunnen verscheidene instellingen gewijzigd
worden op het scherm voor Mailinstellingen.

1. Druk op <MENU> op het stuurwiel.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Telefoon/e-mail].

4. Tik op [Mailinstellingen].

De volgende mailinstellingsopties zijn beschikbaar.

Telefoonboek

Informatie in het telefoonboek op mobiele tele-
foons kan gedownload worden.

“Telefoon- en Berichtinstellingen” (pa-
gina 5-8)

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

2. Tik op [Agenda] en selecteer van de lijst.

Deze kunt u bekijken op het onderdisplay en ge-
bruiken om te bellen of berichten te versturen.

Instellingsitem Handeling
[Downloadinstellingen
bericht]

De overdrachtsfunctie kan aan- of uitgezet worden. Wanneer de
overdrachtsfunctie aan staat, wordt het telefoonboek van de mobiele
telefoon automatisch gedownload op het handsfree berichtensysteem bij
verbinding.

[Verzendpogingen] Het aantal nieuwe pogingen om een bericht te versturen nadat versturen
mislukt is kan worden ingesteld tussen 0 en 3.

[Waarsch. nieuw bericht] U kunt het soort geluidssignaal bij melding van een nieuw bericht
selecteren.

[Sms-antwoorden
bewerken]

De sjabloon (tekst om te selecteren wanneer een uitgaand bericht
opgesteld wordt) kan bewerkt worden.

5GF0031XZ
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Favorieten

Er kunnen maximaal 40 telefoonnummers van
een mobiele telefoon op de lijst met favoriete
nummers gezet worden.

Deze kunt u bekijken op het onderdisplay en ge-
bruiken om te bellen of berichten te versturen.

Spraaklabel:

U kunt een specifiek spraaklabel opnemen voor
telefoonnummers op de lijst met favorieten en

dit spraaklabel kan gebruikt worden om een
nummer te bellen door het spraaklabel uit te
spreken.

5GF0034XZ

5GF0023XZ
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1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Tik op [Favorieten].

3. Selecteer een item van de lijst.

4. Tik op [Spraaklabel].

Beschikbare items Handeling
[Register] Tik hierop om een spraaklabel op te nemen voor het telefoonnum-

mer.
[Opnieuw registreren] Tik hierop om het spraaklabel opnieuw op te nemen.
[Afspelen] Speel het opgenomen spraaklabel af.
[Wissen] Tik hierop om het spraaklabel te wissen.
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BLUETOOTH®-INFORMATIE

U kunt informatie over het aangesloten Bluetooth®-apparaat bekijken.

1. Druk op <MENU> op het stuurwiel.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Bluetooth].

4. Tik op [Info Bluetooth-apparaat].

De volgende items zijn beschikbaar.

Beschikbaar item Handeling
[App.naam] De naam van het aangesloten Bluetooth®-apparaat wordt getoond. Tik op

[App.naam] om het toetsenbordscherm weer te geven om tekst te kunnen
invoeren.

[PIN-code] De toegangscode van het aangesloten Bluetooth®-apparaat wordt getoond.
Tik op [PIN-code] om het toetsenbordscherm te tonen.

Adres van het apparaat Het adres van het aangesloten Bluetooth®-apparaat wordt getoond.

Handsfree telefoon 5-13



MEMO
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De wetgeving in sommige rechtsgebieden kan
mogelijk het gebruik van sommige applicaties
en functies beperken, zoals sociale netwerken
en tekstberichten. Controleer de plaatselijke re-
gelgeving inzake eventuele vereisten.

Infiniti InTouch biedt vanuit uw auto toegang tot
twee soorten applicaties: Voertuig Apps en Mo-
biele Apps (indien aanwezig). Voertuig Apps
kunnen gedownload worden via de App Garage
op het menuscherm. Met Mobiele Apps (indien
aanwezig) bedoelen we een beperkte selectie
populaire, op smartphone gebaseerde apps die
zijn aangepast voor gebruik in de auto. De Mo-
biele Apps (indien aanwezig) zijn bereikbaar
door een compatibele smartphone te verbinden
met de auto.

Het systeem maakt het mogelijkom nieuwe apps
te downloaden, bestaande apps te updaten en
bestaande apps te verwijderen op dezelfde ma-
nier als dat gebeurt met een smartphone-
besturingssysteem.

Sommige reeds geïnstalleerde Voertuig Apps
kunnen direct gebruikt worden zonder dat u daar
eerst iets voor hoeft te doen. Het is echter wel
nodig om een compatibele smartphone te ver-
binden met de auto om de Voertuig Apps te kun-
nen updaten of de Mobiele Apps (indien aanwe-
zig) te kunnen gebruiken.

Het gebruik van apps is alleen gegarandeerd
voor smartphones die getest zijn met en goed-
gekeurd zijn voor gebruik met Infiniti InTouch

Apps. Momenteel worden alleen iPhone- en
Android-apparaten ondersteund. Smartphones
met Android moeten Bluetooth® en SPP (Serial
Port Profile) ondersteunen.

In sommige landen of regio’s zijn Mobiele Apps
(indien aanwezig) en sommige Voertuig Apps
niet beschikbaar.

Gebruik met een iPhone:

Om Infiniti InTouch Apps met uw iPhone te ge-
bruiken moet de iPhone aangesloten worden via
een USB-kabel. Als een extra iPhone met kabel
wordt aangesloten terwijl een andere iPod al via
een kabel wordt gebruikt, zal de dienst niet be-
schikbaar zijn. Om de dienst te kunnen gebrui-
ken moet eerst de iPod-kabel uit de USB-ingang
gehaald worden.

“Media Hub” (pagina 2-6)

Gebruik met een Android-smartphone:

Om Infiniti InTouch Apps met uw Android-smart-
phone te gebruiken moet het apparaat verbon-
den zijn via Bluetooth® en geregistreerd zijn als
een handsfree-apparaat.

“Een Bluetooth®-apparaat koppelen”
(pagina 2-21)

Een compatibele smartphone is nodig om de
Mobiele Apps (indien aanwezig) te gebruiken of
om toegang te krijgen tot aangesloten functies
van bepaalde Voertuig Apps.

Voor Europa:

Sommige mobiele telefoons met Bluetooth®
worden mogelijk niet herkend door de telefoon-
module in de auto. Raadpleeg een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf of bezoek het
INFINITI eigenaarsportaal voor informatie over
de compatibiliteit van een telefoon.

“Bluetooth® handsfree
telefoonsysteem” (pagina 5-2)

Behalve Europa:

Sommige mobiele telefoons met Bluetooth®
worden mogelijk niet herkend door de telefoon-
module in de auto. Raadpleeg het INFINITI
eigenaarsportaal (indien aanwezig) of ga langs
bij een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf voor informatie over de compatibiliteit van
een telefoon.

LET OP:

• Om Mobiele Apps (indien aanwezig) te gebruiken,
moet de Infiniti InTouch Mobile App geïnstalleerd
zijn en actief zijn op de compatibele smartphone.
Deze App kan gedownload worden via de App
Store.

• Mobiele Apps (indien aanwezig) vereisen tevens
een actief abonnement en een geldig account op
het INFINITI eigenaarsportaal.

OVERZICHT VAN INFINITI INTOUCH APPS
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• Communicatiekosten kunnen in rekening ge-
bracht worden afhankelijk van het contract dat is
afgesloten tussen de gebruiker en de aanbieder
van mobiele telefonie.

• Sommige apps vereisen afzonderlijke aanmelding
voordat u deze dienst kunt gebruiken.

• Het kan zijn dat het systeem niet alle functies van
de apps die op uw smartphone geïnstalleerd zijn
ondersteunt. Bovendien kan de inhoud van
applicatiediensten gewijzigd of beëindigd worden
afhankelijk van het beleid van de aanbieder van
de diensten.

• Als de smartphone zich buiten het bereik van het
mobiele netwerk bevindt, kunnen sommige func-
ties niet gebruikt worden.

• Tijdens het rijden worden sommige handelingen
beperkt om te voorkomen dat de bestuurder wordt
afgeleid. Kijk zo min mogelijk op het display tij-
dens het rijden.

• Wis alle gegevens van apps (E-mails, enz.) die zijn
opgeslagen in het systeem in de auto voordat u de
auto verkoopt. U wordt tevens aangeraden om uw
INFINITI-klantencentrum te laten weten dat u uw
auto doorverkoopt.

• Sommige applicatiediensten zijn wellicht aan ver-
andering onderhevig of kunnen zonder vooraf-
gaande kennisgeving opgeheven worden.

OPMERKING:

Om Apps te gebruiken op modellen zonder navigatie-
systeem, moet eerst de kalender ingesteld worden op
het klokinstellingenscherm.

“Klokinstellingen” (pagina 2-20)

HOOFDBEDIENING
Druk op <MENU> om het menuscherm te openen

Tik op het symbool voor de gewenste applicatie.
De geselecteerde applicatie wordt nu opgestart.

• De applicaties op het menuscherm en de volgorde
daarvan kan aan uw voorkeur aangepast worden.

“Instellingenscherm voor de App Garage”
(pagina 6-5)

• Sommige applicaties kunnen ingesteld worden om
automatisch op te starten zodra de contact-
schakelaar aangezet wordt.

Voertuig Apps zijn unieke applicaties die zijn
ontwikkeld door INFINITI en die gedownload en
op het systeem in de auto geïnstalleerd kunnen
worden.

INFO:

De Infiniti InTouch Mobile App moet geïnstal-
leerd en actief zijn op de compatibele smart-
phone om updates te kunnen downloaden of
Voertuig Apps te kunnen gebruiken die een
netwerkverbinding nodig hebben

“Gebruikersnaam en wachtwoord
aanvragen” (pagina 6-9).

APP GARAGE-SCHERM

Druk op <MENU> en tik op [App Garage].

Beschikbare instellingen

• [Apps Manager van het voertuig] (indien aanwe-
zig)

5GD0012XZ

APPLICATIES GEBRUIKEN VOERTUIG APPS
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Installeer, verwijder en update de Voertuig
Apps-applicatie.

• [App Garage-instellingen]

Selecteer de symbolen die u op het menu-
scherm wilt weergeven en maak instellingen
voor automatisch opstarten en netwerk-
verbinding.

• Lijst met beschikbare applicaties

Toon de gedownloade Voertuig Apps en de
geselecteerde Mobiele Apps (indien aanwe-
zig).
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Instellingenscherm voor de App Garage

Instellingen voor applicaties kunnen ingesteld worden op het instellingenscherm voor de App Garage.

1. Druk op <MENU> en tik op [App Garage].

2. Tik op [App Garage-instellingen].

Menu-item Handeling
[Alle Apps] Toon alle applicaties. Selecteer een applicatie van de lijst om andere specifieke

instellingen van een applicatie in te stellen.
[Lopende apps] Lijst met applicaties Toon alle lopende applicaties. Selecteer een applicatie op de lijst om informatie

over deze applicatie te zien of om de applicatie te stoppen.
[Alles stoppen] Stop alle lopende applicaties.

[Instellingen van menupictogram] Lijst met applicaties Toon of verberg het applicatiesysteem op het menuscherm.
[Alles wissen] Wis alle applicatiesymbolen op het menuscherm.

[Auto startinstelling] Schakel deze instelling in om de applicatie automatisch op te starten wanneer
het contact van de auto wordt aangezet.

[Systeeminformatie] Toon systeeminformatie.
[Apps via USB installeren] Installeer een applicatie van het INFINITI eigenaarsportaal via USB.
[Automatische verbinding] (indien aanwezig) Stel het verbindingsinterval in. De Voertuig Apps Manager (indien aanwezig)

maakt regelmatig verbinding met de server om bijgewerkte informatie te
ontvangen (zoals het nagaan of er applicatie-updates beschikbaar zijn).

[Netwerkmededeling] (indien aanwezig) Als Netwerkmededeling op aan staat, wordt er een popupbericht getoond wan-
neer een netwerkverbinding tot stand is gebracht.

[Mededeling van inst.] (indien aanwezig) Als de Mededeling van installatie op aan staat, wordt er een popupbericht
getoond wanneer een nieuwe applicatie is geïnstalleerd.

[Fabrieksinstellingen terugzetten] Wis gedownloade of opgeslagen applicatiegegevens.
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OPMERKING:

• Als de Auto startinstelling is aangezet, kunnen an-
dere bestuurders van uw auto sommige applica-
ties wellicht ook gebruiken.

• Afhankelijk van het soort applicatie, kan het zijn
dat sommige applicaties niet worden weergege-
ven bij [Lopende apps], ook al zijn ze wel actief.

• Wanneer [Netwerkmededeling] (indien aanwezig)
uit staat, worden sommige apps automatisch op-
gestart, wat betekent dat er met het netwerk ge-
communiceerd wordt en er dus communicatie-
kosten berekend worden.

• De Auto startinstelling is wellicht niet beschikbaar
voor sommige applicaties.

VOERTUIG APPS MANAGER (indien
aanwezig)
Op dit scherm kunt u Voertuig Apps updaten,
verwijderen en installeren.

1. Druk op <MENU> en tik op [App Garage].

2. Tik op [Apps Manager van het voertuig].

Beschikbare instellingsitems

• [Alle Apps]

Toon alle Voertuig Apps. U kunt kiezen om
applicatie-informatie te zien of om applica-
ties te updaten, installeren of verwijderen.

• [Mijn apps]

Toon alle geïnstalleerde Voertuig Apps. U
kunt kiezen om applicatie-informatie te zien
of om applicaties te updaten of verwijderen.

• [Nieuwe releases] (indien aanwezig)

Toon nieuwe releases van Voertuig Apps. U
kunt een item selecteren om applicatie-in-
formatie te bekijken.

INFO:

Om het scherm met de applicatielijst of de scher-
men voor installeren en updaten weer te geven
met [Apps Manager van het voertuig], is verbin-
ding via een smartphone nodig om communica-
tie tot stand te brengen.

5GD0004XZ
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BELANGRIJKSTE APPS BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET DIT SYSTEEM

De belangrijkste apps die momenteel beschikbaar zijn voor Infiniti InTouch worden hier kort besproken.

Let er wel op dat alle applicaties onderhevig zijn aan updates en wijzigingen.

Apps Beschrijvingen
[Onderhoudsbericht] Onderhoudsinformatie, zoals over olieverversing en voertuiginspecties in het verleden, enz. kan

worden opgeslagen in [Onderhoudsbericht]. U kunt deze onderhoudspunten op uw gemak in de auto
bekijken.

[Kalender]* (indien aanwezig) U kunt uw dagschema bekijken. Het schema in [Kalender] werkt met webgebaseerde diensten.
[E-mail]* (indien aanwezig) U heeft ook toegang tot uw E-mailaccount via het voertuigsysteem. U wordt dan gewaarschuwd wan-

neer er een nieuw bericht binnenkomt. Deze applicatie werkt met webgebaseerde diensten.
[Kompas]
(modellen met navigatiesysteem)

De huidige rijrichting van de auto wordt getoond in verschillende soorten thema’s (skins).
Als er geen GPS-positie-informatie beschikbaar is, kan deze applicatie geen nauwkeurige informatie
geven.

[Klok] [Klok] toont de huidige tijd in verschillende ontwerpen.
Mobiele Apps (indien aanwezig) Veel populaire apps die u normaliter gebruikt op uw smartphone kunt u ook in uw auto gebruiken.

Nadat u zich heeft aangemeld voor een abonnement op “Infiniti InTouch App” kunt u deze
applicaties gebruiken via het display in de auto.
Applicaties zoals Facebook, enz.

*: Hiervoor moet eerst een account aangemaakt worden. Om [Kalender], [E-mail] en Mobiele Apps (indien aanwezig) te kunnen gebruiken, moet Infiniti
InTouch Mobile App op uw smartphone gedownload zijn.
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WAARSCHUWING:

Kijk tijdens het rijden slechts kort naar het display-
scherm. Houd uw blik altijd op de weg. Onoplettend-
heid tijdens het rijden kan leiden tot een botsing met
ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg.

INFO:

Wanneer informatie van uw e-mail en agenda
wordt getoond op het display in de auto regelt
het systeem het display op basis van profielen
die in de auto zijn opgeslagen (gebruikersnaam
en wachtwoord). Gebruikers moeten daarom
een profiel aanmaken om e-mail en agenda te
kunnen gebruiken.

BELANGRIJK:

Het is mogelijk om een PIN-code te gebruiken
zodat anderen geen toegang kunnen krijgen tot
uw E-mail- en kalenderapps. Wanneer de motor
of het hybride systeem uit en vervolgens weer
aan wordt gezet, moet de PIN-code worden in-
gevoerd.

Na het invoeren van de PIN-code, ongeacht of
de smartphone is verbonden met de auto of niet,
zullen de E-mail- en kalenderapps te zien zijn
totdat de motor of het hybride systeem uitgezet
wordt. Wanneer het systeem is ingesteld op
parkeerservice of het betreffende account is ge-
wist, zullen E-mail en schema gewist worden uit
het systeem.

VOORBEELD VAN HOE VOERTUIG APPS
GEBRUIKT WORDEN

Voorbeeld: E-mail-applicatie
Met deze app heeft u toegang tot web-
gebaseerde E-mail via de voertuiginterface.
Wanneer u deze applicatie voor de eerste keer
gebruikt, wordt u gevraagd om zich als nieuwe
gebruiker te registreren.

Sluit een smartphone aan op de auto om de E-
mail-app te kunnen gebruiken.

1. Druk op <MENU> en tik op [E-mail].

2. Tik op [Gebruiker aanmaken]. Het invoer-
scherm voor een nieuwe gebruiker zal dan
verschijnen.

3. Voer uw naam en PIN-code in en zet Onmid-
dellijke toegang op AAN of UIT, tik vervolgens
op [Opslaan].

INFO:

Als Onmiddellijke toegang op AAN staat
hoeft u niet elke keer uw PIN-code in te voe-
ren.

4. Open het scherm waar de gebruiker geselec-
teerd kan worden en tik op een gebruikers-
naam.

5. Voer de PIN-code in en tik op [OK]. Het
postvakscherm wordt weergegeven.

Als een account nog niet is ingesteld, stel dan
een account (bijvoorbeeld een Google
account, enz.) in op het weergegeven Account
Beheren-scherm.

INFO:

• Tikop het scherm Ontvangen berichten op de naam
of het adres van de afzender om het scherm met
details van de afzender weer te geven.

• Systeemmappen (Postvak-IN, Concepten, Verzon-
den items, enz.) kunnen niet gewijzigd worden.5GD0021XZ
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Met Mobiele Apps bedoelen we een beperkte se-
lectie populaire, op smartphone gebaseerde
apps die zijn aangepast voor gebruik in de auto.
Mobiele Apps kunnen gebruikt worden via een
verbinding tussen de auto en een compatibele
smartphone.

Applicaties die op uw smartphone geïnstalleerd
zijn kunnen dan geselecteerd en getoond wor-
den op het display in de auto. Alleen compati-
bele applicaties kunnen met dit systeem
gebruikt worden.

INITIËLE INSTELLINGEN
Wanneer u de dienst van Infiniti InTouch Mobile
Apps voor het eerst activeert, wordt u gevraagd
om eerst een gebruikersnaam en wachtwoord
aan te maken. Met deze gegevens kunt u Infiniti
InTouch Mobile Apps activeren vanaf uw smart-
phone en deze weergeven op de displays in de
auto.

Gebruikersnaam en wachtwoord
aanvragen
1. Download de “Infiniti InTouch”-applicatie

naar uw smartphone uit de iTunes Store of
een App Store.

2. Start “Infiniti InTouch” en selecteer [Create
Account]. Voer de volgende informatie in.

• Naam

• E-mailadres (dat wordt gebruikt als uw
gebruikersnaam)

• Wachtwoord

3. Nadat deze informatie gevalideerd is, worden
uw gebruikersnaam en wachtwoord aange-
maakt.

* U kunt uw account ook aanmaken via het
INFINITI eigenaarsportaal.

OPMERKING:

Het installeren van Infiniti InTouch Mobile App kan de
werking van applicaties die al eerder geïnstalleerd zijn
beïnvloeden.

Smartphone Apps verbinden met de
auto
1. Start de “Infiniti InTouch”-app op de smart-

phone. Voer uw gebruikersnaam en wacht-
woord in.

5GD0013XZ
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2. Selecteer een applicatie.

3. Het scherm voor de geselecteerde applicatie
wordt getoond.

4. Sluit een smartphone aan op uw auto.

OPMERKING:

• Diensten voor Mobiele Apps kunnen niet gebruikt
worden als de instelling voor gebruik van applica-
ties van Infiniti InTouch Apps niet aan staat.

• Sommige applicaties werken wellicht niet tenzij
ze op een smartphone geïnstalleerd zijn. (bijv.,
PANDORA, enz.)

• Er wordt materiaal getoond op het display in de
auto op basis van de gebruikersinformatie die ge-
registreerd is met de huidige applicatie.

• De applicatiediensten worden geleverd op basis
van de aanname dat u vooraf akkoord gaat met de
gebruiksvoorwaarden van elke applicatie. Houd er
rekening mee dat de nauwkeurigheid van de infor-
matie die u via applicaties ontvangt niet gegaran-
deerd is.

• Updates van reguliere applicaties op smart-
phones zullen wellicht niet altijd gesynchroni-
seerd zijn met updates van Mobiele Apps.

SMARTPHONE-APPLICATIES
GEBRUIKEN
1. Sluit een smartphone aan op de auto.

2. Druk op <MENU> en tik op [App Garage].

3. Tik op een applicatie om de applicatie-infor-
matie te zien.

INFO:

• Het scherm dat op het display wordt weergegeven
is wellicht niet hetzelfde als op de smartphone.

• Mobile Apps kunnen alleen gebruikt worden als de
smartphone met de auto is verbonden.

• De talen die op uw smartphone gebruikt kunnen
worden en die op de twee displays in de auto ge-
bruikt kunnen worden kunnen verschillen. Som-
mige tekens zijn wellicht niet leesbaar en worden
wellicht niet correct weergegeven op de
smartphone en de displays in de auto.

• De talen die op uw smartphone gebruikt kunnen
worden en die op de twee displays in de auto ge-
bruikt kunnen worden kunnen verschillen. Som-
mige tekens worden wellicht niet correct weerge-
geven op de smartphone en de displays in de auto

5GD0014XZ
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Wanneer de schakelhendel in de R-stand (ach-
teruit) wordt gezet, toont het bovendisplay het
zicht achter de auto.

Het systeem is ontworpen om de bestuurder te
helpen in verschillende situaties, zoals bij het
parkeren op een specifieke parkeerplaats of het
parallel inparkeren.

BEDIENINGSVOORZORGEN VOOR DE
ACHTERUITRIJMONITOR
De afstand tussen de auto en de voorwerpen die
op de monitor zichtbaar zijn kan verschillen van
de werkelijke afstand.

“Verschil tussen geschatte en werkelijke
afstanden” (pagina 7-23)

WAARSCHUWING:

Nalatigheid in het volgen van de waarschuwingen en
aanwijzingen voor correct gebruik van de achteruitrij-
monitor kan ernstig letsel of de dood tot gevolg heb-
ben.

• Hoewel de achteruitrijmonitor een handig instru-
ment is, is het geen vervanging voor de handelin-
gen die nodig zijn om correct achteruit te rijden.
Kijk, voordat u een handeling uitvoert met de auto,
altijd om en uit de ramen en in de spiegels om er
zeker van te zijn dat het veilig is om te rijden. Rijd
altijd langzaam achteruit.

• Dit systeem is ontworpen om de bestuurder te hel-
pen bij het waarnemen van grote stilstaande voor-

werpen direct achter de auto, teneinde eventuele
schade aan het voertuig te voorkomen.

• Het systeem kan niet-zichtbare zones niet volle-
dig tonen en neemt wellicht niet elk voorwerp
waar. Het waarschuwt niet voor bewegende voor-
werpen.

• Het gebied onder de bumper en de hoeken van de
bumpers zijn niet zichtbaar op de achteruitrij-
monitor vanwege beperkingen van het monitor-
bereik. Het systeem is niet in staat om kleine ob-
jecten onder de bumper op te merken en merkt
mogelijk ook geen objecten op die dichtbij de
bumper of op de grond liggen.

• De afstand tot de voorwerpen die weergegeven
worden op de achteruitrijmonitor verschilt van de
werkelijke afstand, omdat een groothoeklens
wordt gebruikt.

• Objecten die op de achteruitrijmonitor worden ge-
toond verschijnen tegenovergesteld ten opzichte
van het beeld dat gezien wordt in de achteruitkijk-
spiegel en de buitenspiegels.

• Zorg dat het kofferdeksel goed dicht is wanneer u
achteruit rijdt.

• Bedek de achteruitrijcamera niet. De achteruitrij-
camera is gemonteerd boven de kentekenplaat-
verlichting.

• Wanneer u de auto wast met een hogedruk-
reiniger, spuit dan niet rond de camera. Water zou

de camera kunnen binnendringen en condens-
vorming op de lens, storingen, brand of elektri-
sche schokken kunnen veroorzaken.

• Stoot niet tegen de camera. Het is een precisie-in-
strument. U zou anders storing of schade kunnen
veroorzaken met brand of een elektrische schok
tot gevolg.

LET OP:

Maak geen krassen op de lens wanneer u vuil of
sneeuw van de voorkant van de camera verwijdert.

DE WEERGEGEVEN LIJNEN LEZEN

Richtlijnen die de voertuigbreedte en de afstand
van objecten tot de bumperlijnjA aangeven,
worden op de monitor weergegeven.

Afstandsrichtlijnen:

Geven de afstand aan tot de bumper.

• Rode lijnj1 : ong. 0,5 m (1,5 ft)

5GG0002XZ
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• Gele lijnj2 : ong. 1 m (3 ft)

• Groene lijnj3 : ong. 2 m (7 ft)

• Groene lijnj4 : ong. 3 m (10 ft)

j5 Richtlijnen voor de breedte van de auto:

Geven de voertuigbreedte aan tijdens het ach-
teruitrijden.

j6 Geschatte koerslijnen:

Geven de geschatte koers aan wanneer u ach-
teruit rijdt. De geschatte koerslijnen worden
weergegeven op de monitor wanneer u aan het
stuurwiel draait terwijl de schakelpook in de R-
stand (achteruit) staat. De geschatte koerslijnen
zullen zich verplaatsen naarmate er aan het
stuurwiel wordt gedraaid, maar worden niet
weergegeven als het stuurwiel zich in de neu-
trale stand bevindt.

De voertuigbreedtelijnen en de breedte die aan-
gegeven wordt door de geschatte koerslijnen
zijn groter dan de werkelijke breedte en koers.

WAARSCHUWING:

• Kijk altijd om en controleer of het veilig is om te
parkeren voordat u achteruitrijdt. Rijd altijd lang-
zaam achteruit.

• Indien de banden vervangen zijn door banden met
verschillende afmetingen, dan kunnen de
geschatte koerslijnen mogelijk niet juist worden
weergegeven.

• Op besneeuwde of gladde wegen kunnen de ge-
schatte koerslijnen mogelijk verschillen van de
werkelijke koerslijnen.

• De weergegeven lijnen liggen iets meer naar
rechts omdat de achteruitrijcamera niet in het
midden van de achterkant van de auto is gemon-
teerd.

• U mag de afstandsrichtlijn en de voertuigbreedte-
lijn alleen volgen wanneer het voertuig over een
vlak, verhard wegdek rijdt. De afstand weergege-
ven op de monitor dient alleen als richtlijn en kan
afwijken van de werkelijke afstand tussen het
voertuig en weergegeven objecten.

• Wanneer u achteruit een heuvel oprijdt, zijn de
voorwerpen verder weg dan ze op de monitor lij-
ken. Wanneer u achteruit een heuvel afrijdt, zijn
de voorwerpen dichterbij dan ze op de monitor lij-
ken. Gebruik de binnenspiegel of kijk achterom
om de afstand tot andere objecten juist in te schat-
ten.

PARKEERSENSORINDICATOR
(sonar)(INDIEN AANWEZIG)

jA Hoeksensorindicator

jB Middensensorindicator

Wanneer de hoek-/middensensor (sonar) obsta-
kels waarneemt vlakbij de bumper, klinkt er een
geluidssignaal en verschijnt de parkeersensor-
indicator (sonar) op het middendisplay.

De parkeersensorindicators (sonar)jA enjB
geven de positie van het voorwerp en de afstand
tot het voorwerp aan door middel van kleur en
knippersnelheid.

Als een voorwerp wordt waargenomen, gaat de
(groene) indicator aan en knippert (het geluids-
signaal klink met tussenpozen). Naarmate de
auto het voorwerp nadert, verandert de kleur
van de indicator in geel en neemt de knipper-
snelheid toe (de frequentie van het geluidssig-
naal neemt toe). Wanneer de bumper van de
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auto het obstakel tot minder dan 30 cm (11,8 in)
genaderd is, stopt de indicator met knipperen
en wordt rood (het geluidssignaal klinkt onafge-
broken).

De kleuren van de parkeersensorindicator (so-
nar) en de afstandsrichtlijnen in de achter-
weergave geven verschillende afstanden tot het
object weer.

De parkeersensorindicator (sonar) kan uitge-
schakeld worden op het instelscherm van de
parkeersensor (sonar).

“Achteruitrijmonitorinstellingen”
(pagina 7-6)

Wanneer de parkeersensorindicator(sonar) is
uitgeschakeld zal er alleen een geluidssignaal
klinken wanneer de parkeersensor (sonar) ob-
stakels waarneemt.

GESCHATTE KOERSLIJNEN GEBRUIKEN
BIJ HET PARKEREN

1. Kijk voordat u parkeert of de parkeerplek vei-
lig is.

2. De achterkant van de autojA wordt weerge-
geven zoals in de afbeelding wanneer de
schakelhendel in de R-stand (achteruit)
wordt gezet.

3. Rijd rustig achteruit en draai zodanig aan het
stuurwiel dat de geschatte koerslijnenjB in
de parkeerplek passenjC .

4. Bij het achteruit inrijden van de parkeer-
plaatsjC moet u ervoor zorgen het stuur zo-
danig te draaien dat de voertuigbreedte-
lijnen jD parallel komen te liggen aan de
parkeerruimtejC .

5GG0003X
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5. Wanneer u de auto volledig op de parkeer-
plek heeft gezet, beweegt u de schakelhen-
del naar P (Parkeren) en zet u de auto op de
parkeerrem.
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ACHTERUITRIJMONITORINSTELLINGEN

De achteruitrijmonitorinstellingen kunnen met behulp van de volgende procedure gewijzigd worden.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Camera/Parkeersensor].

Instellingsitems Handeling
[Camera] [Geschatte koerslijnen] Wanneer deze optie aangezet wordt, zullen geschatte

koerslijnen op het scherm met de achterweergave
getoond worden.

[Sensor] [Sensor] Hiermee kan het parkeersensorsysteem aan- of
uitgezet worden.

[Sensors achter] Zet aan om de parkeersensor aan de voorkant aan te
zetten en de parkeersensors aan de achterkant uit te
schakelen.

[Onderbreking display] De automatische parkeersensorweergave kan aan- of
uitgezet worden.

[Gevoeligh. parkrsnsr] Stel de gevoeligheid van de parkeersensor in door op
[+] of [-] te drukken.

[Vol. parkrsensor] Stel het volume van de waarschuwingstoon in door op
[+]/[-] te tikken.

[Display]
Alleen beschikbaar wan-
neer het camerascherm op
het bovendisplay getoond
wordt.

[Helderheid] Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-] te
drukken.[Contrast]

[Zwartniveau]
[Tint]
[Kleur]
[Eerste instellingen herstellen] Zet alle instellingen weer op de standaardinstellingen

7-6 Monitorsysteem



BEDIENINGSWENKEN

• Wanneer de versnellingshendel in de R-stand (ach-
teruit) wordt gezet, schakelt het bovendisplay au-
tomatisch over op de achteruitrijmonitor.

• De volgende dingen kunnen gebeuren maar wijzen
niet op een storing.

– Bij het schakelen van de weergave kun-
nen de beelden op het scherm met enige
vertraging weergegeven worden.

– Bij zeer hoge of lage temperaturen ko-
men de beelden op het scherm mogelijk
niet duidelijk over.

– Wanneer de camera direct wordt bloot-
gesteld aan fel licht worden voorwerpen
wellicht niet duidelijk getoond.

– Sterke weerspiegelingen van licht door
de bumper kunnen leiden tot verticale lij-
nen in voorwerpen.

– Het scherm kan in de nabijheid van neon-
verlichting soms flikkeren.

– De kleuren van objecten op het scherm
met de achterweergave kunnen enigs-
zins verschillen van de werkelijke kleu-
ren.

– Beelden op de monitor zijn mogelijk niet
scherp in een donkere omgeving.

• Als er vuil, regen of sneeuw op de camera komt,
zullen beelden in de achterweergave mogelijk niet
duidelijk weergegeven worden. Maak in dat geval
de camera schoon.

• Gebruik geen alcohol, benzine of verdunner om de
camera te reinigen. Dit veroorzaakt verkleuring.
Veeg de camera om te reinigen af met een doek die
is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel op-
gelost in water en veeg daarna af met een droge
doek.

• Beschadig de camera niet, want dat kan nadelig
zijn voor het monitorscherm.

• Gebruik geen was op het cameravenster. Veeg
eventuele wasresten af met een schone doek die is
bevochtigd met een mild reinigingsmiddel opge-
lost in water.

Wanneer u op <CAMERA> op de INFINITI-control-
ler drukt of de schakelhendel in de R-stand (ach-
teruit) zet terwijl de contactschakelaar op “AAN”
staat, zal de Around View monitor werken met
het parkeersensorsysteem. Het bovenste touch-
screen (bovendisplay) toont het beeld van de
Around View monitor. De Around View monitor
toont verschillende weergaven van de positie
van de auto.

Beschikbare weergaven:

• Bovenweergave

Een panoramisch beeld van de situatie rond
de auto.

• Voor-zijweergave

Zicht op de omgeving rond en voor het wiel
aan voorpassagierszijde.

• Voorweergave

Een zicht van ongeveer 150° aan de voorzijde
van de auto.

• Panoramische voorweergave

Een zicht van ongeveer 180° aan de voorzijde
van de auto.

• Achterweergave

Een zicht van ongeveer 150° aan de achter-
zijde van de auto.

AROUND VIEW™ MONITOR (indien aanwezig)
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• Panoramische achterweergave (indien aanwezig)

Een zicht van ongeveer 180° aan de achter-
zijde van de auto.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GE-
BRUIK VAN DE AROUND VIEW
MONITOR

Het systeem is ontworpen om de bestuurder te
helpen in verschillende situaties, zoals bij het
parkeren op een specifieke parkeerplaats of het
parallel inparkeren.

Er zijn bepaalde gebieden rond de auto waar het
systeem niet in staat is om objecten te signale-
ren en ook niet waarschuwt voor bewegende ob-
jecten. Wanneer de voorweergave of de achter-
weergave getoond wordt, kan een voorwerp dat
zich onder de bumper of op de grond bevindt
mogelijk niet waargenomen wordenj1 . Wan-
neer de bovenweergave getoond wordt, zal een
groot object dat zich dichtbij de randj3 van de
verschillende zichtvelden van de camera’s be-
vindt niet op de monitorj2 verschijnen.

WAARSCHUWING:

• De Around View monitor is een handig hulpmiddel
maar is geen vervanging voor het correct bedie-
nen van de auto, aangezien er gebieden zijn waar
objecten niet kunnen worden waargenomen. Kijk
altijd naar buiten en in de spiegels om te zien of
het veilig is om de manoeuvres uit te voeren. De
bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van zichzelf en van anderen tijdens het
parkeren en manoeuvreren.

• Gebruik de Around View monitor niet als de bui-
tenspiegel ingeklapt is en controleer of het koffer-
deksel goed gesloten is wanneer u een handeling
uitvoert met behulp van de Around View monitor.

• De afstand tussen objecten die weergegeven wor-
den op de Around View Monitor verschilt van de
werkelijke afstand.

• De camera’s zijn geïnstalleerd op de voorgrille, de
buitenspiegels en boven het nummerbord aan de
achterzijde van de auto. Bedek de camera’s niet.

• Wanneer u de auto wast met een hogedruk-
reiniger, spuit dan niet rond de camera’s. Water
zou de camera kunnen binnendringen en condens-
vorming op de lens, storingen, brand of elektri-
sche schokken kunnen veroorzaken.

• Stoot niet tegen de camera’s. Het zijn precisie-in-
strumenten. Er zou een storing of schade veroor-
zaakt kunnen worden waardoor brand of een elek-
trische schok kan ontstaan.

LET OP:

Maak geen krassen op de lens wanneer u vuil of
sneeuw van de voorkant van de camera verwijdert.

HOOFDBEDIENING VAN DE AROUND
VIEW MONITOR

Het systeem opstarten
Druk om het systeem op te starten op <CAMERA>
of zet de schakelhendel in de R-stand terwijl de
contactschakelaar op “AAN” staat.

JVH0960X
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Een weergave selecteren
De weergave op het scherm van de Around View
monitor kan geselecteerd worden door op
<CAMERA> te drukken, [Weergave wijzigen] aan
te raken of door de schakelhendel in een andere
stand te zetten.

Druk op <CAMERA>:

Wanneer er op <CAMERA> gedrukt wordt terwijl
een ander scherm dan het camerascherm ge-
toond wordt, zal de Around View monitor in wer-
king treden en zullen de voorweergave en de
bovenweergave op het scherm verschijnen.
Druk op de <CAMERA>-knop om over te schake-
len op voorweergave en voor-zijweergave of pa-
noramische voorweergave.

Stand van de schakelhendel veranderen:

Wanneer de schakelhendel in de R-stand gezet
wordt, zal de achterweergave of panoramische
achterweergave (indien aanwezig) op het
scherm verschijnen. Wanneer de schakelhendel
in een andere stand staat dan R, zal de voor-
weergave of panoramische voorweergave
getoond worden.

HET SCHERM VAN DE AROUND VIEW
MONITOR

* De indeling van de illustratie toont die van een
model met linkse besturing. Bij het model met
rechtse besturing zal de opmaak van het beeld-
scherm tegenovergesteld zijn.

j1 Beeld aan de linkerzijde:
De achterweergave wordt getoond wanneer
de schakelhendel in de R-stand staat. De
voorweergave wordt getoond wanneer de
schakelhendel in de stand D, N of P staat.

j2 Beeld aan de rechterzijde:
De bovenweergave of voor-zijweergave
wordt getoond.

j3 Weergave-indicator:
Geeft aan welke weergave aan de
linkerkant van het scherm wordt getoond,
d.w.z. de voorweergave, achterweergave,
panoramische voorweergave of de
panoramische achterweergave (indien
aanwezig).

j4 Parkeersensor/MOD-toets:
Hiermee wordt de parkeersensor (sonar) en
het Moving Object Detection-systeem
(MOD) aan- of uitgezet.

“Het parkeersensorsysteem
aan-/uitzetten” (pagina 7-14)

“Het MOD-systeem aan-/uitzetten”
(pagina 7-16)

j5 [Weergave wijzigen]:
Telkens wanneer [Weergave wijzigen] wordt
aangeraakt zal de weergave wisselen tus-
sen bovenweergave, voor-zijweergave, en
panoramische weergave.

5GG0043XZ

Scherm met voorweergave en bovenweergave

5GG0044XZ

Scherm met panoramische weergave
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j6 Panoramisch weergavescherm:
Panoramische voorweergave of
panoramische achterweergave (indien
aanwezig) wordt getoond.

INFO:

Als de auto is uitgerust met het Back-up Collision
Intervention-systeem (BCI - Voorkomen van on-
gelukken bij achteruitrijden), wordt [m ] moge-
lijk weergegeven op het scherm van de Around
View Monitor. Raadpleeg voor meer informatie
over het BCI-systeem het instructieboekje van
de auto.

ALLE WEERGAVEN BEKIJKEN

WAARSCHUWING:

• U mag de afstandsrichtlijn en de voertuigbreedte-
lijn alleen gebruiken als aanwijzing wanneer het
voertuig op een vlak, verhard wegdek rijdt. De af-
stand weergegeven op de monitor dient alleen als
richtlijn en kan afwijken van de werkelijke afstand
tussen het voertuig en weergegeven objecten.

• Gebruik de weergegeven lijnen en de boven-
weergave als referentie. De lijnen en de boven-
weergave worden sterk beïnvloed door het aantal
inzittenden, brandstofniveau, huidige voertuig-
positie, de staat van het wegdek en het hellings-
percentage.

• Indien de banden vervangen zijn door banden met
andere afmetingen, dan worden de geschatte
koerslijn en de bovenweergave mogelijk onjuist
weergegeven.

• Wanneer u een heuvel oprijdt zijn de objecten ver-
der weg dan ze op de monitor lijken. Wanneer u
een heuvel afrijdt zijn de objecten dichterbij dan
ze op de monitor lijken. Gebruik de spiegels of
kijk zelf naar buiten om de afstand tot andere ob-
jecten correct in te schatten.

• De voertuigbreedtelijnen en de geschatte koers-
lijnen worden in verhouding breder op het scherm
weergegeven dan de werkelijke breedte en koers
eigenlijk zijn.

• De afstand tussen voorwerpen, weergegeven in de
achterweergave, verschilt van de werkelijke af-
stand, omdat er een groothoeklens wordt
gebruikt. Objecten die op de monitor worden ge-
toond verschijnen tegenovergesteld ten opzichte
van het beeld dat gezien wordt in de achteruitkijk-
spiegel en de buitenspiegels.

• Op besneeuwde of gladde wegen kunnen de ge-
schatte koerslijnen mogelijk verschillen van de
werkelijke koerslijnen.

• De lijnen die worden weergegeven in de achter-
weergave zijn ietwat naar rechts georiënteerd,
omdat de achteruitrijcamera niet precies in het
midden van de achterzijde van het voertuig is geïn-
stalleerd.

Voorweergave en achterweergave

Richtlijnen, die de voertuigbreedte aangeven en
de afstand tot objecten ten opzichte van de
carrosserielijn van de autojA , worden op de
monitor weergegeven.

5GG0010XZ

Voorweergave

5GG0011XZ

Achterweergave
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j1 -j4 Afstandsrichtlijnen:

Geven de afstand aan vanaf de voertuig-
carrosserie.

• Rode lijnj1 : ong. 0,5 m (1,5 ft)

• Gele lijnj2 : ong. 1 m (3 ft)

• Groene lijnj3 : ong. 2 m (7 ft)

• Groene lijnj4 : ong. 3 m (10 ft)

j5 Voertuigbreedtelijnen:

Geven de voertuigbreedte aan tijdens het ach-
teruitrijden.

j6 Geschatte koerslijnen:

Geven de geschatte koers aan tijdens het bestu-
ren van het voertuig. De geschatte koerslijnen
worden weergegeven op de monitor wanneer er
aan het stuurwiel gedraaid wordt. De geschatte
koerslijnen zullen zich verplaatsen naarmate er
aan het stuurwiel wordt gedraaid, maar worden
niet weergegeven als de wielen zich in de
rechtuitstand bevinden.

De voorweergave wordt niet getoond wanneer
de rijsnelheid hoger is dan 8 km/u (5 mph).

INFO:

Wanneer de monitor de voorweergave toont en
u draait het stuurwiel ongeveer 90° of minder
vanuit de neutrale stand, worden zowel de rech-
ter als de linker geschatte koerslijnenj6 weer-

gegeven. Wanneer u het stuurwiel ongeveer 90°
of meer draait, wordt er alleen een lijn weerge-
geven aan de tegenovergestelde kant van de
bocht.

Bovenweergave

WAARSCHUWING:

• Voorwerpen in de bovenweergave (bird-eye) lijken
verder weg dan de werkelijke afstand, omdat de
bird-eye weergave een pseudoweergave is die
voortkomt uit de gecombineerde weergaven van
de camera’s op de buitenspiegels, de voorkant en
de achterkant van de auto.

• Hogere objecten, zoals een stoeprand of een voer-
tuig kunnen mogelijk verkeerd worden uitgelijnd
of niet worden weergegeven op de grens tussen
de weergaven.

• Objecten die zich boven de camera’s bevinden
kunnen niet worden weergegeven.

• Het beeld van de bovenweergave wordt mogelijk
onjuist uitgelijnd wanneer de positie van de ca-
mera verandert.

• Een lijn op de grond wordt mogelijk onjuist uitge-
lijnd of niet herkend als recht als deze komt te lig-
gen op de grens tussen de gecombineerde beel-
den. De foutieve uitlijning neemt toe naarmate de
lijn zich van het voertuig verwijdert.

• De weergave van de hoek van de banden geeft niet
de werkelijke hoek aan.

De bovenweergave (bird-eye) geeft een panora-
misch beeld van de situatie rondom de auto,
hetgeen helpt de positie van de auto te bevesti-
gen, alsmede de geschatte koers tot een
parkeerplek.

j1 Voertuigpictogram:

Toont de positie van de auto. De grootte van het
voertuigpictogram in de bird-eye weergave in
verhouding tot de omgeving kan ietwat verschil-
len van de werkelijke situatie.

j2 Niet-zichtbare zones:

Voorwerpen in deze zones verschijnen niet op
het scherm. Deze zones worden normaal gespro-
ken in het zwart weergegeven, maar zullen en-
kele seconden geel oplichten nadat de boven-
weergave voor de eerste keer getoond wordt
wanneer de schakelaar op ON is gezet, en wel
om de bestuurder te wijzen op de niet-zichtbare
zones.

5GG0012XZ
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j3 Hoeksensor (sonar):

Geeft aan dat de sensor (sonar) een voorwerp
rond de hoek van de auto heeft waargenomen.

j4 Middensensor (sonar):

Geeft aan dat de sensor (sonar) een voorwerp
rond het midden van de auto heeft waargeno-
men.

j5 Indicator van de hoek van de wielen:

Geeft de hoek van de wielen aan om de bestuur-
der te helpen bij, bijvoorbeeld, het inparkeren.

j6 Geschatte koerslijnen:

Worden weergegeven wanneer het stuurwiel
wordt gedraaid en niet meer in de neutrale stand
staat. De lijnen zullen verschuiven in overeen-
stemming met hoeveel het stuurwiel wordt ge-
draaid. Wanneer de monitor de achterweergave
toont, worden de geschatte koerslijnen achter
de auto weergegeven.

Voor-zijweergave

Richtlijnen die de breedte en de voorkant van
het voertuig aangeven, worden op de monitor
weergegeven.

j1 Voorkant van de auto lijn:

Geeft het voorste deel van de auto aan.

j2 Zijkant van de auto lijn:

Geeft de voertuigbreedte aan, inclusief buiten-
spiegel.

j3 Verlengde lijnen:

Het verlengde van de lijnen die de voorkant en
breedte van de auto aangeven worden weerge-
geven als een groene stippellijn.

j4 Parkeersensor indicator:

Wordt weergegeven wanneer voorwerpen wor-
den waargenomen.

De parkeersensorindicator kan worden uitgezet

“Instellingen van de Around View
Monitor” (pagina 7-20).

LET OP:

De richtingaanwijzer lijkt mogelijk op de zijlijn van de
auto. Dit is geen storing.

5GG0013XZ
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Panoramische voorweergave/
panoramische achterweergave (indien
aanwezig)

De panoramische voorweergave/achter-
weergave (indien aanwezig) toont op het gehele
scherm een panoramisch beeld van de situatie
rond de auto en stelt u in staat de dode hoeken
aan de rechter- en linkerzijde te controleren. De
panoramische voorweergave/achterweergave

(indien aanwezig) beslaat een gebied van onge-
veer 180°, terwijl de voorweergave en de achter-
weergave een gebied van ongeveer 150°
beslaan. De geschatte koerslijnen worden niet
weergegeven in de panoramische voor-
weergave/achterweergave (indien aanwezig).

j1 -j4 Afstandsrichtlijnen:

Geven de afstand aan vanaf de voertuig-
carrosserie.

• Rode lijnj1 : ong. 0,5 m (1,5 ft)

• Gele lijnj2 : ong. 1 m (3 ft)

• Groene lijnj3 : ong. 2 m (7 ft)

• Groene lijnj4 : ong. 3 m (10 ft)

j5 Voertuigbreedtelijnen:

Geven de voertuigbreedte aan tijdens het ach-
teruitrijden.

jA Parkeersensor indicator:

Verschijnt wanneer de auto dichter bij een voor-
werp komt.

PARKEERSENSORFUNCTIE (sonar)
VOOR HET CAMERASYSTEEM
Het parkeersensorsysteem geeft een akoestisch
signaal af om de bestuurder te waarschuwen dat
er obstakels in de buurt van de bumper zijn.

WAARSCHUWING:

• De parkeersensor is een handig hulpmiddel voor
de bestuurder. Het is echter geen vervanging voor
de gebruikelijke handelingen die nodig zijn om
correct te parkeren.

• De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de
veiligheid van zichzelf en van anderen tijdens het
parkeren en manoeuvreren.

• Kijk voordat u parkeert altijd om u heen en contro-
leer of het veilig is om de manoeuvres uit te voe-
ren.

• Lees en begrijp de beperkingen van de parkeer-
sensor zoals beschreven in dit hoofdstuk.

• De kleuren van de parkeersensorindicatoren en de
afstandsrichtlijnen die weergegeven worden in de
voorweergave, panoramische voorweergave,
achterweergave en panoramische achter-
weergave (indien aanwezig) geven verschillende
afstanden aan tot het object.

• Slecht weer of de nabijheid van ultrasonische
bronnen, zoals een automatische wasstraat, het
luchtdrukremsysteem van een vrachtwagen of een
luchtdrukboor kunnen mogelijk de werking van
het systeem beïnvloeden; dit houdt ook in vermin-
derde prestaties of onbedoelde activering.

• Deze functie is ontworpen ter ondersteuning van
de bestuurder bij het signaleren van grote stil-
staande objecten, om zo schade aan het voertuig
te voorkomen.

5GG0014XZ

Panoramische voorweergave

5GG0015XZ

Panoramische achterweergave (indien aanwezig)
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• Dit systeem is niet ontworpen om botsingen te
voorkomen met kleine of bewegende objecten.

• Het systeem is niet in staat om kleine objecten
onder de bumper op te merken en merkt mogelijk
ook geen objecten op die dichtbij de bumper of op
de grond liggen.

• Het systeem neemt mogelijk de volgende objec-
ten niet waar:

– Pluizige objecten, zoals sneeuw, stof,
katoen, gras of wol

– Dunne objecten, zoals touw, draad of
kettingen

– Wigvormige objecten

• Als de bumper van uw auto beschadigingen op-
loopt waardoor deze onjuist uitgelijnd of gebogen
raakt, kan het sensorgebied wijzigingen onder-
gaan, hetgeen onnauwkeurige metingen van ob-
stakels of vals alarm kan veroorzaken.

LET OP:

• Overmatig lawaai (zoals uit het audiosysteem of
lawaai veroorzaakt door een open raam) kan het
akoestisch signaal overstemmen, waardoor deze
mogelijk niet hoorbaar is.

• Houd het oppervlak van de parkeersensor (op de
voorbumper en de achterbumper) vrij van sneeuw,
ijs en vuil. Zorg dat u geen krassen maakt op het
oppervlak van de parkeersensor wanneer u de

auto schoonmaakt. Als de sensors bedekt zijn, zal
de nauwkeurigheid van de parkeersensorfunctie
afnemen.

Het systeem produceert een geluidssignaal voor
voorwerpen aan de voorzijde wanneer de scha-
kelhendel in de D-stand (rijden) staat, en voor
voorwerpen aan zowel de voor- als achterzijde
wanneer de schakelhendel in de R-stand (ach-
teruit) staat.

Wanneer de camerabeelden op het display wor-
den getoond, geeft de indicator voor de parkeer-
sensor weer ongeacht de stand van de schakel-
hendel.

Het systeem wordt uitgeschakeld bij snelheden
boven de 10 km/h (6 mph). Het wordt opnieuw
ingeschakeld bij lagere snelheden.

Waarschuwingssignaal en indicator
Naarmate de auto dichterbij waargenomen voor-
werpen komt, zal de kleur van de
waarschuwingsindicator veranderen van groen
naar geel en dan rood, en het geluidssignaal zal
ook veranderen.

Indicator Signaal
groen
(knippert traag)

met tussenpozen
(langzaam)

geel
(knippert snel)

met tussenpozen (snel)

rood
(knippert niet)

blijft branden

Het met tussenpozen klinkende geluidssignaal
stopt na drie seconden wanneer een voorwerp
alleen wordt waargenomen door de hoeksensor
en de afstand niet verandert.

Het geluidssignaal zal stoppen zodra het voor-
werp verder van de auto af is.

Het parkeersensorsysteem
aan-/uitzetten
Wanneer de Parkeersensor/MOD-toets wordt
aangeraakt gaat het controlelampje op de toets
uit en gaat de parkeersensor ook tijdelijk uit.
Tegelijkertijd wordt ook het systeem voor het
signaleren van bewegende objecten (MOD - Mo-
ving Object Detection) uitgeschakeld.

“Detectie van bewegende objecten
(MOD)” (pagina 7-15)

Wanneer de Parkeersensor/MOD-toets we-
derom wordt aangeraakt, gaat het controle-
lampje branden en wordt de parkeersensor (so-
nar) weer ingeschakeld.

In de onderstaande gevallen wordt de parkeer-
sensor automatisch weer ingeschakeld:

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) wordt gezet.

• Wanneer <CAMERA> wordt ingedrukt en een ander
scherm dan de cameraweergave op het display
wordt getoond.

• Wanneer de rijsnelheid onder ongeveer 8 km/h (5
mph) daalt.
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• Wanneer de contactschakelaar in de “OFF”-stand
wordt gezet en vervolgens weer terug in de ON-
stand.

• Wanneer de Parkeersensor/MOD-toets wordt ge-
selecteerd, wordt de MOD-functie ook uitgescha-
keld.

Gebruik om het parkeersensorsysteem hele-
maal uit te zetten het menu voor de camera-in-
stellingen.

“Instellingen van de Around View
Monitor” (pagina 7-20)

INFO:

Het aanraken van de toets voor de parkeer-
sensor zal ook het parkeersensorsysteem tijde-
lijk aan-/uitzetten.

DETECTIE VAN BEWEGENDE OBJECTEN
(MOD)
Het Moving Object Detection-systeem (MOD)
wijst de bestuurder op waargenomen bewe-
gende voorwerpen rondom de auto door middel
van beelden en een geluidssignaal wanneer de
bestuurder een garage uitrijdt, een parkeerga-
rage inrijdt en andere dergelijke situaties.

De detectie van bewegende objecten werkt in
de volgende omstandigheden wanneer de
camerabeelden worden weergegeven:

• Wanneer de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren) of N-stand (vrij) staat en de auto staat stil, sig-

naleert het MOD-systeem bewegende voorwerpen
in de bovenweergave. Het MOD-systeem werkt niet
als de buitenspiegels naar binnen of naar buiten
bewegen, of als één van de portieren openstaat.

• Wanneer de schakelhendel in de D-stand (rijden)
staat en de rijsnelheid lager is dan ongeveer 8
km/h (5 mph), signaleert het MOD-systeem bewe-
gende objecten in de voorweergave of in de pano-
ramische voorweergave.

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) staat en de rijsnelheid lager is dan ongeveer 8
km/u (5 mph), signaleert het MOD-systeem bewe-
gende objecten in de achterweergave of in de pa-
noramische achterweergave (indien aanwezig).
Het MOD-systeem zal niet werken als het koffer-
deksel open staat.

INFO:

• Het systeem voor detectie van bewegende objec-
ten detecteert geen bewegende objecten in de
voor-zijweergave. De MOD-indicator wordt in deze
weergave niet weergegeven op het scherm.

• Wanneer het waarschuwingssignaal van de
parkeersensor/BCI-systeem klinkt, zal het MOD-
systeem geen geluidssignaal geven.

WAARSCHUWING:

• Het systeem voor detectie van bewegende objec-
ten is geen vervanging voor een juiste bediening
van de auto en is niet ontworpen om botsingen

met objecten rond de auto te voorkomen. Gebruik
tijdens het manoeuvreren altijd de buitenspiegels
en de achteruitkijkspiegel en draai uw hoofd om
naar buiten te kijken en te controleren of de ma-
noeuvres veilig uitgevoerd kunnen worden.

• Het systeem wordt uitgeschakeld bij snelheden
boven de 10 km/h (6 mph). Het wordt opnieuw in-
geschakeld bij lagere snelheden.

• Het systeem is niet ontworpen om eventueel con-
tact met alle objecten te voorkomen.

• Het MOD-systeem heeft geen functie die
stilstaande voorwerpen rondom de auto kan waar-
nemen.

• Gebruik de detectie van bewegende objecten niet
wanneer een aanhangwagen gesleept wordt (in-
dien beschikbaar). Het systeem werkt dan moge-
lijk niet goed.

• Overmatig lawaai (zoals uit het audiosysteem of
lawaai veroorzaakt door een open raam) kan het
geluidssignaal overstemmen, waardoor deze mo-
gelijk niet hoorbaar is.

• De werking van de detectie van bewegende objec-
ten kan worden beperkt als gevolg van milieu-om-
standigheden en de aanwezigheid van objecten
rond de auto, zoals:

– Wanneer er weinig contrast is tussen de
achtergrond en de bewegende voorwer-
pen.
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– In aanwezigheid van een knipperende
lichtbron

– In aanwezigheid van fel licht, zoals de
koplampen van een andere auto of zon-
licht

– Wanneer de camera niet op de gebruike-
lijke manier gericht is, bijvoorbeeld wan-
neer de spiegel is ingeklapt

– Wanneer de cameralens is bedekt door
vuil, waterdruppels of sneeuw

– Wanneer de plaats van de bewegende
objecten op het display niet is veranderd

• Het MOD-systeem is wellicht in staat om water-
druppels die over de cameralens stromen, witte
rook uit de uitlaat, of bewegende schaduwen, enz.
waar te nemen.

• De detectie van bewegende objecten functioneert
mogelijk niet goed afhankelijk van de snelheid,
richting, afstand of vorm van de bewegende ob-
jecten.

• Als uw auto beschadigingen oploopt daar waar de
camera’s geïnstalleerd zijn waardoor deze zone
onjuist uitgelijnd of gebogen is, kan het sensor-
gebied wijzigingen ondergaan en kan het MOD-
systeem mogelijk objecten niet goed meer signa-
leren.

• Bij zeer hoge of lage temperaturen zal het scherm
de objecten mogelijk niet duidelijk weergeven. Dit
is geen storing.

MOD-informatie op het scherm

j1 Beeld met waarnemingswaarschuwing
(gele rand):
Wordt getoond op een weergave
afhankelijk van waar het bewegende
voorwerp wordt waargenomen (er klinkt

eenmaal een geluidssignaal). Zo lang als er
bewegende objecten worden gedetecteerd
blijft het gele kader op het scherm
zichtbaar.

j2 MOD-indicator:
Een blauwe MOD-indicator wordt getoond
in de weergave waarin het MOD-systeem
werkzaam is. Een grijze MOD-indicator
wordt weergegeven in de weergave waarin
het MOD-systeem niet werkzaam is. Wan-
neer het MOD-systeem uitgeschakeld is,
wordt de MOD-indicator niet getoond.

j3 Parkeersensor/MOD-toets:
Hiermee wordt het parkeersensorsysteem
en het MOD-systeem aan- of uitgezet. Wan-
neer de parkeersensor of het MOD-systeem
helemaal uitgezet is in het instellingen-
menu zal “m ” of “MOD” niet meer
zichtbaar zijn op de toets. De toets zal
verdwijnen van het scherm wanneer beide
systemen helemaal uitgeschakeld zijn in
het instellingenmenu.

“Instellingen van de Around View
Monitor” (pagina 7-20)

Het MOD-systeem aan-/uitzetten
Door de Parkeersensor/MOD-toets aan te raken
wordt de parkeersensor en het MOD-systeem tij-
delijk aan- of uitgezet. Wanneer deze toets nog-

5GG0029XZ

Bovenweergave/Voorweergave/Achterweergave

5GG0030XZ

Panoramische voorweergave/panoramische achter-
weergave (indien aanwezig)
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maals wordt aangeraakt, zal de indicator aan-
gaan en wordt het MOD-systeem weer ingescha-
keld.

Het MOD-systeem wordt automatisch ingescha-
keld onder de volgende omstandigheden:

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) wordt gezet.

• Wanneer <CAMERA> wordt ingedrukt om over te
schakelen van een ander scherm op camera-
weergave op het display.

• Wanneer de rijsnelheid onder ongeveer 8 km/h (5
mph) daalt.

• Wanneer de contactschakelaar in de “OFF”-stand
wordt gezet en vervolgens weer terug in de ON-
stand.

Verander om het MOD-systeem helemaal uit te
schakelen zodat het altijd uit blijft de status in
het menu voor camera-instellingen.

“Instellingen van de Around View
Monitor” (pagina 7-20)

PARKEERHULP (indien aanwezig)
De parkeerhulpfunctie is bedoeld om de
bestuurder te helpen tijdens het parkeren. Door
middel van de bovenweergave, voor-/achter-
weergave, en de spraakbegeleiding, voorziet de
parkeerhulp de bestuurder van nuttige informa-
tie, zoals de startpositie voor achteruitrijden en
de stuuruitslaghoek die ervoor zorgen dat de

auto geparkeerd kan worden op de aangewezen
locatie, in situaties als het parkeren op een par-
keerplaats en het achteruit inparkeren. Met be-
hulp van de op het scherm weergegeven lijnen
en rechthoeken en de spraakbegeleiding, levert
het systeem stap voor stap instructies voor het
correct parkeren.

• Het systeem detecteert de markeringslijnen van de
parkeerplaatsen op de grond door middel van het
verwerken van de camerabeelden en toont vervol-
gens een rechthoek in het midden van deze lijnen
welke wordt aangewezen als de uiteindelijke par-
keerplaats.

• Wanneer er geen markeringslijnen aanwezig zijn,
of wanneer de markeringslijnen van de parkeer-
plaatsen niet kunnen worden waargenomen,
wordt de rechthoek van de beoogde parkeerplaats
op een systeemgekozen positie weergegeven.

• Wanneer er meerdere markeringslijnen voor par-
keerplaatsen worden gedetecteerd, worden recht-
hoeken van mogelijke beoogde parkeerplaatsen in
het groen weergegeven. Raak één van de groene
rechthoeken aan om een parkeerplaats als
bestemming in te stellen. De rechthoek wordt
blauw.

Parkeren met parkeerhulp

WAARSCHUWING:

De parkeerhulp is een systeem dat helpt bij parkeer-
procedures. Het is niet bedoeld om botsingen met ob-
jecten te voorkomen. Kijk altijd naar buiten en contro-
leer of het veilig is om de manoeuvres uit te voeren.

• De parkeerhulp werkt onder de volgende omstan-
digheden wellicht niet optimaal:

– Plotseling accelereren, remmen, draaien
van het stuurwiel, of schakelen van de
schakelhendel

– Op een niet vlakke of niet geasfalteerde
ondergrond, zoals een heuvel of een hob-
belig/onregelmatig wegdek

– Op een gladde ondergrond, zoals een be-
sneeuwd wegdek

– Wanneer sneeuwkettingen zijn aange-
bracht

– Wanneer de camera beschadigd is en de
beelden hierdoor beïnvloed zijn

– Wanneer de auto constant op een zeer
lage snelheid rijdt

– Wanneer de wielen niet goed uitgelijnd
zijn

• Wanneer de auto bij het volgen van de parkeer-
procedure afwijkt van de parkeerrechthoek, dient
de positie aangepast te worden.
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• De parkeerhulp eindigt onder de volgende omstan-
digheden:

– Wanneer de rijsnelheid hoger is dan 8
km/u (5 mph)

– Wanneer de parkeerprocedure niet ge-
volgd wordt in overeenstemming met de
begeleiding

– Wanneer de [Einde]-toets op het scherm
wordt geselecteerd

1. Stop de auto op ongeveer 1 m (3 ft) naast de
parkeerplaats

2. Druk op <CAMERA> om de bovenweergave te
tonen, en selecteer dan [Parkeerhulp].

3. Selecteer de parkeermethode uit het menu
op het rechterscherm.

Beschikbare items:

• [Park. (L)]

• [Park. (R)]

• [Parallel (L)]

• [Parallel (R)]

4. Het scherm voor het aanpassen van de par-
keerplaats waar u wilt parkeren wordt weer-
gegeven. Stel de beoogde parkeerplaats in.

Pas de rechthoek van de beoogde parkeer-
plaats (blauw) j1 met gebruik van de
richtingstoetsenj2 en de draaitoetsenj3
zodanig aan dat de richtlijnen van de vrije
ruimte (rood)j4 de obstakels rond de auto
niet overlappen.

5. Selecteer [Start] zodra de beoogde parkeer-
plaats is ingesteld. Bedien de auto aan de
hand van de stap voor stap instructies van de
parkeerhulp.

• Tik op [Wijzigen] om op een andere weergave
over te schakelen.

• Tik op [Einde] om de parkeerhulp te stoppen.

• Tik op [Herh] om naar de voorgaande parkeer-
hulpaanwijzing te luisteren.

Lezen van de weergegeven richtlijnen

5GG0033XZ

5GG0034XZ

5GG0035X
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j1 Startpositierechthoek voor achteruitrijden
(groen):

Geeft de startpositie aan voor achteruitrijden.
De stand en de kleur van het rechthoek zullen
met de stuurhoek mee veranderen.

• Groen: Geeft de aanbevolen positie aan.

• Geel: Geeft aan dat er meerder parkeer-
manoeuvres nodig zijn.

• Rood: Geeft aan dat de parkeerhulp niet beschik-
baar is. De bestuurder moet dan zonder hulp zelf
parkeren.

j2 Rechthoek van de beoogde parkeerplaats
(blauw):

Geeft de beoogde parkeerplaats aan.

j3 Richtlijnen van de vrije ruimte (rood):

Geeft de plaatsen aan van eventuele obstakels
die bij benadering de ruimte bepalen die nodig
is voor het parkeren.

j4 Beoogde koerslijnen (groen):

Geven de koers aan die gevolgd moet worden
om de auto op de beoogde parkeerplaats te par-
keren.

j5 Geschatte koerslijnen (oranje):

Geven de geschatte koers aan tijdens het bestu-
ren van het voertuig.

De geschatte koerslijnen bewegen wanneer aan
het stuurwiel wordt gedraaid. Draai aan het
stuurwiel totdat de geschatte koerslijnen de be-
oogde koerslijnen overlappen.

Bedieningswenken

• Laat de auto volledig tot stilstand komen wanneer
u aan het stuur draait volgens de begeleiding. De
stand van het stuurwiel moet aangehouden wor-
den totdat de auto zich op de beoogde plaats be-
vindt (binnen de rechthoek op het display) en het
geluidssignaal klinkt.

• Een toon klinkt met tussenpozen wanneer u de
auto tijdens de hulp manoeuvreert, en het geluids-
signaal klinkt wanneer de auto bij iedere stap de
beoogde positie bereikt. Stop de auto wanneer het
geluidssignaal klinkt en volg dan de volgende in-
structie van de begeleiding.

• Afhankelijk van de situatie zijn mogelijk meerdere
parkeermanoeuvres nodig.

• Wanneer u de [Modus Smal]-toets selecteert tij-
dens het achteruit inparkeren, wordt de modus
Smal geactiveerd. De modus Smal kan worden ge-
bruikt om de bestuurder te helpen bij het parkeren
in zeer nauwe ruimtes. In deze modus wordt de
rechthoek van de beoogde parkeerplaats geel ter-
wijl de ruimte tussen de rechthoek van de beoogde
parkeerplaats en de richtlijnen van de obstakels
zeer klein is. Bij deze modus zijn meerdere
parkeermanoeuvres nodig.
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INSTELLINGEN VAN DE AROUND VIEW MONITOR

De instellingen van de Around View monitor kunnen door middel van de volgende procedure gewijzigd worden.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Instellingen].

3. Tik op [Camera/Parkeersensor].

Beschikbare instellingsoptie Handeling
[Camera] [Back-up Collision Intervention] (indien aanwezig) Hiermee kan het Back-up Collision Intervention-systeem (BCI) aan- of uitgezet

worden.
Raadpleeg het instructieboekje van de auto voor details.

[Moving Object Detection] Hiermee kan de detectie van bewegende objecten aan- of uitgezet worden.
“Het MOD-systeem aan-/uitzetten” (pagina 7-16)

[MOD-volume] Het volume van het waarschuwingssignaal bij waarnemingen door het MOD-
systeem kan ingesteld worden.

[Spraak bij parkeerhulp] (indien aanwezig) Hiermee kan spraakbegeleiding bij parkeerhulp aan- of uitgezet worden.
[Dode-hoeksignaal] Wanneer deze optie aangezet is, zal de niet-zichtbare zone enkele seconden

geel oplichten nadat de bovenweergave voor de eerste keer is getoond wan-
neer de contactschakelaar op ON gezet is.

[Geschatte koerslijnen] Wanneer deze optie aangezet is, wordt de geschatte koerslijn getoond op het
scherm met voorweergave, achterweergave en bovenweergave.

[Prioriteit schermweergave] [Eerste
scherm]

De prioriteitsvolgorde voor het soort weergave (Boven, Zijkant, Panoramisch)
kan gewijzigd worden.

[Tweede
scherm]
[Derde
scherm]

[Autom. weerg. met parkrsnsr] De automatische parkeersensorweergave kan aan- of uitgezet worden.
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[Sensor] [Sensor] Hiermee kan het parkeersensorsysteem aan- of uitgezet worden.
[Sensors achter] Hiermee kan de parkeersensor aan de voorkant aangezet en de parkeersensor

achter uitgezet worden.
[Onderbreking display] De automatische parkeersensorweergave kan aan- of uitgezet worden.
[Gevoeligh. parkrsnsr] Stel de gevoeligheid van de parkeersensor in door op [+] of [-] te drukken.
[Vol. parkrsensor] Stel het volume van het waarschuwingssignaal in door op [+] of [-] te drukken

[Display]
Alleen beschikbaar
wanneer het camera-
scherm op het
bovendisplay
getoond wordt.

[Weergave-instel-
lingen]

[Helderheid] Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-] te drukken.
[Contrast]
[Zwartniveau]
[Tint]
[Kleur]
[Eerste instellingen herstel-
len]

Zet alle instellingen weer op de standaardinstellingen.
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Storingsindicators
Camera:

Wanneer m op het scherm getoond wordt,
werkt de Around View monitor niet goed. Dit zal
het normale gebruik van de auto niet belemme-
ren, hoewel het systeem nagekeken moet wor-
den door een INFINITI Center of erkend garage-
bedrijf.

Wanneer m op het scherm wordt getoond, kan
het zijn dat het beeld van de camera verstoord
wordt door tijdelijke elektronische storing door
apparaten in de buurt. Dit zal het normale ge-
bruik van de auto niet belemmeren, hoewel het
systeem nagekeken moet worden door een
INFINITI Center of erkend garagebedrijf wanneer
het vaker voorkomt.

Parkeersensor (sonar):

De amber merktekens worden weergegeven op
de hoeken van het voertuigpictogram wanneer
er een storing is in het parkeersensorsysteem.

BEDIENINGSWENKEN

• Het scherm in de Around View monitor keert auto-
matisch terug naar de vorige weergave 3 minuten
na het indrukken van de <CAMERA>-knop, wanneer
de schakelhendel in een andere stand staat dan
de R-stand (achteruit).

• Bij het schakelen van de weergave kunnen de beel-
den op het scherm met enige vertraging weerge-
geven worden.

• Bij zeer hoge of lage temperaturen zal het scherm
de objecten mogelijk niet duidelijk weergeven. Dit
is geen storing.

• Wanneer de camera wordt blootgesteld aan fel
licht worden voorwerpen wellicht niet duidelijk ge-
toond. Dit is geen storing.

• Het scherm kan in de nabijheid van neonverlich-
ting soms flikkeren. Dit is geen storing.

• De kleuren van objecten op de Around View Moni-
tor kunnen enigszins verschillen van de werkelijke
kleuren. Dit is geen storing.

• Voorwerpen op de monitor zijn mogelijk niet dui-
delijk en de kleur van het object kan mogelijk ver-
schillen in een donkere omgeving. Dit is geen sto-
ring.

• Er kunnen verschillen in scherpte voorkomen tus-
sen de beelden van de verschillende camera’s die
de bovenweergave tonen.

• Als er vuil, regen of sneeuw op de camera komt, zal
de Around View Monitor de voorwerpen mogelijk
niet duidelijk weergeven. Reinig de camera.

• Gebruik geen alcohol, benzine of verdunner om de
camera te reinigen. Dit veroorzaakt verkleuring.
Veeg om te reinigen de camera af met een met
zeepsop bevochtigde doek en veeg daarna droog
met een droge doek.

• Beschadig de camera niet, aangezien dit van in-
vloed kan zijn op het monitorscherm.

• Gebruik geen carrosseriewas op de cameralens.
Verwijder eventuele wasresten met een schone
doek die bevochtigd is met een mild reinigings-
middel.

5GG0022XZ

5GG0023XZ
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ACHTERUIT EEN STEILE HELLING
OPRIJDEN

Wanneer u achteruit een helling oprijdt, worden
de afstandsrichtlijnen en de voertuigbreedte-
lijnen dichterbij weergegeven dan de werkelijke
afstand eigenlijk is. Bijvoorbeeld, het beeld-
scherm toont 1 m (3 ft) ter hoogte van puntjA ,
terwijl de werkelijke afstand van 1 m (3 ft) berg-

opwaarts zich ter hoogte van puntjB bevindt.
Let op dat alle objecten bergopwaarts verder
weg zijn dan door de monitor wordt weergege-
ven.

ACHTERUIT EEN STEILE HELLING
AFRIJDEN

Wanneer u achteruit een helling afrijdt, worden
de afstandsrichtlijnen en de voertuigbreedte-

lijnen verder weg weergegeven dan de werke-
lijke afstand eigenlijk is. Bijvoorbeeld, het
beeldscherm toont 1 m (3 ft) ter hoogte van punt
jA , terwijl de werkelijke afstand van 1 m (3 ft)
bergafwaarts zich ter hoogte van puntjB be-
vindt. Let op dat alle objecten bergafwaarts
dichterbij zijn dan door de monitor wordt weer-
gegeven.

5GG0005X

5GG0006X

VERSCHIL TUSSEN GESCHATTE EN WERKELIJKE
AFSTANDEN
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ACHTERUIT RIJDEN IN DE BUURT VAN
EEN UITSTEKEND OBJECT

De geschatte koerslijnenjA raken het object in
het beeldscherm niet. Echter, het voertuig kan
met het voorwerp in aanraking komen als deze
over de werkelijke rijkoers uitsteekt.

ACHTERUITRIJDEN ACHTER EEN
UITSTEKEND OBJECT

PuntjC wordt verder weg getoond dan puntjB
op het display. Echter, puntjC ligt in werkelijk-
heid even ver als puntjA . Als het voertuig ach-
teruitrijdt richting puntjA kan het met het voor-
werp in aanraking komen, als het voorwerp over
de werkelijke rijkoers uitsteekt.

5GG0007X 5GG0008X
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WAARSCHUWING:

• Het parkeersensorsysteem (sonar) is een handige
functie die het doel heeft de bestuurder te helpen,
maar geen vervanging is voor correcte parkeer-
manoeuvres. Kijk altijd goed om te zien of alles
veilig is voordat u gaat parkeren. Handel altijd
langzaam.

• Het systeem wordt uitgeschakeld bij snelheden
boven de 10 km/h (6 mph). Het wordt opnieuw in-
geschakeld bij lagere snelheden.

• Lees dit hoofdstuk goed door om de beperkingen
van het parkeersensorsysteem (sonar) te begrij-
pen. Guur weer kan de functie van het parkeer-
sensorsysteem (sonar) nadelig beïnvloeden; dit
kan een beperkte werking of onbedoelde active-
ring van het systeem inhouden.

• Dit systeem is niet ontworpen om botsingen te
voorkomen met kleine of bewegende voorwerpen.

• Dit systeem is ontworpen om de bestuurder te hel-
pen bij het waarnemen van grote stilstaande voor-
werpen, teneinde eventuele schade aan het voer-
tuig te voorkomen. Het systeem is niet in staat om
kleine objecten onder de bumper en objecten
dichtbij de bumper of op de grond waar te nemen.

• Als de bumper van uw auto beschadigingen op-
loopt en daardoor onjuist uitgelijnd of gebogen
blijft, kan het detectiegebied gewijzigd zijn waar-
door onnauwkeurige metingen van obstakels of
onjuiste activeringen veroorzaakt kunnen worden.

LET OP:

Houd de passagiersruimte van de auto zo stil mogelijk
om de toon goed te kunnen horen.

Het parkeersensorsysteem (sonar) produceert
een geluidssignaal om de bestuurder erop te
wijzen dat er obstakels vlakbij de bumper zijn.
Wanneer het parkeersensorsysteem (sonar) aan

staat, zal de indicator voor de parkeersensor
ook op het display verschijnen.

“Achteruitrijmonitorinstellingen” (pa-
gina 7-6)

Het systeem neemt obstakels voor de auto waar
wanneer de schakelhendel in de D-stand (rijden)
of N-stand (vrij) staat, en zal obstakels voor en
achter de auto waarnemen wanneer de schakel-
hendel in de R-stand (achteruit) staat.

Het systeem herkent mogelijk geen voorwerpen
bij snelheden boven de 10 km/u (6 mph) en
neemt mogelijk geen bepaalde hoekige of be-
wegende voorwerpen waar.

Het parkeersensorsysteem (sonar) neemt obsta-
kels waar tot 1,2 m (3,9 ft) afstand vanaf de bum-
per, met een verminderd dekkingsgebied ter
hoogte van de buitenste hoeken van de bumper.
Zie de afbeelding voor dekkingsgebieden bij be-
nadering. Naarmate u het obstakel nadert,
neemt de frequentie van het geluid toe. Wan-
neer het obstakel zich op een afstand van min-
der dan 30 cm (11,8 in) bevindt, zal het geluid
onafgebroken klinken.

Houd de hoek-/middensensoren (op de grille
van de bumper) vrij van sneeuw, ijs en
vuilophoping (maak de sensoren niet schoon
met scherpe voorwerpen). Indien de sensoren
bedekt zijn, zal dit de nauwkeurigheid van het
parkeersensorsysteem (sonar) beïnvloeden.

5GG0040XZ

PARKEERSENSORSYSTEEM (SONAR) (indien aanwezig)
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Het gevoeligheidsniveau van de hoek-/midden-
sensors (sonar) kan ingesteld worden (hoger of
lager).

“Achteruitrijmonitorinstellingen”
(pagina 7-6)

De onderbroken toon stopt na 3 seconden wan-
neer er een obstakel door alleen de hoeksensor
wordt waargenomen en de afstand niet veran-
dert.

PARKEERSENSORINDICATOR (SONAR)

Wanneer [Onderbreking display] aangezet
wordt in de instellingen voor de parkeersensor
(sonar), zal de parkeersensorindicator (sonar)
verschijnen op het bovendisplay en andere in-
formatie die op dat scherm wordt weergegeven
onderbreken.

“Achteruitrijmonitorinstellingen”
(pagina 7-6)

De parkeersensorindicator (sonar) die wordt ge-
toond wanneer de Achteruitrijmonitor geacti-
veerd is, wordt uitgelegd in het hoofdstuk over
de Achteruitrijmonitor.

“Parkeersensorindicator (sonar)(indien
aanwezig)” (pagina 7-3)

Tik op [m ] om de parkeersensorindicator
(sonar) aan/uit te zetten.

5GG0068XZ
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U kunt verschillende, voor het gebruik van de auto nuttige informatie instellen op het informatiescherm. Beschikbare items zijn onder andere voertuig-
informatie, verkeersinformatie, informatie over de huidige locatie en de versie van de navigatiesoftware (indien aanwezig).

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Informatie].

Menu-item Resultaat
[Energiestroom]
(hybride modellen)

Informatie over energieverbruik wordt weergegeven op het scherm.
Raak [Geschiedenis brandstofverbruik] aan om het scherm met geschiedenis van de energiestroom weer te geven.

[Geschiedenis brandstofverbruik]
(hybride modellen)

De geschiedenis van het brandstofverbruik wordt op het scherm weergegeven.
U kunt bladeren door het scherm met de geschiedenis van het brandstofverbruik.

[Brandstofverbruik] Toont het scherm met brandstofverbruik. U kunt de weergave-eenheden instellen.
“Taal- en eenheidinstellingen” (pagina 2-19)

U kunt het huidige en het gemiddelde brandstofverbruik en de maximale rijafstand checken.
[Geschiedenis] U kunt bladeren door het scherm met de geschiedenis van het brandstofverbruik.

Als u [ < ]/[ > ] aanraakt terwijl het scherm met de geschiedenis van het brandstofverbruik wordt weergegeven, wordt er een
voorgaand overzicht of een bijgewerkt overzicht getoond.

[Herstellen] Zet het gemiddelde brandstofverbruik weer op nul.
Het gemiddelde voor de periode tussen twee nulstellingen wordt opgeslagen als een geschiedenis van brandstofverbruik.
Wanneer het gemiddelde brandstofverbruik op het scherm op nul wordt gezet, wordt het gemiddelde brandstofverbruik op de
boordcomputer tegelijkertijd ook op nul gezet.

[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.

[Waar ben ik?]* (indien aanwezig) De naam en afstand van de volgende/vorige straat en overige informatie die de huidige voertuiglocatie aangeven, worden
getoond.

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

[Kaartgegevens]* Toont het identificatienummer van het navigatiesysteem, de huidige kaartversie, en de softwareversie.

*: Alleen modellen met navigatiesysteem.

INFORMATIEMENU
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INFO:

• Informatie over het werkelijke brandstofverbruik kan verschillen van de informatie die wordt getoond op het voertuiginformatiescherm. Dit komt vanwege het tijdsver-
schil in het bijwerken van de informatie en is dus geen storing.

• [Verkeersinfo] is alleen beschikbaar in gebieden waar RDS-TMC wordt uitgezonden. RDS-TMC-informatie is in sommige regio’s niet beschikbaar.
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ABONNEMENT OP INFINITI INTOUCH
SERVICES
Om Infiniti InTouch Services te kunnen gebrui-
ken is een abonnement nodig. Raadpleeg voor
informatie over het abonnement de website van
het INFINITI Eigenaarsportaal, of neem contact
op met een INFINITI Center of erkend garagebe-
drijf.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
TOEGANG TOT INFINITI INTOUCH
SERVICES
*Rijden is een serieuze aangelegenheid.
Gebruik Infiniti InTouch Services wanneer dit op
een veilige manier mogelijk is. De services heb-
ben een actief abonnement nodig en zijn afhan-
kelijk van de bedrijfstoestand van het telema-
tica-apparaat, de mogelijkheid ervan om verbin-
ding te maken met een draadloos netwerk, de
beschikbaarheid van compatibele draadloze
netwerken, de gegevens van de navigatiekaart
en de signaalontvangst van de GPS-satelliet, bij
gebreke waarvan de mogelijkheid om de servi-
ces te gebruiken beperkt of belet kan worden.
De services vereisen een compatibel 3G GSM/
GPRS mobiel netwerk geleverd door Orange. Het
3G mobiele netwerk is niet beschikbaar in alle
gebieden en/of niet altijd beschikbaar. De mo-
biele technologie is in ontwikkeling en veran-
dert in mobiele netwerken die geleverd worden
door onafhankelijke bedrijven die niet worden
beheerd door INFINITI. Bepaalde voertuig-

services, geleverd door onafhankelijke bedrij-
ven, worden niet beheerd door INFINITI en zijn
onderhevig aan wijzigingen zonder kennisge-
ving of aansprakelijkheid jegens INFINITI en
haar geaffilieerden en vertegenwoordigers. Het
proefabonnement gaat van start op de aankoop-
datum. Aan het einde van de gratis proef is een
betaald abonnement nodig om de service ver-
der te kunnen gebruiken. U zult verder gebruik
kunnen maken van de service volgens de bepa-
lingen van de Abonnementsovereenkomst.
Raadpleeg voor meer informatie over de alge-
mene voorwaarden die van toepassing zijn op
de Abonnementsovereenkomst de Infiniti
InTouch Service website.

Informatie over de Infiniti InTouch
Service website
De momenteel beschikbare websites voor Infi-
niti InTouch Services zijn als volgt.

Land Website URL

Verenigd Koninkrijk https://gb.intouch.infiniti.eu/

Oostenrijk https://at.intouch.infiniti.eu/

België (Frans) https://be.intouch.infiniti.eu/
fr-be/

België (Nederlands) https://be.intouch.infiniti.eu/
nl-be/

Bulgarije https://bg.intouch.infiniti.eu/

Tsjechië https://cz.intouch.infiniti.eu/

Frankrijk https://fr.intouch.infiniti.eu/

Duitsland https://de.intouch.infiniti.eu/

Hongarije https://hu.intouch.infiniti.eu/

Israël https://il.intouch.infiniti.eu/

Italië https://it.intouch.infiniti.eu/

Luxemburg (Frans) https://lu.intouch.infiniti.eu/
fr-lu/

Luxemburg (Engels) https://lu.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Luxemburg (Duits) https://lu.intouch.infiniti.eu/
de-lu/

INFINITI INTOUCH SERVICES (indien aanwezig)
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Land Website URL

Nederland https://nl.intouch.infiniti.eu/

Polen https://pl.intouch.infiniti.eu/

Portugal https://pt.intouch.infiniti.eu/

Spanje https://es.intouch.infiniti.eu/

Zweden https://se.intouch.infiniti.eu/

Zwitserland (Duits) https://ch.intouch.infiniti.eu/
de-ch/

Zwitserland (Frans) https://ch.intouch.infiniti.eu/
fr-ch/

Zwitserland
(Italiaans)

https://ch.intouch.infiniti.eu/
it-ch/

Zwitserland (Engels) https://ch.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Turkije https://tr.intouch.infiniti.eu

Kroatië (Engels) https://hr.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Kroatië (Kroatisch) https://hr.intouch.infiniti.eu

Servië https://rs.intouch.infiniti.eu/

Wit-Rusland https://by.intouch.infiniti.eu/

Roemenië https://ro.intouch.infiniti.eu/

Slowakije https://sk.intouch.infiniti.eu/

Rusland https://intouch.infiniti.ru

Oekraïne https://intouch.infiniti.ua

Kazachstan https://kz.intouch.infiniti.eu/

KENMERKEN VAN INFINITI INTOUCH
SERVICE
Infiniti InTouch Service biedt verschillende soor-
ten informatie en services die u kunt gebruiken
door uw auto te verbinden met het Infiniti In-

Touch Service-centrum en het Infiniti InTouch-
bedieningscentrum met behulp van de TCU (Te-
lematics Control Unit) die in uw auto geïnstal-
leerd is.

WAARSCHUWING:

• Radiogolven kunnen een negatief effect hebben
op elektrische medische apparatuur. Personen
met een pacemaker dienen, voordat ze het sys-
teem gebruiken, contact op te nemen met de fa-
brikant van het apparaat met betrekking tot even-
tuele effecten.

• De TCU (Telematics Control Unit)-antenne is bo-
venaan in het midden van het dashboard geïnstal-
leerd. Een inzittende mag niet dichter bij de an-
tenne zitten dan voorgeschreven door de fabrikant
van de pacemaker. De radiogolven die worden uit-
gezonden door de TCU (Telematics Control Unit)-
antenna kunnen de werking van de pacemaker mo-
gelijk negatief beïnvloeden wanneer de Infiniti In-
Touch Services gebruikt worden.

• Ongepast gebruik van de service kan een overtre-
ding vormen van de lokale wetgeving en resulte-
ren in strafrechtelijke vervolging.

INFO:

• De kenmerken van Infiniti InTouch Services zijn af-
hankelijk van de inschrijving en de bedrijfs-
toestand van het telematica-apparaat, de mobiele
connectiviteit, de gegevens van de navigatiekaart

en de signaalontvangst van de GPS-satelliet. Alge-
mene voorwaarden van de abonnements-
overeenkomst voor Infiniti InTouch Services zijn
van toepassing.

• Om de Infiniti InTouch Services te gebruiken is het
nodig zich in te schrijven. De services die kunnen
worden ontvangen variëren afhankelijk van het
programma waarvoor u bent ingeschreven.

De Infiniti InTouch Services kunnen worden bij-
gewerkt. De laatste gedetailleerde informatie is
beschikbaar op de volgende websites of via de
klantenservice.

– Infiniti InTouch Services website:

“Informatie over de Infiniti InTouch
Service website” (pagina 8-4)

Algemeen e-mailadres voor Infiniti
Kwaliteitscentrum:

qualitycentre.eu@infiniti-customerexpe-
rience.com

• Verbeterde pechhulp (indien aanwezig):

Met de verbeterde pechhulp kunt u hulp ont-
vangen van het Infiniti InTouch bedienings-
centrum voor een niet-dringend incident
waarvoor een sleepdienst of een externe
noodhulpdienst vereist is. U krijgt toegang
tot de service door de knop met het operator-
pictogram op het navigatiescherm aan te tik-
ken.
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• Aangifte autodiefstal:

Een service-operator zal proberen om
locatiegegevens te krijgen van de aangege-
ven gestolen auto en deze informatie leve-
ren aan de lokale wetshandhavingsdiensten
om te helpen uw gestolen auto terug te vin-
den.

• Claxon en lichten op afstand (indien aanwezig):

De functie Claxon en lichten op afstand zorgt
ervoor dat u op afstand met de lichten kunt
knipperen (grootlicht) en de claxon kunt la-
ten afgaan op uw auto. Deze functie wordt
meestal gebruikt om te helpen uw auto te-
rug te vinden. Lokale voorschriften zijn wel-
licht van toepassing en kunnen het gebruik
van deze functie Claxon en lichten op afstand
mogelijk beperken. Gebruik deze functie
zorgvuldig en met inachtneming van deze re-
gels.

• Alarmmelding:

De functie Alarmmelding waarschuwt u via
de op de Infiniti InTouch Services website ge-
kozen meldmethode wanneer het alarmsys-
teem van uw auto wordt geactiveerd.

“Informatie over de Infiniti InTouch
Service website” (pagina 8-4)

• Melding periodiek onderhoud

De Melding Periodiek onderhoud levert ge-
gevens over de kilometerstand van uw auto

aan INFINITI. INFINITI stuurt u onderhouds-
meldingen op basis van deze
kilometerstandgegevens.

• Onderhoudswaarschuwing:

De Onderhoudswaarschuwing zorgt ervoor
dat u meldingen ontvangt via de op de Infiniti
InTouch Services website gekozen en inge-
stelde meldmethode in geval van een sto-
ring in een subsysteem van de auto. De ser-
vice wordt beheerd via de Infiniti InTouch
Services website.

“Informatie over de Infiniti InTouch
Service website” (pagina 8-4)

• Vind mijn auto:

Met de functie Vind mijn auto kunt u de laatst
beschikbare positie van uw auto controleren
en uw auto terugvinden.

SERVICETOEPASSING
Hiervoor moet een apart Infiniti InTouch Servi-
ces-abonnement aangeschaft worden. Neem
voor gedetailleerde informatie contact op met
een INFINITI Center of erkend garagebedrijf, of

raadpleeg de volgende Infiniti InTouch Services
website:

“Informatie over de Infiniti InTouch Ser-
vice website” (pagina 8-4)

INFO:

Als de auto eigendom is van een ander persoon
en doorverkocht wordt, dient het abonnement
op deze service geannuleerd te worden en alle
op het apparaat opgeslagen gegevens gewist te
worden.

BEDIENINGSWENKEN

WAARSCHUWING:

• Gebruik de Infiniti InTouch Services nadat u uw
auto heeft gestopt op een veilige plaats. Als het
nodig mocht zijn de Infiniti InTouch Services te
gebruiken tijdens het rijden, wees dan altijd ui-
terst voorzichtig zodat al uw aandacht bij het rij-
den blijft.

• Als u merkt dat het onmogelijk is om tijdens het
gesprek met de Infiniti InTouch Services al uw aan-
dacht bij het rijden te houden, zet de auto dan op
een veilige plaats stil.

• Gebruik de Infiniti InTouch Services niet wanneer
de motor is afgezet of het hybride systeem is uit-
geschakeld. De accu kan hierdoor ontladen wor-
den.
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• De Infiniti InTouch Services kunnen niet worden
gebruikt onder de volgende omstandigheden:

– Het abonnement op Infiniti InTouch Ser-
vices is verlopen.

– De auto bevindt zich buiten het gebied
waar de service van het mobiele netwerk
ontvangen kan worden.

– De auto bevindt zich op een locatie met
slechte signaalontvangst, zoals een tun-
nel, een ondergrondse parkeergarage,
achter een gebouw of in een bergachtig
gebied.

– De lijn is bezet.

– De TCU (Telematics Control Unit) of an-
dere systemen in uw auto werken niet
goed.

– Het Infiniti InTouch Services netwerk-
systeem is uitgeschakeld.

• Communicatie met het Infiniti InTouch bedienings-
centrum houdt verband met de gegevens-
communicatiemodus en kan nu en dan problemen
ondervinden in de signaalontvangst, terwijl het
ontvangstgebied mogelijk beperkt is vergeleken
met dat van reguliere mobiele telefoons.

• U hoort mogelijk klikken of krijgt te maken met
onderbrekingen wanneer u spreekt met de
noodhulpspecialisten van de Infiniti InTouch Ser-
vices. Dit is te wijten aan een verschuiving in de
verbindingszone en is geen storing.

• Afhankelijk van de gebruikte lijn, kan het geluids-
volume mogelijk afnemen. Pas het volume indien
nodig aan.

• Ontvangen geluiden kunnen vervormd worden of
omgevingsgeluiden kunnen klinken als stemmen
van een menigte. Dit is te wijten aan het gebruik
van de digitale lijn en is geen storing.

• U hoort mogelijk uw eigen stem uit de luidspreker
wanneer u spreekt met de noodhulpspecialisten
van de Infiniti InTouch Services wegens een ver-
storing in het netwerk. Wanneer dit gebeurt, maakt
u na enkele minuten opnieuw verbinding, of op
een andere locatie.

• Dit voertuig is voorzien van een geïntegreerde
communicatie-eenheid genaamd TCU (Telematics
Control Unit). Door middel van de communicatie-
verbinding tussen deze eenheid en het Infiniti In-
Touch bedieningscentrum worden verschillende
services beschikbaar gesteld. Wanneer dit
systeem verbinding maakt met het Infiniti InTouch
bedieningscentrum, verschijnt er een antenne-
pictogram op het scherm. Gebruik de service op
een goede locatie waar het symbool voor goede
signaalontvangst op het scherm verschijnt.
m : Wanneer signaalontvangst goed is
m : Wanneer signaalontvangst slecht is

• De Infiniti InTouch Services maken gebruik van de
TCU (Telematics Control Unit) voor communicaties.
Ook al toont de signaalsterktebalk van de
gegevenscommunicatiemodule in de auto een
goede ontvangst, toch kan de verbinding met de

Infiniti InTouch Services datacenter verbroken wor-
den. Dit duidt niet op een storing. Gebruik het sys-
teem opnieuw na een paar minuten

VERBINDING MET HET INTERACTIEVE
SPRAAKMENU
Verschillende services die u ondersteunen tij-
dens het rijden zijn beschikbaar door middel van
het beantwoorden van het Interactieve spraak-
menu.

Neem voor meer details contact op via het e-
mailadres van het Infiniti Kwaliteitscentrum,
qualitycentre. eu@infiniti-customerexperience-
.com of raadpleeg de Infiniti InTouch Services
website.

“Informatie over de Infiniti InTouch Ser-
vice website” (pagina 8-4)

1. Druk op <MENU> en tik op [InTouch Services].

2. Tik op [Spraakmenu bellen].

3. Het systeem maakt verbinding met het
noodhulpcentrum van Infiniti InTouch Servi-
ces.
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INFO:

• U kunt ook verbinding maken met een Interactief
spraakmenu van Infiniti InTouch Services door te
tikken op de knop met het operatorpictogramj1
op de kaart.

• Na [Spraakmenu bellen] te hebben geselecteerd,
kan het even duren voordat het systeem verbin-
ding maakt, afhankelijk van de technische omge-
ving en of de TCU (Telematics Control Unit) door
andere services wordt gebruikt.

• Zet om te voorkomen dat de verbinding verbroken
wordt de motor niet af of schakel het hybride sys-
teem niet uit.

INSTELLINGEN VOOR INFINITI INTOUCH
SERVICES
U kunt gebruikersinformatie weergeven en wis-
sen via het instellingenscherm.

5GB0258XZ
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Menu Handeling
Druk op <MENU> [Instellingen] [InTouch Services] [Instellingen voertuiginfo] [Voertuiginformatie verzenden] Wanneer dit item is ingeschakeld, kan

voertuiginformatie (gegevens met betrekking
tot rij-informatie, zoals voertuiglocatie, rij-
historie, brandstofbesparing, enz.) naar het
Infiniti InTouch Services centrum verzonden
worden. Deze instelling (inschakelen) is nodig
om te profiteren van de volledige Infiniti
InTouch Services ervaring.

[Voertuiginformatie wissen] Wist alle voertuiginformatie.
[Informatie
eenheids-id]

Toont informatie over het
apparaat-ID, TCU-ID (Telematics
Control Unit), SIM-ID en VIN-
informatie die nodig is voor het
registreren van de gebruiker.
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ERA-GLONASS is een systeem dat als doel heeft
om de bestuurder en passagiers snel hulp te
bieden in een noodsituatie.

AUTOMATISCHE NOODOPROEP
Zodra de airbagregeleenheid een frontale bot-
sing, zijdelingse botsing of het over de kop slaan
van de auto detecteert, stuurt het systeem auto-
matisch een noodoproep naar de noodcentrale.
Tegelijkertijd wordt ook voertuiginformatie
(voertuiglocatie, rijsnelheid en rijrichting) over-
gebracht. Zodra uw noodoproep door de nood-
centrale wordt ontvangen, zal de telefonist pro-
beren te spreken met een inzittende van de auto.

INFO:

• Tijdens de noodoproep kan het volume van de
stem van de telefonist niet aangepast worden.

• Tijdens de noodoproep wordt het volume van het
audiosysteem uitgeschakeld.

Het ERA-GLONASS-systeem is standaard altijd
ingeschakeld.

De volgende informatie wordt bij een botsing
door het ERA-GLONASS-systeem naar de nood-
centrale verzonden.

• Voertuigidentificatienummer (VIN).

• Motortype.

• De tijdstempel (wanneer de botsing of het voorval
zich voordeed).

• Voertuiglocatie, rijsnelheid en rijrichting.

Deze gegevens worden gewist zodra ze niet
meer nodig zijn.

HANDMATIG EEN NOODOPROEP DOEN
U kunt ook handmatig een noodoproep doen
door <SOS>-knop op de dakbedieningen in te
drukken.

LET OP:

• Parkeer de auto op een veilige plek en activeer de
parkeerrem voordat u de <SOS>-knop bedient.

• Gebruik deze service alleen in een noodgeval. Er
kan een sanctie opgelegd worden voor ongepast
gebruik van deze service.

• Houd er rekening mee dat de noodoproepfunctie
niet gebruikt kan worden in de volgende omstan-
digheden:

– De auto bevindt zich buiten het gebied
waar de service van het mobiele netwerk
ontvangen kan worden.

– De auto bevindt zich op een locatie met
slechte signaalontvangst, zoals een tun-
nel, een ondergrondse parkeergarage,
achter een gebouw of in een bergachtig
gebied.

– De lijn is bezet.

– De TCU (Telematics Control Unit) of an-
dere systemen in uw auto werken niet
goed.

– Het is wellicht niet mogelijk om een
noodoproep te doen bij alle ongevallen
of in alle noodgevallen, of als u in een
gebied bent zonder ontvangst.

ERA-GLONASS (indien aanwezig)
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1. Druk op het dekselj1 en open hetj2 .

2. Druk de <SOS>-knop inj3 . Een noodoproep
wordt verzonden naar de noodcentrale. Te-
gelijkertijd wordt ook voertuiginformatie
(voertuiglocatie, rijsnelheid en rijrichting)
overgebracht.

3. Zodra verbinding is gemaakt, kunt u met het
ondersteunend personeel van de nood-
centrale spreken.

Als u de noodoproep wilt annuleren, houdt u de
<SOS>-knop een paar seconden ingedrukt. De
oproep kan niet worden geannuleerd wanneer
de verbinding tot stand is gebracht.

INFO:

• Tijdens de noodoproep kan het volume van de
stem van de telefonist niet aangepast worden.

• Tijdens de noodoproep wordt het volume van het
audiosysteem uitgeschakeld.

• Nadat de <SOS>-knop is ingedrukt, kan het even
duren voordat het systeem verbinding maakt, af-
hankelijk van de technische omgeving en of de TCU
(Telematics Control Unit) door andere services
wordt gebruikt.

• Zet om te voorkomen dat de verbinding verbroken
wordt de motor niet af.

• Tijdens de noodoproep of communicatie met tele-
fonisten van de noodcentrale zal de Bluetooth®
handsfree telefoonverbinding uitgeschakeld wor-
den en is de telefoonbediening alleen beschikbaar
via de mobiele telefoon. Zodra verbinding is ge-
maakt met het ondersteunend personeel van de
noodcentrale, wordt de telefoonverbinding auto-
matisch overgeschakeld van het handsfree sys-
teem naar de mobiele telefoon. Dit is om te voor-

komen dat de verbinding met het ondersteunend
personeel van de noodcentrale wordt onderbroken
door inkomende oproepen.

• De noodcentrale kan mogelijk terugbellen wan-
neer de noodoproep om een willekeurige reden
wordt onderbroken nadat de verbinding tot stand
is gebracht.

• De functies van Infiniti InTouch Services (indien
aanwezig) zullen gedurende ongeveer 60 minuten
na het gebruik van de ERA-GLONASS-noodoproep
niet beschikbaar zijn.

BEPERKINGEN

Wanneer het controlelampjej4 bij de <SOS>-
knop rood oplicht, wordt uw auto na het indruk-
ken van de <SOS>-knop mogelijk niet verbonden
met de noodcentrale en een automatische nood-
oproep wordt mogelijk niet verzonden in geval
van een botsing. Neem als het controlelampje

5GH0701X
5GH0702XZ
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rood oplicht contact op met een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf voor hulp.

INFO:

Zelfs als het controlelampjej4 niet brandt, is
verbinding met de noodcentrale wellicht niet
mogelijk. Neem in dergelijke gevallen contact
op met de politie of noodhulpdiensten via an-
dere apparaten, zoals een telefoon.

TESTMODUS
De testmodus is bedoeld om de componenten te
verifiëren. In de testmodus kan de status van
microfoon, luidspreker, accubackup en overige
interne componenten worden gecontroleerd.

De test starten
1. Houd de <SOS>-knop ten minste 3 seconden

ingedrukt.

2. Laat de knop los en houd deze vervolgens
nogmaals binnen 10 seconden ingedrukt.

3. Wanneer de testmodus geactiveerd is, gaat
het rode controlelampje knipperen.

4. Spreek met luide stem na het klinken van de
toon.

5. De toon klinkt nogmaals en het systeem zal
de opgenomen stem afspelen.

6. Bedien binnen 20 seconden de <SOS>-knop
om de testresultaten aan de noodcentrale
mee te delen.

• De stem is duidelijk te horen: ingedrukt houden.

• De stem is niet duidelijk te horen: tweemaal kort
indrukken.

7. Na 20 seconden zal het groene controle-
lampje knipperen terwijl het systeem de test-
resultaten naar de noodcentrale stuurt.

8. Het rode controlelampje gaat uit (stopt met
knipperen) als de test met succes afgerond
wordt.

9. Als de opgenomen stem niet duidelijk ge-
hoord kon worden in de spraaktest, of als de
test niet met succes afgerond wordt (het rode
controlelampje blijft knipperen), neem dan
contact op met een INFINITI Center of erkend
garagebedrijf voor hulp en om uw auto te la-
ten inspecteren.

10. Plaats de contactschakelaar in de “OFF”-
stand nadat de test is afgerond of om de
test te stoppen. De testmodus zal worden
geannuleerd.

INFO:

• Daadwerkelijke automatische en handmatige
noodoproepen werken niet wanneer de testmodus
is geactiveerd.
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U kunt het Infiniti InTouch-systeem aan uw voorkeuren aanpassen door verscheidene instellingen te wijzigen om het systeem nog gebruiksvriendelijker
te maken.

De weergegeven items verschillen afhankelijk van de modellen en de verstrekte opties.

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

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

“Bluetooth®-instellingen” (pagina 2-21)

[Telefoon/e-mail] Toon het instellingenscherm voor Telefoon en e-mail.
“Telefoon- en Berichtinstellingen” (pagina 5-8)

[Voertuig]
(De beschikbaarheid
van menuopties in
[Voertuig] hangt af van
het model en de
specificaties.)

[Lamp AAN bij deur ontgrendeld] Wanneer deze optie op AAN staat, zal de interieurverlichting branden wanneer een
portier ontgrendeld wordt.

[Lichtgevoeligheid] Stel de lichtgevoeligheid van de automatische koplampen in.
[Snelheidgev. interval ruitenwisser] Stel de interval van de ruitenwisser in zodat deze automatisch aangepast wordt aan

de snelheid van de auto.
[Automatisch vergrendelen] Stel de voorwaarden in voor automatische vergrendeling.
[Autom. ontgr. (i-Key)] Stel de voorwaarden in voor automatische ontgrendeling met de intelligent key.
[Regensensor] (indien aanwezig) Stel het ruitenwissysteem met de regensensor in.
[Accubesparingsmodus] Stel IGN/ACC-besparingsmodus in.
[Vergr./ontgr. met handsfree] Stel handsfree vergrendeling en ontgrendeling in.
[Aanraakgevoelige deursensor] Stel de aanraakgevoelige deursensor in.
[Rijbaan wisselen (3x knipperen)] Stel de richtingaanwijzer in op 3x knipperen bij rijbaan wisselen.
[Intervalwisser] Stel de interval van de wisser in.
[Antwoord terug buitenverlichting] Stel de instapverlichting in.
[Selectieve deurontgrendeling] Stel de selectieve ontgrendeling van portieren in.
[Alle standaardinstellingen terug naar
standaard]

Alle instellingen in de auto worden weer op de standaardinstellingen gezet.

INSTELLINGENMENU
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Instellingsitem Resultaat
[Navigatie]* Toont het instellingenscherm voor het Navigatiesysteem.

“Navigatie-instellingen” (pagina 9-52)

[Audio] Toon het instellingenscherm voor het audiosysteem.
“Audio-instellingen” (pagina 4-30)

[Scherm] [Weergave-instel-
lingen]

[Helderheid] Stel het scherm in naar uw eigen voorkeur.
“Scherminstellingen” (pagina 2-16)[Contrast]

[Zwartniveau]
[Beeld UIT]
[Dag/nacht]
[Kaartkleur wijzigen]
[Eerste instellingen herstellen]

*: Modellen met navigatiesysteem.

**: Modellen zonder navigatiesysteem.
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Instellingsitem Resultaat
[Meter] [Keuzeopties

hoofdmenu]
[Bereik] Selecteer de gewenste optie die u op het voertuiginformatiedisplay weergegeven wilt

zien.
[Gemiddelde snelheid] Raadpleeg het instructieboekje van de auto voor details.
[Rijafstand en -tijd]
[Stop/Start-systeem]
[Stop/Start-systeem
(Overzicht)]
[Energiestroom]
(hybride modellen)
[EV kilometerteller]
(hybride modellen)
[Temperatuur
koelvloeistof] (hybride
modellen)
[Brandstofverbruik]
[Navigatie]*
[Audio]
[Bestuurdersmodus]
[Bandenspanningen]
[Chassis control]
[Leeg]

*: Modellen met navigatiesysteem.

**: Modellen zonder navigatiesysteem.
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Instellingsitem Resultaat
[Meter-
instellingen]

[Eco instellingen] [Beeldschermmodus] Schakel de weergavemodi tussen [Pedaal] en [Actueel brandstofverbruik].
[Onderhoud] [Olie en filter] De volgende instellingen zijn beschikbaar voor elk onderhoudsonderdeel.

Afstand:
Stel het interval (kilometerstand) van het onderhoudsschema in. Raadpleeg het afzonderlijke onderhouds-
boekje om het aanbevolen onderhoudsinterval te bepalen.
[Toon waarsch.]:
Selecteer [Toon waarsch.] om automatisch een waarschuwing te krijgen wanneer de gewenste afstand is
bereikt.
[Afstand op nul]:
Stel het aantal kilometers in dat afgelegd moet worden voordat een volgende onderhoudsbeurt
noodzakelijk is.

[Band]

[Overig]

[Waarschuwingen] [Buitentemperatuur] Zet de waarschuwing bij lage temperatuur op aan/uit.
[Timer waarschuwing] Wijzig de instelling van de timer waarschuwing.
[Navigatie]* Zet turn-by-turn aan/uit.

[Display-effect] [Display-effect] Zet het verlichtingseffect aan/uit.
[Taal] Stel de gewenste taal in.

[TPMS-instelling]

[Eenheid bandenspanning] Stel de gewenste eenheid in waarin de bandenspanning weergegeven moet worden.

[Aanbevolen bandenspan-
ning]

Voer de aanbevolen bandenspanning in die op de bandensticker in uw auto staat. Deze waarde wordt
gebruikt voor het berekenen van de bandenspanning.
Raadpleeg voor het omrekenen van de eenheid de in de tabel genoemde waarden later in dit hoofdstuk.

“TPMS-eenheid omrekenen (indien aanwezig)” (pagina 8-18)

[Bandenspanning herstellen]
Reset de temperatuurinstelling die gebruikt wordt voor berekening van de bandenspanningwaarschuwing.
Wanneer het systeem de bandenspanninginstelling reset, zal er een bericht verschijnen op het scherm dat
aangeeft dat het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) gereset is.

[Fabrieksinstellingen] Reset de meter op fabrieksinstellingen.

*: Modellen met navigatiesysteem.

**: Modellen zonder navigatiesysteem.
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Instellingsitem Resultaat
[Klok] Stel de klok in naar uw eigen voorkeur.

“Klokinstellingen” (pagina 2-20)

[InTouch Services] Stel Infiniti InTouch Services in volgens uw persoonlijke voorkeur.
“Infiniti InTouch Services (indien aanwezig)” (pagina 8-4)

[Spraakherkenning] [Gesproken feedback beperken] Zet de beperking van gesproken feedback aan/uit.
[Audioapparaat instellen] [iPod:

(leeg)]
Wis de nummerregistratie voor de iPod.

[USB:
(leeg)]

Wis de nummerregistratie voor USB.

[Camera/Parkeersensor] Stel de camera en de parkeersensor (sonar) in naar uw eigen voorkeur.
“Achteruitrijmonitorinstellingen” (pagina 7-6)
“Instellingen van de Around View Monitor” (pagina 7-20)

[Verbetering rij-
modus] (indien
aanwezig)

[ECO Pedal] Zet Eco Pedal op [UIT], [Zacht], of [Standaard].
Raadpleeg het Instructieboekje van de auto voor details.

[Overig] [KLIMAAT] Stel de verwarming en airconditioning in naar voorkeur.
“Instellingen voor verwarming en airconditioning” (pagina 3-10)

[Taal/Eenheden] Stel de taal en eenheden in op de gewenste instellingen.
“Taal- en eenheidinstellingen” (pagina 2-19)

[Type toetsenbord] Selecteert een [QWERTY]-toetsenbord of een [ABC]-toetsenbord.
[Waarschuwing weinig brandstof] Zet de waarschuwing bij laag brandstofniveau aan/uit.
[Snelkoppelingsitems bewerken] (indien
aanwezig)

Stel de snelkoppelingsitems op het display in.

[Software-informatie] Toon software-informatie.

*: Modellen met navigatiesysteem.

**: Modellen zonder navigatiesysteem.
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INFO:

• De weergegeven items verschillen afhankelijk van
het voertuigmodel en de verstrekte opties.

• De volgorde van de weergegeven items kan ge-
rangschikt worden.

• Raadpleeg de volgende tabel voor omrekening van
eenheden voor de [Aanbevolen bandenspanning].

TPMS-EENHEID OMREKENEN (indien
aanwezig)
Gebruik de volgende tabel voor het omrekenen
van de eenheid voor het bandenspannings-
controlesysteem (TPMS).

“Instellingenmenu” (pagina 8-13)

TPMS-eenheid omrekenen
kPa psi
200 29

210 30

220 32

230 33

240 35

250 36

260 38

270 39

280 41

290 42

300 44

310 45

320 46

330 48

340 49

MENU VOOR SNELLE INSTELLINGEN
Tik op [m ] op het onderste touchscreen (onder-
display) om weergave van instellingenmenu-
opties in te stellen.

De volgende instellingsopties zijn beschikbaar.
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Wanneer gebruikersinformatie is geregistreerd
zal het systeem de gebruiker automatisch her-
kennen wanneer de auto wordt gestart. Er ver-
schijnt een gepersonaliseerd welkomstbericht
op het scherm, en de gebruiker wordt gevraagd
om in te loggen.

Dankzij deze functie kunnen 3 bestuurders hun
eigen registratie, rijstand, stoelstand, aircondi-
tioning- en audio-instellingen gebruiken omdat
deze voorkeursinstellingen in het systeem zijn
opgeslagen.

De ingelogde gebruiker kan gewijzigd worden
op het welkomstscherm of het scherm met de
lijst met gebruikers.

OPMERKING:

• Vehicle Apps kunnen niet aan Intelligent Key’s
gelinkt worden.

• Een maximum aantal van vier Intelligent Key’s kan
geregistreerd worden om instellingen op te slaan
voor drie gebruikers met een vast profiel en één
gast. Er wordt één gebruikersprofiel opgeslagen
per sleutel.

• Wanneer de contactschakelaar op “OFF” wordt ge-
drukt, zullen de huidige instellingen van de ge-
bruiker opgeslagen worden door de Intelligent
Key die op dat moment gebruikt wordt.

Instellingsitem Resultaat
[Dag/nacht] Stel de helderheid van het bovendisplay en het onderdisplay in.

Schakel de kaartkleur over tussen dagscherm en nachtscherm.
[Bass] Stel de toonkwaliteit en geluidsbalans van de luidsprekers in door

op [+]/[-], [L]/[R] of [R]/[F] te tikken.[Treble]
[Balans]
[Faden]:
[Volume aanpassen] Hiermee wordt het volume aan-/uitgezet en geregeld voor verschil-

lende functies, inclusief telefoon, spraaknavigatie (indien
aanwezig) en pieptonen van het systeem.

VOLLEDIG AANPASBARE DIGITALE OMGEVING
(indien aanwezig)
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GEBRUIKERSREGISTRATIE
De stoelstand, navigatie (indien aanwezig), ver-
warmings-/airconditioningsinstellingen en an-
dere instellingen kunnen voor elke gebruiker op-
geslagen worden. De instellingen kunnen her-
steld worden wanneer het systeem
gedeactiveerd is.

Er kunnen maximaal drie gebruikers geregis-
treerd worden.

1. Wanneer het systeem gestart wordt door een
Intelligent Key die niet geregistreerd is, zal
gevraagd worden of u zich wenst te registre-
ren als gebruiker.

Registratie gaat als volgt:

• Als u de eerste gebruiker bent die zich regis-
treert, tikt u op [Ja] op het gebruikersregistratie-
schermj1 .

• Als u de tweede of derde gebruiker bent die zich
registreert, tikt u op [Selecteer gebruiker] op het
gebruikersregistratieschermj2 .

2. Toon het registratiescherm voor een nieuwe
gebruiker. Voer de informatie van de gebrui-
ker in op het registratiescherm voor een
nieuwe gebruiker.

3. Tik na invoer van gebruikersinformatie op
[OK] om gebruikersregistratie te voltooien.

INFO:

• Zet de contactschakelaar niet in de “OFF”-stand
tijdens registratie van een gebruiker. Anders wordt
registratie wellicht niet voltooid.

• Als [Later] wordt geselecteerd in het popupbericht,
zal de gebruiker ingelogd worden als een gast.
Wanneer dezelfde Intelligent Key de volgende keer
weer wordt gebruikt, zal hetzelfde popupbericht
weergegeven worden.

Als [Nee] wordt geselecteerd, wordt de ge-
bruiker ingelogd als gast en zal het popup-
bericht niet meer worden weergegeven bij
deze Intelligent Key.

• Om geregistreerde gebruikersinformatie te wijzi-
gen, drukt u op <MENU> en tikt u op [Infiniti InTui-
tion] om de [Gebruikerslijst] te tonen waarin u een
gebruiker kunt selecteren om te bewerken.

GEBRUIKERSINFORMATIE BEWERKEN
1. Tik op het gebruikerssymbool rechtsonder op

het onderdisplay om de gebruikerslijst te
openen.

2. De lijst met gebruikers wordt nu getoond.

j1 Naam:
De geregistreerde gebruikersnaam wordt ge-
toond. Tik hierop om de ingelogde gebruiker
te wijzigen.

j2 Gebruikerssymbool:
Het geregistreerde gebruikerssymbool wordt
getoond.

j3 [Bew.]:
Selecteer om gebruikersinstellingen te be-
werken.

5GH0129XZ

5GH0180XZ
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j4 [Nieuwe toev.]:
Raak aan om een nieuwe gebruiker toe te
voegen. Er kunnen maximaal drie gebruikers
geregistreerd worden. Deze toets wordt niet
weergegeven als er al drie gebruikers gere-
gistreerd zijn.

3. Tik op [Bew.] voor de gebruiker wiens gege-
vens u wilt wijzigen.

Andere procedure:

1. Druk op <MENU> en tik op [Infiniti InTuition].

2. Tik op [Gebruikerslijst].

INFO:

Gebruikersnaam en gebruikerssymbool van de
gastgebruiker kunnen niet gewijzigd worden.

Scherm voor het bewerken van een
gebruiker
Tik op [Bew.] op het scherm met de gebruikers-
lijst om het scherm voor het bewerken van de
gebruiker te openen.

Instellingsitem Handeling
[Naam wijzigen] Wijzig de gebruikers-

naam.
[Symbool wijzigen] Wijzig het gebruikers-

symbool. Het gebruikers-
symbool kan geselecteerd
worden uit de reeds
geïnstalleerde
afbeeldingen en
geregistreerd worden via
een USB-geheugen-
apparaat.

[i-Key nr.] • Geeft het nummer van
de Intelligent Key aan.

• Het sleutelsymbool
dat is gemarkeerd
geeft aan dat de
sleutel aan de
gebruiker is gelinkt.

• Het “m ”-teken
boven het sleutel-
symbool geeft aan
welke van de sleutels
op dit moment
gebruikt wordt.

[Gebr.instell. kop.] Kopieer gebruikers-
instellingen.
• Instellingen voor

navigatie (indien
aanwezig) en
audiosysteem

• Rijhulpinstellingen
(indien aanwezig)

• Instellingen voor de
PERSONAL-stand

• Airconditioning-
instellingen

• Automatische rijstand-
functie (indien
aanwezig)

• Voertuiginstellingen
• Meterinstellingen

[Wissen] Wis een gebruiker.

5GH0202XZ
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INFO:

• Het aantal tekens dat gebruikt kan worden voor
een naam is beperkt.

• Wanneer een huidige gebruiker wordt gewist,
wordt de gebruiker omgezet in gast.

• Wanneer de contactschakelaar op “OFF” wordt ge-
drukt, zullen de huidige instellingen van de gebrui-
ker opgeslagen worden door de Intelligent Key die
op dat moment gebruikt wordt.

Afbeelding voor de gebruiker
veranderen
Wanneer u een USB-apparaat aansluit waar af-
beeldingen op staan, kunt u een afbeelding
downloaden en instellen als foto voor een ge-
bruiker.

1. Open het Gebruiker Bewerken-scherm en tik
op [Symbool wijzigen].

2. Sluit het USB-apparaat aan en tik op [m ].

3. Tik op de naam van de gewenste afbeelding.

4. Tik op [Selecteer] om in te stellen als
gebruikersafbeelding.

Tik in het voorbeeldscherm van de afbeelding
op [Alleen bijwerken] om de lijst met afbeeldin-
gen bij te werken van het USB-apparaat.

DE INFINITI INTUITION-FUNCTIE
INSTELLEN
Instellingen voor de vrij instelbare digitale om-
geving kunnen gewijzigd worden.

Druk op <MENU> en tik op [Infiniti InTuition].

De volgende bewerkingsopties zijn beschik-
baar.

• [Gebruikerslijst]

Bewerk gebruikersinformatie, kopieer
gebruikersinstellingen en wis gebruikers-
instellingen.

“Gebruikersinformatie bewerken”
(pagina 8-20)

• [Intelligent Key Link]

Zet de link met Intelligent Key aan/uit.

• [Welkomsthulp]

Zet de welkomsthulp aan/uit.

“Loginscherm” (pagina 2-7)

INFO:

• Wanneer [Intelligent Key Link] uit staat, zullen ge-
bruikers ingelogd worden als gasten.

• Wanneer [Intelligent Key Link] uit staat, wordt er
geen welkomsthulp getoond.

5GH0488XZ
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De verscheidene instellingen van de functies die u helpen bij het rijden kunnen gewijzigd worden. Raadpleeg het instructieboekje van de auto voor meer
informatie over elk van deze functies.

De getoonde opties verschillen naargelang de aanwezige uitrusting.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Instellingsitem Handeling
Druk op <MENU>. [Bestuurdersmodus] [Front Assist] [Distance Control Assist] Hiermee wordt de Distance Control Assist-functie

aan- of uitgezet.
[Rijbaan] [Lane Departure Warning] Hiermee wordt Lane Departure Warning aan- of

uitgezet.
[Lane Departure
Prevention]

Hiermee wordt de Lane Departure Prevention-functie
aan- of uitgezet.

[Blind Spot] [Blind Spot Warning] Hiermee wordt Blind Spot Warning aan- of uitgezet.
[Blind Spot Intervention] Hiermee wordt Blind Spot Intervention aan- of

uitgezet.
[Helderheid zij-indicator] Hiermee kan de helderheid van de zij-indicator

ingesteld worden op [Helder], [Standaard] of
[Donker].

[Emergency Assist] [Forward emergency
braking]

Hiermee wordt Forward Emergency Braking aan- of
uitgezet.
Het Forward Emergency Braking-systeem wordt
automatisch ingeschakeld wanneer de motor of het
hybride systeem opnieuw wordt gestart.

[Snelheidsassistentie] [Verkeersborden-
herkenning]

Schakelt de verkeersbordenherkenning aan/uit.

OPMERKING:

De schakelaar voor dynamische rijhulp op het stuurwiel moet ingedrukt worden om het Distance Control Assist-systeem, het Lane Departure Prevention-systeem en het
Blind Spot Intervention-systeem aan te zetten.

RIJHULPINSTELLINGEN (indien aanwezig)
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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 een veilig, correct en wettig rijgedrag.

WAARSCHUWING:

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

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

1. Het systeem gaat aan wanneer de contact-
schakelaar voor de eerste keer in de ACC-
stand of de 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.

KAARTSOORTEN
Kaarten worden weergegeven op het bovenste
touchscreen (bovendisplay).

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.

VEILIGHEIDSINFORMATIE AUTHENTICATIE VAN KAARTGEGEVENS DE KAART BEDIENEN
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Scherminformatie:

j1 m Pijl:
Toont de afstand tot het volgende
navigatiepunt en de richting die bij dat
navigatiepunt aangehouden moet worden.

j2 Indicator van verkeersinformatie:
Toont de naam van de aanbieder en

ontvangstconditie van verkeersinformatie
uitgezonden door de aanbieder.
Wanneer de ontvangstconditie van ver-
keersinformatie niet waargenomen wordt,
zal de indicator van verkeersinformatie
“grijs gemaakt” worden

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:
Toont een navigatiepunt op de route.

j5 m Voertuigpictogram:
Toont de huidige positie en de rijrichting
van de auto.

j6 m Startpunt:
Toont de positie van de auto waarvandaan
de route is ingesteld als het startpunt.

j7 Snelheidslimietpictogram:
Geeft de snelheidslimiet op de weg waar u
op rijdt aan. Het ontwerp van dit pictogram
verschilt per land.

j8 m Begeleidingssymbool voor inhaal-
beschermingszone (voor Europa):
Geeft de afstand aan tot de volgende
inhaalbeschermingszone.

j9 m InTouch Services indicator (indien
aanwezig)
Geeft de status aan van de signaal-
ontvangst.

“Infiniti InTouch Services (indien
aanwezig)” (pagina 8-4)

5GB0676X
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j10 Klok
Geeft de huidige tijd aan.

“Klokinstellingen” (pagina 2-20)

j11 m Resterende tijd en afstand tot
bestemming:
Geeft de geschatte resterende tijd en
afstand tot de bestemming of tussenstop
aan. Deze indicator zal verschijnen wan-
neer een bestemming of tussenstop wordt
ingesteld en de routebegeleiding wordt
gestart.

j12 m Waarschuwing snelheidscontrole-
pictogram
Geeft de afstand aan tot een flitspaal.

j13 Operatorpictogram (indien aanwezig)
Tik op het pictogram om verbinding te
maken met het Interactieve spraakmenu
van de Infiniti InTouch Services.

“Verbinding met het interactieve
spraakmenu” (pagina 8-7)

j14 m Menupictogram bovendisplay:
Tik op het pictogram om menu’s op het
bovendisplay te tonen.

“Bovenste touchscreen
(bovendisplay)” (pagina 2-11)

j15 m Schaalindicator:
Geeft de schaal van de kaart aan.
Tik op het pictogram om de schaalbalk

weer te geven. De kaartschaal kan met
deze schaalbalk aangepast worden.

“De kaartschaal wijzigen”
(pagina 9-7)

j16 m /m Richtingindicator:
Geeft de oriëntatie van de kaart aan.
m : Noorden altijd boven.
m : De rijrichting van de auto altijd boven.
Tik op het pictogram om te kiezen uit de
instelling Noordelijk, Rijricht. boven en
3D-kaart.

j17 m Te vermijden gebied (groen):
Toont te vermijden gebieden aan die zijn
opgeslagen in Opgeslagen Locaties.
Tijdens het zoeken naar een route zal de
routebegeleiding een route uitstippelen
die deze gebieden vermijdt.

j18 Straat:
Toont de naam van de straat waar u op dat
moment op rijdt.

j19 Voorgestelde route:
Verschijnt in vetgedrukt blauw of vet-
gedrukt geel tijdens de routebegeleiding.

j20 m Opgeslagen Locatie (geel):
Toont de locaties die zijn opgeslagen in
Opgeslagen Locaties. De pictogrammen
kunnen aan uw voorkeur worden
aangepast.

j21 m Bestemming:
Toont de bestemmingslocatie van de route-
begeleiding.
Bij aankomst op de bestemming wordt het
adres op het kaartscherm getoond.

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.

5GB0001X
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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.

Gebouwweergave (indien aanwezig)
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.

WEGKLEUR
De verschillende soorten wegen zijn aan hun
kleur te onderscheiden. De belangrijkste weg-
kleuren worden hieronder aangegeven.

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

Donker

HUIDIGE VOERTUIGLOCATIE
WEERGEVEN

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 lo-
catie op de kaart te tonen op willekeurig welk
scherm.

5GB0261XZ

Grafische voorstelling van de voetafdruk van gebouwen
(2D-kaart)

5GB0262XZ

Driedimensionale grafische voorstelling van gebouwen
(Birdview™-kaart)

5GB0235X
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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.

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

2D-kaart
Het aanraakpaneel bedienen:

• Aanraken/tikken

Tik op het scherm. De kruiscursor wordt
weergegeven met de huidige voertuiglocatie
in het midden van de kaart. Als het scherm
nogmaals wordt aangetikt, schuift de kaart
naar de aangetikte locatie.

• Lang aanraken

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

• Slepen

Sleept de kaart terwijl het scherm wordt aan-
geraakt.

• Vegen

Veeg over de kaart om deze te verschuiven.

Met de INFINITI-controller:

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.

Tijdens het rijden is het schuiven over de kaart
beperkt en niet volledig beschikbaar.

Birdview™-kaart (3D)
Het aanraakpaneel bedienen:

Aanraken/tikken

Tik op het scherm. De kruiscursor wordt weerge-
geven in het midden van de kaart. Als het scherm
nogmaals wordt aangetikt, schuift de kaart naar
de aangetikte locatie.

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 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.

5GB0263XZ
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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.

Tijdens het rijden is het schuiven over de kaart
beperkt en niet volledig beschikbaar.

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

Het aanraakpaneel bedienen

1. Raak m aan.

De schaalbalk wordt weergegeven.

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

Pinch-in:

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

Pinch-out:

Maak om meer detail te zien op een kaart een
spreidbeweging met uw vingers op het kaart-
scherm.

Bediening met de INFINITI-controller
1. Draai de middelste knop wanneer het kaart-

scherm getoond wordt. De kaartschaal wordt
rechts op het scherm getoond.

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.

“Navigatie-instellingen” (pagina 9-52)

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

5GB0264XZ

5GB0246XZ

5GB0243XZ
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Metrische eenheden
25 m
50 m

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

INFO:

De verkeersinformatiepictogrammen (indien
aanwezig) worden niet weergegeven op het
kaartscherm wanneer de kaartschaal is
ingesteld op 16 km (8 mijl) of hoger.

“Verkeersinformatie op de kaart”
(pagina 9-42)

DE KAARTORIËNTATIE WIJZIGEN
De kaartoriëntatie en kaartweergave kunnen ge-
wijzigd worden door m /m op het kaartscherm
aan te tikken.

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

U kunt de kaartweergave ook instellen door op
<MENU> te drukken en op [Instelling] te tikken.

“Instellingen voor kaartweergave” (pa-
gina 9-10)

HET SCHERM SPLITSEN
Op een gesplitst scherm kunnen twee soorten
verschillende kaarten of een kaart aan de rech-
terkant en informatie (zoals over kruispunten)
aan de linkerkant op het scherm worden weer-
gegeven.

5GB0044XZ

Noordelijk

5GB0005XZ

Rijrichting boven

5GB0352XZ

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

2. Selecteer soort scherm.

“Persoonlijke instelling van widgets
(modellen met navigatiesysteem)”
(pagina 2-14)

5GH0276XZ

Bovendisplay
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INSTELLINGEN VOOR KAARTWEERGAVE

Instelling van de kaartweergave gebeurt via het Instellingenmenu op het onderdisplay.

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

2. Tik op [Navigatie].

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

Menu-item Handeling
[Weerg.-inst] [Volgorde wijzigen] Selecteer de bovendisplays die u aan de balk met widgets wilt toevoegen.

[Volledige kaart] Selecteer één van de instellingen om toe te passen op het bovendisplay.
“Weergavebalk weergeven” (pagina 2-12)[Kaart splitsen]

[Kruispunt]
[Afslagenlijst]
[Waar ben ik?] (indien aanwezig)
[1 aanwijzing per keer]
[Audio] (modellen zonder navigatiesysteem)
[Energiestroom]
(hybride modellen)
[Brandstofverbruik]
[Eco Drive Report]
(modellen met benzinemotor)
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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 net onder het midden
van het scherm.
De kaartweergave op lange afstand is alleen beschikbaar wanneer de kaart met
“Rijrichting boven” wordt getoond.

[Kleur kaart] [Kleur 1] Selecteer de gewenste kleur voor de kaart.
[Grootte kaart-
tekst]

[Groot] Stel de lettergrootte in.
[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] De route-informatie kan ingesteld worden om wel of niet automatisch getoond te

worden wanneer u op een snelweg rijdt.
[Namen
weergegeven op
kaart]

[Namen van plaatsen] Hiermee kunnen namen van plaatsen op het kaartscherm worden weergegeven.
[Faciliteitnamen] Hiermee kunt u bepalen of POI-namen op de kaart worden weergegeven of niet.
[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]

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.

[Kaartschaal] Hiermee kan de kaartweergave aan de linkerkant van het gesplitste scherm een schaal
weergegeven op de linkerkant van het scherm. Gebruik dit om de kaartschaal te
veranderen.
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INFORMATIE WEERGEVEN OP DE KAART
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 kaartpictogrammen worden niet op het kaart-
scherm weergegeven als de kaartschaal is inge-
steld op 500 m (1/4 mijl) of hoger in 2D- en Bird-
view™-weergave.

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

Beschikbare kaartpictogrammen:

m Benzinestation

m Restaurant

m
Parkeerplaats met

voorzieningen

m Hotel

m Ziekenhuis

Informatie weergeven tijdens het
schuiven over de kaart
De weergave van informatie over de locatie
waarop de kruiscursor wordt geplaatst tijdens
het schuiven over de kaart kan worden aange-
zet.

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.

• [RDS-TMC-symbool] (indien aanwezig)

• [Info symbool bestemming/tussenstop] (indien
aanwezig)

• [Symbolen opgeslagen locatie]

5GB0292XZ

5GB0253XZ
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VERKEERSINFORMATIE OP DE KAART
(indien aanwezig)
Verkeersinformatie kan weergegeven worden
wanneer u zich in gebieden bevindt waar deze
wordt uitgezonden.

Indicator voor verkeersopstopping:

Lijnen langs wegen geven files aan. De lijnen
zijn kleurgecodeerd, zoals hieronder aangege-
ven.

Vlot stromend verkeer: Groene pijl

Middelmatige drukte: Gele pijl

Druk verkeer: Rood

Traject getroffen door ernstig verkeersincident:
Paars

Pictogrammen:

De volgende pictogrammen van verkeersinfor-
matie kunnen op de kaart getoond worden op
plaatsen 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.

DE REGIO WIJZIGEN
Wanneer u een bestemming instelt, kunt u de
locatie nader bepalen door de regio of stad te
specificeren.

Een land specificeren
Wanneer u een bestemming instelt, kunt u de
locatie bepalen door een land of stad te specifi-
ceren.

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

2. Raak het symbool voor de gewenste zoek-
methode aan.

3. Tik op [Land]

4. Tik op het gewenste land op de lijst.

INFO:

U kunt ook een regio selecteren door op de kaart
rechts op het scherm te tikken.

5GB0266XZ

EEN BESTEMMING INSTELLEN
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Een stad specificeren (indien
aanwezig)
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.

• Tik op [Stad] op het bovendisplay. Op het onder-
display verschijnt het stadinvoerscherm.

• 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.

5GB0328XZ
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MENU VOOR HET INSTELLEN VAN DE BESTEMMING

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.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Bestemming].

Instellingsitem Handeling
[Adres] Zoek een bestemming aan de hand van het adres. 9-16
[POI] Zoek een bestemming uit verschillende categorieën van bedrijven of locaties. 9-17
[Huisadres] Zoek een route vanaf de huidige locatie naar het eerder opgeslagen huisadres. 9-18
[Plaatsen in de buurt] Zoek speciale bestemmingen in de buurt van de huidige voertuiglocatie, zoals restaurants, enz. 9-19
[Opgeslagen locatie] Kies een bestemming van de lijst met opgeslagen locaties. 9-18
[Vorige bestemmingen] Stel het vorige startpunt in als de bestemming. Kies één van de vorige bestemmingen als de bestem-

ming. 9-19
[Op-/afrit snelweg] Stel een oprit/afrit van een snelweg in als bestemming. 9-20
[Opgeslagen routes] Selecteer een opgeslagen route. 9-21
[Kruispunt] Stel een knooppunt in als de bestemming. 9-20
[Centrum] Stel het centrum van een stad in als de bestemming. 9-20

INFO:

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

• Wanneer de route al ingesteld is, wordt de geselecteerde locatie een tussenstop.

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

“Procedures na het instellen van een route” (pagina 9-22)

• De bestemming kan gewist worden.

“Een route annuleren” (pagina 9-29)
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EEN ADRES ZOEKEN
1. Druk op <MENU> en tik op [Bestemming].

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:

• Een stad zoeken op postcode is niet in alle lan-
den mogelijk. Tik op [Postcode] en voer de post-
code van de bestemming in.

• Selecteer [Laatste 5 steden] en druk op <ENTER>
om de laatste 5 plaatsen te tonen die recentelijk
als bestemmingen zijn ingesteld.

• Raak de gewenste optie (bijvoorbeeld [Stad])
aan om in te stellen op het bovendisplay.

Er verschijnt een toetsenbord op het
onderdisplay in overeenstemming met de
geselecteerde optie.

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 u [Centrum] selecteert, wordt het
centrum van de stad het doel van de zoekac-
tie.

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

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

Tik op [OK] op het bovendisplay.

INFO:

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

6. Tik op [OK] op het bovendisplay.

7. De geselecteerde bestemming wordt in het
midden van de kaart 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 9-22)

5GB0358XZ

Voorbeeld van het bovendisplay
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SPECIALE PUNTEN (POI) ZOEKEN
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 [Bestemming].

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.

6. De geselecteerde bestemming wordt midden
op de kaart getoond, en de route naar de be-
stemming en route-informatie worden ver-
volgens weergegeven. Tik op [Start] om de
routebegeleiding 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 9-22)

Zoeken aan de hand van de categorie
oriëntatiepunten
1. Druk op <MENU> en tik op [Bestemming].

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.

5GB0309XZ
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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:

• 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 9-22)

• Als de dichtstbijzijnde nuttige plaats (POI) niet ge-
vonden wordt, zal er een bericht verschijnen met
de vraag of u wilt zoeken in een wijdere omgeving.

Wanneer u [Ja] selecteert, zal het systeem nuttige
plaatsen (POI) zoeken in een wijdere omgeving.

HET HUISADRES INSTELLEN ALS
BESTEMMING
Het huisadres kan ingesteld worden als bestem-
ming, als het huisadres van tevoren is opgesla-
gen. Deze functie is vooral handig wanneer u
een route zoekt om naar huis terug te keren.

1. Druk op <MENU>, tik op [Bestemming] en dan
[Thuis].

2. Het huisadres wordt getoond op het boven-
display, en het systeem stelt het huisadres in
als de bestemming.

INFO:

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

“Het huisadres opslaan” (pagina
9-43)

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

m Instellen met een spraakopdracht (voor Eu-
ropa)

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Het huisadres instellen als de bestemming:

“Thuis”

ZOEKEN IN OPGESLAGEN LOCATIES
Als u bestemmingen die u regelmatig gebruikt
opslaat, kunt u deze makkelijker hergebruiken
als bestemming. Voordat u dat kunt doen, moet
u deze locaties opslaan in Opgeslagen Locaties.

“Een locatie opslaan” (pagina 9-43)

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

2. Tik op [Opgeslagen locatie].

3. Tik op de gewenste locatie op de lijst.

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

5GB0344XZ
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INFO:

• [Op nummer]:

De ingevoerde gegevens in het adresboek
worden in toenemende numerieke volg-
orde getoond.

• [Op naam]:

De ingevoerde gegevens in het adresboek
worden in alfabetische volgorde getoond.

• [Op symbool]:

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

• [Op groep]:

Door een specifieke groep te selecteren
(familie, vrienden, vrije tijd, enz.), wordt
de geselecteerde groep bovenaan de lijst
geplaatst.

4. De geselecteerde bestemming wordt op het
bovendisplay getoond. Tik op [Start] om de
routebegeleiding te starten.

m Instellen met een spraakopdracht (voor Eu-
ropa)

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Een locatie uit Opgeslagen locaties instellen als
bestemming:

“Opgeslagen locatie”

EEN LOCATIE IN DE BUURT VINDEN
Een voorziening in de buurt van de huidige
voertuigpositie of een andere locatie die u op de
kaart lokaliseert door de kaart te scrollen kunt u
instellen als bestemming. Zodoende kunt de be-
stemming instellen op een voorziening in de
buurt van de huidige voertuigpositie of een an-
dere locatie die u op het kaart heeft gelokali-
seerd door de kaart te scrollen.

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

2. Tik op [Plaatsen in de buurt]. De categorie-
lijst wordt weergegeven.

3. Selecteer bijvoorbeeld [RESTAURANT].

4. Tik op de gewenste bestemming op de lijst.
De route naar de bestemming wordt getoond
in de voorbeeldweergave op het boven-
display.

INFO:

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

• Als de voorgestelde route reeds is ingesteld,
zal het systeem alleen de voorzieningen langs
deze route weergeven als u op [Alleen langs
route] op het onderdisplay tikt.

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

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

INFO:

Een locatie in de buurt kan ingesteld worden als
de bestemming door op [m ] te tikken terwijl u
de kaart van de huidige positie scrolt en [Plaat-
sen in de buurt] selecteert op het menu op het
bovendisplay.

ZOEKEN IN VORIGE BESTEMMINGEN
U kunt een van uw vorige bestemmingen instel-
len als bestemming.

Er worden maximaal 100 vorige bestemmingen
automatisch opgeslagen. Als het aantal voor-

5GB0053XZ
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gaande bestemmingen de 100 overschrijdt,
wordt de oudste bestemming door de nieuwste
bestemming vervangen.

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

2. Tik op [Vorige bestemmingen]. Een lijst-
scherm 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.

m Instellen met een spraakopdracht (voor Eu-
ropa)

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”

OPRIT/AFRIT VAN EEN SNELWEG
INSTELLEN ALS DE BESTEMMING
U kunt een oprit/afrit van een snelweg instellen
als de bestemming.

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

2. Tik op [Op-/afrit snelweg]. Een tekstinvoer-
scherm 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.

6. Tik op de gewenste bestemming op de lijst.
De geselecteerde locatie wordt getoond in
het voorbeeld op het bovendisplay.

INFO:

Tik op [Sorteren] en selecteer [Sorteren op
wegnr.] of [Sorteren op afstand] om de op-
ties dienovereenkomstig te sorteren.

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

HET CENTRUM VAN EEN STAD
INSTELLEN ALS BESTEMMING
U kunt het centrum van een gespecificeerde stad
instellen als de bestemming.

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

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] op de lijst om een voorbeeld te
zien op het bovendisplay.

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

EEN KRUISPUNT INSTELLEN ALS
BESTEMMING
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 [Bestemming].

5GB0369XZ
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2. Tik op [Kruispunt].

3. Op het onderdisplay verschijnt nu het invoer-
scherm voor de eerste straat.

INFO:

Tik op [Land] of [Stad] op het bovendisplay
om de locatie nader te bepalen op 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.

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

6. Op het onderdisplay verschijnt nu het invoer-
scherm voor de tweede straat.

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. Er wordt nu een lijst met kruispunten
weergegeven.

INFO:

Tik op [Kaart] om het kruispunt in het midden
op de kaart op het bovendisplay weer te ge-
ven.

9. Tik op een kruispunt op de lijst.

10. De geselecteerde bestemming wordt in het
midden van de kaart op het bovendisplay
weergegeven. Tik op [Start] om de route-
begeleiding te starten.

INSTELLEN AAN DE HAND VAN
OPGESLAGEN ROUTES
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 9-44)

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

2. Tik 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.

EEN BESTEMMING INSTELLEN OP
BASIS VAN BREEDTEGRAAD/
LENGTEGRAAD (indien aanwezig)
U kunt een bestemming instellen door de breed-
tegraad en lengtegraad van de locatie aan te ge-
ven.

5GB0321XZ
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1. Druk op <MENU> en tik op [Bestemming].

2. Tik op [Breedtegr/Lengtegr]. Er wordt een
nummerinvoerscherm weergegeven.

3. Voer de breedtegraad en lengtegraad van de
locatie die u wilt gebruiken als bestemming
in en tik op [OK].

4. De gehele route wordt weergegeven op de
kaart. Tik op [Start] om de routebegeleiding
te starten.

INFO:

• Beweeg de cursor door [<] en [>] aan te raken om
over te schakelen tussen breedtegraadinvoer en
lengtegraadinvoer.

EEN PUNT OP DE KAART INSTELLEN
Een locatie die u geselecteerd heeft door over
de kaart te scrollen en een punt aan te raken,
kan ingesteld worden als de bestemming.

1. Blader door de kaart, plaats de kruiscursor
op de gewenste locatie en tik op [m ].

INFO:

• Pas de kaartschaal aan om beter te kunnen zoe-
ken naar een locatie.

• Een weg op de kaart zal knipperen wanneer er
met het kruisje op gewezen wordt om aan te ge-
ven dat deze weg ingesteld kan worden als be-
stemming.

2. Tik op [Nieuwe best.].

3. De complete route wordt op het bovendisplay
getoond. Tik op [Start] om de route-
begeleiding te starten.

PROCEDURES NA HET INSTELLEN VAN
EEN ROUTE
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.

5GB0276XZ 5GB0322XZ

Bovendisplay

5GB0370XZ

Onderdisplay met tussenstop (met Geen Tolwegen-
functie)

NAA1463

Onderdisplay zonder tussenstop (met Geen Tolwegen-
functie)
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Beschikbare opties (linkerzijde van het scherm)

• [Start]:

Start routebegeleiding naar de geselec-
teerde bestemming.

INFO:

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.

• [Kaart huid. loc. tonen]:

Toon bestemming op bovendisplay.

• [Tussenstop toev.]:

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

• [Locatie contr./verpl.]:

U kunt de locatie wijzigen.

• [Informatie] (indien aanwezig):

U kunt details bekijken.

• [Geen tolwegen] (indien aanwezig):

Wanneer deze optie aan staat, worden alleen
routes zonder tolwegen gezocht.

INFO:

• U kunt de geschatte aankomsttijd bekijken op het
bovendisplay.

• Wanneer een bestemming wordt toegevoegd,
wordt de eerder ingestelde bestemming een tus-
senstop.

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

“De route bewerken” (pagina 9-30)

Beschikbare opties (rechterzijde van het
scherm)

• [Info route]:

Route-informatie kan weergegeven worden.

• Routecriteria

Routecriteria voor routeberekening kunnen
gewijzigd worden.

Navigatie (indien aanwezig) 9-23



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. Raak het kaartscherm op het bovendisplay
aan. Een kaartscherm met de bestemming in
het midden van de kaart wordt weergegeven
op het bovendisplay.

3. Pas de locatie aan door de kruiscursor over
de map te verplaatsen en op [OK] te tikken.
De locatie van de bestemming wordt gewij-
zigd.

INFO:

U kunt de schaal van de kaart veranderen door
op m te drukken.

Land Beschikbare routecriteria Routeberekening
Europa [Gebruik tolwegen vermijden] Selecteer een route en vermijd daarbij

tolwegen.
[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.
Rusland [Geen tolwegen] (indien

aanwezig)
Selecteer een route en vermijd daarbij
tolwegen.

[Snel] Selecteer een route die het minste tijd in beslag
zal nemen.

[Vermijd snelwegen] Selecteer een route waarbij zo min mogelijk
gebruikt wordt gemaakt van snelwegen.

[Kort] Selecteer een route waarbij de kortste afstand
afgelegd wordt.

INFO:

Het is mogelijk dat niet alle drie de routes verschillend zijn.

5GB0653XZ

Bovendisplay
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OVER ROUTEBEGELEIDING
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 9-60)

Spraaknavigatie tijdens de
routebegeleiding
Basisprincipes van spraakbegeleiding:

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

INFO:

• 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.

ROUTEBEGELEIDING
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Voorbeeld van spraakbegeleiding:

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

Aanwijzingen kunnen verschillen, afhankelijk
van het soort weg.

INFO:

Afstanden kunnen variëren, afhankelijk van de
rijsnelheid.

Aankondiging van een kruispunt op een
gewone weg:

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

2. “Rechts (links) afslaan nu.”

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.”

INI0119Z

INI0135Z
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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.”

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”

INI0137Z

INI0138Z
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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.

Schermen voor routebegeleiding
Er worden verscheidene routebegeleidings-
schermen weergegeven op het bovendisplay tij-
dens routebegeleiding.

Routebegeleiding op het kaartscherm:

Wanneer de routebegeleiding start, wordt de
kleine richtingspijl voor routebegeleiding weer-
gegeven in de linkerbovenhoek van het kaart-
scherm. Deze pijl duidt de richting aan die bij
het volgende navigatiepunt (bocht of kruispunt)
moet worden aangehouden. Tevens wordt de af-
stand weergegeven. Aan de bovenzijde van het

scherm worden de afstand tot het volgende
navigatiepunt en de naam van de volgende
straat waar moet worden afgeslagen weergege-
ven. In sommige gevallen wordt de naam van de
volgende straat ook weergegeven.

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.

Begeleiding bij knooppunten:

Wanneer u op een snelweg rijdt en nog onge-
veer twee km (ong. één mijl) van een kruising
bent verwijderd, schakelt het systeem automa-
tisch over op het gescheiden scherm en toont
een vergrote weergave van de kruising 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.

5GB0277XZ

5GB0399XZ

5GB0400XZ

9-28 Navigatie (indien aanwezig)



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
het scherm met widgets.

Informatie over snelwegafrit tonen:

Wanneer [Snelwegmodus autom. Tonen] aan
staat en de route omvat een snelweg of tolweg,
dan zullen alle afritten langs de route waarvoor
informatie beschikbaar is getoond worden in de
route-informatie. De informatie over afritten
wordt getoond door middel van pictogrammen.

“Instellingen voor kaartweergave” (pa-
gina 9-10)

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.

“Weergavebalk weergeven”
(pagina 2-12)

EEN ROUTE ANNULEREN
De bestemming en tussenstops op de route kun-
nen gewist worden.

1. Druk op <MENU>.

2. Tik op [Route annuleren].

3. Er wordt een bericht getoond.
De bestemming en tussenstop op de route
worden gewist.

“Weergavebalk weergeven”
(pagina 2-12)

INFO:

De gewiste bestemming en tussenstops kunnen
niet opnieuw geactiveerd worden.

ROUTEMENU

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.

5GB0392XZ 5GB0281XZ
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1. Druk op <MENU> en tik op [Route].

2. 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 9-30)

• [Criteria routeberekening]:

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

“Route-instellingen” (pagina 9-38)

• [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 9-32)

• [Best. tonen]:

De bestemming wordt op het kaartscherm op
het bovendisplay getoond.

• [Verkeersomleiding]:

Handmatig zoeken naar een alternatieve
route, met inachtneming van de verkeersin-
formatie.

“Een omleiding zoeken”
(pagina 9-33)

• [Omleiding]:

Er kan een omleiding over een bepaalde af-
stand worden berekend.

“Omleiding gebaseerd op vastge-
stelde afstand” (pagina 9-34)

• [Begeleidingsvoorkeuren]:

Inschakelen of uitschakelen van route-
begeleiding, spraaknavigatie en/of ver-
keersinformatie, en het volume van de
spraaknavigatie regelen.

“Instellingen voor routebegeleiding”
(pagina 9-36)

DE ROUTE BEWERKEN

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

2. Tik op [Route bewerken].

3. Tik op het symbool voor het item dat u wilt
bewerken.

Beschikbare instellingen

j1 [Bestemm.toev.]:
Tik hierop om een bestemming toe te
voegen.

“Een bestemming of tussenstop
toevoegen” (pagina 9-31)

j2 Huidige bestemming:
Wijzig of wis de bestemming.

“Een bestemming of tussenstop
bewerken/wissen” (pagina 9-31)

j3 Criteria voor het berekenen van een route
naar de bestemming:

5GB0373XZ
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Wijzig de criteria voor het berekenen van
een route naar de bestemming.

“De criteria voor routeberekening
wijzigen” (pagina 9-32)

j4 [Tussenstop toev.]:

“Een bestemming of tussenstop
toevoegen” (pagina 9-31)

j5 Huidige tussenstop:
Wijzig of wis de tussenstop.

“Een bestemming of tussenstop
bewerken/wissen” (pagina 9-31)

j6 Criteria voor het berekenen van de route
naar een tussenstop:
Wijzig de criteria voor het berekenen van
de route naar een tussenstop.

“De criteria voor routeberekening
wijzigen” (pagina 9-32)

j7 [Sorteren]:
De tussenstop en de bestemming kunnen
gesorteerd worden.

j8 [Route opslaan]:
Sla een route, inclusief bestemming en
routecriteria, op. 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 [Route].

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.

“Een bestemming instellen”
(pagina 9-13)

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 9-31)

INFO:

De vorige route wordt automatisch gewist.

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.

5GB0347XZ
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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 kruis-
cursor over de kaart op het bovendisplay
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 9-22)

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. Tikop [Sorteren]. Een lijst met de bestemming
en tussenstops wordt weergegeven.

2. Raak [m ] aan en houd vast voor de bestem-
ming of tussenstop die u wilt verplaatsen, en
wanneer u een pieptoon hoort kunt u het
symbool verschuiven naar de positie op de
lijst waar u het item wilt invoegen.

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

DE ROUTE OPNIEUW BEREKENEN
U kunt handmatig opnieuw een route zoeken na-
dat u de routecriteria heeft gewijzigd.

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

5GB0316XZ
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2. Tik op [Herberekenen]. Er wordt een bericht
weergegeven en de route wordt opnieuw be-
rekend.

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 9-38)

EEN OMLEIDING ZOEKEN
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 [Route].

2. Tik op [Verkeersomleiding].

3. Wanneer een omleiding is gevonden wordt er
gedetailleerde informatie over de route van
de omleiding getoond (onderdisplay), als-
mede een vergelijking van de twee routes
(bovendisplay).

j1 : Omleiding (paars)

j2 : Originele route (blauw)

j3 : De verandering qua afstand en de ge-
schatte reistijd naar de bestemming wanneer
de omleiding genomen wordt

4. 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 9-38)

• 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 [Verkeersomleid.] te selecte-
ren. Het systeem gaat dan opnieuw op zoek naar
de omleiding en stelt een omleiding voor als er op
dat moment een beschikbaar is.

5GB0283XZ
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Omleiding gebaseerd op vastgestelde
afstand
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 [Route].

2. Tik op [Verkeersomleiding].

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 bij
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 9-38)

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 ongewijzigd.

• 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.

5GB0239XZ

Bovendisplay
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Onderdisplay
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INSTELLINGEN VOOR ROUTEBEGELEIDING

De criteria voor routeberekening en de routebegeleiding kunnen worden ingesteld.

Gidsinstellingen

Verschillende begeleidingsinformatie kan worden ingesteld om afgespeeld te worden tijdens routebegeleiding en de route- en/of spraakbegeleiding
kan in- of uitgeschakeld worden.

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

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op [Begeleidingsvoorkeuren].

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] Zet het geluid aan dat klinkt wanneer een handeling uitgevoerd moet worden.
[Selecteer voorkeur] Selecteert de gewenste timing voor waarschuwen.
[Normale navigatie] Selecteert de normale timing voor waarschuwen.
[Volledige navigatie] Het systeem verstrekt begeleiding met volledige waarschuwingen.

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

[Tolwegnavigatie] (indien aanwezig) Zet de tolwegnavigatie aan.
[Kleine richtingspijl op kaart] (indien aanwezig) Toont een pijl op het kaartscherm die aangeeft in welke richting de volgende afslag is.
[Info inhaalzone] (indien aanwezig) Toont informatie over de inhaalzone op het kaartscherm.
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Instellingsitem Handeling
[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. Weergave m reistijd tot bestemming.
[Tussenstops]

Weergave m reistijd tot tussenstop.
[Gemiddelde snelheden
instellen]

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

[Snelweg] Past de gemiddelde voertuigsnelheid aan op snelwegen.
[Hoofdweg] Past de gemiddelde voertuigsnelheid aan op andere hoofdwegen.
[Stadsweg] Past de gemiddelde voertuigsnelheid aan op stadswegen.
[Woonwijk] Past de gemiddelde voertuigsnelheid aan in woonwijken.
[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 terugleidt.

INFO:

Het volume van de spraaknavigatie kan ook worden aangepast door aan de volumeregelknop van het audiosysteem te draaien of door op <+>/<−> op het
stuurwiel te drukken terwijl de spraaknavigatie plaatsvindt.
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Route-instellingen

Routecriteria voor routeberekening kunnen gewijzigd worden.

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

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op [Criteria routeberekening].

Instellingsitem Handeling
[Zoek-
voorwaarden]

Zoekvoorwaarden voor het vinden van een route kunnen geselecteerd worden.
“Procedures na het instellen van een route” (pagina 9-22)

[Voorkeursroute] [Geen tolwegen] (indien aanwezig) Vermijdt 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 9-45)

[Veerboten gebruiken] Maakt het gebruik van veerboten mogelijk.
[Geleerde routes gebruiken] (voor Europa) Gebruikt wegen waar het vaakst op gereden wordt met behulp van zelf-

lerende 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.
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INFO:

• Er kan slechts één routecriterium tegelijkertijd gebruikt worden voor routeberekening.

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

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

• Als [Weg met tijdbeperking] is uitgeschakeld, berekent het systeem een route zonder rekening te houden met voorschriften betreffende het tijdstip of de dag van de
week. Zodoende kan de voorgestelde route een weg bevatten die onderworpen is aan verkeersvoorschriften betreffende het tijdstip of de dag van de week. Houdt u wan-
neer u een dergelijke 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.

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

• Zelfs wanneer [Actuele verkeersinfo gebruiken] ingeschakeld is maar er geen verkeersinformatie beschikbaar is voor dat gebied, wordt er niet altijd een omleiding aan-
gegeven op een locatie waar een verkeersopstopping plaatsvindt.

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

• Het systeem maakt berekeningen om de reistijd van de volledige route te beperken, vanaf het startpunt tot aan de eindbestemming. Als er geen geschikte routes zijn,
kan het systeem wellicht een route voorstellen met files, in plaats van een omleiding voor te stellen.

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

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

2. Tik op [Verkeersinfo].

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 Over Route] Dit is alleen beschikbaar wanneer er een route is ingesteld. Een lijst met

verkeersinformatie over de aanbevolen route vanaf de huidige voertuig-
locatie tot de bestemming wordt weergegeven. Gedetailleerde informatie
over de weergegeven verkeersincidenten kan ook bekeken worden.

VERKEERSINFORMATIE RDS-TMC (indien
aanwezig)
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VERKEERSINFORMATIELIJST BEKIJKEN
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
waarvoor de verkeersinformatie geldt op het
bovendisplay te zien.

2. Het kaartscherm met de geselecteerde ge-
beurtenis in het midden wordt getoond op
het bovendisplay. Op het onderdisplay wordt
gedetailleerde informatie over de gebeurte-
nis weergegeven.

U kunt door het bericht bladeren.

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

URGENTE VERKEERSINFORMATIE
Wanneer er een urgente gebeurtenis wordt ge-
meld in de buurt van de huidige voertuigpositie
zal er automatisch een bericht verschijnen op
het bovendisplay, alsmede een gesproken me-
dedeling klinken.

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

INFO:

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

• Wanneer zich meerdere urgente verkeersinciden-
ten voordoen, zal het incident dat het dichtst bij de
huidige locatie heeft plaatsgevonden weergege-
ven worden.

• Als het urgente verkeersincident zich afspeelt op
de aanbevolen 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.

5GB0323XZ
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Bovendisplay
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Onderdisplay
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INSTELLINGEN VOOR
VERKEERSINFORMATIE
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]:

Bepaal de RDS-TMC-zender waarop u wilt af-
stemmen.

• [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
symbool wordt groen in een gebied waar verkeers-
informatie wordt uitgezonden en het RDS-TMC-sys-
teem informatie ontvangt.

m Instellen met een spraakopdracht (voor Eu-
ropa)

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Spreek na de toon de opdracht in.

Om het verkeersinformatiesysteem aan/uit
te zetten:

“Verkeersinformatie”

VERKEERSINFORMATIE OP DE KAART
De verkeersinformatie wordt zowel op de 2D-
kaart als de Birdview™-kaart getoond.

“Beschikbare verkeersinformatie
bekijken” (pagina 9-40)

j1 Verkeersindicator
Geeft de ontvangstconditie van verkeersin-
formatie uitgezonden door de aanbieder
aan.
Wanneer de ontvangstconditie van ver-
keersinformatie uitgezonden door de
aanbieder niet waargenomen wordt, wordt
de verkeersindicator grijs.

j2 Verkeersinformatie op de route wordt
meegenomen in de berekening van de
geschatte reistijd naar de bestemming

j3 Wegomstandigheden
Vlot verkeer: Groene pijl
Middelmatige drukte: Gele pijl
Druk verkeer: Rode pijl
Traject getroffen door ernstige
verkeersgebeurtenis: Paarse pijl

j4 Verkeersinformatiesymbool
Als er geen route is ingesteld, worden alle
verkeersinformatiesymbolen op het kaart-

5GB0288XZ
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scherm in kleur weergegeven. Wanneer er
al een route is ingesteld, worden de
pictogrammen op de route in kleur en de
pictogrammen buiten de route grijs
weergegeven.

INFO:

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

“Kaartschaal” (pagina 9-7)

EEN LOCATIE OPSLAAN
Locaties die u veelvuldig bezoekt kunnen wor-
den opgeslagen in Opgeslagen Locaties. De op-
geslagen adressen kunnen eenvoudig worden
teruggevonden en als bestemming of tussen-
stop worden ingesteld. U kunt 200 locaties op-
slaan in Opgeslagen Locaties.

Het huisadres opslaan

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

2. Tik op [Huisadres].

3. Als het huisadres niet geregistreerd is, zal het
systeem erom vragen.

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

“Een bestemming instellen”
(pagina 9-13)

5. Er wordt een bericht getoond op het onder-
display en het 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 de geschikte methode om een locatie
in te stellen. De zoekmethodes zijn hetzelfde
als voor het instellen van een bestemming.

“Een bestemming instellen”
(pagina 9-13)

5. Pas de locatie van het opgeslagen item aan
en bewerk zo nodig de inhoud van de gege-
vens. Nadat u de instelling heeft voltooid, tikt
u op [OK].

Een locatie zoeken en opslaan
Het is mogelijk om een locatie op te slaan door
op verschillende manieren te zoeken.

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].

5GB0254XZ

Bovendisplay

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

“Een bestemming instellen”
(pagina 9-13)

7. Het adres van de locatie wordt opgeslagen.

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

“Opgeslagen huisadres en locatie
bewerken” (pagina 9-46)

INFO:

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

• Wanneer er al 200 locaties zijn opgeslagen, kan er
geen nieuwe locatie opgeslagen worden, tenzij u
een reeds opgeslagen locatie wist.

Een locatie opslaan door te schuiven
over de kaart
1. Ga naar de gewenste locatie op de kaart en

tik op [m ] op het bovendisplay.

2. Tik op [Locatie opslaan]. Er wordt een bericht
weergegeven.

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

INFO:

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

EEN ROUTE OPSLAAN
Er kunnen maximaal 5 berekende routes opge-
slagen worden. Opgeslagen routes kunnen een-
voudig worden opgeroepen en als voorgestelde
route worden ingesteld.

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

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 op
[Ja]. De huidige route wordt opgeslagen.

INFO:

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

5GB0125XZ

Bovendisplay
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• De route wordt opgeslagen op het eerste beschik-
bare nummer op de lijst met huidige opgeslagen
routes.

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

“Een opgeslagen item wissen”
(pagina 9-49)

EEN TE VERMIJDEN GEBIED OPSLAAN
Een te vermijden gebied kan worden opgesla-
gen. Het te vermijden gebied is een gebied dat
kan worden uitgesloten van 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 toevoegen].

Tik op de geschikte methode om een locatie
te zoeken.

“Een bestemming instellen”
(pagina 9-13)

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 9-48)

6. Tik na het voltooien van de instelling op
[m ].

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 9-49)
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OPGESLAGEN INFORMATIE BEWERKEN

Items die in het systeem zijn opgeslagen kunnen gewijzigd worden. Deze instellingen kunnen bewerkt worden om het navigatiesysteem nog bruikbaar-
der 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].

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

“Een locatie zoeken en opslaan” (pagina 9-43)

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

[Symbool] Kies een symbool voor Thuis.
[Symbool op kaart] Toont het huisadrespictogram op de kaart.
[Geluid alarm] Stel het geluid voor het alarm in dat 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 op een bepaalde afstand van huis

bent.
[Wissen] Wis het opgeslagen huisadres.
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Tik op het gewenste
opgeslagen adres in de lijst.

[Bewerken] [Locatie wijzigen] Wijzig de locatie van een opgeslagen locatie op het bovendisplay.
[Naam] Wijzig de naam van een opgeslagen adres.
[Symbool] Verander het symbool voor een opgeslagen locatie in een gewenst symbool.
[Symbool op kaart] Toont het thuispictogram op de kaart van een opgeslagen locatie.
[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 symbolen te veranderen, kan de [Op symbool]-optie voor het sorteren effectiever gebruikt worden.

• Als u opgeslagen adressen indeelt in groepen, zult u de [Op groep]-optie van de sorteerfunctie in de [Sorteren]-modus 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 op het bovendisplay en wijzig de locatie van het te

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

[Wissen] Wis het te vermijden gebied.

INFO:

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

• 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.

EEN OPGESLAGEN ITEM WISSEN
Locaties en routes die zijn opgeslagen in Opge-
slagen 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 bewer-
ken/verwijderen].

3. Tik op [Opgeslagen gegevens wissen].
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Stap 1 Stap 2 Handeling
[Opgeslagen locaties wis-
sen]

[Sorteren] Sorteer opgeslagen locaties [Op nummer]/[Op naam]/[Op symbool]/[Op groep].

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

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

[Opgeslagen routeplannen
wissen]

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

[Te vermijden gebieden wis-
sen]

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

[Geleerde routes herstellen]
(voor Europa)

Wis een geleerde route.
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Een afzonderlijk item op de kaart
wissen
Deze handeling wordt uitgevoerd op het boven-
display.

1. Beweeg het kruisje over de gewenste opge-
slagen locatie die u wilt wissen, en tik dan op
[m ].

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

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

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

INFORMATIE OVERBRENGEN
NAAR/VAN HET ADRESBOEK
Het opgeslagen huisadres en andere adressen
kunnen geëxporteerd en geïmporteerd worden
via een USB-geheugenapparaat.

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.

De twee USB-ingangen zitten in het midden-
console.

“Media Hub” (pagina 2-6).

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-geheugen de gegevens voor het op-
geslagen adres reeds bevat, zal er een bevesti-
ging getoond worden. Eenmaal overschreven,
kunnen de originele gegevens niet hersteld wor-
den.

5GB0401XZ
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Het navigatiesysteem kan ingesteld worden vol-
gens de voorkeuren van de gebruiker.

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

2. Tik op [Navigatie].

3. Tik op het item dat u wilt instellen.

Beschikbare instellingsitems kunnen mogelijk
variëren afhankelijk van het model en de speci-
ficaties.

[Weerg.-inst]

Tik hierop om de kaart te wijzigen en de weer-
gave-instellingen te tonen.

“Instellingen voor kaartweergave” (pa-
gina 9-10)

[Kaartinstellingen]

Tik hierop om de kaartweergave, kaart-
oriëntatie, lettergrootte, of kaartkleur, enz. in te
stellen.

“Instellingen voor kaartweergave” (pa-
gina 9-10)

[Symbolen Spec. bestemmingen]

Pictogrammen voor faciliteiten kunnen op basis
van het type worden weergegeven of verborgen.

“Pictogrammen voor faciliteiten
weergeven” (pagina 9-12)

[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 9-36)

[Criteria routeberekening]

U kunt criteria instellen voor de route-
berekening.

“Route-instellingen” (pagina 9-38)

[Instellingen verkeersinfo]

Gebruik deze optie om een lijst met verkeersin-
formatie te openen.

“Beschikbare verkeersinformatie
bekijken” (pagina 9-40)

[Veiligheidsrichtlijnen instellen]

Instellingsitem Handeling
[Info snelheidslimiet] Toont informatie over de

snelheidslimiet.
[Waarsch.
snelheidsctrl.]

Toont de waarschuwing
met betrekking tot de
snelheidscontrole aan
de rechterkant van het
kaartscherm.

[Opgesl. locaties bewerken/verwijderen]

Tik hierop om opgeslagen locaties en te vermij-
den gebieden te bewerken.

“Een locatie/route opslaan”
(pagina 9-43)

[Geschiedenis verwijderen]

Tik hierop om vorige bestemmingen uit de kaart-
gegevens te wissen.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN
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[Veiligheidsrichtlijnen instellen]

Instellingsitem Handeling
[Meerv. selectie] Uit een lijst selecteren Selecteer om de vorige bestemming te wissen.

[Selecteer alles] Selecteer alle vorige bestemmingen om te wissen.
[Wissen] Wist de geselecteerde vorige bestemming.

Tik op de gewenste vorige bestemming op de lijst. Wist de vorige bestemming.
[Vorig startpunt] Wis het vorige startpunt.
[Alles wissen] Wist alle vorige bestemmingen.
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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 kunnen
schaalniveaus in kleinere stapjes aangepast worden dan bij normale schaalafstelling.

[Informatie
Scrolkaart]

[RDS-TMC-symbool]

De weergave van informatie over de locatie waarop de kruiscursor wordt geplaatst tijdens het
schuiven over de kaart kan worden aangezet.

“Informatie weergeven tijdens het schuiven over de kaart” (pagina 9-12)

[Symbool bestemming/tussenstop
info] (voor Europa)
[Breedtegraad/Lengtegraad]
[Symbolen opgeslagen locatie]

[Plaatsen in de buurt
aanpassen]

Lijst met plaatsen in de buurt
(Item 1 - Item 5)

Stel de 5 categorieën van plaatsen in de buurt zo in dat ze overeenkomen met categorieën die
u vaak gebruikt.

[Stand.instell. navigatie herstellen] Zet de 5 categorieën van plaatsen in de buurt weer op de standaardinstellingen.
[GPS-systeem selectrn] (voor Rusland) Selecteer het navigatiesatellietsysteem, d.w.z. GPS of GLONASS.

[Weergave traceerlijn
op kaart]

[Traceerlijn op kaart tonen] Toont een opgeslagen gevolgde route op de kaart.
[Afstand tussen traceerstippen] Selecteert de intervalinstellingen voor trackopname.
[Huidige gevolgde route wissen] 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.

[Instellingen herst.]

Hiermee is het mogelijk om verschillende instel-
lingen (scherm, volume, enz.) terug te brengen
naar de standaardwaarde.
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HUIDIGE VOERTUIGLOCATIE

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 ongelijkvloerse
kruisingen

• In gebieden met veel hoge bomen

NAI0422Z

NAI0423Z

NAI0424Z

NAI0425Z

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET
NAVIGATIESYSTEEM
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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

NAI0713Z

NAI0426Z

NAI0427Z

NAI0428Z
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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 het 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

NAI0429Z

NAI0430Z

NAI0431Z

NAI0432Z

NAI0433Z

NAI0434Z
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• Wanneer er gereden wordt op een weg die
niet op het kaartscherm weergegeven is, of
die gewijzigd is door extra bouw-
werkzaamheden of om andere redenen

• Als de nauwkeurigheid van de plaatsbepa-
ling door het GPS-systeem laag is

INFO:

• Het voertuigsymbool kan op de verkeerde plaats
staan net na het starten van de motor of van het
hybride systeem.

• 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 het biedt daarnaast an-
dere functies die in deze handleiding beschre-
ven worden. Het systeem dient niettemin op een
veilige en juiste manier gebruikt te worden. In-
formatie 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.

ROUTEBEREKENING

• 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 de
richting naar het eindpunt van de voorgestelde
route zullen rechtsonder op het scherm worden
weergegeven. Op dit moment zal de spraak-
navigatie tevens aankondigen, “De route naar be-
stemming bevat wegen die lopen door een gebied

NAI0435Z

NAI0436Z
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met onvolledige kaartgegevens. Spraaknavigatie
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 actuele 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, enz.

– 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.
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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 worden voorge-
steld die gebruik maakt van snelwegen.

– Zelfs als de voorkeur voor een veerboot
op UIT staat, kan een route worden voor-
gesteld die gebruik maakt van een veer-
boot.

ROUTEBEGELEIDING

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 de <MAP/VOICE>-knop indrukt en ingedrukt
houdt en het voertuig wijkt van de oorspronkelijke
route af terwijl de functie voor het automatisch be-
rekenen van een nieuwe route uit staat, kondigt de
spraaknavigatie aan, “Rijd naar de gemarkeerde
route.”

• Wanneer <MAP/VOICE> wordt ingedrukt en inge-
drukt gehouden wordt wanneer de auto in de ver-
keerde richting rijdt, zal de spraaknavigatie zeg-
gen: “Maak indien mogelijk rechtsomkeert.”

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.

• De spraakbegeleiding wordt alleen geactiveerd bij
kruispunten met bepaalde eigenschappen. 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 9-32)

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

• De spraakbegeleiding komt mogelijk niet overeen
met straatnamen ter hoogte van snelwegafritten.

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

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

“Volume-instellingen” (pagina 2-18)

• 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.
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• 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.

• 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 over wegen die qua beschikbaarheid sei-
zoengebonden zijn, kan er wellicht een route ge-
geven worden die niet overeenkomt met de eigen-
lijke verkeersbeperkingen. Neem tijdens het rijden
altijd de actuele verkeersbeperkingen in acht.

KAARTGEGEVENS

De SD-kaart met kaartgegevens
hanteren
Een SD-kaart met kaartgegevens wordt inge-
voerd. Wees bij het hanteren van de SD-kaart
met kaartgegevens voorzichtig en houd u aan
de volgende aanwijzingen:

• 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.

OPMERKING:

Verwijder de in de sleuf ingevoerde SD-kaart met
kaartgegevens niet. Wanneer deze SD-kaart met
kaartgegevens verwijderd wordt, zal het navigatie-
systeem niet werken. Als de SD-kaart met
kaartgegevens per ongeluk wordt verwijderd, voer dan
opnieuw de kaart in de sleuf, plaats de startknop 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 kaart-
gegevens zijn sommige nieuwe wegen wel-
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licht niet in deze kaartgegevens opgenomen,
of kunnen straatnamen afwijken van de wer-
kelijke straatnamen op het moment 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.

© 2016 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. 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 wanneer deze zouden lei-

den tot een gevaarlijke of illegale manoeu-
vre, u in een gevaarlijke situatie zouden
doen belanden 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.
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– 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.

3. Vermenigvuldigen of kopiëren van deze
kaartsoftware is wettelijk verboden.

Uitgegeven door Clarion Co., Ltd. Geproduceerd
door ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. 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 zouden leiden tot een gevaarlijke of ille-
gale manoeuvre, u in een gevaarlijke situatie zou-
den doen belanden 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-

Navigatie (indien aanwezig) 9-63



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.

De bedrijfsmerken:

De handelsmerken gebruikt in dit product om
locaties en bedrijven te identificeren zijn de wet-
telijke handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars. Het gebruik ervan duidt niet op een
sponsorovereenkomst, goedkeuring of aanbe-
veling 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.

© 2016 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Bevat inhoud van Stadt Wien – data.wien.gv.at,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Bevat inhoud van Statdt Linz – data.linz.gv.at,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Bevat inhoud van LINZ AG – data.linz.gv.at,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Bevat inhoud van www.basemap.at, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Land Vorarlberg – data.vorar-
lberg.gv.at, waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Land Steiermark - data.steier-
mark.gv.at, waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Land Tirol - data.tirol.gv.at,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Bevat inhoud van Land Salzburg - data.salz-
burg.gv.at, waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Land Kärnten - data.ktn.gv.at,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Bevat inhoud van Stadt Innsbruck - https://
www.data.gv.at/auftritte/?organisation=stadt-
innsbruck, waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

© Österreichisches Adressregister, gegevens
van de registratiedatum 2016

Gerealiseerd met behulp van Brussels UrbIS®
© - Distribution & Copyright CIRB, beschikbaar
op http://www.bric.irisnet.be/en/our-solu-
tions/urbis-solutions/
download?set_language=en

Omvat inhoud beschikbaar gesteld door AGIV.

© EuroGeographics

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door de Da-
nish Geodata Agency (FOT) opgevraagd door
HERE 01/2014.

Bevat gegevens van het Ministry of Housing, Ur-
ban and Rural Address Web Services (AWS).
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Bevat gegevens beschikbaar gesteld door de Re-
public of Estonia Land Board (http://www-
.maaamet.ee/
index.php?lang_id=2&page_id=52&menu_id=51
&no_cache=1421073591), waarvoor licentie is
verleend door HERE in november 2014.

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door de
Estonian Environment Agency, waarvoor licen-
tie is verleend door HERE in maart 2015.

Bevat gegevens van de National Land Survey of
Finland Topographic Database 5/2015. (Alge-
mene Voorwaarden beschikbaar op http://ww-
w.maanmittauslaitos.fi/en/en/dataand-servi-
ces/digital-products/datasetsfree-charge/
terms-use-license/nationalland-survey-open-
data-cc-40-licence).

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door Posti
overeenkomstig de bepalingen beschikbaar op:
http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ehdot/posti-
numeropalvelut-palvelukuvaus-ja-kayttoehdot-
en.pdf

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door: The
Population Information System, The Population
Register Centre, PO Box 123, FL-00531 Helsinki,
Finland. Opgevraagd door HERE 10/2014.

Bevat gegevens van Finnish Transport Agency
Digiroad 08/2014. Klik voor de Algemene Voor-
waarden op: Finnish Transport Agency.

Bron: © IGN 2009 – BD TOPO ®

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door Mobi-
losoft.com.

Etalab Open License Source Acknowledgements
zijn als volgt:

• Omvat inhoud van FINESS (http://finess.sante-
.gouv.fr) waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig de licentievoorwaarden (http://finess-
.sante.gouv.fr/jsp/recherche.jsp?mode=simple).

• Omvat inhoud van Strasbourg (http://www.stras-
bourg.eu/fr/ma-situation/professionnel/open-
data/donnees) waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig de licentievoorwaarden (http://
media.strasbourg.eu/alfresco/d/a/workspace/
SpacesStore/d9db3339-5985-4f40-8992-
8c4850554cfc/Licence-Ouverte-Open-
Licence.pdf).

• Omvat inhoud van Ile de France (http://data.ilede-
france.fr/explore/) waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig de licentievoorwaarden (http://
data.iledefrance.fr/page/les-licences).

• Omvat inhoud van French Government (https://
www.data.gouv.fr/fr/) waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(https://wiki.data.gouv.fr/wiki/Licence_Ou-
verte_/_Open_Licence).

• Omvat inhoud van Oise County (http://openda-
ta.oise.fr/) waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig de licentievoorwaarden (http://openda-
ta.oise.fr/index.php? id=189).

• Omvat inhoud van Montpellier (http://opendata-
.montpelliernumerique. fr/) waarvoor licentie is
verleend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ou-
verte-open-licence- 5899923.html).

• Omvat inhoud van Seine Maritime County (http://
www.opendata-27-76.fr/) waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://www.opendata-27-76.fr/licence/).

• Omvat inhoud van Eure County (http://www.open-
data-27-76.fr/) waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig de licentievoorwaarden (http://
www.opendata-27-76.fr/licence/).

• Omvat inhoud van Sitra County (http://base.sitra-
tourisme.com/consulter/recherche-intuitive/?0)
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig de
licentievoorwaarden (http://www.etalab.gouv.fr).

• Omvat inhoud van INPN (http://inpn.mnhn.fr/ac-
cueil/index) waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig de licentievoorwaarden (http://inpn.mn-
hn.fr/accueil/mentions-legales).

• Omvat inhoud van Lyon (http://smartdata.grand-
lyon.com/) waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig de licentievoorwaarden (http://smartda-
ta.grandlyon.com/files/2014/05/LicenceOuver-
te.pdf).

• Omvat inhoud van Mulhouse (http://www.mul-
house.fr/fr/les-donnees/) waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
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(http://www.mulhouse.fr/
?noMessage=19219&noRubrique=2033&preview
=1&lg=fr)

• Omvat inhoud van Saône et Loire County (http://
www.opendata71.fr/en/) waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://www.opendata71.fr/en/licence).

• Omvat inhoud van Nice (http://opendata.niceco-
tedazur.org/) waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig de licentievoorwaarden (http://open-
data.nicecotedazur.org/data/pdf/licence_ouver-
te.pdf) en die gedownload is door de
licentiehouder op 1 oktober 2014.

• Omvat inhoud van Hauts de Seine County (http://
opendata.hauts-deseine.net/) waarvoor licentie is
verleend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://opendata.hauts-de-seine.net/http://
opendata.hauts-de-seine.net/la-licence).

• Omvat inhoud van Saint-Quentin (http://saint-
quentin-numerique.fr/) waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://opendata.saint-quentin.fr/Licence).

• Omvat inhoud van PACA (http://opendata.region-
paca.fr) waarvoor licentie is verleend overeenkom-
stig de licentievoorwaarden (http://www.data-
.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

• Omvat inhoud van Loir-et-Cher County (http://
www.pilote41.fr/) waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig de licentievoorwaarden (http://

ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/li-
cence/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf).

• Omvat gegevens geleverd door BORDEAUX PORT
ATLANTIQUE (http://www.bordeaux-port.fr/).

• Omvat inhoud van ONEMA waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bd-cart-
hage-metropole-entiteshydrographiques-entites-
hydrographiques-de-surface-onm/).

• Omvat inhoud van Chaville waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/
commune-de-chaville/).

• Omvat inhoud van Vanves waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/
ville-de-vanves/).

• Omvat inhoud van Ville d’Avray waarvoor licentie
is verleend overeenkomstig de licentie-
voorwaarden (https://www.data.gouv.fr/fr/orga-
nizations/mairie-de-ville-davray/).

• Omvat inhoud van Marnes la Coquette waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig de licentie-
voorwaarden (https://www.data.gouv.fr/fr/
users/mairie-marnes-la-coquette/datasets/).

• Omvat inhoud van Boulogne-Billancourt waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig de licentie-
voorwaarden (https://www.data.gouv.fr/fr/orga-
nizations/ville-de-boulogne-billancourt/).

• Omvat inhoud van Longjumeau waarvoor licentie
is verleend overeenkomstig de licentie-
voorwaarden (https://www.data.gouv.fr/fr/orga-
nizations/longjumeau/).

• Omvat inhoud van Calvados waarvoor licentie is
verleend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/
actions-departement/se-deplacer-et-communi-
quer/amenagement-numerique-du-territoire/
geocalvados/
openequipements14;jsessionid=45097720
3A02D5679740-B0DADB9D1736).

• Omvat inhoud van Grand Poitiers waarvoor licen-
tie is verleend overeenkomstig de licentie-
voorwaarden (https://www.data.gouv.fr/fr/data-
sets/referentiel-geographique-adresses-grand-
poitiers-donnees-dereference/).

• Omvat inhoud van Bretagne waarvoor licentie is
verleend overeenkomstig de licentievoorwaarden
(http://www.data-tourisme-bretagne.com/ac-
cueil).

• Bevat informatie van de Ville de Shawinigan, waar-
voor licentie is verleend overeenkomstig zijn open
gegevens licentie beschikbaar op http://jmap.s-
hawinigan.ca/doc/photos/
Donn%C3%A9es%20ouvertes.conditions
.Shawinigan.pdf

• Bevat inhoud van République et Canton de Genève
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
Open License (Licence Ouverte) versie 1.0 licence
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Creative Commons Paternité-Pas ’Utilisation Com-
merciale-Pas de Modification 2.5 Suisse beschik-
baar op http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/2.5/ch/deed.fr en http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/
legalcode.de

• Bevat gegevens van Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique, Département de
Haute-Loire – 2014, gedownload in februari 2016.

• Bevat gegevens van Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique, Conseil général du
Puy de Dôme – 2012, gedownload in februari 2016.

De basisgegevens zijn verzameld/opgevraagd
onder goedkeuring van de bevoegde instanties.

Bevat inhoudd van Bayrische Vermessungsver-
waltung – www.geodaten.bayern.de, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van LGL, www.lgl-bw.de, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Stadt Köln – offenedaten-
koeln.de, waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Geoportal Berlin/ATKIS® Ba-
sis-DLM, waarvoor licentie is verleend overeen-

komstig http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf.

Bevat inhoud van Geoportal Berlin/Karte von
Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), waarvoor licen-
tie is verleend overeenkomstig http://www-
.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/
download/nutzIII.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno-
vation, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany – attribution – Versie 2.0 die betrek-
king heeft op de licentietekst beschikbaar op
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/parkraum-
gis-hamburg

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Landesbetrieb Geoinformation und Ver-
messung, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany – attribution – Versie 2.0 die betrek-
king heeft op de licentietekst beschikbaar op
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/strassen-
hh-sib

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Landesbetrieb Geoinformation und Ver-

messung, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany – attribution – Versie 2.0 die betrek-
king heeft op de licentietekst beschikbaar op
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-adres-
sen-hamburg

Geodata of the municipalities and the State of
North Rhine-Westphalia NRW @ Geobasis NRW
2015, gewijzigde gegevens.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Bevat gewijzigde inhoud van
Datenquelle: Bayerische Straßenbauverwal-
tung - BAYSIS (www.baysis.bayern.de), https://
www.baysis.bayern.de/web/content/geoda-
ten/wms.aspx, waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig Creative Commons Attribution
4.0 International Public License (https://creati-
vecommons.org/licenses/by/4.0/) en die ge-
download is door de licentiehouder op 22 april
2015.

Bevat inhoud van Freistaat Sachsen, 2015, ge-
wijzigde gegevens, waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig Data licence Germany - attribu-
tion - Versie 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-
0), http://www.list.smwa.sachsen.de/inspire/
download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Downloadser-
vice_Strassennetz.xml

Bevat inhoud van Bürgeramt, Statistik und Wa-
hlen, 2013, gewijzigde gegevens, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig Data licence
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Germany - attribution - Versie 2.0 (www.gov-
data.de/dl-de/by-2-0), http://www.offeneda-
ten.frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteil-
grenzen-fur-gis-systeme

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno-
vation, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany - attribution - Versie 2.0 (www.gov-
data.de/dl-de/by-2-0), http://suche.transpa-
renz.hamburg.de/dataset/radwegegis-ham-
burg

Omvat inhoud van Geoportal Berlin/Radverke-
hrsanlagen, waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf

Omvat inhoud van „Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/MDM
2015 (Gewijzigde gegevens), http://www.mdm-
portal.de/

Bevat gegevens van © GeoBasis-DE/LVerm- Ge-
oRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://www.lvermge-
o.rlp.de, gewijzigde gegevens.

Omvat aangepast materiaal van Mobility Logis-
tics Network (http://data.deutschebahn.com/
datasets/) beschikbaar onder Creative Com-
mons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Licentie op https://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/.

Bevat gewijzigd aangepast materiaal van ©
2015 Deutsche Bahn AG (http://data.deutsche-
bahn.com/datasets/ beschikbaar onder Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International (CC
BY 4,0) Licentie op https://creativecommons-
.org/licenses/by/4.0/

Bevat inhoud van Koordinierungsstelle GDI-FHB
“http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&docu
uid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, waarvoor licentie is verleend overeenkom-
stig Creative Commons Attribution 3.0 Germany,
“https://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/de/legalcode”

Copyright Geomatics Ltd.

Omvat inhoud van Ministry of Productive Recon-
struction, Environment and Energy, National Fo-
rests: http://geodata.gov.gr/en/dataset/ethni-
koi-drumoi

Omvat inhoud van Ministry of Productive Recon-
struction, Environment and Energy, National
Parks: http://geodata.gov.gr/en/dataset/eth-
nika-parka

Omvat inhoud van Ministry of Environment,
Energy and Climate Change (YPEKA)- Special Se-
cretariat for Water, Quality of coastal bathing
water: http://geodata.gov.gr/en/dataset/poio-
teta-udaton-akton-kolumbeses-2013

De Italiaanse Database werd geproduceerd met
de door de Regione Toscana geproduceerde en
geleverde bronnen voor het digitaal tekenen en
in kaart brengen als referentie.

Bevat gegevens van Trasporto Passeggeri Emi-
lia-Romagna-S.p.A.

Omvat inhoud van Comune di Bologna waarvoor
licentie is verleend onder http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode en die is
bijgewerkt door de licentiehouder op 1 juli 2013.

Omvat inhoud van Comune di Cesena waarvoor
licentie is verleend onder http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode en die is
bijgewerkt door de licentiehouder op 1 juli 2013.

Omvat inhoud van Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, waarvoor licentie is verleend on-
der http://www.formez.it/iodl/ en die is bijge-
werkt door de licentiehouder op 1 september
2013.

Omvat inhoud van Provincia di Enna, Comune di
Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Co-
mune di Vicenza,Comune di Bergamo, Regione
Lombardia, Regione Umbria, waarvoor licentie
is verleend onder http://www.dati.gov.it/iodl/
2.0/ en die is bijgewerkt door de licentiehouder
op 1 september 2013.

Omvat inhoud van GeoforUs, waarvoor licentie
is verleend overeenkomstig http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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Omvat inhoud van Comune di Milano, waarvoor
licentie is verleend onder http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode en die
is bijgewerkt door de licentiehouder op 1 novem-
ber 2013.

Omvat inhoud van de Comunità Montana della
Carnia, waarvoor licentie is verleend onder
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ en die is bij-
gewerkt door de licentiehouder op 1 december
2013.

Omvat inhoud van Agenzia per la mobilità waar-
voor licentie is verleend onder http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode en
die is bijgewerkt op 1 januari 2014.

Omvat inhoud van Regione Sardegna, waarvoor
licentie is verleend onder http://www.dati.g-
ov.it/iodl/2.0/ en die is bijgewerkt door de li-
centiehouder op 1 mei 2014.

Omvat inhoud van CISIS, waarvoor licentie is
verleend onder http://creativecommons.org/li-
censes/by/2.5/legalcode

Omvat inhoud van Agenzia Mobilità Ambiente e
Territorio s.r.l. Milano, waarvoor licentie is ver-
leend onder http://creativecommons.org/licen-
ses/by/2.5/legalcode

Omvat inhoud van Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l., Comune di Matera, Comune di Venezia,
waarvoor licentie is verleend onder http://crea-

tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
en die is bijgewerkt door de licentiehouder op 1
januari 2014.

Omvat inhoud van Comune di Firenze and Co-
mune di Palermo, waarvoor licentie is verleend
onder https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/legalcode

Omvat gewijzigde inhoud getiteld CARTA TEC-
NICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE van Co-
mune di Palermo http://www.comune.paler-
mo.it/js/server/uploads/opendata/
_03052013101356.zip, oorspronkelijke auteur
Comune di Palermo, waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig Creative Commons Attri-
bution 4.0 Unported Public License (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/legal-
code).

Omvat gewijzigde inhoud getiteld AMAT
Palermo - Dati del trasporto pubblico locale su
gomma from Comune di Palermo http://www-
.comune.palermo.it/gtfs/amat_-feed_gtfs.zip,
oorspronkelijke auteur AMAT Palermo SpA,

waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
Creative Commons Attribution 4.0 Unported Pu-
blic License (https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/legalcode).

Omvat gewijzigde inhoud getiteld Edifici from
COMUNE DI VENEZIA https://portale.comune-
.venezia.it/node/96/5669154, waarvoor licen-
tie is verleend overeenkomstig Creative Com-

mons Naamsvermelding 3.0 Italia (https://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/it/
legalcode).

Omvat gewijzigde inhoud getiteld Stalli di sosta
van COMUNE DI FIRENZE http://opendata.comu-
ne.fi.it/mobilita_sicurezza/dataset_0142.html,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
Creative Commons Attribution 3.0 Unported Pu-
blic License (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/it/legalcode).

Omvat gewijzigde inhoud getiteld CARTA TEC-
NICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE van Re-
gione Liguria http://www.comune.palermo.it/
js/server/uploads/opendata/
_03052013101356.zip, oorspronkelijke auteur
Comune di Palermo, waarvoor licentie is ver-
leend overeenkomstig Creative Commons Attri-
bution 3.0 Unported Public License (http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Omvat inhoud van Regione Emilia Romagna; Ti-
tel van het werk (de dataset), Edifici; http://
dati.emilia-romagna.it/catalogodati/dato/6-6-
edifici.html

Bevat gegevens van Regione Basilicata, http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/

Bevat kaartgegevens van Sardegna- Geopartale
van http://www.sardegnageoportale.it/ waar-
voor licentie is verleend overeenkomstig Italian
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Open Data License v2.0. http://www.sardegna-
geoportale.it/documenti/
40_82_20140109151154.pdf

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity.

Omvat gegevens onder de Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), beschikbaar op
http://data.norge.no/nlod/en/1.0.

Bevat informatie die auteursrechtelijk is
beschermd door © Kartverket, beschikbaar ge-
steld overeenkomstig http://creativecommons-
.org/licenses/by/3.0/no/.

Bevat gegevens onder de Norwegian licence for
Open Government data (NLOD) verspreid door
Norwegian Public Roads Administration (NPRA).

Bron: IgeoE – Portugal.

Omvat inhoud van de Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia http://ww-
w.gu.gov.si/ gedownload in januari 2015.

Información geográfica propiedad del Inst. Geo-
gra.Nacional.

Bevat gegevens die beschikbaar zijn gesteld
door de Generalitat de Catalunya Government
overeenkomstig de bepalingen beschikbaar op
http://www.gencat.cat/web/eng/avis_le-
gal.htm. Opgevraagd door HERE 05/2013.

Bevat inhoud van Centro Municipal de Informa-
tica – Malaga, waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode.

Bevat inhoud van Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode.

Bevat gegevens die beschikbaar zijn gesteld
door de Ayuntamiento de Santander, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalco-
de.es.

Bevat gegevens van Ajuntament de Sabadell,
waarvoor licentie is verleend volgens http://
creativecommons.org/licences/by/3.0/legal-
code, bijgewerkt 4/2013.

Omvat inhoud van Dirección General de Tráfico,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://www.datos.gob.es/avisolegal

Gegevensbron: Madrid City Council.

Omvat inhoud van Dirección General de Tráfico,
waarvoor licentie is verleend overeenkomstig
http://www.datos.gob.es/avisolegal

Omvat inhoud van Xunta de Galicia, http://aber-
tos.xunta.es/busca-de-datos, waarvoor licentie
is verleend overeenkomstig Creative Commons
Attribution 3.0, (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode).

Bevat gegevens van City of Barcelona, http://
www.bcn.cat/opendata, 1 oktober 2015

Bevat gegevens van Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria gedownload op 27 januari
2016.

Bevat gegevens van Junta de Castilla y León,
gedownload in februari 2016.

Bevat inhoud van Bilbao.net, Catálogo de datos
from http://www.bilbao.net/opendata/es/ca-
talogo/dato-puntos-recogida-bicicletas-en-
prestamo waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Spain, http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/es/

Gebaseerd op elektronische gegevens Ó Natio-
nal Land Survey Sweden.Sweden.

Bevat openbare gegevens, waarvoor licentie is
verleend onder Go Open v1.0, beschikbaar op
http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf

Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Lan-
destopographie.

Bevat Gebäudeadressen des Kantons Bern ©
Amt für Geoinformation des Kantons Bern.

Kanton Zürich: Geodaten © GIS-ZH

Bevat overheidsinformatie waarvoor licentie is
verleend onder de Open Government License
v.3.0 (zie de licentie http://www.nationalarchi-
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ves.gov.uk/doc/open-government-licence/).
Aangepaste gegevens van de Office for National
Statistics waarvoor licentie is verleend onder
Open Government Licence v.3.0.

Bevat gegevens met betrekking tot Ordnance
Survey © Crown copyright and database right
2010.

Bevat gegevens met betrekking tot Royal Mail ©
Royal Mail copyright and database right 2010.

© Natural England copyright.

Bevat gegevens met betrekking tot Ordnance
Survey © Crown copyright and database right
2015. NB Deze nationale dataset is indicatief en
niet definitief. Definitieve informatie kan alleen
geleverd worden door de afzonderlijke lokale
autoriteiten; u dient deze informatie direct te
raadplegen voor alle doeleinden die de meest
actuele en volledige dataset vereisen.

Powered by TfL Open Data, gebaseerd op de
Open Government Licence v3.0. Ga naar
to:http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/version/2/

Bevat gegevens geproduceerd door Land Regis-
try (vanaf 2005 en volgende jaren) © Crown co-
pyright 2015. Zie https://www.gov.uk/govern-
ment/statistical-data-sets/price-paid-data-
downloads om eventuele fouten in deze
gegevens te melden.

Bevat gegevens met betrekking tot Highways
England

© The States of Guernsey

© The States of Alderney

© The Chief Pleas of Sark

© The Royal Court of Guernsey

© Scottish Natural Heritage

Bevat gegevens met betrekking tot Ordnance
Survey © Crown copyright and database right
2015

Bevat informatie met betrekking tot Natural Re-
sources Wales © Natural Resources Wales and
database right.

Bevat afgeleide gegevens met betrekking tot
Ordnance Survey. Ordnance Survey licentie-
nummer 100019741. © Crown Copyright and Da-
tabase right (2014).

Bevat gegevens geproduceerd door Land Regis-
try (vanaf 2005 en volgende jaren) © Crown co-
pyright 2015. Zie https://www.gov.uk/govern-
ment/statistical-data-sets/price-paid-data-
downloads om eventuele fouten in deze
gegevens te melden.

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.

Afwijzing 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. Op de hiervoor
genoemde voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing, zonder inachtneming van conflicten
tussen wetten of bepalingen, of het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koop-
overeenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag), welke uitdrukkelijk is uit-
gesloten. U gaat ermee akkoord om zich te on-
derwerpen aan de jurisdictie van Nederland in
geval van mogelijke geschillen, claims en
rechtshandelingen voortkomend uit of in ver-
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band met de Gegevens die uit hoofde van deze
Overeenkomst 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
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.

© 2016 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.
©1987–2012 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© 2016 HERE. Alle rechten voorbehouden.

© EuroGeographics

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door de Re-
public of Estonia Land Board (http://
www.maaamet.ee/index.php?lang_id=2&-
page_id=52&menu_id=51&no_-ca-
che=1421073591), waarvoor licentie is verleend
door HERE in november 2014.

Bevat gegevens beschikbaar gesteld door de
Estonian Environment Agency, waarvoor licen-
tie is verleend door HERE in maart 2015.

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.

Bevat inhoud van „Bayrische Vermessungsver-
waltung – www.geodaten.bayern. de, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van LGL, www.lgl-bw.de, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Stadt Köln – offenedaten-
koeln.de, waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

Bevat inhoud van Geoportal Berlin/ ATKIS® Ba-
sis-DLM, waarvoor licentie is verleend overeen-
komstig http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf

Bevat inhoud van Geoportal Berlin/Karte von
Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), waarvoor licen-
tie is verleend overeenkomstig http://www-
.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/
download/nutzIII.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015
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Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno-
vation, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany – attribution – Versie 2.0 die betrek-
king heeft op de licentietekst beschikbaar op
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/parkraum-
gis-hamburg

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Landesbetrieb Geoinformation und Ver-
messung, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany – attribution – Versie 2.0 die betrek-
king heeft op de licentietekst beschikbaar op
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/strassen-
hh-sib

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Landesbetrieb Geoinformation und Ver-
messung, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor
licentie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany – attribution – Versie 2.0 die betrek-
king heeft op de licentietekst beschikbaar op
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-adres-
sen-hamburg

Geodata of the municipalities and the State of
North Rhine-Westphalia NRW @ Geobasis NRW
2015, gewijzigde gegevens.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Bevat gewijzigde inhoud van
Datenquelle: Bayerische Straßenbauverwal-
tung - BAYSIS (www.baysis. bayern.de), https://
www.baysis. bayern.de/web/content/geoda-
ten/wms. aspx, waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig Creative Commons Attribution
4.0 International Public License (https://creati-
vecommons. org/licenses/by/4.0/) en die is ge-
download door de licentiehouder op 22 april
2015.

Bevat inhoud van Freistaat Sachsen, 2015, ge-
wijzigde gegevens, waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig Data licence Germany - attribu-
tion - Versie 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-
0), http://www.list.smwa.sachsen.de/inspire/
download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Downloadser-
vice_Strassennetz.xml

Bevat inhoud van Bürgeramt, Statistik und Wa-
hlen, 2013, gewijzigde gegevens, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany - attribution - Versie 2.0 (www.gov-
data.de/dl-de/by-2-0), http://www.offeneda-
ten. frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteil-
grenzen-fur-gis-systeme

Bevat inhoud van Freie und Hansestadt Ham-
burg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno-
vation, 2014, gewijzigde gegevens, waarvoor li-
centie is verleend overeenkomstig Data licence
Germany - attribution - Versie 2.0 (www.gov-

data.de/dl-de/by-2-0), http://suche.transpa-
renz.hamburg.de/dataset/radwegegis-ham-
burg

Omvat inhoud van Geoportal Berlin/Radverke-
hrsanlagen, waarvoor licentie is verleend over-
eenkomstig http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf

Omvat inhoud van „Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/MDM
2015 (Gewijzigde gegevens), http:// www.mdm-
portal.de/

Bevat gegevens van © GeoBasis-DE/LVermGe-
oRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://www.lvermge-
o.rlp.de, gewijzigde gegevens.

Omvat aangepast materiaal van Mobility Logis-
tics Network (http://data.deutschebahn.com/
datasets/) beschikbaar onder Creative Com-
mons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Licentie op https://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/.

Bevat gewijzigd aangepast materiaal van ©
2015 Deutsche Bahn AG (http://data.deutsche-
bahn.com/datasets/ beschikbaar onder Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International (CC
BY 4,0) Licentie op https://creativecommons-
.org/licenses/by/4.0/

Bevat inhoud van Koordinierungsstelle GDI-FHB
“http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&do-
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cuuid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, waarvoor licentie is verleend
overeenkomstig Creative Commons Attribution
3.0 Germany, “https://creativecommons.org/li-
censes/by/3.0/de/legalcode”

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.

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.

Afwijzing 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-
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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 HERE
verhindert aan haar verplichtingen om Gege-
vens te leveren of distribueren te voldoen, zal
deze nalatigheid haar vergeven worden en geen
schending van deze Overeenkomst 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. Op de hiervoor
genoemde voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing, zonder inachtneming van conflicten
tussen wetten of bepalingen, of het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koop-
overeenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag), welke uitdrukkelijk is uit-
gesloten. U gaat ermee akkoord om zich te on-
derwerpen aan de jurisdictie van Nederland in
geval van mogelijke geschillen, claims en
rechtshandelingen voortkomend uit of in ver-
band met de Gegevens die uit hoofde van deze
Overeenkomst 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
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.

© 2016 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.
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HOE DE SD-KAART TE HANTEREN
Wees bij het hanteren van de SD-kaart voorzich-
tig en houd u aan de volgende aanwijzingen:

• Wanneer u een SD-kaart in dit apparaat gebruikt,
volg dan altijd de instructies zoals beschreven in
dit instructieboekje en in de handleiding
meegeleverd met de SD-kaart.

• Hanteer de SD-kaart niet met natte handen. Dit kan
een elektrische schok of een storing tot gevolg
hebben.

• Kom niet met uw handen of met metalen voorwer-
pen in contact met de uiteinden van SD-kaarten.

• Leg een SD-kaart niet op het dashboard of op een
andere plaats in direct zonlicht of op een vochtige
plek. Hierdoor kan de SD-kaart beschadigd of ver-
vormd raken.

• Gebruik geen traditionele reinigingsmiddelen,
benzine, verdunner of anti-statische spray.

• Gebruik een SD-kaart niet op plekken waar stati-
sche elektriciteit of elektrische storing de SD-kaart
zullen aantasten. Hierdoor zouden gegevens be-
schadigd kunnen worden of verloren kunnen gaan.

• Optimalisering van de SD-kaart dient niet uitge-
voerd te worden.

• Berg de SD-kaart altijd op in zijn speciale hoesje
wanneer hij niet gebruikt wordt.

• Wanneer de SD-kaart wordt weggegooid omdat hij
niet wordt gebruikt, is het raadzaam niet alleen de
opgeslagen gegevens te wissen maar ook de kaart
in tweeën te breken.
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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.

• 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.

• Modellen met navigatiesysteem:

– Opdrachten voor het navigatiesysteem
kunnen alleen gebruikt worden binnen
het gebied waarvoor kaartgegevens aan-
wezig zijn in het navigatiesysteem.

– Om opdrachten voor het navigatie-
systeem te kunnen gebruiken, moet de
taal die officieel gesproken wordt in het
land van de bestemming geselecteerd
zijn in de taalinstelling. Spraak-
opdrachten voor de bestemming zijn
meestal alleen beschikbaar in de talen
die hoofdzakelijk gesproken worden in
het desbetreffende land.

“Taal- en eenheidinstellingen”
(pagina 2-19)

“Opdrachtenlijst” (pagina 10-6)

– Wanneer de taal is ingesteld op Russisch
kan de bestemming niet ingesteld wor-
den 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 rechts op het scherm getoond wor-
den. Selecteer een categorie aan de linker-
kant op het scherm met de INFINITI-controller
of de schakelaar op het stuurwiel om de ge-
wenste opdracht te zoeken.

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-
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len alleen opdrachten met betrekking tot de
geselecteerde categorie herkend worden.

“Opdrachtenlijst” (pagina 10-6)

3. Spreek de opdracht in nadat de toon klinkt
en het pictogram op het scherm verandert
van m naar m . U kunt een opdracht ook se-
lecteren direct op het scherm of door
<m /OK> op het stuurwiel omhoog of omlaag
te bewegen en dan in te drukken.

INFO:

Het Spraakherkenningssysteem zal op pauze
gezet worden wanneer <m /OK> op het
stuurwiel omhoog of omlaag gedrukt wordt
of 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. Spraakopdrachten kunnen ook
geannuleerd worden door het onderste touch-
screen (onderdisplay) aan te raken.

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 op <m > op de stuurwielschakelaar om te-
rug te gaan naar het vorige scherm.

• Druk om de opdracht te annuleren op <m > of
<m > op het stuurwiel en houd ingedrukt.

• Met een druk op <m > op het stuurwiel wordt een
spraakaanwijzing onderbroken en kan een spraak-
opdracht ingesproken worden zonder de spraak-
aanwijzing door het systeem eerst helemaal af te
luisteren. Denk eraan om te wachten met spreken
tot na de toon.

• Om het volume van de terugmeldingen van het sys-
teem bij te stellen, drukt u op <m > op het
stuurwiel of gebruikt u de <VOL/m >-knop van
het audiosysteem terwijl het systeem een terug-
melding geeft.

Onderbreking van de spraakaanwijzingen:

Met een druk op <m > op het stuurwiel wordt
een spraakaanwijzing onderbroken en kan een
spraakopdracht ingesproken worden zonder de
spraakaanwijzing door het systeem eerst hele-
maal af te luisteren. Denk eraan om te wachten
met spreken tot na de toon.

Het scherm met spraakopdrachten
bekijken
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 nadat het systeem erom
vraagt of achter elkaar in één keer.

5GE0018XZ
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j1 Links op het scherm:
U kunt de opties op de lijst uitspreken,
aanraken, of selecteren met schakelaars op
het stuurwiel of de INFINITI-controller.

j2 Rechts op het scherm:
U kunt opties op de lijst uitspreken. U kunt
een opdracht die links op het scherm staat
en een opdracht die rechts op het scherm
staat na elkaar uitspreken.

j3 Voorgaande opdracht:
Er wordt een eerder uitgesproken of
geselecteerde opdracht weergegeven.

j4 Lijst met opdrachten:
U kunt de opties op de lijst uitspreken,
aanraken, of selecteren met schakelaars op
het stuurwiel of de INFINITI-controller.
Gewenste nummers of woorden kunnen
uitgesproken worden binnen < > in de
getoonde opdracht.

j5 [Vorige]/[Volgende]:
Zeg als een opdracht of raak aan om naar
het vorige/volgende scherm te gaan. Dit
kan niet geselecteerd worden met de
stuurwielschakelaar of INFINITI-controller.

j6 Opdrachtnummers:
Spreek een getal (1 t/m 6) van de lijst uit
om een opdracht te selecteren. De
opdracht kan ook aangeraakt worden of
geselecteerd worden met de schakelaars
op het stuurwiel of met de INFINITI-control-
ler.

Nummers uitspreken
Voor spraakherkenning moet de gebruiker ge-
tallen op een bepaalde manier uitspreken 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”

INFO:

“1-800” als de eerste cijfers van het telefoon-
nummer mag ook uitgesproken worden als “één
achthonderd”.

Voorbeelden van spraakopdrachten
Hieronder worden enkele basishandelingen be-
schreven die u met spraakaanwijzingen kunt uit-
voeren.

5GE0019XZ
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Voorbeeld 1- Bellen met behulp van het
handsfree telefoonboek:

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Wacht tot het controlelampje overgaat op m
en zeg “Telefoon”.

INFO:

U kunt ook “Telefoon” zeggen en dan gelijk
“Bel <Naam>” er achteraan.

3. Zeg “Bel <Naam>”.

Wanneer er verschillende opties geregis-
treerd zijn bij een naam in het telefoonboek
van de mobiele telefoon (thuis, werk, enz.),
kunt u de gewenste optie direct uitspreken.

Bijvoorbeeld, “Bel Tom Jansen Werk” of “Bel
Tom Jansen Ander”

4. Het systeem zal u vragen om een
optienummer op de weergegeven lijst uit te

spreken of te selecteren. Om een overeen-
komstige weergegeven optie te selecteren,
dient u het getal tussen 1 t/m 6 uit te spre-
ken.

INFO:

Als er meer dan één telefoonnummer opge-
slagen is voor het geselecteerde getal zal het
scherm met de lijst met telefoonnummers ge-
toond worden.

Voorbeeld 2 - Radio luisteren:

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Wacht tot het controlelampje overgaat op m
en zeg “Audio”.

3. Zeg “Speel af FM” om de FM-radio aan te zet-
ten.

Voorbeeld 3 - Bestemming instellen door een
adres in te spreken (modellen met navigatie-
systeem voor Europa):

1. Druk op <m > op het stuurwiel.

2. Wacht tot de indicator verandert in m en zeg
“Navigatie”.

3. Zeg “Adres”.

4. Spreek het adres in nadat hierom gevraagd
wordt.

5. Spreek een itemnummer in (tussen 1 t/m 6)
van de weergegeven mogelijkheden.

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.

5GE0022XZ
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• Alleen talen die officieel gesproken worden in het
land van bestemming kunnen gebruikt worden
voor navigatie-opdrachten.
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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 de 2de of de 3de opdracht direct uit te spreken.

Variabele nummers of woorden zoals namen kunnen worden toegepast in < > wanneer u een opdracht uitspreekt.

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

De volgende opdrachten kunnen gebruikt worden tijdens een Spraakherkenningssessie voor de telefoon.

Opdracht Handeling
Kies Het systeem belt het nummer dat wordt ingesproken.
Wijzig Nummer Corrigeert het telefoonnummer wanneer het niet herkend wordt (beschikbaar tijdens invoer van telefoonnummer).
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Telefoonopdracht

1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht 4de opdracht Handeling
Telefoon Bel <Naam> <1 - 6> Bel een nummer dat is opgeslagen in het telefoonboek van de mobiele

telefoon.
Selecteer van de lijst rechts op het scherm.

Bel <naam in telefoonboek> Bel een nummer dat is opgeslagen in het telefoonboek van de mobiele
telefoon.

<naam in telefoonboek> <type> Bel een nummer dat is opgeslagen in het telefoonboek van de mobiele
telefoon. Voor type kunt u kiezen uit <Werk>, <Mobiel>, <Thuis> of <Ander>.

Kies <#> Kies Bel een gesproken telefoonnummer.
Wijzig nummer Bel een ander nummer.

Recente
oproepen

<1 - 6> Bel het nummer van een recentelijk inkomende oproep, uitgaande oproep of
een gemiste oproep.

Lees tekst <1 - 6> Speel af Luister naar recentelijk ontvangen tekstberichten.
Antwoorden Geef antwoord op een ontvangen tekstbericht.
Bel Bel de afzender van het tekstbericht.

Verstuur Tekst <naam in telefoonboek> Selecteer een tekstbericht van de lijst en stuur het naar een contactpersoon
uit het telefoonboek. Voor type kunt u kiezen uit <Werk>, <Mobiel>, <Thuis> of
<Ander>.<naam in telefoonboek> <type>

Telefoonboek <naam in telefoonboek> Bel een nummer dat is opgeslagen in het telefoonboek van de mobiele
telefoon. Voor type kunt u kiezen uit “Werk”, “Mobiel”, “Thuis” of “Ander”.
Selecteer “Antwoorden” om door middel van een tekstbericht te
antwoorden. Selecteer “Bel” om de afzender te bellen.

<naam in telefoonboek> <type>
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Telefoonopdracht

1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht 4de opdracht Handeling
Telefoon Favorieten <favoriete namen>

<1 - 6>
Snelle toegang tot nummers die u regelmatig belt door ze op de lijst met
favoriete namen te zetten.

<favoriete namen>
<Type>

Kies Opnieuw Bel het laatst gebelde nummer.

Voeg Telefoon Toe
Gebruik deze opdracht om een compatibel apparaat via Bluetooth® aan te
sluiten op het systeem. Volg de aanwijzingen op het scherm om het
verbindingsproces vanaf uw telefoon te voltooien.

Bel <Naam> Werk <1 - 6> Zeg om iemand op zijn of haar werk te bellen de naam van deze persoon
zoals deze is opgeslagen in het telefoonboek op uw mobiele telefoon tussen
“Bel” en “Werk”.

Bel <Naam>
Mobiel

<1 - 6> Zeg om iemand op zijn of haar mobiel te bellen de naam van deze persoon
zoals deze is opgeslagen in het telefoonboek op uw mobiele telefoon tussen
“Bel” en “Mobiel”.

Bel <Naam>
Huisadres

<1 - 6> Zeg om iemand thuis te bellen de naam van deze persoon zoals deze is
opgeslagen in het telefoonboek op uw mobiele telefoon tussen “Bel” en
“Thuis”.

Bel <Naam>
Overige

<1 - 6> Zeg om iemand te bellen op een plaats die aangemerkt is als “Ander” de
naam van deze persoon zoals opgeslagen in het telefoonboek van uw
mobiele telefoon tussen “Bel” en “Ander”.
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Algemene navigatieopdrachten (indien aanwezig)

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.

Navigatieopdrachten (indien aanwezig)

1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht Handeling
Navigatie Adres

(Voor Europa) Volg de aanwijzingen om een adres te zoeken en in te voeren.

Bij <NP-Categorie> <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
(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 Bestem-
ming”.

Bij
(wanneer er geen bestem-
ming 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.
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1ste opdracht 2de opdracht 3de opdracht Handeling
Navigatie Route annuleren Wist de bestemming en tussenstops.

Route opnieuw
berekenen

SNEL Stelt een route in die het snelst naar de bestemming leidt.
ECO
(Voor Europa) 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
(voor Rusland)

Stel een route in met zo min mogelijk snelwegen.

Verkeersomleiding Stel de zoekcriteria van de route zodanig in dat een verkeersopstopping of ongeval
vermeden wordt.

Zoom In De kaart wordt vergroot.
Zoom Uit De kaart wordt verkleind.
Zoom in op Straten Schakelt over op de kaart met straten.
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 pictogrammen <POI-Categorie > Toont POI-pictogrammen op de kaart.
Verwijder pictogrammen <POI-Categorie> 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:

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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Audio-opdrachten

1ste
opdracht

2de opdracht 3de opdracht Handeling

Audio AM Schakel naar de AM-band, waarbij de laatst afgespeelde zender wordt geselecteerd.
FM Schakel naar de FM-band, waarbij de laatst afgespeelde zender wordt geselecteerd.
DAB (voor Europa) Schakel over op DAB-radio als audiobron, waarbij de zender waar het laatst naar werd geluisterd

geselecteerd wordt.
USB Zet de USB-modus aan, waarbij de laatst afgespeelde modus wordt geselecteerd.
iPod Zet de iPod-modus aan, waarbij de laatst afgespeelde modus wordt geselecteerd.
Speel af AM Schakel naar de AM-band, waarbij de laatst afgespeelde zender wordt geselecteerd.

FM Schakel naar de FM-band, waarbij de laatst afgespeelde zender wordt geselecteerd.
USB Zet de USB-modus aan, waarbij de laatst afgespeelde modus wordt geselecteerd.
iPod Zet de iPod aan, waarbij de laatst afgespeelde modus wordt geselecteerd.
CD Zet de CD-speler aan, waarbij de laatst afgespeelde modus wordt geselecteerd.
Bluetooth®-
audiostreaming

Zet Bluetooth® Audio Streaming aan, waarbij de laatst afgespeelde modus geselecteerd wordt.

AUX Zet AUX-audio aan, waarbij de laatst afgespeelde modus geselecteerd wordt.
Speel <Naam van Bron> af Speel de geselecteerde audiobron af.
USB Speel Artiest
af <Naam>

<1 - 6> Zet de USB-modus aan, waarbij de artiest wordt geselecteerd.

iPod Speel Artiest
af <Naam>

<1 - 6> Zet de iPod-modus aan, waarbij de artiest wordt geselecteerd.

USB Speel Artiest
af

<artiest> Zet de USB-modus aan, waarbij de artiest wordt geselecteerd.

iPod Artiest <artiest> Zet de iPod-modus aan, waarbij de artiest wordt geselecteerd.
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1ste
opdracht

2de opdracht 3de opdracht Handeling

Audio USB Speel Album
<Naam> af

<1 - 6> Zet de USB-modus aan, waarbij het album wordt geselecteerd.

iPod Speel Album
<Naam> af

<1 - 6> Zet de iPod-modus aan, waarbij het album wordt geselecteerd.

USB Speel Album
af

<albumnaam> Zet de USB-modus aan, waarbij het album wordt geselecteerd.

iPod Album <albumnaam> Zet de iPod-modus aan, waarbij het album wordt geselecteerd.
USB Speel Num-
mer <Naam> af

<1 - 6> Zet de USB-modus aan, waarbij het nummer wordt geselecteerd.

iPod Speel Num-
mer <Naam> af

<1 - 6> Zet de iPod-modus aan, waarbij het nummer wordt geselecteerd.

USB Speel Num-
mer af

<nummer> Zet de USB-modus aan, waarbij het nummer wordt geselecteerd.

iPod Nummer <nummer> Zet de iPod-modus aan, waarbij het nummer wordt geselecteerd.
iPod Afspeellijst
<Naam>

<1 - 6> Zet de iPod aan, waarbij de uitgesproken afspeellijst wordt afgespeeld.

iPod Speel
Afspeellijst af

<afspeellijst> Zet de iPod aan, waarbij de uitgesproken afspeellijst wordt afgespeeld.

USB Alle Artiesten Toon de lijst met alle artiesten op het USB-apparaat.
iPod Alle Artiesten Toon de lijst met alle artiesten op de iPod.
USB Alle Albums Toon de lijst met alle albums op het USB-apparaat.
iPod Alle Albums Toon de lijst met alle albums op de iPod.
USB Alle Mappen Toon de lijst met alle mappen op het USB-apparaat.
iPod Alle Nummers Toon de lijst met alle nummers op de iPod.
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Opmerkingen met betrekking tot bediening
van het audiosysteem via spraakherkenning:

• Een audioapparaat dat via Bluetooth® met het
audiosysteem is verbonden kan niet bediend wor-
den door middel van het Spraakherkennings-
systeem. Het veranderen van audiobron 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 na-
dat een nieuw USB-audioapparaat is aangesloten,
wordt het USB-audioapparaat geregistreerd in het
spraakherkenningssysteem en automatisch gese-
lecteerd. Er kan één iPod en één USB-apparaat ge-
registreerd worden in het systeem. Als een USB-
audioapparaat voor de eerste keer wordt geregis-
treerd worden oude gegevens overschreven. Het
kan even duren voordat het audioapparaat gere-
gistreerd is. Als u bediening via spraakopdrachten
mogelijk wilt maken voor een eerder geregistreerd

audioapparaat, selecteer dan eerst het apparaat
dat u wilt gebruiken.

“Instellingen voor spraakherkenning”
(pagina 10-15)

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-opdrachten

Opdrachten voertuiginformatie

INSTELLINGEN VOOR
SPRAAKHERKENNING
Spraakherkenningsinstellingen kunnen aange-
past worden.

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

2. Tik op [Instellingen voor spraakherkenning].

3. Tik op het item dat u wilt instellen.

Beschikbare instellingen

• [Gesproken feedback beperken]:

Stelt de functie voor het beperken van ge-
sproken feedback 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 door middel van het spraak-
herkenningssysteem.

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.

1ste opdracht 2de opdracht Handeling
Voertuiginfo Brandstofverbruik Toon informatie over brandstofverbruik op het boven-

display.
Energiestroom
(hybride modellen)

Toon informatie over de energiestroom op het boven-
display.
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Als u hulp nodig heeft of vragen heeft over Infiniti InTouch, of bijgewerkte kaarten wilt bestellen voor het navigatiesysteem (indien aanwezig) kunt u
contact opnemen met een INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

KLANTENSERVICE
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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 weer

normaal wordt.
De helderheid van het scherm is veel te donker
ingesteld.

Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan.
“Scherminstellingen” (pagina 2-16)

Het scherm is te licht. De helderheid van het scherm is veel te licht
ingesteld.

Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan.
“Scherminstellingen” (pagina 2-16)

Een kleine zwarte vlek of een kleine heldere vlek
verschijnt op het scherm.

Dit is iets dat typisch is voor LCD-schermen. Dit is geen 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 is geen storing.

Er treedt beeldvertraging op. Dit is iets dat typisch is voor LCD-schermen. Dit is geen 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 iets dat typisch is voor LCD-schermen. Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan.
“Scherminstellingen” (pagina 2-16)

Het scherm wordt blauw of een foutmelding
verschijnt op het bovendisplay.

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 nadat u de SD-kaart met kaart-
gegevens weer heeft ingebracht.

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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AM-RADIO

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
AM-ontvangst is minder goed ’s nachts. AM-zenders zijn verplicht om hun vermogen ’s

nachts te verlagen.
Dit is geen storing.

AUDIOSYSTEEM
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DAB-RADIO (indien aanwezig)

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het geluid slaat over, valt weg of er is een echo. De radiozender heeft het digitale signaal en het

analoge signaal niet goed uitgelijnd.
Controleer de juiste werking bij een andere
zender. Maak melding van de zender met slecht
geluid.

Het volumeniveau is instabiel. Volumeniveau is niet goed uitgelijnd. Controleer of het wel goed werkt bij een andere
zender en controleer beschikbaarheid van de
zender in het gebied. Maak melding van de zender
met slechte uitlijning.

Het geluid fade in en uit. DAB-RDS-link vindt plaats. Controleer overgangscapaciteit op verscheidene
zenders in het gebied. Maak melding van zenders
met slechte uitlijning.

Er vindt te veel DAB-RDS-link plaats. De ontvanger zit bij de rand van het DAB-dekkings-
gebied.

Controleer dekking van de radiozender in uw
gebied.

Geluidskwaliteit van DAB is niet beter dan die van
FM/AM.

Audioverwerking op de digitale audio door de
zender kan mogelijk de kwaliteit van digitaal
audiogeluid verslechteren.

Controleer de juiste werking bij een andere
zender. Maak melding van de zender met slecht
geluid.

Ontvangst van locale zenders valt steeds weg. Digitale dekking is iets kleiner dan de dekking van
een analoog signaal.

Controleer de juiste werking bij een andere
zender.

Schaduweffecten (gebouwen/terrein) kunnen de
digitale dekking verminderen.

Controleer de juiste werking bij een andere
zender.

Sommige gegevensvelden zijn leeg. De uitzendende partij bepaalt welke tekst-
informatie uitgezonden wordt.

Controleer de juiste werking bij een andere
zender. Maak melding van het zenderprobleem.

Tekstinformatie is onvolledig. Het display kan niet een onbeperkt aantal tekens
weergeven en er worden meer gegevens gestuurd
dan kan worden weergegeven.

Dit is geen storing.

De instelling voor DAB-RDS-link staat aan maar er
wordt geen alternatieve zender geselecteerd en
het signaal verschijnt niet op het display.

De tuner wacht tot het oorspronkelijke signaal
hersteld is en zoekt een beschikbaar alternatief
signaal.

Wacht tot het signaal terugkeert of tot de tuner een
alternatief signaal heeft opgevangen.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
[GEEN SIGNAAL] wordt op het scherm getoond. Het systeem ontvangt geen signalen. Ga naar een locatie waar signalen kunnen worden

ontvangen.
[SERVICE NIET BESCHIKBAAR] wordt op het scherm
getoond.

De geselecteerde dienst of verzameling is buiten
werking.

Selecteer een andere dienst of verzameling.

INFO:

• Wanneer zender wordt opgeslagen als voorkeuzezender terwijl een ander apparaat afspeelt, wordt de primaire dienst geregistreerd.

• De DAB-RDS-link en DAB-DAB-zoekfuncties worden niet geactiveerd voor de secundaire diensten.

• Secundaire diensten verschijnen niet op de lijst met zenders.
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CD-SPELER

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Er kan geen muziek worden afgespeeld. De schijf is omgekeerd ingevoerd. Voer een CD in met de kant van het etiket naar

boven gericht.
Er heeft zich vocht opgehoopt in het apparaat. Wacht totdat de vochtigheid verdampt (ongeveer 1

uur).
De temperatuur in het interieur is te hoog. Wacht totdat de interieurtemperatuur weer

normaal wordt.
De CD is beschadigd of vies. Veeg de CD schoon.

CD’s met krassen kunnen niet gered worden.
Vervang de CD.

Afhankelijk van de omstandigheden waarin ze
bewaard worden, kunnen CD’s door beschadiging
soms onleesbaar worden (bijvoorbeeld, door de
CD’s in het interieur te bewaren, etc.).

Vervang de CD door een CD die niet onderhevig is
aan kwaliteitsverlies. Gebruik geen beschadigde
CD’s. Het oppervlak met het etiket kan soms
barsten of schilferen waardoor de laag met het
etiket eventueel af kan bladderen.

Gecomprimeerde audiobestanden kunnen niet
afgespeeld worden.

Als zowel muziekbestanden (CD-DA-gegevens) als
gecomprimeerde audiobestanden (MP3-gegevens,
etc.) op één schijf gemengd voorkomen, kunnen de
gecomprimeerde audiobestanden niet afgespeeld
worden.

Zet een schijf op met alleen gecomprimeerde
audiobestanden.

De bestandsnamen bevatten tekens die niet
voldoen aan de specificaties.

Gebruik de tekencodes en het aantal tekens die
overeenkomen met de specificaties voor map- en
bestandsnamen. Gebruik bovendien altijd de
bestandextensies “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” of
“.wma”.

Er is een stilte voordat de muziek begint af te
spelen.

De CD bevat een grote hoeveelheid gegevens. Het kan enige tijd duren om de bestanden te
controleren. Het wordt aanbevolen om alleen de
noodzakelijke mappen of gecomprimeerde
audiobestanden te registreren op een schijf.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De geluidskwaliteit is slecht. De CD is vies. Veeg de CD schoon.
Er wordt geen geluid afgespeeld, ook al wordt de
afspeeltijd van de CD getoond.

Het systeem speelt het eerste nummer af van een
mixed mode-CD. (Mixed mode is een formaat
waarbij computergegevens, behalve
audiogegevens, worden geregistreerd op het
eerste spoor terwijl de eigenlijke audiogegevens
volgen vanaf spoor twee.)

Speel muziekgegevens in andere sporen.

Muziek wordt onderbroken of slaat over. De combinatie van schrijfsoftware en hardware
komt mogelijk niet overeen; of de schrijfsnelheid,
schrijfdiepte, schrijfbreedte, etc., komen mogelijk
niet overeen met de specificaties.

Creëer een schijf met gebruik van andere schrijf-
snelheidinstellingen, etc.

Het systeem slaat het geselecteerde nummer over
en springt naar het volgende nummer.

Een bestand dat niet in MP3/WMA-formaat is,
heeft de extensie “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” of
“.wma” gekregen.

Creëer MP3/WMA-bestanden.

Sommige bestanden kunnen niet afgespeeld
worden vanwege bescherming van auteursrechten.

Creëer afspeelbare bestanden.

De nummers worden niet in de gewenste volgorde
afgespeeld.

De maplocaties op de schijf zijn gewijzigd door de
schrijfsoftware tijdens het schrijven van de
bestanden op de schijf.

Controleer de instellingen van de schrijfsoftware
en maak een nieuwe schijf.
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IPOD

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het systeem herkent de iPod niet. De verbindingskabel is niet correct aangesloten, of

de iPod werkt niet goed.
Sluit de verbindingskabel opnieuw aan. Als het
systeem de iPod na het uitvoeren van de
bovenstaande procedure niet herkent, moet u de
iPod resetten.

De aan te sluiten iPod is niet compatibel met het
systeem.

Controleer het model iPod en de firmwareversies
die compatibel zijn met het systeem.

De USB-verlengkabel is niet correct aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel.
De kabel wordt makkelijk aangesloten op, of
losgekoppeld van de USB-stekker.

Sluit de USB-kabel langzaam aan of koppel hem
langzaam los.

De iPod kan niet worden gebruikt. De iPod is aangesloten op het audiosysteem van
het voertuig, terwijl de koptelefoon, enz.
aangesloten is op de iPod.

Verwijder alle apparatuur van de iPod na deze van
het systeem losgekoppeld te hebben, en sluit hem
vervolgens weer aan op het systeem.

De iPod werkt niet op de gebruikelijke wijze. Koppel de iPod los van het audiosysteem in de
auto en sluit vervolgens weer aan.

Het systeem speelt een album/nummer af dat een
speciale albumcover bevat.

Koppel de iPod los van het audiosysteem in het
voertuig en reset de iPod. Schakel de Album Art-
functie uit en sluit de iPod vervolgens weer aan op
het systeem.

De iPod reageert niet. Er zijn te veel nummers in een categorie. Verminder het aantal nummers in een categorie
(minder dan 3.000 nummers).

De shuffle-functie is ingeschakeld. Schakel de Shuffle-functie uit als te veel nummers
in de iPod opgeslagen zijn.

Er kan geen muziek worden afgespeeld. De stekker is niet aangesloten op de iPod. Sluit de stekker goed aan totdat hij vastklikt.
Afspelen van muziek stopt. Het geluid wordt afgebroken door trilling

veroorzaakt doordat de iPod op een onstabiele
plek ligt.

Leg de iPod op een stabiele plek.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het geluid is vervormd. De EQ-functie (equalizer) van de iPod is

ingeschakeld.
Schakel de EQ-functie (equalizer) uit.

Opladen van de batterij van de iPod duurt langer
dan normaal.

Het opladen van de batterij van de iPod kan langer
duren terwijl er van de iPod wordt afgespeeld.

Stop het afspelen wanneer u de iPod oplaadt.

Een iPod kan niet worden opgeladen terwijl deze
op het systeem is aangesloten.

De kabel waarmee de iPod is aangesloten kan
beschadigd zijn (loskoppelen van kabel, enz.).

Controleer de kabel.

De aangesloten iPod kan niet bediend worden via
het systeem in de auto.

Herkenning van de iPod door het systeem is onvol-
ledig.

Bedien de iPod nadat het systeem de iPod
helemaal herkend heeft.

Het geluid slaat over. Omgevingsomstandigheden (lawaai, enz.) kunnen
ertoe leiden dat het audiosysteem met horten en
stoten afspeelt.

Dit duidt niet op een storing.

De USB-verlengkabel is niet correct aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel.
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USB-GEHEUGEN

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het systeem herkent het USB-apparaat niet. Een USB-verlengkabel wordt gebruikt. Gebruik geen USB-verlengkabel.

Een USB-hub wordt gebruikt. Gebruik geen USB-hub.
Aansluiting of loskoppeling van het USB-apparaat
was te abrupt.

Sluit het USB-apparaat langzaam aan en koppel
het langzaam los.
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BLUETOOTH®-AUDIOSTREAMING

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De registratie kan niet worden uitgevoerd. Het Bluetooth®-apparaat voor audio streaming is

niet verenigbaar met het audiosysteem in het
voertuig.

Kijk in het instructieboekje van het apparaat voor
audio streaming via Bluetooth®.

De PIN-code is onjuist. Controleer de PIN-code van het te registreren
Bluetooth®-apparaat voor audio streaming.
Controleer of de PIN-code van het Bluetooth®-ap-
paraat voor audio streaming overeenkomt met die
van het audiosysteem in het voertuig.

Een ander Bluetooth®-apparaat wordt in het
voertuig gebruikt.

Zet het Bluetooth®-apparaat uit en wacht tot
registratie voltooid is.

Muziek kan niet worden afgespeeld. Het Bluetooth®-apparaat voor audio streaming is
niet verenigbaar met het audiosysteem in het
voertuig.

Kijk in het instructieboekje van het apparaat voor
audio streaming via Bluetooth®.

Het systeem is niet ingesteld op de modus voor
audio streaming via Bluetooth®.

Druk op <AUDIO> om Bluetooth® audio streaming
te selecteren.

De Bluetooth®-adapter staat uit. Zet de Bluetooth®-adapter aan wanneer het
gebruikt wordt voor een Bluetooth®-apparaat voor
audio streaming.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Afspelen van muziek stopt. Het Bluetooth®-apparaat voor audio streaming is

niet verenigbaar met het audiosysteem in het
voertuig.

Voor Europa:
Kijk op www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html
en zoek een aanbevolen apparaat voor audio
streaming via Bluetooth®.
Behalve voor Europa:
Vraag een INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf
voor details over compatibiliteit van een
Bluetooth®-apparaat voor audio streaming.

Een mobiele telefoon is aangesloten. Dit is geen storing.
Het geluid kan wegvallen wanneer een
Bluetooth®-apparaat voor audio streaming wordt
gebruikt.

Druk op <AUDIO> om audio streaming via
Bluetooth® te selecteren, en bedien dan het
apparaat via het display in de auto.

Audiobediening kan niet gebruikt worden. Er wordt een Bluetooth®-apparaat voor audio
streaming gebruikt dat geen audiobedieningen
ondersteunt.

Dit is geen storing.
Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth®-ap-
paraat voor audio streaming voor meer informatie.

Er treedt een fout op bij het aansluiten op een
profiel voor Bluetooth®-audio streaming.

Schakel de voeding van de speler voor Bluetooth®-
audio streaming uit en weer in, en sluit vervolgens
weer aan op het systeem.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De mobiele telefoon kan niet geregistreerd
worden.

De mobiele telefoon is niet verenigbaar met het
handsfree telefoonsysteem in het voertuig.

Gebruik een verenigbare mobiele telefoon met het
systeem. Vraag een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf om informatie over compatibiliteit van
bepaalde mobiele telefoons.

De registratie van de mobiele telefoon is niet cor-
rect uitgevoerd.

Controleer de registratieprocedure en registreer de
mobiele telefoon vervolgens opnieuw.

Een mobiele telefoon kan niet worden
aangesloten of verbinding wordt verbroken
nadat registratie voltooid is.

De Bluetooth®-instelling van het handsfree
telefoonsysteem in het voertuig is uitgeschakeld.

Schakel de Bluetooth®-instelling van het systeem in.

De Bluetooth®-instelling van de mobiele telefoon
is uitgeschakeld.

Schakel de Bluetooth®-instelling van de mobiele
telefoon in.

De resterende batterijcapaciteit van de mobiele
telefoon is laag.

Laad de batterij van de mobiele telefoon op.

De draadloze Bluetooth®-verbinding wordt
mogelijk onderbroken vanwege de locatie van de
mobiele telefoon.

Plaats de mobiele telefoon niet op een plek die
omgeven is door metaal, of ver weg van het handsfree
telefoonsysteem in het voertuig. Plaats de mobiele
telefoon niet dichtbij de stoelen of uw lichaam.

De registratie van de mobiele telefoon is niet
voltooid.

Voer de registratie uit van de mobiele telefoon.

U kunt niet bellen naar een bepaald telefoon-
nummer.

Als het systeem verscheidene keren probeert
hetzelfde telefoonnummer te bellen (bijvoorbeeld:
degene die opgebeld wordt beantwoordt de
oproep niet, of bevindt zich niet in het dekkings-
gebied van het netwerk, of de oproep wordt
gestaakt voordat deze beantwoord wordt), dan kan
het systeem weigeren nogmaals naar hetzelfde
nummer te bellen.

Start de mobiele telefoon opnieuw op om de verbinding
te resetten.

BLUETOOTH® HANDSFREE TELEFOONSYSTEEM
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het systeem herkent de verbinding van een
mobiele telefoon niet en kan geen oproepen
ontvangen en niet bellen.

De mobiele telefoon is niet verenigbaar met het
handsfree telefoonsysteem in het voertuig.

Voor Europa:
Kijk op http://infiniti.eu/ownership/bluetooth.html om
te zien welke mobiele telefoons verenigbaar zijn of
vraag het aan een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.
Behalve Europa:
Gebruik een verenigbare mobiele telefoon met het
systeem. Vraag een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf om informatie over compatibiliteit van
bepaalde mobiele telefoons.

De mobiele telefoon is niet aangesloten. Controleer de registratieprocedure en registreer de
mobiele telefoon vervolgens opnieuw.

De telefoonbediening is beperkt tot de functies
(zoals toetsenbordvergrendeling, etc.) van de
geregistreerde mobiele telefoon.

Verwijder alle instellingen die het gebruik van de
mobiele telefoon beperken en voer de registratie
vervolgens opnieuw uit.

Een geregistreerd spraaklabel wordt
afgebroken.

Het spraaklabel werd niet helemaal uitgesproken
binnen 5 seconden na de pieptoon.

Spreek het spraaklabel uit binnen 5 seconden na de
pieptoon.

De andere deelnemer kan uw stem niet
horen. Degene die opgebeld wordt kan uw
stem horen, echter het geluid kraakt of wordt
onderbroken.

De mobiele telefoon is niet aangesloten. Controleer de registratieprocedure en registreer de
mobiele telefoon vervolgens opnieuw.

De aanjagersnelheid van de airconditioning is te
hoog.

Zet de aanjagersnelheid van de airconditioning lager.

Het niveau van omgevingslawaai is extreem hoog.
(Bijvoorbeeld: zware regenval, bouwterreinen, in
een tunnel, aankomend verkeer, etc.)

Doe de raampjes dicht om het omgevingslawaai buiten
te sluiten.

Het lawaai dat geproduceerd wordt tijdens het
rijden van het voertuig is te hard.

Matig de voertuigsnelheid en spreek vervolgens een
opdracht uit.

Het inkomende of uitgaande stemniveau is te
hoog.

Pas het inkomende of uitgaande stemniveau correct
aan.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De stem wordt onderbroken of lawaai is te
horen tijdens een oproep.

De draadloze Bluetooth®-verbinding wordt
mogelijk onderbroken vanwege de locatie van de
mobiele telefoon.

Plaats de mobiele telefoon niet op een plek die
omgeven is door metaal, of ver weg van het handsfree
telefoonsysteem in het voertuig. Plaats geen mobiele
telefoon dichtbij de stoelen of uw lichaam.

Als een mobiele telefoon gebruikt wordt om
iemand te bellen, dan is de handsfree functie
niet langer beschikbaar.

Sommige modellen mobiele telefoons schakelen
niet over naar de handsfree modus wanneer ze
gebruikt worden om iemand te bellen.

Dit is geen storing. Probeer nogmaals te bellen met
gebruik van de handsfree functie.

De stem van degene die opgebeld wordt kan
niet gehoord worden. Er klinkt geen beltoon.

Het volume is op het minimum ingesteld. Pas het volumeniveau aan.
Er is geen mobiele telefoon aangesloten. Controleer de registratieprocedure en registreer de

mobiele telefoon vervolgens opnieuw.
Elk volumeniveau (beltoon, inkomende stem
of uitgaande stem) is verschillend.

Geen van de volumeniveaus is correct ingesteld. Stel elk volumeniveau correct in.

De antenneweergave op het navigatiescherm
(indien aanwezig) en die op het scherm van
de mobiele telefoon zijn niet hetzelfde. Er kan
geen oproep uitgevoerd, noch ontvangen
worden, ook al geeft de antenneweergave
aan dat het wel mogelijk is.

De antenneweergave varieert afhankelijk van het
model van de mobiele telefoon.

Dit duidt niet op een storing. De antenneweergave en
de resterende batterijcapaciteit die getoond worden op
het navigatiescherm wijken mogelijk af van die op het
mobiele telefoonscherm. Gebruik deze als richtlijn.

Het is moeilijk een stem duidelijk te horen
wanneer de mobiele telefoon gebruikt wordt
achter hoge gebouwen.

Sommige structuren zoals hoge gebouwen, etc.
kunnen een onregelmatige weerkaatsing van
radiogolven veroorzaken, of schermen de
radiogolven die gebruikt worden voor mobiele
telefoons volledig af.

Dit is geen storing.

U hoort lawaai wanneer u een mobiele
telefoon gebruikt onder/in de nabijheid van
spoorbruggen, hoogspanningskabels,
verkeerssignalen, neon reclameborden, etc.

De elektromagnetische golven die worden
gegenereerd door radioapparaten kunnen de
werking van de mobiele telefoon negatief
beïnvloeden.

Dit is geen storing.

De mobiele telefoon stoort bij gebruik op het
audiosysteem.

De radiogolven die door de mobiele telefoon
worden gegenereerd kunnen het geluid van het
audiosysteem nadelig beïnvloeden.

Dit is geen storing.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het geluid slaat over. Draadloze LAN (WiFi) staat wellicht aan op de

mobiele telefoon.
Zet de draadloze LAN (WiFi) uit.

Telefoonboek kan niet gedownload worden. Er is iets fout gegaan bij het verbinden van de
telefoon.

Registreer Bluetooth®-verbindingsinformatie opnieuw
nadat u verbindingsinformatie van zowel de mobiele
telefoon als het systeem in de auto heeft gewist.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het beeld op het scherm is niet duidelijk. De cameralens is vuil. Verwijder voorzichtig het vuil met een zachte,

vochtige doek.
Water van regen, sneeuw of mist, enz. is op de
cameralens terechtgekomen.

Veeg de druppels voorzichtig van de lens met een
zachte doek.

Licht zoals zonlicht of van de koplampen van een
andere auto schijnt direct op de camera.

Dit is geen storing. Het beeld zal zichzelf herstel-
len zodra het licht verdwijnt.

Er is condensatievocht in de cameralens door een
snelle temperatuurverandering.

Dit is geen storing. De werking wordt weer normaal
na kort met de auto gereden te hebben.

Beelden op de monitor kunnen op een donkere
plek of ’s nachts mogelijk niet duidelijk zichtbaar
zijn.

Pas de helderheids- en contrastinstellingen van
het scherm aan.

Het beeld op het scherm flikkert. Het voertuig bevindt zich onder TL-verlichting. Dit is geen storing.
De kleuren van voorwerpen op het scherm wijken
af van de werkelijke kleuren.

Dit is een kenmerkend verschijnsel voor camera’s. Dit is geen storing.

Er verschijnt geen beeld op het display. De versnellingshendel is niet in de R-stand gezet. Zet de versnellingshendel in de R-stand.
De instelling [Autom. weergave] staat uit. Zet [Autom. weergave] aan.

Het beeld verschijnt op het scherm vanuit de
verkeerde hoek.

Het kofferdeksel staat open. Sluit het kofferdeksel.

Het beeld op het scherm is niet duidelijk zichtbaar. Sterk licht of weerkaatst licht schijnt op de
camera.

Dit is geen storing.

De sensor neemt geen voorwerpen waar. Er is ijs of sneeuw op de sensor. Verwijder ijs en sneeuw met warm water.
Er zit vuil, modder of autowas op de sensor. Verwijder voorzichtig het vuil met een zachte,

vochtige doek.
Er verschijnen verticale lijnen op het beeld. Door de bumper sterk weerkaatst licht schijnt op

de camera.
Dit is geen storing.

MONITORSYSTEEM (indien aanwezig)
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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 2-16)

Het display is uitgeschakeld. Druk op de <MENU>-knop en houd vast om het
display aan te zetten.

Spraakbegeleiding is niet beschikbaar.
of
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 eigen aan LCD-schermen. 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.

NAVIGATIE (indien aanwezig)
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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.

Dit komt doordat de hoeveelheid weergegeven informatie
beperkt wordt zodat het scherm niet te vol wordt. 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 verwerkings-
procedure.

Dit is geen storing.

Het voertuigpictogram wordt niet in de
juiste positie weergegeven.

Het voertuig is vervoerd na de startknop op uit gezet te heb-
ben, bijvoorbeeld in een veerboot of een autotrein.

Rijd even met het voertuig op een weg waar
GLONASS-signalen (voor Rusland) of GPS-
signalen 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 9-55)

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.

Zet het scherm in de nachtstand met behulp van

<m > wanneer u de koplampen aanzet.
“Scherminstellingen” (pagina 2-16)

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 een tijdje met het voertuig (met een snel-
heid van ongeveer 30 km/h (19 mph) gedurende
ongeveer 30 minuten) zonder sneeuwkettingen
zodat de positie van het voertuigpictogram
automatisch 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 een route. Om 6 of meer tussenstops in
te stellen, dient u de routeberekeningen indien
nodig meerdere keren uit te voeren.

[Start] moet geselecteerd worden voor routeberekening nadat
tussenstops zijn geselecteerd op het [Route bewerken]-scherm.

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 9-38)

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.
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VERKEERSINFORMATIE

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
waarbij pictogrammen kunnen worden weergegeven.

“Verkeersinformatie op de kaart” (pagina 9-42)

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 9-40)

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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INFINITI INTOUCH SERVICES (indien aanwezig)

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het systeem kan niet verbonden worden
met het Infiniti InTouch-bedienings-
centrum.

Er is geen abonnement op Infiniti InTouch Services
afgesloten.

Meldt u zich aan voor een abonnement op Infiniti
InTouch Services. Neem voor informatie over abon-
nementen contact op met de klantenservice van Infiniti
InTouch Services.

“Informatie over de Infiniti InTouch Service
website” (pagina 8-4)

De communicatielijn is bezet. Probeer na korte tijd opnieuw.
Het voertuig bevindt zich op een locatie waar het
moeilijk is radiogolven te ontvangen.

Wanneer het voertuig verder rijdt naar een gebied waar
voldoende radiogolven ontvangen kunnen worden, zal
de communicatie hersteld worden. Het systeem kan
weer gebruikt worden als het pictogram op het scherm
aanwijst dat het voertuig zich binnen het communicatie-
gebied bevindt.

De TCU (Telematics Control Unit) staat niet aan. Als het pictogram niet aantoont dat de auto zich in het
communicatiegebied bevindt ondanks het feit dat de
auto zich op dat punt bevindt, neem dan contact op met
de klantenservice van Infiniti InTouch Services.

“Informatie over de Infiniti InTouch Service
website” (pagina 8-4)

De TCU (Telematics Control Unit) werkt niet omdat de
ontvangst van radiogolven niet voldoende is.

Wanneer het voertuig verder rijdt naar een gebied waar
voldoende radiogolven ontvangen kunnen worden, zal
de communicatie hersteld worden. Het systeem kan
weer gebruikt worden als het pictogram op het scherm
aanwijst dat het voertuig zich binnen het communicatie-
gebied bevindt.

Sommige van de opties die op het
menuscherm worden weergegeven kun-
nen niet geselecteerd worden.

Er wordt met het voertuig gereden en sommige menu-
opties zijn uitgeschakeld.

Er wordt met het voertuig gereden. Stop het voertuig op
een veilige plek en trek de handrem aan voordat u de
functies bedient.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Sommige delen van het scherm worden
niet weergegeven.

Er wordt met het voertuig gereden en sommige menu-
opties zijn uitgeschakeld.

Bedien het systeem nadat u het voertuig heeft gestopt
op een veilige plek en de handrem heeft aangetrokken.
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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: een
aanwijzing via spraaknavigatie, het geluids-
signaal, en het pictogram dat 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 uit binnen 5 seconden na het

volgende: via spraakbegeleiding wordt een
aanwijzing gegeven, het geluidssignaal klinkt en
het 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
geluidssignalen na gedrukt te hebben op de

<m >-knop.

De <m >-knop wordt ingedrukt voordat het
systeem klaar is om spraakopdrachten aan te
nemen.

Wacht nadat u Infiniti InTouch heeft aangezet met
het uitspreken van spraakopdrachten totdat het
spraakherkenningssysteem klaar is.

Het USB-geheugenapparaat kan niet via spraak-
herkenning bediend worden.

Afhankelijk van het apparaat wordt een iPhone of
iPod wellicht opgevat als een USB-geheugen-
apparaat.

Dit duidt echter niet op een storing.

Er is meer dan één audioapparaat aangesloten op
de USB-ingang.

Er kan maar één audioapparaat tegelijk bediend
worden via het spraakherkenningssysteem, ook al
zijn er meerdere apparaten aangesloten. Selecteer
een audiobron die u wilt bedienen met het spraak-
herkenningssysteem.

Het bedieningsscherm voor USB/iPod is grijs
gemaakt.

Het audioapparaat is niet aangesloten. Sluit een audioapparaat aan op het systeem.
Er is geen audiobron geselecteerd om bediend te
worden via het spraakherkenningssysteem.

Selecteer een audiobron die u wilt bedienen met
het spraakherkenningssysteem.

Er wordt een foutmelding gegeven wanneer er
geprobeerd wordt een nummer te selecteren en de
USB/iPod te bedienen.

Nummerinformatie wordt verwerkt zodat het
systeem het kan registreren.

Nummerinformatie wordt in het systeem geladen
wanneer een nieuwe audioapparaat voor de eerste
keer geregistreerd wordt of wanneer nummer-
informatie in een eerder geregistreerd apparaat
veranderd is. Wacht tot het laden is voltooid (wat
van enkele minuten tot een uur kan duren).

Het aantal nummers op het aangesloten
audioapparaat overschrijdt de capaciteit.

Verminder het aantal nummers dat is opgeslagen
op het audioapparaat.

Er is geen nummer opgeslagen op het
audioapparaat.

Sla nummers op het aangesloten audioapparaat
op. Als u nummers opslaat met informatie zoals de
naam van de artiest, albumnaam, naam van het
nummer en afspeellijst, enz. kunt u nummers
zoeken via spraakherkenning.
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