
 

Starten : Aan/uit knop op de bovenzijde van het toestel 
Hoofdmenu  
Instellingen (1) (parametrisage en instellingen van uw toestel) 
Bluetooth (2) (telefoonaansluiting)  
Besturing (3) (overschakeling naar navigeren)  
Multimedia (4) (afspelen van video- en audiobestanden) 
Afbeelding (5) (fotoalbum) 
E-boek (6) (functie E-boek)  
Games (7)  
Tools (8) (Kalender, convertor, rekenmachine) 

 
1 Instellingen 

1.1 Volume: Past het geluidsvolume aan van de gps en het touchscreen 
1.2 Datum en uur: Instelling van de datum en het uur 
1.3 FM Uitzending: U kunt geluiden van uw gps (telefoon, muziek, info, navigatie…) beluisteren via de 
autoradio. 
Activering van de audioverbinding van de gps met de autoradio (aan/uit knop) 
Instelling van de verbindingsfrequentie met de autoradio (+/- cursor) 
Zodra de frequentie op de autoradio is vastgezet, zal alle vocale info van de gps door de autoradio komen 
alsook de telefoongesprekken via Bluetooth. 
1.4 Talen: Keuze van de taal 
1.5 Tegenlicht: Instelling van de helderheid van het scherm (maximale zon- en tegenlicht correctie) alsook 
de automatische of geprogrammeerde uitschakeling van uw toestel 
1.6 Kalibratie: Het scherm is in de fabriek ingesteld, maar u kunt wel de kalibratie van de schermtoetsen 
wijzigen 
1.7 Systeeminfo  
1.8 Padbesturing: duidt het pad aan naar de navigatiesoftware (niet wijzigen) 
 1.9 Reset: U kunt een reset doen van de oorspronkelijke instellingen (niet wijzigen) 
1.10 Gps info : Positie van de gps en signaalkwaliteit 
1.11 Windows: U kunt toegang krijgen tot de tablet pc functie (exit : klik 2x op exit) 
 1.12 USB : U selecteert het type verbinding met een computer (data overdracht) 

 
2 Bluetooth 

Dicht/Open: U schakelt de Bluetooth functie in of uit. 
Koppelen/Verbinden: Maakt verbinding met uw Bluetooth telefoon (deze dient geactiveerd en zichtbaar te 
zijn) 
Klik op Search (zoeken), vervolgens op Connect zodra uw telefoon herkend wordt (wachtwoord 1, 2, 3, 4) 
Auto Connect ingeschakeld: uw gps zal automatisch verbinding maken met uw telefoon telkens als hij in 
de omgeving gevonden wordt. 
Auto Answer ingeschakeld: uw gps wordt automatisch vrijgegeven bij een telefonische oproep 
DUN : Internetverbinding via uw telefoon (bij een 3G telefoon) 



Zodra de verbinding via Bluetooth tot stand is gekomen, kunt u uw telefoonmap automatisch opladen op 
de gps (toets Phonebook), oproepen ontvangen of verzenden  (toets Dialing), sms-berichten ontvangen of 
verzenden (toets SMS), de oproepgeschiedenis raadplegen (toets Call History), de opgeslagen muziek in 
uw telefoon beluisteren (toets AD2P). 
 

3 Besturing 

Als u klikt op Besturing verschijnt het hoofdmenu navigatie, de voortgangsbalk geeft het opladen van de 
kaarten weer. Zodra ze opgeladen zijn, verschijnt het navigatiemenu. 
 

Navigatiemenu 

  

Dit is het beginscherm, het Navigatiemenu. 
Vanaf dit scherm kunt u naar alle onderdelen 
van het programma gaan. 

Tik op Zoeken. 

Zoekmenu 

  

Dit is het Zoekmenu dat u helpt uw bestemming 
te vinden. Dit kan een adres zijn, een 
referentiepunt, een locatie op de kaart, één van 
uw Favoriete plaatsen of vorige bestemmingen, 
coördinaten of de plaats waar u een foto hebt 
genomen. Probeer eerst naar een adres te 
navigeren. 

Tik op Adres zoeken. 

Het land wijzigen (optioneel) 

  

De naam van het land en de stad worden al 
gegeven door uw huidige locatie. Wanneer dit 
uw bestemming is, slaat u de volgende paar 
pagina's over en gaat u gelijk over naar het 
selecteren van de straat. 

Om een ander land te kiezen dan het land dat 
wordt weergegeven, tikt u op Land. 

Het land of de staat wijzigen (optioneel) 



  

De naam van het land en de staat worden al 
gegeven door uw huidige locatie. Om in dit land 
of deze staat te zoeken, tikt u op Stad of Straat 
om door te gaan. 

Om een ander land of een andere staat te kiezen 
dan weergegeven, tikt u op Land. 

De naam van het land invoeren 

  

Begin met het invoeren van de naam van het 
land In de meeste gevallen hoeft u slechts één 
letter in te voeren en de navigatiesoftware zal 
alle landen weergeven die met deze letter 
beginnen. Wanneer dit niet het geval is, voert u 
meer letters in of tikt u op Resultaten. 

De naam van het land of de staat in invoeren 

  

Begin met het invoeren van de naam van het 
land of van de staat. In de meeste gevallen hoeft 
u slechts één letter in te voeren en de 
navigatiesoftware zal alle landen en staten 
weergeven die met deze letter beginnen. 
Wanneer dit niet het geval is, voert u meer 
letters in of tikt u op Resultaten. 

Het land uit een lijst kiezen 

  
Wanneer de resultaten weergegeven zijn, voert 
u de naam van een land in. Het adres zal worden 
gezocht in het geselecteerde land. 



Het land of de staat uit een lijst kiezen 

  

Wanneer de resultaten weergegeven zijn, voert 
u de naam van een land of staat in. Het adres zal 
in het geselecteerde land/staat worden gezocht. 
Wanneer u het land zonder de staat selecteert, 
zal het adres in alle staten van het geselecteerde 
land worden gezocht. 

De stad wijzigen (optioneel) 

  
Om een andere stad te selecteren dan wordt 
weergegeven, of wanneer u het land hebt 
gewijzigd, tikt u op Stad. 

De stad selecteren (optioneel) 

  

Als zowel het land als de staat zijn 
weergegeven, kunt u deze stap overslaan. Voer 
eerst de straatnaam in en selecteer vervolgens in 
de lijst alle overeenkomende straten in de staat 
(deze optie is niet beschikbaar in alle landen). 

Wanneer de toets Straat niet actief is, of 
wanneer u eerst een stad wilt selecteren, tikt u 
op Stad. 

De stad invoeren 



  

Begin met het invoeren van de naam van de 
stad. De meest waarschijnlijke overeenkomst 
wordt altijd weergegeven op de invoerregel. Tik 
erop om deze te aanvaarden wanneer dit uw stad 
van bestemming is. Wanneer dit niet het geval 
is, voert u meer letters in of tikt u op 
Resultaten. 

De stad invoeren 

  

Wanneer u dit scherm binnen gaat, wordt de 
huidige stad weergegeven. Tik erop voor een 
lokale zoekopdracht of begin met het invoeren 
van de stad. Wanneer u nieuwe letters invoert, 
wordt de meest waarschijnlijke overeenkomst 
aangevuld. Wanneer u de stad van uw 
bestemming ziet, tikt u erop om deze te 
selecteren. Is dat niet het geval, voer dan meer 
letters in of tik op Resultaten. 

De stad uit de lijst selecteren 

  

Wanneer de lijst met overeenkomende 
stadsnamen wordt weergegeven, bladert u 
eventueel door de lijst met de pijltjestoeten of 
sleept u door de lijst. Voer de naam van de stad 
van bestemming in wanneer het in de lijst 
verschijnt. Het adres zal in de geselecteerde stad 
worden gezocht. 

De straat selecteren 

  

Wanneer de stad is geselecteerd, kunt u naar het 
centrum van de stad navigeren door op Selecteer 
stad te tikken. 

Voor een volledig adres, tikt u op Straat 



De straatnaam invoeren 

  

De selectie van de straat gaat op dezelfde 
manier te werk als de selectie van de stad. Tik 
om de voorgestelde straatnaam in de invoerregel 
te aanvaarden, voer enkele letters in om de lijst 
van resultaten automatisch te krijgen, of tik op 
Resultaten en selecteer de straat uit de lijst. 

Het adres aanvullen 

  

Wanneer de straat is geselecteerd, kunt u naar 
de locatie halverwege de straat navigeren door 
op Straat selecteren te tikken. U kunt ook een 
kruisende straat selecteren door op Kruisende 
straat te tikken. 

Om het adres aan te vullen, tikt u op 
Huisnummer. 

Het huisnummer invoeren 

  
Voer een getal in het bereik dat gegeven wordt 
in de invoerregel in en tik op Gereed om het 
adres aan te vullen. 

De bestemming bevestigen 



  

Het geselecteerde adres wordt nu op de kaart 
weergegeven. Wanneer nodig kunt u op een 
andere kaartlocatie tikken om de bestemming te 
wijzigen. Klik tenslotte op Volgende om de 
geselecteerde bestemming te bevestigen. 

De route wordt gepland 

  

Terwijl het programma de route berekent naar 
uw geselecteerde bestemming, ziet u een 
overzicht van de huidige route-instellingen. Op 
deze pagina hoeft u nergens op te tikken. 

Routesamenvatting 

  

De route is nu klaar. De gehele route wordt op 
de kaart weergegeven met de routegegevens 
eromheen. Als u de route wilt wijzigen of 
opslaan, tikt u op Meer. Om naar de 
geselecteerde bestemming te navigeren, wacht u 
enkele seconden of tikt u op Vertrek!. 

Navigatie begint 

  

Het Kaartscherm verschijnt en de navigatie 
begint. Volg de instructies op van de gesproken 
aanwijzingen. Alle informatie die u nodig hebt 
om uw bestemming te bereiken, wordt ook op 
het scherm weergegeven. Zie het volgende 
hoofdstuk voor meer uitleg. 



Het Kaartscherm 

Het Kaartscherm is het meest gebruikte scherm van het programma. Dit scherm wordt standaard 
weergegeven tijdens de navigatie. U ziet een kaart in 3D, uw positie en de aanbevolen route. Informatie over 
de volgende manoeuvres en routegegevens worden ook weergegeven. Wanneer nodig, worden 
waarschuwingen ook getoond op verschillende delen van het Kaartscherm. Zie de gedetailleerde uitleg op de 
volgende pagina's.  

Huidige positie en aanbevolen route 

  

Uw huidige positie wordt midden-onderaan van 
de 3D-kaart getoond. De kaart wordt altijd in de 
rijrichting gedraaid. Een gekleurde lijn stelt uw 
aanbevolen route voor. De manoeuvres op de 
route worden benadrukt met pijltjes. 

Volgende manoeuvre, huidig en volgende straten 

  

De volgende manoeuvre en zijn afstand worden 
weergegeven in de bovenste linkerhoek. De 
naam van de huidige straat wordt onderaan 
getoond en de naam van de volgende straat staat 
bovenaan het scherm. 

Rijstrookinformatie (niet toepasselijk op alle kaarten) 

  

De navigatie helpt u met rijstrookinformatie 
indien aanwezig. Voor rijstroken en richtingen 
worden pijltjes gebruikt. Gemarkeerde pijlen 
geven de rijstroken aan waarop u moet rijden. 
Zijn aanvullende gegevens beschikbaar, dan 
worden de rijstrookpijlen vervangen door 
verkeersborden. Hierop worden de 
bestemmingen en wegnummers aangegeven 
waarnaar de rijstrook leidt. 

Menutoets en gegevensvelden 



  

De maximumsnelheid wordt links bovenaan de 
Menutoets weergegeven die het Navigatiemenu 
opent. In de rechter bovenhoek ziet u één van de 
drie aanpasbare gegevensvelden van de rit. Tik 
op dit veld om alle drie te zien. 

Waarschuwingen (niet van toepassing op alle kaarten) 

  

Wanneer uw route u door een zone met 
snelheidsverklikkers of door een schoolzone 
leidt, wordt het symbool voor de 
maximumsnelheid duidelijk van te voren 
vervangen. Het type en de afstand van het 
waarschuwingspunt wordt eveneens 
weergegeven. Wanneer er gegevens bestaan, 
zullen symbolen worden getoond die voor 
scherpe bochten en steile afdalingen 
waarschuwen. 

Verkeer (niet van toepassing op alle kaarten) 

  

Wanneer online verkeersinformatie beschikbaar 
is, zullen wegen met verkeerssituaties 
weergegeven worden met een 
plaatsvervangende kleur op de kaart. Het type 
situatie wordt eveneens met kleine symbolen 
weergegeven. Het programma helpt u 
verkeerssituaties te vermijden die voor 
belangrijke vertragingen zouden kunnen zorgen.

De kaartweergave wijzigen 

  

Tik op de kaart voor extra toetsen. U kan de 
kaart slepen en gebruik maken van de toetsen 
aan de zijkant om in en uit te zoomen en te 
kantelen (tik één keer of houd de toets 
ingedrukt). De linker bovenhoek wisselt tussen 
de 3D- en de 2D-modusen. De rechter 
boventoets opent een informatiepagina over het 
geselecteerde kaartpunt. Eens u klaar bent, tikt u 
op Terug om terug te gaan naar de kaart. 



Snelmenu 

  

Tik op de bovenste rechterhoek van het 
Kaartscherm om het Snelmenu te openen. Dit 
menu bevat een mute-toets, een fader van het 
algemene geluidsniveau en de menufuncties die 
het meest worden gebruikt. Deze functietoetsen 
kunnen worden aangepast in de Instellingen. 
Kies de functies die u het meest gebruikt. 

Een bestemming aan de route toevoegen 

Wanneer u al een route hebt, kunt u deze uitbreiden met één of meerdere bestemmingen. Selecteer de 
tweede bestemming zoals u dit de eerste keer hebt gedaan, en besluit vervolgens waar u deze in de route 
plaatst. Dit hoofdstuk leidt u door dit proces.  

Neem de geplande route naar een adres zoals in het eerste hoofdstuk van deze tutorial. De route is lang en u 
wilt stoppen voor de nacht. In dit voorbeeld zullen we een hotel selecteren langs de route, als tussenstop.  

Navigatiemenu 

  

Het zoeken naar een Referentiepunt begint 
vanuit het Navigatiemenu. Wanneer u in het 
Kaartscherm bent, tikt u op Menu om terug te 
gaan naar het Navigatiemenu. 

Tik op Zoeken. 

Zoekmenu 

  In het Zoekmenu tikt u op Plaatsen zoeken.

Plaatsenmenu 



  

Er zijn meerdere manieren om naar een Plaats te 
zoeken. Tik op Snelzoeken om een Plaats op 
naam te vinden op uw route (of rondom uw 
huidige locatie wanneer er geen route is). Tik op 
één van de vaste zoekcategorieën wanneer u 
hierin uw voorkeur vindt. 

Voor alle andere zoekopdrachten, tikt u op 
Zoekopdracht aanpassen. 

Waar zoeken? 

  

Eerst zult u worden gevraagd waar de Plaats is 
waar u naar op zoek bent. Tik op In de 
omgeving om in de buurt van uw locatie of In de 
buurt van bestemming te zoeken aan het einde 
van de route. Tik op In een plaats en selecteer 
een stad waarin u wilt zoeken. 

Om naar een hotel te zoeken in de buurt van uw 
route, tikt u op Langs route. 

Waar zoeken? 

  

Eerst zult u worden gevraagd waar de Plaats is 
waar u naar op zoek bent. Tik op In de 
omgeving om in de buurt van uw locatie of In de 
buurt van bestemming te zoeken aan het einde 
van de route. Tik op In een plaats en selecteer 
een stad waarin u wilt zoeken. 

Om naar een hotel te zoeken in de buurt van uw 
route, tikt u op Langs route. 

Lijst van gegroepeerde plaatsen 

  

Plaatsen zijn gegroepeerd. Eerste ziet u de lijst 
van de belangrijkste Plaatscategorieën. Blader 
door de lijst wanneer nodig, of tik op Alle 
plaatsen tonen om de lijst van Plaatsen te zien, 
ongeacht hun categorie. U kunt op naam naar 
een Plaats zoeken met Op naam zoeken. 

Om naar een hotel te zoeken, tikt u op 
Accommodatie. 



Lijst van subgroepen van plaatsen 

  

De lijst van subgroepen onder Accommodatie 
wordt nu weergegeven. De opties zijn dezelfde 
als daarvoor. 

Om naar een hotel te zoeken, tikt u op Hotel of 
Motel. 

Lijst van merken in de geselecteerde subgroep 

  

De lijst van hotel- en motelketens worden 
vervolgens getoond. 

Tik op één van de merken van uw voorkeur, of 
tik op Alle plaatsen tonen voor de volledige 
lijst van hotels en motels. 

De plaats uit de lijst met resultaten selecteren 

  

De lijst van hotels en motels in de buurt van de 
route wordt weergegeven, gesorteerd op de 
afstand van de noodzakelijk omweg. Tik op 
Meer om de lijst in een andere volgorde te 
zetten. Blader erdoor wanneer nodig, en 
selecteer tenslotte één van de hotels uit de lijst. 

De bestemming bevestigen 



  

De geselecteerde plaats wordt nu op de kaart 
weergegeven. Wanneer nodig kunt u op een 
andere kaartlocatie tikken om de bestemming te 
wijzigen. Klik tenslotte op Volgende om de 
geselecteerde bestemming te bevestigen. 

De nieuwe bestemming in de route plaatsen 

  

Omdat u al een bestemming hebt, dient u te 
besluiten wat er met deze plaats gaat gebeuren. 
Om de vorige route te wissen en de bestemming 
te vervangen met deze plaats, tikt u op Nieuwe 
route. Om dit nieuwe punt te bereiken na de 
vorige bestemming, tikt u op Eindbestemming. 

In dit voorbeeld zijn we op zoek naar een 
tussenstop, u tikt dus op Tussenpunt. 

De route wordt gepland 

  

Vanaf dit punt gebeurt het elfde als wanneer u 
de eerste bestemming, het adres, selecteert. U 
ziet een overzicht terwijl de route wordt 
gepland, en vervolgens krijgt u een visuele 
bevestiging van de route en zijn informatie. 
Tenslotte gaat u terug naar het Kaartscherm en 
begint u de navigatie. 

Mijn route (route-informatie en routebewerking) 

Tik op de toets Route op het scherm van het Navigatiemenu om toegang te krijgen tot route-informatie en 
om de route op verschillende manieren te bepalen. Dit is ook de plaats waarop u de route kunt wissen 
wanneer u besluit de navigatie te stoppen voordat u de betreffende bestemming bereikt.  

Het Mijn route menu openen 



  

Wanneer u in het Kaartscherm bent, tikt u op 
Menu om terug te gaan naar het Navigatiemenu.

In het Navigatiemenu tikt u op Mijn route 

Inhoud van het menu Mijn route 

  

Het scherm Mijn route geeft talrijke route-
informatie weer, bijvoorbeeld de bestemming, 
de tijd die nodig is om de bestemming te 
bereiken, het voertuigtype, de 
routeberekeningsmethode en de 
waarschuwingspictogrammen. Tik op Overzicht 
om de gehele route op de kaart weer te geven en 
tik op Route annuleren om de navigatie te 
stoppen. 

Meer menu met extra opties 

  

In het menu Mijn route, tikt u op Meer voor 
extra opties. U kunt de Routebeschrijving 
openen, u kunt de Route-instellingen wijzigen, 
of u kunt een andere routemethode kiezen in 
Alternatieve routes. U kunt ook de navigatie 
simuleren, de route voor verder gebruik opslaan 
of een vorige opgeslagen route voor navigatie 
laden. 

De route bewerken 

  

Om de route te bewerken, tikt u op Route 
bewerken op het scherm Mijn route. Hier kunt 
u bestemmingen wissen of toevoegen, hun 
volgorde wijzigen, en kunt u er zelfs voor 
zorgen dat het programma de route 
optimaliseert. Om een route voor toekomstig 
gebruik te plannen met een beginpunt, in plaats 
van uw huidige locatie, voert u de vlag in de 
eerste regel van de lijst in en selecteert u een 
nieuw beginpunt. 



Vermijdingen (afwijken van de aanbevolen route) 

  

Om van de route af te wijken, tikt u op 
Vermijdingen op het scherm Mijn route. Hier 
kunt een weg kiezen die u wilt vermijden, een 
afstand instellen hoever u ervan wil afwijken, of 
speciale delen van de route vermijden (kies één 
uit de lijst). Werden er al vermijdingen 
ingegeven, tik dan op Oorspronkelijke route 
herstellen om terug te gaan naar de 
ongewijzigde route. 

Meer menu (buiten de navigatie) 

Vanuit het Navigatiemenu kunt u toegang krijgen tot andere handige programma's die u helpen bij andere 
reisbehoeften. Dit is de plaats waar u demonstratieroutes kunt vinden. Deze leggen u uit hoe de navigatie u 
begeleidt, waar u kunt lezen hoe u updates of extra kaarten kunt krijgen, waar u informatie kunt krijgen over 
het land waarin u rijdt en u uw reizen kunt analyseren met de Ritmonitor.  

De toets Instellingen in dit menu geeft u de mogelijkheid om navigatieparameters te wijzigen en de 
weergave van het programma en het Kaartscherm te bepalen. 

Meer menu 

  

Wanneer u in het Kaartscherm bent, tikt u op 
Menu om terug te gaan naar het Navigatiemenu.

In het Navigatiemenu tikt u op Meer... 

Inhoud van menu Meer 

  

Dit menu bestaat uit een lijst van applicaties. 
Sommige zijn complex (Music Player en Picture 
Viewer) andere eenvoudig (Rekenmachine, 
Eenheid converteren enz.). Ze leveren nuttige 
informatie zoals de tijd van de zonsopgang en -
ondergang of de maximumsnelheden in landen. 
Er is ook een ritlogsysteem en een 
rekenmachine voor brandstofverbruik. Om de 
navigatie aan te passen, tikt u op Instellingen. 

Instellingen 



  

In de Instellingen kunt u de weergave en het 
gedrag van de navigatie aanpassen. De 
instellingen zijn gegroepeerd. We zullen op de 
volgende pagina's enkele van deze groepen 
nader bekijken. Blader door de lijst van 
instellingroepen en tik op de groep die u wilt 
bekijken of wilt wijzigen. 

Instellingen: Geluid en waarschuwingen 

  

In Geluid en waarschuwingen, kunt u het 
volume van de verschillende geluiden in het 
programma en van de achtergrondmuziek 
onafhankelijk van elkaar instellen. De stem van 
de geluidsinstructies kan hier ook worden 
gewijzigd. 

Ook kunnen hier verschillende waarschuwingen 
aan en uit worden gezet, en aangepast worden. 

Instellingen: Snelmenu Aanpassen 

  

In Snelmenu Aanpassen kunt de functie van de 
Snelmenutoetsen veranderen. Het Snelmenu kan 
direct uit het Kaartscherm worden geopend om 
gemakkelijke toegang tot de meest gebruikte 
functies van het programma te krijgen. Tik op 
één van de toetsen om een nieuwe functie toe te 
wijzen. 

Instellingen: Verkeer 

  

In de Verkeersinstellingen kunt u de FM-zender 
selecteren die u van Verkeersinformatie 
voorziet. U kunt ook bepalen hoe de ontvangen 
verkeerssituatie de route zal wijzigen die het 
programma aanraadt. Selecteer de situatietypes 
die in aanmerking moeten worden genomen of 
die genegeerd moeten worden, en geef het 
programma de opdracht hoe te reageren 
wanneer een nieuwe situatie wordt ontvangen. 



Instellingen: Route 

  

Route-instellingen is de belangrijkste pagina 
van de Instellingen. Daarom wordt dit scherm u 
door de configuratiewizard aangeboden 
wanneer u het programma voor het eerst 
gebruikt. Kies het voertuig dat voor 
routeberekening wordt gebruikt, selecteer de 
routemethode, en neem verschillende wegtypes 
in uw routes op of sluit ze uit. 

Instellingen: Kaart 

  

In Kaartinstellingen kunt u de weergave van het 
Kaartscherm veranderen. Dit ziet u meteen 
dankzij de live kaart op het scherm terwijl u de 
instellingen wijzigt. Tik op 3D-
voertuigenoverzicht en kies een symbool om uw 
locatie te tonen. Tik op Markeringen plaatsen 
om in te stellen welke categorieën van 
referentiepunten op de kaart moeten worden 
getoond en welke van hun gewist moeten 
worden. 

Instellingen: Visuele begeleiding 

  

In de Visuele begeleiding wijzigt u de 
instellingen met betrekking tot de navigatie op 
het Kaartscherm. Wijzig de waarden in de drie 
velden, zet Weergave afslagen aan of uit, dit 
zijn de realistische 3D-modellen van het 
volgende kruispunt. Onderdruk Wegwijzers, de 
wegwijzers die tonen welke rijstrook u naar 
welke bestemming brengt. U kunt ook een 
kleine Voortgangsbalk route aanzetten. 

Instellingen: Weergave 



  

In de Weergave-instellingen kunt u de weergave 
van het programma bepalen. Beweeg de menu's, 
verander de gehele weergave (skin) voor 
gebruik overdag en 's nachts. U kunt ook het 
niveau van het achtergrondlicht en de 
helderheid van het scherm aanpassen. 

 
Regionale menu:  u kunt de taal van het programma veranderen, de maateenheden en de tijdzone. 

Route Monitor Menu:  u kunt de opnames van uw routes activeren en beheren 

Menu verzamelen van informatie: Verzameltool voor informatie die wordt gebruikt om de 

kaartgegevens bij te werken (Aangeraden wordt om dit ingeschakeld te laten om de kaartgegevens 
continu te verbeteren.) 

Configuratie assistent: Met deze Assistent kunt u alle voorgaande functies configureren. 

 
4 Weergave van multimediabestanden 

Open op het hoofdmenu het bestand “Multimedia” en vervolgens “Video” of “Muziek”. U krijgt dan 
toegang tot de lijst van bestanden die op uw micro sd-kaart staan (indien u die voorafgaandelijk in de 
daartoe voorziene poort geplaatst hebt) en u kunt ze laten afspelen. U kunt volgende formaten weergeven: 
Muziek : MP3, WMA9, WAV - Video’s : DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF. 

 
5 Functie Fotoalbum 

Open het menu Beeld en u krijgt toegang tot de opgeslagen foto’s op uw micro sd-kaart. 

 
6 Functie E-boek 

Open het menu E-boek en u krijgt toegang tot de boeken die op uw sd-kaart geladen zijn in txt-formaat en 
u kunt hierin bladeren bij stilstand of pauzes. 

 
7 Games 

Met dit menu hebt u toegang tot enkele leuke spelletjes. 

 
8 Tools 

Dit menu bevat enkele handige tools zoals een convertor, rekenmachine en kalender 
 
 

Gebruik  
Aansluiting:  voor een goed gebruik, sluit de sigarenaansteker aan, en plaats vervolgens de mini USB-stick 
in de hiertoe voorziene aansluiting op de zijkant van het toestel. Voor een 220V aansluiting, gebruik de 
voor dit doel bijgevoegde oplader. 
Start:  Druk op de aan/uit knop links op de bovenzijde van het toestel (druk ongeveer 2 sec.). 
De volledige gebruiksaanwijzing is vervat in het toestel. Om hiertoe toegang te krijgen, start u het toestel 
en volgt de volgende stappen. 



Op het hoofdmenu klikt u op “Navigatie”, waarna het toestel de kaarten laadt. Vervolgens verschijnt het 
navigatiescherm. Klik op “Meer”. In het volgende menu klikt u op “Help”, vervolgens het icoontje 
“Tutorial”. U kunt dan de gebruiksaanwijzing op uw gemak doorlezen. 
Aansluitingen:  

AV-IN: U kunt een audio- of videotoestel aansluiten zoals bijv. een achteruitrijcamera (optie) 

Micro sd-poort:  
Plaats hierin een micro sd-kaart waarop u multimediabestanden of bijkomende kaarten kunt registreren. 
(downloads op www.navango.fr.) 

Hoofdtelefoonaansluiting: De aansluiting op een hoofdtelefoon is mogelijk.  

Garantie – Dienst naverkoop 
 
Onze gps-toestellen zijn gedekt tegen fabricagefouten gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop. 
De aankoopfactuur geldt als bewijs. 
 
Een defect toestel moet ons terugbezorgd worden in de oorspronkelijke verpakking samen met de 
volgende toebehoren : 
- USB-kabel 
- Oplader voor sigarenaansteker 
- Voorruitbevestiging 
- Lader 
- Aankoopfactuur van het toestel 
- SAV-bestand (te downloaden op de site navango.fr of verkrijgbaar bij uw dealer). 
 
Een toestel dat verstuurd wordt met onvolledig SAV kan geweigerd worden. 
 
Na controle door onze SAV-dienst (dienst naverkoop) en erkenning van garantie, wordt het toestel hersteld 
binnen 48u. (van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de jaarlijkse vakantieperiodes) ofwel 
omgeruild en door Colissimo teruggestuurd naar de dealer of desgewenst rechtstreeks naar de klant.  
 
Dit vereist dat de sav-fiche voor terugzending correct is ingevuld. 
Bij weigering van herstelling onder garantie (cfr. Onderstaande redenen) wordt een bestek opgesteld voor 
herstelling of omruiling van het product. 
  
Toepassingsgebied van de garantie:  
Vallen onder de garantie van het gps-toestel “Navango”: de lader voor de sigarenaansteker, de lader. 
Vallen niet onder de garantie: de toebehoren die door de gebruiker werden toegevoegd zoals een 
geheugenkaart of aangesloten multimediatoebehoren. 
 
ETD heeft als enige verplichting de herstelling of omruiling van het product en terugzending naar de 
dealer. In geen enkel geval kan hij belast worden met de vervoerskosten van terugzending van het product 
naar de SAV-dienst, noch van terugzending van het product tussen de dealer en de eindklant. 
  
ETD kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen die voortkomen uit een 
terugzending naar SAV of een panne van het product (verlies van voordelen, inkomsten, gegevens, het 
genot of gebruik van het product of een ander verwant product. 
  
Redenen van weigering voor herstelling onder garantie : 
Het toestel werd geopend of gedemonteerd, er is sprake van overspanning, onderdompeling, sporen van 
vocht, het toestel heeft een schok of val ondergaan, het toestel is gebruikt in omstandigheden die niet 



normaal zijn voor gebruik van een gps-toestel, het toestel werd blootgesteld aan extreme 
klimaatomstandigheden, er is sprake van verwijdering of verplaatsing van bestanden door de gebruiker, 
elk gebruik dat niet conform is aan een normaal gebruik, gebruik van een toebehoren dat oorspronkelijk  
niet werd meegeleverd met het toestel (laders, randapparatuur, andere toebehoren), oplading van 
informatica- of multimediabestanden die het systeem ontregelen, computervirussen.  
Er kan geen enkele vergoeding of compensatie aan ETD worden geëist in geval van vertraging die te 
wijten is aan vertraging in de hersteltermijnen, of het nu gaat om transporttermijnen voor het zenden of 
terugsturen of om een tijdelijk gebrek aan onderdelen. ETD engageert zich evenwel om binnen een 
tijdsbestek van maximaal 1 maand, een  ruiloplossing voor te stellen aan de klant in afwachting van de 
herstelling van zijn product in SAV (ter beschikking stelling van een omruiltoestel of terugbetaling van het 
geldende adviestarief). 
 

UPDATES 
 
De updates van kaarten, bezienswaardigheden alsook bijkomende kaarten zijn beschikbaar op de site 
www.navango.fr  met de data van beschikbaarheid van deze updates. 
  
Bijkomende kaarten : Cfr. lijst, voorwaarden en tarieven op www.navango.fr 
 
Het levenslange abonnement bevat het updaten van de kaarten van West-Europa, van 
bezienswaardigheden en van zware voertuigen en campingcars. 


