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1 -toets
Als het apparaat zich in de normale 
bedrijfsmodus bevindt:
Kort aantikken: geluid van het apparaat 
dempen / dempen annuleren
Lang aantikken: zet het apparaat in de 
stand-by-modus
Als het apparaat zich in de stand-by-
modus bevindt:
overschakelen op de normale 
bedrijfsmodus

2 Display

3 SD-kaartopening

4 -toets
Hoofdmenu openen 

5 -toets
Spraakbediening activeren

6 -toets
In het hoofdmenu:
menu voor de klank- en 
systeeminstellingen openen
Voor de bedrijfssoorten:
menu instellingen openen

7 Volumeregeling

Bedieningselementen
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1	 Kenmerken
 f AM/FM-tuner

 – 18 FM- en 12 AM-voorkeuzetoetsen, 
handmatig

 f DAB-tuner (optie)
 – 12 handmatige voorkeuzetoetsen

 f USB/SD/iPod
 – Ondersteunt MP3, WMA, AAC, WAV, 

3GPP, luisterboeken, MPG, AVI
 – Afspeellijsten
 – Bladeren
 – Willekeurig afspelen, herhalen

 f Externe audio-ingang en dvd-video-ingang
 f Bluetooth-telefoon

 – Handsfree
 – Toegang tot telefoonboek
 – Online muziek weergeven

 f Smartphone-integratie
 – MirrorLink™

 f Klankinstellingen
 – Bas, treble, balans, fader
 – Zes equalizer-voorinstellingen

 f Spraakbediening
 f GPS-navigatie
 f Stuurbediening

2	 In	dit	document	
gebruikte	symbolen

Symbolen gekoppeld aan tekst in een grijs kader 
zijn waarschuwingen en duiden altijd op een 
direct of mogelijk gevaar voor de gebruiker en/of 
andere personen en/of materiële schade:

Veiligheidsinstructie
 f Direct gevaar dat tot ernstig letsel  
of de dood kan leiden.

 f Mogelijk gevaarlijke situatie die tot 
ernstig letsel of de dood kan leiden.

 f Mogelijk gevaarlijke situatie die  
tot letsel of materiële schade kan 
leiden.

Belangrijke	opmerking:
Waarschuwing voor een mogelijk 
gevaarlijke situatie waarin het apparaat 
of een ander voorwerp in de nabijheid 
beschadigd kan raken.

Naast deze waarschuwingen worden de vol-
gende symbolen gebruikt:

Noot:
Extra informatie over het gebruik en 
overige nuttige informatie.

 f Eenstapprocedure - instructies voor een 
procedure die in slechts één stap kan worden 
afgerond.

 f Lijst met opsommingstekens.

Cursieve letters zoals Balans duiden op elemen-
ten als de naam van een menu of menuoptie.

Vetgedrukte letters zoals Taal duiden op een 
toets of menuoptie waarop u kunt tikken om 
toegang te krijgen tot een functie of om verdere 
opties weer te geven.

Kenmerken | In dit document gebruikte symbolen
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Belangrijke informatie

3	 Belangrijke	informa-
tie

Hierbij verklaart Robert Bosch Car Multimedia 
GmbH dat dit radionavigatiesysteem voldoet 
aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Verkeersveiligheid
 f Het apparaat mag uitsluitend wor-
den bediend wanneer de verkeers-
situatie dit mogelijk maakt. Voordat 
u het apparaat gebruikt, moet u 
ervoor zorgen dat u uw passagiers 
en andere weggebruikers niet in 
gevaar brengt, hindert of lastigvalt. 
De verkeersregels zijn te allen tijde 
van toepassing.

 f Het apparaat moet zo worden 
gebruikt dat het voertuig te allen tijde 
veilig kan worden bestuurd. Twijfelt 
u, stop dan uw voertuig en bedien 
het apparaat in stilstaande toestand.

 f U moet de sirenes van politie, 
brandweer en ambulance binnen in 
uw voertuig altijd tijdig kunnen 
horen. Daarom moet u er, wanneer 
u het apparaat gebruikt, voor zorgen 
dat het volume is afgestemd op de 
specifieke verkeerssituatie.

 f Het gebruik van het navigatie-
systeem ontslaat de bestuurder  
niet van de plicht om zich correct  

te gedragen en alert te blijven. De 
geldende verkeersregels moeten te 
allen tijde worden nageleefd. Als 
een navigatieadvies tegen de ver-
keersregels ingaat, gaan de ver-
keersregels altijd voor.

 f De door het apparaat gegeven 
routegeleiding is mogelijk niet vol-
ledig juist. Zorg ervoor dat alle 
rijmanoeuvres legaal en veilig zijn, 
om ongevallen te voorkomen.

Risico	op	elektrische	schok	
of	brand
Het demonteren van het apparaat kan 
leiden tot een elektrische schok of 
brand.
Open het apparaat niet.

Storingen
Gebruik het apparaat niet als u storin-
gen zoals een stilstaand scherm of 
slechte geluidskwaliteit waarneemt. Het 
blijven gebruiken van een slecht functio-
nerend systeem kan leiden tot ongeval-
len, brand of een elektrische schok.

Belangrijke	opmerking:
In de stand-by-modus kan het apparaat 
de accu uitputten als de motor van het 
voertuig niet loopt.
Lees voor nadere details hierover het 
gedeelte “In-/uitschakelen van het 
apparaat” (pagina 11).

 f Gebruik uitsluitend geschikte aansluitkabels 
en externe apparatuur, met het oog op de 
veiligheid, elektromagnetische verdraag-
zaamheid en afscherming.

 f Het apparaat mag niet in contact komen met 
hete of brandende voorwerpen (bv. sigaretten).

Noot:
Sommige pixels op het display zijn 
donkerder of lichter dan andere. Dit is 
een inherente eigenschap van lcd-
displays en betekent geen storing.

3.1	 Schoonmaakinformatie
 f Gebruik nooit harde of scherpe voorwerpen 
om het apparaat schoon te maken. Deze 
kunnen het beschermende venster of de 
behuizing beschadigen. 

 f Gebruik geen agressieve schoonmaakmidde-
len zoals verfverdunners, wasbenzine, 
schuurmiddelen, spuitbussen, zure of alkali-
sche oplossingen of was. 

 f Spuit geen vloeistoffen op het apparaat. 
 f Maak de behuizing en het beschermvenster / 
display schoon met een zachte doek met 
lauw water en veeg het vuil eraf. Zorg dat er 
geen vloeistof in het display binnendringt. 
Veeg het oppervlak daarna af met een 
schone, droge doek.

Noot:
Stof op het display kan de werking van 
het touch screen nadelig beïnvloeden. 
Als het apparaat merkt dat het display 
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vuil is, verschijnt er een overeenkom-
stig bericht. Maak het display in dit 
geval schoon zodat het touch screen 
betrouwbaar blijft werken.

4	 Bediening

4.1	 Besturingselementen	touch-
screen

Belangrijke	opmerking:
Bedien het touch screen niet met 
puntige of harde voorwerpen zoals 
balpennen of potloden.

Noot:
De afbeeldingen in deze handleiding 
die de schermen en het frontpaneel 
van het apparaat tonen, dienen slechts 
ter referentie. De hier getoonde scher-
men kunnen afwijken van de daadwer-
kelijke schermen op het apparaat.

Het apparaat is uitgerust met een touch screen 
dat alle besturingselementen omvat:

Wanneer u een besturingselement wilt bedie-
nen, zoals een schermtoets, hoeft u alleen het 

desbetreffende gedeelte van het display zacht-
jes aan te raken. U hoeft geen druk uit te oefe-
nen op het display-oppervlak.

4.1.1	 Tikken
 f Kort aantikken: bij de meeste besturingsele-
menten is een korte tik op het display vol-
doende.

 f Lang aantikken: sommige functies vereisen 
een lange tik. In dat geval houdt u uw vinger-
top ongeveer 2 seconden op het display-
oppervlak.

4.1.2	 Vegen
Voor sommige functies moet u met uw vinger 
over het displayoppervlak vegen, bv.:

 f Scrollen in lijsten en tabbladen
 f Regelaars aanpassen (bv. volumeregelaar)

Raak het display aan en laat uw vinger op het 
oppervlak rusten. Beweeg dan uw vinger over 
het oppervlak.

Noot:
Tik op een gedeelte van de schuifbalk 
om naar het bijbehorende deel van de 
lijst te springen.

Belangrijke informatie | Bediening
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4.1.3	 Vergroten	van	de	kaart-
weergave

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
het apparaat met een navigatiesysteem 
is uitgerust.

Plaats twee vingers op de kaartweergave en laat 
uw vingers op het oppervlak rusten. Beweeg dan 
uw vingers naar elkaar toe (uitzoomen) of van 
elkaar af (inzoomen).

4.1.4	 Scrollen	door	het	zichtbare	
kaartgedeelte

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
het apparaat met een navigatiesysteem 
is uitgerust.

Raak de kaartweergave aan en laat uw vingers 
op het oppervlak rusten. Beweeg dan uw vinger 
over het oppervlak om het weergegeven deel 
van de kaart te scrollen.

4.2	 In-/uitschakelen	van	het	
apparaat

4.2.1	 In-/uitschakelen
Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld 
wanneer u de het contactslot van het voertuig 
van OFF op ACC zet.
Nadat het inschakelen verschijnt het hoofd-
menu.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld 
wanneer u de het contactslot van het voertuig 
van ACC op OFF zet.

Noot:
Als het invoerscherm voor de pincode 
verschijnt, moet u de pincode van het 
apparaat invoeren. Lees voor nadere 
informatie hieromtrent het hoofdstuk 
“Pincode invoeren” (pagina 16).

4.2.2	 Stand-by-modus
Als het apparaat is ingeschakeld, kunt u het in 
de stand-by-modus zetten. In de stand-by-
modus is het geluid gedempt en het display 
uitgeschakeld.

Om over te schakelen naar de stand-by-modus:
 f tik lang op   1.

Om terug te keren uit de stand-by-modus:
 f tik lang op   1.

Het laatste scherm verschijnt.

Noot:
Wanneer u het contactslot van het 
voertuig van ACC op OFF zet terwijl het 
apparaat in de stand-by-modus staat, 
blijft het in stand-by staan wanneer u 
het contactslot weer op ACC zet. Als u 
op 1 tikt opent het Hoofdmenu.

Belangrijke	opmerking:
In de stand-by-modus kan het apparaat 
de accu uitputten als de motor van het 
voertuig niet loopt.

4.3	 Volume	instellen

4.3.1	 Geluid	harder/zachter	zetten
Om het geluid in stappen harder of zachter te 
zetten:

 f tik op het bovenste of onderste deel van de 
volumeregelaar 7.

Om het geluid doorlopend harder of zachter te 
zetten:

 f veeg naar boven of beneden over de volume-
regelaar 7.

4.3.2	 Geluid	van	het	apparaat	
dempen

Om het geluid van het apparaat te dempen:
 f tik kort op  1.

Om het dempen te annuleren:

Bediening
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 f tik opnieuw kort op  1.

4.4	 Hoofdmenu
Het hoofdmenu geeft u toegang tot alle hoofd-
bedrijfssoorten:

 f Luisteren: Radio luisteren en media afspelen
 f Bellen: Telefoon
 f Rijden: Navigatie
 f Verbinden: Smartphone-integratie

Noot:
Als uw apparaat niet is uitgerust met 
een navigatiesysteem, hebt u toegang 
tot deze hoofdbedrijfssoorten:

 f Radio: radio luisteren 
 f Bellen: telefoon
 f Media: media afspelen
 f Verbinden: smartphone-integratie

Opmerkingen:
 f Informatie over welke smartphones 
het apparaat ondersteunt, is 
beschikbaar op de Suzuki-website.

 f Als uw apparaat niet is uitgerust met 
een navigatiesysteem, kunt u de 
navigatiefunctie mogelijk later 
inbouwen (zie het gedeelte “Naviga-
tiefunctie achteraf inbouwen” 
(pagina 55)). Neem hierover 
contact op met uw Suzuki-dealer.

De belangrijkste informatie voor elke hoofdbe-
drijfssoort wordt weergegeven:

 f Luisteren:
 – TA-symbool (voorrangsstatus verkeers-

informatie)
 – Huidige tuner of mediabron (bv. USB)
 – Informatie over het actuele radiopro-

gramma of mediatitel (bv. frequentie en 
zendernaam of artiest en titel)

 f Bellen:
 – Statusaanduiding telefoon (bv. signaal-

sterkte)
 – Aanduiding gemiste oproep
 – Naam van de netwerkprovider
 – Naam van de aangesloten mobiele 

telefoon
 f Rijden:

 – Naam van de actuele of volgende weg
 – Afstand tot de volgende manoeuvre
 – Symbool van de volgende manoeuvre
 – Geschatte aankomsttijd

 f Verbinden:
 – Type smartphone-integratie

Opmerkingen:
 f Voorrang voor verkeersinformatie 
en namen van radiozenders zijn 
RDS-functies en moeten in uw 
ontvangstgebied of door de actuele 
zender worden ondersteund.

 f Namen van artiest en titel moeten 
worden geleverd door de media-
bron.

U kunt het hoofdmenu op elk moment openen:
 f Tik op 4.

Bediening
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4.4.1	 Display	van	een	hoofd-
bedrijfssoort	oproepen

Om het display van een hoofdbedrijfssoort op te 
roepen:

 f tik op het schermgedeelte van de hoofd-
bedrijfssoort.

Vlak Luisteren Vlak Bellen

Vlak Rijden Vlak Verbinden

Door op het schermgedeelte van de hoofd-
bedrijfssoorten te tikken krijgt u toegang tot 
deze functies:

 f Luisteren: de actieve tuner of  
audio-/videodisplay openen

 f Bellen: 
 – Als er een telefoon is aangesloten: 

telefoonmenu openen
 – Als er geen telefoon is aangesloten:  

menu Bluetooth-apparaat kiezen openen
 f Rijden: kaartweergave openen
 f Verbinden: applicatie-interface openen

Noot:
Als uw apparaat niet is uitgerust met 
een navigatiesysteem, hebt u toegang 
tot deze functies:

 f Radio: tunerscherm openen
 f Bellen:

 – Als er een telefoon is aange-
sloten: telefoonmenu openen

 – Als er geen telefoon is aange-
sloten: menu Bluetooth-apparaat 
kiezen openen

 f Media: audio-/videoscherm openen
 f Verbinden: applicatie-interface 
openen

4.4.2	 Functies	direct	kiezen
Vanuit het hoofdmenu kunt u direct een hoofd-
functie kiezen die bij een van de bedrijfssoorten 
hoort:

 f Tik op de toets Direct kiezen in het schermge-
deelte van de hoofdbedrijfssoort.

Met de functie Direct kiezen hebt u toegang tot 
deze functies:

 f  (Luisteren): menu openen om radio te 
luisteren en media af te spelen

 f  (Bellen): menu Bluetooth-apparaat 
kiezen openen 

 f  (Rijden):
 – Wanneer de navigatie geactiveerd is: 

tabblad Route in het menu Bestemmingen 
openen 

 – Wanneer de navigatie niet geactiveerd is: 
tabblad Nieuwe bestemming in het menu 
Bestemmingen openen 

Bediening
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 f  (Verbinden): applicatie-interface of de 
lijst met applicaties openen (afhankelijk van 
het type smartphone dat is aangesloten)

Noot:
Als uw apparaat niet is uitgerust met 
een navigatiesysteem, hebt u toegang 
tot deze functies:

 f Radio: menu om radio te luisteren 
openen

 f Bellen: menu Bluetooth-apparaat 
kiezen openen

 f Media: menu om media af te spelen 
openen

 f Verbinden: applicatie-interface of 
de lijst met applicaties openen 
(afhankelijk van het type smart-
phone dat is aangesloten)

4.4.3	 Snelle-toegangsfunctie	
Met de snelle-toegangsfunctie hebt u bij elke 
hoofdbedrijfssoort toegang tot overige functies:

 f Tik op de toets Snelle toegang in het midden 
van het hoofdmenu.

Het snelle-toegangswiel verschijnt.

 f Tik op de gewenste functie.

Met de snelle-toegangsfunctie hebt u toegang 
tot deze functies:

 f Luisteren: 
 – Radio: oplopende/aflopende zoekafstem-

ming starten
 – Media afspelen: 

Kort aantikken: naar de volgende/vorige 
titel springen  
Lang aantikken: snel vooruit/terug

 f Bellen: menu Contacten / menu Gesprekken 
openen

 f Rijden: menu Favorieten openen / TMC-
berichten weergeven

 f Verbinden: actieve smartphone-applicatie 
verlaten

Noot:
Als uw apparaat niet is uitgerust met 
een navigatiesysteem, hebt u toegang 
tot deze functies:

 f Radio: oplopende/aflopende auto-
matische zoekafstemming starten

 f Bellen: menu Contacten / menu 
Gesprekken openen

 f Media:
 – Kort aantikken: naar de vol-

gende/vorige titel springen
 – Lang aantikken: snel vooruit/

terug
 f Verbinden: actieve smartphone-
applicatie verlaten

Bediening
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4.5	 Schermen	van	de	hoofdbedrijfs-
soorten

4.5.1	 Radio	luisteren	en	media	
afspelen

Scherm FM-tuner:

Scherm USB:

4.5.2	 Telefoon
Telefoonmenu, lijst Gesprekken:

Noot:
Als uw mobiele telefoon dit aanbiedt, 
toont de lijst Gesprekken het nummer 
of de contactnaam van de beller.

4.5.3	 Navigatie

Noot:
Alleen als uw apparaat is uitgerust met 
een navigatiesysteem.

Kaartweergave:

4.5.4	 Smartphone-integratie
Scherm van de actieve applicatie (voorbeeld):

Bediening
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4.5.5	 Wisselen	tussen	de	schermen	
van	de	hoofdbedrijfssoorten

U kunt direct overschakelen van het scherm van 
één hoofdbedrijfssoort naar het scherm van een 
andere hoofdbedrijfssoort.

 f Tik op de desbetreffende toets aan de boven-
rand van het display.

4.6	 Pincode	invoeren

Noot:
U kunt de pincode activeren of deacti-
veren en de pincode van het apparaat 
wijzigen. Lees voor nadere details 
hierover het gedeelte “Overige sys-
teeminstellingen” (pagina 19).

Als de pincode geactiveerd is, verschijnt het 
invoerscherm van de code telkens wanneer het 
apparaat losgekoppeld is geweest van de voe-
ding van het voertuig (bv. bij vervanging van de 
accu):

Noot:
U hebt vijf pogingen om de pincode 
correct in te voeren.

 f Voer de viercijferige pincode van het appa-
raat in.

Noot:
Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u 
dit wissen door op  te tikken.

 f Tik op .

Noot:
 f Als u niet de juiste pincode voor het 
apparaat hebt ingevoerd, verschijnt 
kort het bericht “Onjuiste PIN inge-
voerd” en wordt het aantal overge-
bleven invoerpogingen weergege-
ven.

 f Als u vijf keer een onjuiste pincode 
invoert, wordt het apparaat geblok-

keerd en wordt er een bijbehorende 
melding getoond. Neem contact op 
met uw dealer om het apparaat te 
deblokkeren.

4.7	 Klankinstellingen
Om de klankinstellingen aan te passen:

 f tik op 6.
De systeeminstellingen worden weergegeven.

 f Tik op Klankinstellingen.
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Noot:
 f Om door de beschikbare klankin-
stellingen te scrollen raakt u het 
lijstgedeelte aan en veegt u naar 
boven of naar beneden.

 f Tik op 6 om de klankinstellingen 
te sluiten of op  om terug te 
keren naar de systeeminstellingen.

4.7.1	 Lage	en	hoge	tonen	aanpassen
 f Tik in het item Bass of Treble op  of  om 
de waarde te verhogen of te verlagen.

4.7.2	 Balans	aanpassen
 f Tik in het item Balans op  of  om het 
geluid naar links of rechts te verschuiven.

4.7.3	 Fader	aanpassen
 f Tik in het item Fader op  of  om het 
geluid naar voren of achteren te verschuiven.

4.7.4	 Equalizer-voorinstelling	kiezen
 f Tik op Voorinstellingen equalizer.

 f Tik op de gewenste instelling.

Noot:
Tik op  om terug te keren naar de 
klankinstellingen.

4.7.5	 Aanpassen	van	het	snelheids-
afhankelijke	volume

Deze functie past het volume van de autoradio 
automatisch aan aan de rijsnelheid en de bijbe-
horende rijgeluiden. Als de auto harder rijdt, 
wordt het volume automatisch verhoogd om de 
toegenomen rijgeluiden (bv. door de lucht-
stroom) te compenseren.
De automatische volumetoename kan in vier 
stappen worden aangepast (UIT, 1-3).

 f Tik op Snelheidsafhankelijke volumerege-
ling.

 f Tik op de gewenste optie: Uit of Niveau 1 - 3.

Noot:
Tik op  om terug te keren naar de 
klankinstellingen.

4.7.6	 Volume-aanpassing	voor	de	
AUX-bron

 f Tik op Aux-niveau

 f Tik op de gewenste optie: Zacht, Normaal of 
Luid.

4.7.7	 Volume-aanpassing	voor	een	
externe	dvd-bron

 f Tik op Externe dvd-speler.

 f Tik op de gewenste optie: Zacht, Normaal of 
Luid.
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4.7.8	 Systeempieptoon	-	aan/uit
Het systeem bevestigt bepaalde handelingen 
met een pieptoon. U kunt deze bevestigingstoon 
activeren of deactiveren.

 f Tik op Systeemtoon.
De systeemtoon is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

4.8	 Tijd	en	datum	instellen
Om de tijd- en datuminstellingen aan te passen:

 f ga eventueel eerst naar het hoofdmenu.
 f Tik op 6.

De systeeminstellingen worden weergegeven.

 f Tik op Klok.

Noot:
 f Om door de beschikbare instellin-
gen te scrollen raakt u het lijstge-
deelte aan en veegt u naar boven of 
naar beneden.

 f Tik op 6 om de instellingen te 
sluiten of tik op  om terug te 
keren naar de systeeminstellingen.

4.8.1	 Datumopmaak	kiezen
De gekozen datumopmaak betreft bv. de weer-
gave van de datum in de lijst Gesprekken van de 
telefoonmodus.

 f Tik op Datumformaat.

 f Tik op de gewenste datumopmaak.

Noot:
Om door de beschikbare opmaaktypen 
te scrollen raakt u het lijstgedeelte aan 
en veegt u naar boven of naar beneden.

 f Tik op  om terug te keren naar de tijd- en 
datuminstellingen.

4.8.2	 Tijdopmaak	kiezen
De gekozen tijdopmaak betreft bv. de weergave 
van de tijd in het hoofdmenu.

 f Tik op Tijdformaat.

 f Tik op de gewenste optie: 12 h of 24 h.

4.8.3	 Tijd	via	GPS	instellen
Kies eventueel eerst GPS als de tijdinstelling:

 f Tik op Klokinstelmodus.

 f Tik op GPS.

Bediening
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De opties om de tijd via GPS in te stellen worden 
weergegeven.

Uw tijdzone kiezen:
 f Tik op Tijdzone.

 f Tik op de gewenste tijdzone.

Noot:
Om door de beschikbare tijdzones te 
scrollen raakt u het lijstgedeelte aan en 
veegt u naar boven of naar beneden.

 f Tik op  om terug te keren naar de tijd- en 
datuminstellingen.

Zomertijd activeren of deactiveren:
 f Tik op Zomertijd.

De zomertijd is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

4.8.4	 Tijd	handmatig	instellen
Kies eventueel eerst Handmatig als tijdinstelling:

 f Tik op Klokinstelmodus.

 f Tik op Handmatig.

De opties om de tijd handmatig in te stellen 
worden weergegeven.

 f Tik in het item Uur of Minuut op  of  om 
de uren of minuten in te stellen.

4.9	 Overige	systeeminstellingen
Om de systeeminstellingen aan te passen:

 f ga eventueel eerst naar het hoofdmenu.
 f Tik op 6.

De systeeminstellingen worden weergegeven.

Bediening
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Noot:
 f Om door de beschikbare systeem-
instellingen te scrollen raakt u het 
lijstgedeelte aan en veegt u naar 
boven of naar beneden.

 f Tik op 6 om de systeem-
instellingen te sluiten.

4.9.1	 Displayhelderheid	aanpassen
Het display is uitgerust met een dag- en nacht-
modus. Het display schakelt automatisch tussen 
dag- en nachtmodus wanneer de koplampen van 
het voertuig worden in- of uitgeschakeld.
U kunt de displayhelderheid van de actuele 
modus handmatig aanpassen:

 f Tik in de systeeminstellingen op Display.

 f Tik in het item Helderheid op  of  om de 
waarde te verlagen of verhogen.

4.9.2	 Taal	instellen
Taal instellen die door het apparaat wordt 
gebruikt.

 f Tik in de systeeminstellingen op Taal.

 f Tik op de gewenste taal.

Noot:
Om door de beschikbare talen te scrol-
len raakt u het lijstgedeelte aan en 
veegt u naar boven of naar beneden.

4.9.3	 Matenstelsel	kiezen
Het apparaat kan metrische of 'imperial' maat-
eenheden gebruiken. 

Noot:
Het gekozen matenstelsel wordt 
gebruikt door het navigatiesysteem.

 f Tik in de systeeminstellingen op Maateen-
heid.

 f Tik op de gewenste optie: Metrisch of 
 Imperial.

4.9.4	 Pincode	-	aan/uit
 f Tik in de systeeminstellingen op PIN.

 f Tik op Diefstalbescherming met PIN.
De beveiliging met pincode is geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.
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Als u de pincode activeert, wordt u gevraagd 
een nieuwe pincode voor het apparaat in te 
voeren.

 f Voer een viercijferige pincode in en  
tik op .

 f Voer de nieuwe code ter bevestiging opnieuw 
in en tik op .

Noot:
Als u ter bevestiging een andere pin-
code invoert, verschijnt een bericht en 
kunt u de nieuwe code nogmaals invoe-
ren, waarbij u helemaal opnieuw 
begint.

Als u de pincode deactiveert, wordt u gevraagd 
de huidige pincode van het apparaat in te voe-
ren.

 f Voer de viercijferige pincode van het appa-
raat in.

Noot:
Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u 
dit wissen door op  te tikken.

 f Tik op .

Noot:
Als u niet de juiste pincode voor het 
apparaat hebt ingevoerd, verschijnt 
kort het bericht “Onjuiste PIN”, waarna 
u de pincode nogmaals kunt invoeren.

4.9.5	 Pincode	van	het	apparaat	
wijzigen

 f Tik in de systeeminstellingen op Veiligheids-
PIN.

 f Tik op PIN veranderen.
U wordt gevraagd de actuele pincode van het 
apparaat in te voeren.

 f Voer de viercijferige pincode van het appa-
raat in.
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Noot:
Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u 
dit wissen door op  te tikken.

 f Tik op .

Noot:
Als u niet de juiste pincode voor het 
apparaat hebt ingevoerd, verschijnt 
kort het bericht “Onjuiste PIN”, waarna 
u de pincode nogmaals kunt invoeren.

U wordt gevraagd om de nieuwe pincode voor 
het apparaat in te voeren.

 f Voer een viercijferige pincode in de  
tik op .

 f Voer de nieuwe code ter bevestigng opnieuw 
in en tik op .

Noot:
Als u ter bevestiging een andere pin-
code invoert, verschijnt een bericht en 

kunt u de nieuwe code nogmaals invoe-
ren, waarbij u helemaal opnieuw 
begint.

4.9.6	 Informatie	over	open-source-
software	weergeven

Het apparaat gebruikt open-source-software. 
Om informatie hierover te bekijken:

 f tik in de systeeminstellingen op Open-source 
software.

Noot:
 f Om door de beschikbare informatie 
te scrollen raakt u het lijstgedeelte 
aan en veegt u naar boven of naar 
beneden.

 f Tik op  om terug te keren naar de 
systeeminstellingen.

4.9.7	 Fabrieksinstellingen	herstellen

Noot:
Met het herstellen van de fabrieksin-
stellingen wist u alle instellingen die u 
eerder hebt vastgelegd.

 f Tik in de systeeminstellingen op Fabrieks-
instellingen herstellen.

 f Tik op  om te bevestigen dat u de fabrieks-
instellingen van het apparaat wilt herstellen.

Wacht korte tijd tot de fabrieksinstellingen zijn 
hersteld.

4.10	Externe	apparaten	en	opslag-
media	aansluiten	/	plaatsen	

Noot:
Gebruik uitsluitend geschikte aansluit-
kabels en externe apparatuur, met het 
oog op de veiligheid, elektromagneti-
sche verdraagzaamheid en afscher-
ming.

4.10.1	Algemene	informatie
Het apparaat ondersteunt de volgende mediabe-
standstypen:

 f MP3
 f WMA
 f AAC
 f WAV
 f 3GPP
 f Luisterboeken
 f MPG
 f AVI voor H.264/MPEG4 ASP (Xvid)

De volgende beperkingen gelden voor data 
opgeslagen op SD-kaarten en externe apparaten 
die zijn aangesloten op de USB-poort:

 f Bestandsysteem: FAT16/32
 f Er wordt een padlengte van max. elf mappen 
ondersteund.

 f Maximaal aantal bestanden / nummers: 
10.000

 f Maximale lengte URL / bestandspad: 1024
 f ID3-tags: Versie 1 en 2, max. lengte 256
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 f WMA-bestanden met Digital Rights Manage-
ment (DRM) uit online muziekwinkels kunnen 
niet worden afgespeeld.

 f WMA-bestanden kunnen alleen worden 
afgespeeld als ze met Windows Media Player 
versie 9 of 10 zijn gemaakt.

 f Te gebruiken playlist-extensies:  
 – .m3u
 – .pls
 – .wpl

MP3
 f Codecs

 – MPEG-1: Layer-1, Layer-2, Layer-3
 – MPEG-2: Layer-1, Layer-2, Layer-3
 – MPEG-2.5: Layer-3

 f Bitrates
 – 8 kBit/s tot 448 kBit/s met VBR en CBR

 f Samplesnelheden
 – max. 48kHz

AAC
 f Codecs

 – AAC-LC
 f Bitrates

 – 8kBit/s tot 256kBit/s met VBR en CBR
 f Samplesnelheden

 – 8-48kHz

WMA
 f Codecs

 – WMA 9 verliesvrij
 – WMA 10 Std, 44.1kHz, 64-161 kBit/s

 – WMA 10 Pro, 48 - 192kBit/s 

4.10.2	SD-kaart

SD-kaart plaatsen en verwijderen

Belangrijke	opmerkingen:
 f Plaats nooit iets anders dan een 
SD-kaart in de SD-kaartopening.  
Dit kan het apparaat beschadigen.

 f Zet nooit kracht als u een SD-kaart 
verwijdert, anders kan de kaart-
opening of de kaart zelf worden 
beschadigd.

 f Wanneer u een SD-kaart in het 
apparaat steekt, zorg dan dat de 
kaart is uitgelijnd en in de juiste 
richting wijst (de goede kant moet 
naar boven wijzen en u moet de 
goede kant van de kaart erin ste-
ken). Als u kracht zet en de kaart 
niet goed uitgelijnd en in de ver-
keerde richting in de opening wilt 
steken, kunt u de kaart en de ope-
ning beschadigen.

 f Als de mededeling “Geen kaart” op 
het display verschijnt hoewel u een 
SD-kaart in de opening hebt gesto-
ken, betekent dit dat het apparaat 
de kaart om de een of andere reden 
niet herkent. Probeer de kaart te 
verwijderen en er opnieuw in te 
steken. Houd er echter rekening 

mee dat sommige SD-kaarten 
mogelijk niet compatibel zijn met dit 
apparaat.

 f Controleer of het etiket op de SD-
kaart goed vastzit. Anders kan de 
SD-kaart vast komen te zitten in de 
opening of kunnen er deeltjes van 
het etiket achterblijven in het appa-
raat, wat tot storing van de SD-kaart 
kan leiden.

 f Gebruik geen SD-kaart die gebar-
sten, vervormd of met plakband 
gerepareerd is. Gebruik van een 
beschadigde SD-kaart kan het 
apparaat beschadigen.

Noot:
Als uw apparaat is uitgerust met een 
navigatiesysteem:
Als u een media-SD-kaart wilt plaatsen, 
moet u eventueel eerst de SD-kaart 
verwijderen die de kaartgegevens van 
het navigatiesysteem bevat.
Zolang de SD-kaart met de kaartgege-
vens van het navigatiesysteem verwij-
derd is, kunt u de navigatiefunctie niet 
gebruiken.

Om een SD-kaart te plaatsen:
 f schuif de SD-kaart met de bedrukte kant naar 
boven en de contacten naar het apparaat toe 
in de SD-kaartopening 3.
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Op het display verschijnt kort een mededeling 
als het apparaat de SD-kaart herkent.

Om een SD-kaart te verwijderen:
 f duw de SD-kaart met uw vinger voorzichtig in 
de opening 3.

De SD-kaart wordt losgemaakt en verwijderd, 
en op het display verschijnt kort een bijbeho-
rende mededeling.

 f Trek de SD-kaart uit de SD-kaartopening 3.

Noot:
Verwijder de SD-kaart zodra deze 
wordt uitgeworpen. Als een uitgewor-
pen SD-kaart in de opening achter-
blijft, kan dit ertoe leiden dat het 
touch screen niet goed functioneert.

4.10.3	USB-opslagmedium/Apple

Noot:
Informatie over welke Apple-apparaten 
het apparaat ondersteunt, is beschik-
baar op de Suzuki-website.

Algemene informatie
 f De externe apparaten die zijn aangesloten op 
de USB-poort, moeten voldoen aan de USB 
Mass Storage Class-specificatie (USB MSC).

 f Apparaten aangesloten via USB worden 
ondersteund conform USB-specificatie V 2.0. 

Compatibel met apparaten met USB-specifica-
tie 1.0 en 3.0.

 f Apparaten zonder FAT16 / FAT32-bestands-
systeem worden niet ondersteund.

 f Harddisks (HDD's) worden over het alge-
meen niet ondersteund.

 f USB-hubs worden niet ondersteund.

USB-opslagmedium of Apple-apparaat aanslui-
ten en verwijderen
Om een USB-opslagmedium of Apple-apparaat 
aan te sluiten:

 f sluit het aan op de USB-poort.
Op het display verschijnt kort een mededeling 
als het apparaat het USB-opslagmedium of 
Apple-apparaat herkent.
Om een USB-opslagmedium of Apple-apparaat 
te verwijderen:

 f trek het uit de USB-poort.
Op het display verschijnt kort een bijbehorende 
mededeling.

4.10.4	AUX-audiobron

Noot:
Alleen van toepassing als uw voertuig is 
uitgerust met een AUX-ingang.

AUX-bron aansluiten
 f Gebruik een geschikte kabel om de AUX-bron 
aan te sluiten op de AUX-ingang.

Noot:
Als u een aangesloten AUX-bron wilt 
afspelen, moet u eerst de AUX-ingang 
activeren (zie hieronder).

AUX-ingang activeren
 f Klik in mediamodus op  6.

 f Klik op Aux actief.
De AUX-ingang is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

4.10.5	Externe	dvd-ingang	activeren
 f Klik in mediamodus op  6.
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 f Tik op DVD actief.
De externe dvd-ingang is geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

4.10.6	Apparaat	verbinden	via	
	Bluetooth®

Opmerkingen:
 f Informatie over welke externe appa-
raten het apparaat ondersteunt, 
vindt u op de Suzuki-website.

 f De procedures die in dit hoofdstuk 
worden beschreven, gelden voor 
mobiele Bluetooth®-telefoons en 
Bluetooth®-streaming-apparaten 
zoals een Bluetooth® MP3-speler.

 f Als een smartphone al via smart-
phone-integratie met het apparaat 
is verbonden, kan geen Bluetooth®-
verbinding met een andere mobiele 
telefoon worden gemaakt.

 f Een bestaande Bluetooth®-verbinding 
wordt afgesloten zodra er een andere 
smartphone via wordt aangesloten 
smartphone-integratie.

Algemene informatie
Het apparaat ondersteunt Bluetooth® 3.0 + HS 
en de volgende Bluetooth®-profielen en 
-normen:

 f A2DP  1.2
 f AVRCP  1.3

 f HFP  1.6
 f MAP  1.0
 f PBAP  1.1
 f SPP  1.1
 f Vcards  2.1, 3.0

Menu Bluetooth-apparaat kiezen openen
 f Tik op de direct-kiezentoets  in het 
hoofdmenu.

of:
 f Tik op het vlak Bellen in het hoofdmenu. 
 f Tik op .

Het menu Bluetooth-apparaat kiezen wordt 
weergegeven:

8

9101112

U vindt de volgende informatie en besturings-
elementen in het menu Bluetooth-apparaat 
kiezen:

Noot:
Het op dat moment aangesloten appa-
raat staat altijd bovenaan in de appara-
tenlijst.

8	Apparaat toevoegen-toets: aankoppelen 
van een nieuwe telefoon starten

9 -toets: aangekoppelde telefoon ver-
wijderen

: Ondersteunde Bluetooth® -functies van de 
verbinding:

 f : Telefoon
 f : Audiostreaming
 f : Telefoon en audiostreaming

; Bluetooth® naam van het apparaat
< Aanduiding van Bluetooth®-apparaattype 

en actueel aangesloten apparaat:
 f : telefoon
 f : audiostreaming-apparaat

Mobiele telefoon voor het eerst aankoppelen en 
aansluiten

 f Tik in het menu Bluetooth-apparaat kiezen op 
Apparaat toevoegen 8.

Er kan nu een verbinding met het apparaat 
worden gemaakt (koppelen). De Bluetooth®-
pincode van het apparaat wordt weergegeven. 
Volg hierna de aanwijzingen die het apparaat en 
uw mobiele telefoon geven.
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Noot:
 f De Bluetooth®-naam van het appa-
raat is 'My Car'.

 f Als er al tien mobiele telefoons aan 
het apparaat zijn gekoppeld, is het 
niet mogelijk nog een mobiele tele-
foon te koppelen en aan te sluiten. 
Verwijder in dit geval eerst een van 
de aangekoppelde mobiele tele-
foons (zie het gedeelte “Aangekop-
pelde mobiele telefoon verwijderen” 
(pagina 26)).

Er zijn drie manieren om een Bluetooth®-
verbinding te maken. Ga volgens de vermelde 
methode te werk:

Noot:
Raadpleeg de handleiding van uw 
mobiele telefoon over het maken van 
een Bluetooth®-verbinding op uw 
mobiele telefoon.

 f Methode 1: 
Voer de instelprocedure voor de verbinding 
op uw mobiele telefoon uit. Voer de weerge-
geven pincode in op uw mobiele telefoon.

 f Methode 2:
Voor de instelling van de verbinding hoeft u 
geen pincode op de telefoon in te voeren. Op 
het display verschijnt een mededeling dat de 
mobiele telefoon verbinding wil maken.

 f Tik op .

De rest van de instelprocedure voor de ver-
binding verloopt automatisch. Op het display 
verschijnt een bijbehorende mededeling.

 f Methode 3:
De mobiele telefoon ontvangt de pincode van 
het apparaat en geeft die weer.

 f Controleer of de mobiele telefoon de 
juiste pincode weergeeft en tik vervolgens 
op .

 f Bevestig op uw mobiele telefoon dat u 
verbinding wilt maken.

Als de instelprocedure voor de verbinding 
geslaagd is, wordt de telefoon met het apparaat 
verbonden.

Noot:
 f Als het verbinden mislukt, wordt er 
een mededeling weergegeven. 
Probeer opnieuw verbinding te 
maken vanaf de mobiele telefoon.

 f Zodra een nieuwe telefoon met het 
apparaat wordt verbonden, ver-
schijnt de lijst met gesprekken op 
het display en worden het telefoon-
boek en de gesprekkenlijst van de 
telefoon gedownload naar het 
 apparaat. De vereiste tijd om het 
telefoonboek en oproeplijsten  
te downloaden kan variëren, 
 afhankelijk van de aangesloten 
mobiele telefoon.

Reeds gekoppelde mobiele telefoon aansluiten
Het apparaat slaat de informatie op voor de tien 
eerder aangekoppelde mobiele telefoons. Deze 
telefoons worden weergegeven in het menu 
Bluetooth-apparaat kiezen.
Om een mobiele telefoon uit deze lijst aan te 
sluiten:

 f tik op het bijbehorende item in het menu 
Bluetooth-apparaat kiezen.

Als de instelprocedure voor de verbinding 
geslaagd is, wordt de telefoon met het apparaat 
verbonden.

Aangekoppelde mobiele telefoon verwijderen
Om een aangekoppelde telefoon te verwijderen:

 f tik op  9 in het bijbehorende item van 
het menuBluetooth-apparaat kiezen.

De gekozen mobiele telefoon wordt ontkoppeld 
en uit de lijst verwijderd.

Opmerkingen:
 f Als de telefoon tijdens een actief 
gesprek wordt ontkoppeld, wordt 
het gesprek onderbroken. Het 
gesprek kan dan worden voortgezet 
op de mobiele telefoon als de 
mobiele telefoon dit ondersteunt.

 f Als de telefoon wordt ontkoppeld, 
worden het telefoonboek en de 
oproeplijsten ervan eveneens van 
het apparaat verwijderd.

 f Om de mobiele telefoon opnieuw op 
het apparaat aan te sluiten handelt u 

Bediening

BA_Suzuki_SLN_EU_nl.indd   26 31.03.15   21:10



nl | 27

nl

zoals beschreven in het gedeelte 
“Mobiele telefoon voor het eerst 
aankoppelen en aansluiten” 
(pagina 25).

4.10.7	Smartphone	verbinden	via	
smartphone-integratie

Opmerkingen:
 f Informatie over welke smartphones 
het apparaat ondersteunt, vindt u 
op de Suzuki-website.

 f Als een smartphone via smart-
phone-integratie is aangesloten, is 
er geen Bluetooth®-verbinding met 
een ander apparaat toegestaan. 
Als u een verbinding maakt via 
smartphone-integratie, moet u een 
bestaande Bluetooth-verbinding 
met een ander apparaat verbreken. 
Als u de bestaande Bluetooth®-
verbinging wilt handhaven, kunt u 
de installatie van de smartphone-
integratie annuleren. 
Als u een smartphone aansluit via 
MirrorLink™ en er al een Bluetooth®-
verbinding naar dit apparaat 
bestaat, wordt de Bluetooth®- 
verbinding gehandhaafd.

 f Voor smartphones die worden 
geïntegreerd via MirrorLink ™ is 
naast USB-smartphone-integratie 
een Bluetooth®-verbinding nodig 

om de telefoonfuncties volledig te 
kunnen ondersteunen. 
Als er geen Bluetooth®-verbinding 
bestaat op het moment dat u een 
MirrorLink™-smartphone integreert, 
moet u de Bluetooth® -verbinding 
handmatig aanmaken (zie het 
gedeelte”Apparaat verbinden via 
 Bluetooth®” (pagina 25).

Om een smartphone aan te sluiten:
 f sluit deze aan op de USB-poort.

De smartphone wordt automatisch herkend en 
verbonden via smartphone-integratie.
Om de smartphone van het apparaat los te 
koppelen:

 f trek de smartphone uit de USB-poort.
Op het display verschijnt kort een bijbehorende 
mededeling.

5	 FM/AM-radio	weergave

Opmerkingen:
 f AM-ontvangst: over het algemeen 
bieden sterke AM-signalen een 
stabiele geluidskwaliteit met weinig 
signaalruis. 's Nachts kunnen de 
atmosferische omstandigheden 
echter af en toe leiden tot interfe-
rentie door andere stations.

 f FM-ontvangst: de FM-frequentie-
band biedt de hoogste geluidskwali-
teit; het signaal kan echter aan ruis 
onderhevig zijn vanwege:

 – Het beperkte bereik van som-
mige zenders.

 – Vervorming veroorzaakt door 
signalen die worden weerkaatst 
door gebouwen en andere hin-
dernissen.

 – 'Schaduwzones' waarin de sig-
naalontvangst wordt gehinderd 
of beperkt.

5.1	 Radio	luisteren
 f Tik op de direct-kiezentoets  in het 
hoofdmenu.

Noot:
U vindt de -toets ook op het display 
van het apparaat dat op dat moment 
speelt.

Bediening | FM/AM-radioweergave
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 f Tik indien nodig op de tab Radio.
 f Tik op de geheugenbank van de gewenste 
frequentieband.

Het tunerscherm voor de gekozen geheugen-
bank wordt weergegeven en u kunt de uitzen-
ding beluisteren.

5.2	 Het	tunerscherm

15 161413 17

23 22 19 182021

Op het tunerscherm vindt u de volgende infor-
matie en bedieningselementen:
=	  -toets: frequentie wijzigen
>  -toets: menu openen
? Huidige geheugenbank
@ Vlak met zenderinformatie
A  -toets: frequentie wijzigen
B  -toets: zoekafstemming starten
C  -toets: zoekafstemming starten

D Afstemschaal
E Frequentiepijl
F Voorkeuzetoetsen
G	  -toets: scanfunctie starten 

In geheugenbank FM-AST en AM-AST: 
 -toets: autostore-functie starten

Noot:
De in het informatievlak van de zender 
weergegeven informatie @ is ervan 
afhankelijk of RDS wordt ondersteund 
in uw ontvangstgebied of door de 
actuele zender.

5.3	 Tunerscherm	oproepen
Terwijl u naar de radio luistert:

 f Tik op het gedeelte Luisteren in het hoofd-
menu.

5.4	 RDS

Noot:
Als RDS niet wordt ondersteund in uw 
ontvangstgebied of door de actuele 
zender, beschikt u niet over deze func-
ties.

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-radio-
ontvanger. Veel FM-zenders verzenden een 
signaal dat niet alleen het radioprogramma, 
maar ook informatie zoals de zendernaam 

bevat. De zendernaam verschijnt op het display 
zodra de tuner deze ontvangt.
De praktische RDS-functies 'Alternatieve fre-
quentie' en 'Regiomodus' verbeteren de presta-
ties van uw tuner.

 f Alternatieve frequentie (AF): het apparaat 
zoekt op de achtergrond automatisch naar de 
beste ontvangstfrequentie voor de ingestelde 
zender.

 f Regiomodus: sommige radiozenders verdelen 
hun schema op bepaalde tijden over regionale 
programma's die andere inhoud bieden. U 
kunt de regiomodus in- of uitschakelen. Als de 
regiomodus geactiveerd is, wordt voorkomen 
dat het apparaat overschakelt op alternatieve 
frequenties van de ingestelde zender die 
andere programmainhoud bieden.

5.4.1	 AF-modus	-	aan/uit
 f Roep het tunerscherm op.
 f Tik op  6.

 f Tik op Alternatieve frequentie zoeken.

FM/AM-radioweergave
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De AF-modus is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

5.4.2	 Regiomodus	-	aan/uit
 f Roep het tunerscherm op.
 f Tik op  6.

 f Tik op Regionaal programma.
De regiomodus is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

5.5	 Frequentieband/geheugenbank	
kiezen

Terwijl u naar de radio luistert:
 f Tik op  > op het tunerscherm.

Noot:
U vindt de -toets ook in het hoofd-
menu.

 f Tik op een geheugenbank van de gewenste 
frequentieband.

Het tunerscherm voor de gekozen geheugen-
bank wordt weergegeven.

5.6	 Zenders	instellen

5.6.1	 Zenders	handmatig	instellen
 f Tik eenmaal of meermaals op  = of  A 
om de frequentie stap voor stap in te stellen.

Of:
 f Tik op een willekeurige positie op de afstem-
schaal D om de bijbehorende frequentie in 
te stellen.

Of:
 f Raak de frequentiepijl E aan en veeg naar 
links of rechts op de schaal om de frequentie 
doorlopend in te stellen.

5.6.2	 Zoekafstemming	starten
 f Tik op  B of  C om de volgende of 
vorige zender in het ontvangstgebied in te 
stellen.

Noot:
Door lang op  B of  C te tikken 
past u de frequentie doorlopend aan. 
Nadat u de toets loslaat, stelt de radio 
automatisch de volgende zender in.

5.6.3	 Zenderlijst

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar op 
de FM-frequentieband.

Alle actueel ontvangbare radiozenders worden 
weergegeven in de FM-zenderlijst.

 f Tik op het informatievlak van de zender @.
De FM-zenderlijst wordt weergegeven.

 f Tik op de gewenste radiozender.

Om terug te keren naar het tunerscherm:
 f tik op .

5.6.4	 Ontvangbare	zenders	
scannen

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar op 
de AM-frequentieband.

 f Tik op  G.
De beschikbare zenders worden elk achtereen-
volgens ca. 10 seconden afgespeeld.
Om de zender die op dat moment gescand 
wordt, te blijven beluisteren:

 f tik opnieuw op  G.
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5.7	 Zenders	opslaan

5.7.1	 Zenders	handmatig	opslaan
 f Kies indien nodig eerst de gewenste geheu-
genbank en stel de gewenste zender in.

 f Tik lang op een van de voorkeuzetoetsen F.
De op dat moment ingestelde zender wordt 
opgeslagen onder de voorkeuzetoets.

5.7.2	 Zenders	automatisch	opslaan
 f Kies de autostore-geheugenbank FM-AST of 
AM-AST.

 f Tik op  G.
De zes zenders die de sterkste ontvangst op de 
actuele frequentieband bieden, worden automa-
tisch opgeslagen. De zenders worden gerang-
schikt op volgorde van hun ontvangststerkte; de 
zender met de sterkste ontvangst wordt opge-
slagen op geheugenpositie 1.
Hierna wordt de zender afgespeeld die op posi-
tie 1 is opgeslagen.

5.8	 Opgeslagen	zender	beluisteren
 f Kies indien nodig eerst de gewenste geheu-
genbank.

 f Tik kort op een van de vooraf ingestelde 
geheugentoetsen F.

De opgeslagen zender wordt afgespeeld.

5.9	 Radiotekst	weergeven	-	aan/uit

Noot:
Als de zenders in uw ontvangstgebied 
RDS niet ondersteunen, kunt u geen 
gebruik maken van deze functie.

 f Roep het tunerscherm op.
 f Tik op  6.

 f Tik op Toon radiotekst.
Het weergeven van radiotekst is geactiveerd als 
het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het scherm Opties te slui-
ten.

5.10	Verkeersinformatie

Noot:
Als de zenders in uw ontvangstgebied 
geen RDS ondersteunen, kunt u geen 
gebruik maken van deze functies.

5.10.1	Voorrang	voor	verkeers-
informatie	-	aan/uit

 f Tik bij radioweergave op  6.

 f Tik op Toon verkeersinformatie.
De voorrang voor verkeersinformatie is geacti-
veerd als het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het scherm Opties te slui-
ten.

Als de voorrang voor verkeersinformatie geacti-
veerd is, wordt het TA-symbool weergegeven in 
het hoofdmenu en op het tunerscherm of het 
scherm voor de media die op dat moment wordt 
afgespeeld.
Het apparaat geeft de verkeersinformatie weer 
zodra deze wordt ontvangen. Voor de duur van 
het bericht wordt de ontvangen zender weerge-
geven op het display.
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5.10.2	Uitgezonden	verkeers-
informatie	onderbreken

U kunt het uitzenden van de verkeersinformatie 
annuleren en terugkeren naar de audiobron die 
u eerder beluisterde:

 f Tik op  terwijl de verkeersinformatie 
wordt uitgezonden.

Noot:
De voorrang voor verkeersinformatie 
blijft geactiveerd.

6	 DAB-radioweergave

Noot:
 f Deze functie is alleen beschikbaar 
als het apparaat DAB-ontvangst 
ondersteunt.

 f DAB-radio ondersteunt ondersteunt 
voorrang voor verkeersinformatie 
(zie het gedeelte “Verkeersinforma-
tie” (pagina 30)).

6.1	 DAB	beluisteren
 f Tik op de direct-kiezentoets  in het 
hoofdmenu.

Noot:
U vindt de -toets ook op het display 
van het apparaat dat op dat moment 
speelt.

 f Tik indien nodig op de tab Radio.
 f Tik op een DAB-geheugenbank.

Het DAB-display voor de gekozen geheugenbank 
wordt weergegeven en u hoort de DAB-uitzen-
ding.

6.2	 DAB-scherm

29

2524 26

272830

Op het DAB-scherm vindt u de volgende 
informatie en bedieningselementen:
H  -toets: bronmenu openen
I Huidige geheugenbank
J Vak met aanbiederinformatie
K  -toets: naar de volgende aanbieder 

springen
L  -toets: naar de vorige aanbieder springen
M Voorkeuzetoetsen
N	  -toets (alleen in geheugenbank DAB-

AST): autostore-functie starten

6.3	 DAB-scherm	oproepen
Terwijl u naar DAB luistert:

 f Tik op het vlak Luisteren in het hoofdmenu.
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6.4	 DAB-functies
Bij DAB-radio staat een aanbieder voor een 
programma of een radiozender. 
Verschillende aanbieders worden uitgezonden
via één frequentie. Deze aanbieders worden 
gecombineerd tot een ensemble. De ensemble-
naam van de actuele aanbieder wordt weergege-
ven in het vak met aanbiedersinformatie J.
Een aanbieder kan één of meer secundaire 
audiokanalen bieden die alternatief audiomate-
riaal bevatten.
Naast het audioprogramma kunnen DAB-aanbie-
ders ook extra informatie uitzenden zoals song-
titels, muziekgenres en zelfs programmagidsen. 
Deze informatie kan worden weergegeven in het 
vak met aanbiederinformatie J (zie het 
gedeelte “Extra DAB-informatie weergeven” 
(pagina 33)).

6.5	 DAB-aanbiederlijst
 f Tik op het vak met aanbiederinformatie J.

Alle actueel beschikbare aanbieders worden 
weergegeven in de DAB-servicelijst.

 f Tik op de gewenste aanbieder.
De gewenste aanbieder wordt afgespeeld.

Om terug te keren naar het DAB-scherm:
 f tik op .

Opmerkingen:
 f Indien beschikbaar bevat de DAB-
aanbiederlijst ook het secundaire 
audiokanaal van de aanbieders. 

 f De DAB-aanbiederlijst toont alle 
aanbieders die te ontvangen zijn als 
de lijst wordt geopend. De ontvang-
bare aanbieders kunnen veranderen 
terwijl de DAB-aanbiederlijst wordt 
weergegeven. Om de DAB-aanbie-
derlijst bij te werken tikt u op de titel 
DAB-aanbiederlijst.

6.6	 Aanbieders	kiezen
 f Tik op  K of  L om naar de volgende 
of de vorige aanbieder te springen.

6.7	 Aanbieders	opslaan

6.7.1	 Aanbieders	handmatig	
opslaan

 f Kies indien nodig eerst de gewenste geheu-
genbank en kies de gewenste aanbieder.

 f Tik lang op een van de voorkeuzetoetsen M.
De op dat moment gekozen aanbieder wordt 
opgeslagen onder de voorkeuzetoets.

6.7.2	 Aanbieders	automatisch	
opslaan

 f Kies de autostore-geheugenbank DAB-AST.
 f Tik op  N.

De beschikbare aanbieders (maximaal 6) wor-
den automatisch opgeslagen. Daarna wordt de 
aanbieder op voorkeuzetoets 1 afgespeeld.

Noot:
Het vooraf selecteren van programmaty-
pes is niet van invloed op de autostore-
functie.

6.8	 Opgeslagen	aanbieder	beluisteren
 f Kies indien nodig eerst de gewenste geheu-
genbank.

 f Tik kort op een van de voorkeuzetoetsen M.
De opgeslagen aanbieder wordt afgespeeld.

6.9	 Secundair	audiokanaal	van	een	
aanbieder	beluisteren

Als een aanbieder een alternatief audiokanaal 
aanbiedt, verschijnt Tweede audio op het dis-
play. Het secundaire audiokanaal wordt opgeno-
men in de DAB-aanbiederlijst (zie het gedeelte 
“DAB-aanbiederlijst” (pagina 32)).

Noot:
Het is niet mogelijk om het secundaire 
audiokanaal van een aanbieder op te 
slaan. Kies indien nodig het reguliere 
audiokanaal om de aanbieder op te slaan.

6.10	Programmatypes	vooraf	
selecteren

U kunt het DAB-categoriefilter gebruiken om de 
beschikbare aanbieders te beperken tot die, die 
bepaalde programmatypes ondersteunen. Als 
het DAB-categoriefilter geactiveerd is, zijn alleen 
de aanbieders van gekozen programmatypes 
beschikbaar.

DAB-radioweergave

BA_Suzuki_SLN_EU_nl.indd   32 31.03.15   21:10



nl | 33

nl

 f Tik bij DAB-weergave op  6.

 f Tap DAB-categoriefilter.
De beschikbare programmatypes worden weer-
gegeven.

Om programmatypes te selecteren:
 f tik op het gewenste programmatype.

Een programmatype is gekozen als het vakje is 
aangevinkt.

Om het DAB-categoriefilter in- of uit te schakelen:
 f tik op DAB-categoriefilter.

Het DAB-categoriefilter is geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het scherm Opties te sluiten.

Opmerkingen:
 f Als het DAB-categoriefilter geacti-
veerd is, wordt het PTY-symbool 
weergegeven op het DAB-scherm.

 f Als het DAB-categoriefilter geacti-
veerd is en geen enkele beschikbare 
aanbieder de gekozen programma-
types ondersteunt, kunt u geen 
DAB-aanbieder afspelen. Deacti-
veer in dit geval het DAB-categorie-
filter of kies andere categorieën.

 f Een aanbieder die via het DAB-cate-
goriefilter is gekozen, blijft ook 
geselecteerd als het DAB-categorie-
filter later wordt uitgeschakeld.

6.11	Extra	DAB-informatie	
weergeven

U kunt instellen of de extra DAB-informatie 
wordt weergegeven of niet.

 f Tik bij DAB-weergave op  6.

 f Tik op Toon extra DAB-informatie.
Het weergeven van extra DAB-informatie is 
geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het scherm Opties te slui-
ten.

6.12	DAB-aanbieder	volgen
Een bepaalde aanbieder kan door meerdere 
ensembles worden aangeboden. 'DAB-aanbie-
der volgen' zorgt ervoor dat de aanbieder gese-
lecteerd blijft, ook als het huidige ensemble niet 
langer te ontvangen is.

 f Tik bij DAB-weergave op  6.
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 f Tik op DAB-service volgen.
Het volgen van DAB-aanbieders is geactiveerd 
als het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het scherm Opties te slui-
ten.

6.13	DAB-FM	wisselen
Een aanbieder kan tegelijk via DAB en op FM 
ontvangbaar zijn. Wanneer DAB-FM wisselen is 
ingeschakeld en de actuele DAB-aanbieder niet 
langer beschikbaar is, schakelt het apparaat 
automatisch over naar FM-ontvangst totdat de 
DAB-ontvangst weer beschikbaar is.

 f Tik bij DAB-weergave op  6.

 f Tik op DAB - FM-koppeling.
DAB-FM wisselen is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

 f Tik op  6 om het scherm Opties te slui-
ten.

7	 Media	afspelen

Noot:
Om een extern apparaat aan te sluiten 
of te plaatsen, zie het gedeelte 
“Externe apparaten en opslagmedia 
aansluiten / plaatsen” (pagina 22).

7.1	 Mediabron	kiezen
 f Tik op de direct-kiezentoets  in het 
hoofdmenu.

Noot:
U vindt de -toets ook op het display 
van het apparaat dat op dat moment 
speelt.

 f Tik indien nodig op de tab Media.
 f Tik op de gewenste mediabron.

Het audio- of videoscherm voor de gekozen media-
bron wordt weergegeven en het afspelen begint.

Noot:
Op het display verschijnt kort een 
bericht

 f als de gekozen audiobron niet is 
aangesloten of geplaatst.

 f als het niet mogelijk is om alle tracks 
op de gekozen audiobron af te 
spelen omdat het maximale aantal 
tracks is overschreden.

7.2	 Audio-/videoscherm	oproepen
Terwijl u media afspeelt:

 f Tik op het vlak Luisteren in het hoofdmenu.

7.3	 Audioweergave

Noot:
De beschikbare bedieningsopties zijn 
afhankelijk van de actuele audiobron:

 f Bluetooth®-apparaten kunnen com-
municatieprotocollen gebruiken die 
niet alle bedieningsopties onder-
steunen.

 f Voor AUX-weergave zijn geen bedie-
ningsopties beschikbaar.

7.3.1	 Het	audioscherm
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Op het audioscherm vindt u de volgende infor-
matie en bedieningselementen:

Noot:
De beschikbare informatie is afhanke-
lijk van de op dat moment gebruikte 
audiobron:

 f Informatie over MP3-tracks moet als 
ID3-tags op de audiobron zijn opsla-
gen.

 f Bluetooth®-apparaten gebruiken 
mogelijk communicatieprotocollen 
gebruiken die niet alle trackinforma-
tie bieden.

 f Voor AUX-weergave is geen track- of 
afspeelinformatie beschikbaar.

O Huidige weergavebron
P Vak met titelinformatie
Q  -toets: naar volgende titel springen/

snel vooruit
R  -toets: weergave onderbreken 

Wanneer de weergave is onderbroken:  
 -toets: weergave hervatten

S Voortgangsbalk weergave
T  -toets: naar vorige titel springen/snel 

terug
U  -toets: shuffle-functie
V  -toets: herhaalfunctie

Het vlak met titelinformatie P geeft informatie 
over de actuele track, luisterboek of podcast, 
bijvoorbeeld:

 f Artiest
 f Titel
 f Album

De weergave-voortgangsbalk S geeft de weer-
gavepositie in de actuele titel en de verstreken 
en totale afspeeltijd van de titel weer.

7.3.2	 Weergave	onderbreken
 f Tik op  R.

De weergave wordt onderbroken.
 f Tik op  R.

De weergave wordt hervat.

7.3.3	 Naar	de	volgende/vorige	titel	
springen

 f Tik op  Q of  T.
De volgende of vorige titel wordt afgespeeld.

7.3.4	 Titels	kiezen	in	de	media-
browser

 f Tik op het vak met titelinformatie P.
De mediabrowser wordt geopend. Lees voor 
nadere details hierover het gedeelte “Media-
browser” (pagina 37).

7.3.5	 Snel	vooruit/terug
 f Raak  Q of  T aan en houd deze vast 
totdat u de gewenste positie hebt bereikt.

Of:
 f Raak de weergave-voortgangsbalk S aan en 
veeg naar links of rechts over de balk om de 
positie in de titel doorlopend te veranderen.

7.3.6	 Vooruit/terug	springen	in	de	
actuele	titel

 f Tik op de gewenste positie op de weergave-
voortgangsbalk S.

7.3.7	 Titel	herhalen
 f Tik op  V.
 f Tik op de gewenste optie:

 – Titel herhalen: actuele titel herhalen
 – Selectie herhalen: actuele weergavecate-

gorie herhalen (bv. album, artiest, map)

7.3.8	 Shuffle-functie
 f Tik op  U.
 f Tik op de gewenste optie:

 – Willekeurig afspelen: tracks in de actuele 
weergavecategorie (bv. album, artiest, 
map) willekeurig afspelen

 – Willekeurig afspelen uit: shuffle deactive-
ren
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7.4	 Videoweergave

Veiligheidsaanwijzing
Het weergeven van videobeelden is 
alleen mogelijk als het voertuig op de 
handrem staat. Zodra de handrem 
wordt losgemaakt, wordt het video-
beeld of een lopend videobestand of 
externe dvd verborgen en verschijnt 
het volgende bericht op het display: 
“Voor uw eigen veiligheid staat de 
video uit als het voertuig in beweging 
is.” Het videobestand of de externe dvd 
gaat verder en het audiosignaal is nog 
steeds te horen.

Noot:
Er zijn geen bedieningsopties voor het 
afspelen van externe dvd's.

7.4.1	 Het	videoscherm

39 40
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Op het videoscherm vindt u de volgende 
informatie en bedieningselementen:
W Actuele weergavebron
X Beeldgedeelte
Y  -toets: naar volgende titel springen
Z  -toets: weergave onderbreken 

Wanneer de weergave is onderbroken:  
 -toets: weergave hervatten

[  -toets: naar de vorige titel springen
\ Weergave-voortgangsbalk
]  -toets: mediabrowser openen

Het beeldvak X geeft informatie over de 
actuele titel:

 f Titel (niet voor externe dvd's)

 f Nummer van de actuele titel / de actuele 
aflevering (niet voor externe dvd's)

 f Mededeling voor externe dvd's: “Externe-
dvd-modus”

De weergave-voortgangsbalk \ geeft de weer-
gavepositie in de actuele titel en de verstreken 
en totale afspeeltijd van de titel weer (niet voor 
externe dvd's).

Noot:
In de volledig-schermmodus verschijnt 
het symbool  in het beeldvak als de 
weergave wordt onderbroken.

7.4.2	 Weergave	onderbreken
 f Tik op  Z.

De weergave wordt onderbroken.
 f Tik op  Z.

De weergave wordt hervat.

7.4.3	 Naar	de	volgende/vorige	titel	
springen

 f Tik op  Y of  [.
De volgende of vorige titel wordt afgespeeld.

7.4.4	 Titels	kiezen	in	de	media-
browser

 f Tik op  ].
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De mediabrowser wordt geopend. Lees voor 
nadere details hierover het gedeelte “Media-
browser” (pagina 37).

7.4.5	 Snel	vooruit/terug
 f Raak  Y of  [ aan en houd deze 
vast totdat u de gewenste positie bereikt.

Of:
 f Raak de weergave-voortgangsbalk \ aan en 
veeg naar links of rechts over de balk om de 
positie in de titel doorlopend te veranderen.

7.4.6	 Vooruit/terug	springen	in	de	
actuele	titel

 f Tik op de gewenste positie op de weergave-
voortgangsbalk \.

7.4.7	 Volledig-schermmodus	-	aan/
uit

Om te wisselen tussen het videoscherm en de 
volledig-schermmodus:

 f tik op het beeldvak X.

7.5	 Mediabrowser
Met de mediabrowser kunt kiezen welke audio- 
en videotitels u wilt weergeven.

7.5.1	 Het	browserscherm
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Op het browserscherm vindt u de volgende 
informatie en bedieningselementen:
a	 -toets: mediabrowser sluiten
b Bladeren: aanduiding bedrijfssoort
c Hoofdcategorieën (hier: Map)
d Subcategorieën (hier: Mappen)
e Omhoog-toets: terug naar bovenliggende 

categorie
f Titels/bestanden

Op het browserscherm kunt u media uit diverse 
categorieën kiezen, zoals artiest, album of 
genre. 

De hoofdcategorieën zijn:
 f Titel: 
Kies een titel uit alle beschikbare titels. Alle 
titels van de mediabron worden afgespeeld.

 f Artiest: 
Kies een titel uit alle titels van de artiest of 
van een van de albums van de artiest. Alleen 
de titels van deze artiest of dit album worden 
afgespeeld.

 f Album: 
Kies een titel van een beschikbaar album. 
Alleen de titels van dit album worden afge-
speeld.

 f Genre: 
Kies een titel van een album uit het genre of 
van het album van een bepaalde artiest. 
Alleen de titels van het album worden na 
elkaar afgespeeld.

 f Map: 
Kies een titel in de mapstructuur van de 
mediabron. Alleen de titels in dezelfde map 
worden afgespeeld.

 f Playlist: 
Kies een titel uit een playlist. Alleen de titels 
uit dezelfde playlist worden na elkaar afge-
speeld.

 f Audioboek: 
Kies een hoofdstuk van een audioboek. 
Alleen de resterende hoofdstukken van het 
audioboek worden afgespeeld.

Media afspelen
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 f Podcast: 
Kies een aflevering van een podcast. Alleen 
de resterende afleveringen van de podcast 
worden afgespeeld.

 f Video: 
Kies een aflevering van een video. Alleen de 
resterende afleveringen van de video worden 
afgespeeld.

7.5.2	 Titels	kiezen
 f Tik op de gewenste hoofdcategorie c.

De bijbehorende vermeldingen worden weerge-
geven.

Noot:
Om door de hoofdcategorieën te scrol-
len raakt u de tabbladrij aan en veegt u 
naar links of rechts.

 f Tik indien van toepassing op de gewenste 
subcategorie d.

Opmerkingen:
 f Om door de vermeldingen te scrol-
len raakt u het lijstvak aan en veegt 
u naar links of rechts.

 f Een subcategorie kan nog meer 
subcategorieën bevatten.

Om terug te keren naar een bovenlig-
gende categorie tikt u op Omhoog e.

 f Tik op de gewenste titel f.
De weergave begint.

Noot:
Om het desbetreffende mediascherm 
weer te geven tikt u op 	a.

7.5.3	 Browser	sluiten	zonder	een	
titel	te	kiezen

 f Tik op  a.
Het actuele mediascherm wordt weergegeven.

8	 Navigatie

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
het apparaat met een navigatiesysteem 
is uitgerust.
Als uw apparaat niet is uitgerust met een 
navigatiesysteem, kunt u de navigatie-
functie mogelijk later inbouwen (zie het 
gedeelte “Navigatiefunctie achteraf 
inbouwen” (pagina 55)). Neem hierover 
contact op met uw Suzuki-dealer.

Verkeersveiligheid
 f Het gebruik van het navigatiesys-
teem ontslaat de bestuurder niet 
van de plicht om zich correct te 
gedragen en alert te blijven. De 
geldende verkeersregels moeten te 
allen tijde worden nageleefd. Als 
een navigatieadvies tegen de ver-
keersregels ingaat, gaan de ver-
keersregels altijd voor.

 f De door het apparaat gegeven 
navigatie is mogelijk niet volledig 
juist. Zorg ervoor dat alle rijmanoeu-
vres legaal en veilig zijn, om onge-
vallen te voorkomen.

 f Sommige gebieden - eenrichtings-
verkeer, inritten en andere voetgan-
gerszones, waar voertuigen niet zijn 
toegestaan - staan misschien niet op 
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de kaart. Als een navigatieadvies 
tegen de verkeersregels ingaat, 
gaan de verkeersregels altijd voor.

Noot:
Dit navigatiesysteem berekent de 
huidige positie van het voertuig met 
behulp van satellietsignalen, diverse 
signalen van het voertuig, kaartgege-
vens etc. Afhankelijk van de satelliet-
condities, de wegconfiguratie, de 
toestand van het voertuig of andere 
omstandigheden wordt echter mogelijk 
geen accurate positie weergegeven.

8.1	 Navigatie	starten

Noot:
Zorg ervoor dat de SD-kaart met de 
kaartgegevens van het navigatiesys-
teem zich in de SD-kaartopening 3 
bevindt.
De navigatiefunctie is alleen beschik-
baar als de SD-kaart met de kaartgege-
vens geplaatst is.

Om de kaartweergave te openen:
 f tik op het vak Rijden in het hoofdmenu.

Om het menu Bestemmingen te openen:
 f tik op de direct-kiezentoets  in het hoofd-
menu.

8.2	 Bestemming	invoeren

8.2.1	 Menu	Bestemmingen	openen
 f Tik op de direct-kiezentoets  in het 
hoofdmenu.

Of:
 f Tik op  in de kaartweergave.

Het menu Bestemmingen wordt weergegeven:

Noot:
Als er een navigatiesessie actief is, 
wordt het menu Route van het menu 
Bestemmingen weergegeven. Lees 
voor nadere details hierover het 
gedeelte “Navigatie-instellingen in het 
menu Route” (pagina 46).

Onder de tab Nieuwe bestemming kunt u een 
nieuwe bestemming invoeren. 
Zie de gedeelten “Adres invoeren” (pagina 39) en 
“POI kiezen” (pagina 40).

Als u naar de tabs Recente bestemmingen of 
Favorieten gaat, kunt u een vorige bestemming 
of een opgeslagen favoriet als nieuwe bestem-
ming kiezen. 
Zie het gedeelte “Een van de vorige bestemmin-
gen of een als favoriet opgeslagen bestemming 
kiezen” (pagina 42).

8.2.2	 Adres	invoeren
 f Tik indien nodig in het menu Bestemmingen 
op de tab Nieuwe bestemming.

 f Tik op Nieuw adres.
Het menu Adresinvoer wordt weergegeven.

Voer de volgende adrescomponenten in deze 
volgorde in:
1. Land
2. Plaats/postcode
3. Straat
4. Kruispunt of huisnummer

Om een adrescomponent in te voeren:
 f tik op het relevante item.

Het toetsenbord wordt weergegeven:

Navigatie
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Noot:
Als de instelling “Blokkeer toetsenblok 
tijdens het rijden” geactiveerd is, hebt 
u alleen toegang tot het toetsenbord als 
het voertuig stilstaat. Lees voor nadere 
details hierover het gedeelte “Toetsen-
bordblokkering tijdens het rijden acti-
veren” (pagina 55).

 f Voer de relevante naam of het relevante 
nummer in.

Noot:
Tik indien nodig op ÆØÜ om speciale 
tekens op het toetsenbord weer te geven.

De eerste overeenkomst voor wat u hebt inge-
voerd, wordt boven het toetsenbord weergegeven.

 f Tik op  om de weergegeven overeenkomst 
te kiezen.

Of:
 f Voer de eerste tekens van de adrescompo-
nent in.

Het aantal overeenkomsten dat overeenkomt 
met de ingevoerde tekens, wordt weergegeven 
naast het symbool .

 f Tik op  om de lijst met overeenkomsten 
weer te geven.

 f Tik op de gewenste vermelding.
Het menu Adresinvoer wordt weergegeven.

 f Ga verder met de volgende adrescomponent.

Noot:
Zodra u het land en de plaats van uw 
bestemming hebt ingevoerd, kunt u de 
navigatie starten. U wordt dan automa-
tisch naar het stadscentrum geleid.

 f Tik op  om de navigatie te starten.

Noot:
Als het ingevoerde adres onduidelijk is, 
wordt een lijst met mogelijke bestem-
mingen weergegeven.

 f Tik op het gewenste item om de 
navigatie naar de bijbehorende 
bestemming te starten.

 f Tik op  voor een item om de 
details van de desbetreffende 
bestemming weer te geven voordat 
u de navigatie start (zie het gedeelte 
“Locatiedetails bekijken” 
(pagina 42)).

Of:
 f Tik op  om de details van de desbetref-
fende bestemming en een kaart van de omge-
ving weer te geven (zie het gedeelte “Locatie-
details bekijken” (pagina 42)).

Noot:
Als het ingevoerde adres onduidelijk is, 
wordt een lijst met mogelijke bestem-
mingen weergegeven. Tik op het 

gewenste item om de details voor de 
desbetreffende bestemming te bekij-
ken.

 f Tik op  om de navigatie te starten.

Het systeem berekent de route naar de gekozen 
bestemming.

Noot:
Als er al een navigatiesessie actief is, 
kunt u kiezen

 f of de huidige bestemming of even-
tueel de huidige tussenstop moet 
worden vervangen door de nieuwe 
bestemming (zie het gedeelte 
“Bestemming wijzigen terwijl de 
navigatie actief is” (pagina 44)), 
of

 f of de nieuwe bestemming als tus-
senstop aan de huidige route moet 
worden toegevoegd (zie het 
gedeelte “Tussenstop invoeren” 
(pagina 44)).

8.2.3	 POI	kiezen

Methodes om een POI te zoeken
Er zijn twee methodes om een POI te zoeken:

 f Methode 1: U kunt een POI zoeken die zich in 
een bepaalde plaats of postcodegebied 
bevindt.
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 f Methode 2: U kunt een POI zoeken die zich in 
de buurt van uw huidige positie bevindt.

Opmerkingen:
 f U kunt beide methodes gebruiken 
om een POI te zoeken die is opgesla-
gen in de kaartgegevens of in uw 
eigen POI’s.

 f Meer informatie over uw eigen POI’s 
vindt u in het gedeelte “Uw eigen 
POI’s” (pagina 52).

Volg de stappen van de gewenste methode zoals 
hieronder beschreven en lees verder het 
gedeelte “POI kiezen en navigatie starten” 
(pagina 41).

 f Methode 1: POI in een plaats of postcodege-
bied:

 f Tik in het menu Bestemmingen op de tab 
Nieuwe bestemming.

 f Tik op POI zoeken of Mijn POI’s zoeken.
Het menu Adresinvoer wordt weergegeven.

 f Voer een land en een plaats of postcode 
voor de POI in zoals beschreven in het 
gedeelte “Adres invoeren” (pagina 39).

 f Tik op POI zoeken.
De beschikbare POI's worden weergegeven.

 f Methode 2: POI in de buurt:
 f Tik in het menu Bestemmingen op de tab 
Nieuwe bestemming.

 f Tik op POI's dichtbij of Mijn POI’s dicht-
bij.

De beschikbare POI-categorieën worden 
weergegeven.

Noot:
Er worden maximaal dertig beschik-
bare POI's in een straal van 150 km 
rondom uw huidige positie weerge-
geven.

POI kiezen en navigatie starten
De beschikbare POI's zijn verdeeld in catego-
rieën zoals Auto’s en Noodgevallen.

 f Tik op de gewenste categorie.

Of:
 f Tik op Alle categorieën om alle beschikbare 
POI's weer te geven.

Opmerkingen:
 f Een categorie kan uit meerdere 
subcategorieën bestaan. De catego-
rie Auto’s is bijvoorbeeld verdeeld in 
subcategorieën als Tankstation en 
Werkplaats. Ga verder met kiezen 
van de gewenste subcategorieën tot 
de POI's worden weergegeven.

 f U kunt ook een zoekterm gebruiken 
om één of meer specifieke POI's te 
vinden. Hiervoor tikt u op Zoeken, 
voert u de gewenste zoekterm in en 

bevestigt u deze door op  te 
tikken.

 f Tik op de gewenste POI.
Er wordt informatie over de POI en een kaart van 
de omgeving weergegeven (zie het gedeelte 
“Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

 f Tik op  om de navigatie te starten.

Het systeem berekent de route naar de gekozen 
bestemming.

Noot:
Als er al een navigatiesessie actief is, 
kunt u kiezen

 f of de huidige bestemming of even-
tueel de huidige tussenstop moet 
worden vervangen door de nieuwe 
bestemming (zie het gedeelte 
“Bestemming wijzigen terwijl de 
navigatie actief is” (pagina 44)), 
of

 f of de nieuwe bestemming als tus-
senstop aan de huidige route moet 
worden toegevoegd (zie het 
gedeelte”Tussenstop invoeren” 
(pagina 44)).

8.2.4	 Coördinaten	invoeren
 f Tik indien nodig in het menu Bestemmingen 
op de tab Nieuwe bestemming.

 f Tik op Geo-coördinaten.
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Het menu Geo-coördinaten invoeren wordt 
weergegeven.

 f Voer de coördinaten in.

Opmerkingen:
 f U kunt kiezen in welke opmaak de 
coördinaten worden opgegeven (zie 
het gedeelte “Opmaak geocoördina-
ten kiezen” (pagina 55)).

 f Om de waarden van een coördinaat 
in te voeren tikt u eerst op het bijbe-
horende invoerveld. Voer dan de 
waarde in door op het desbetref-
fende cijfer op het numerieke toet-
senbord te drukken.

 f Als u coördinaten voor het zuidelijk 
of oostelijk halfrond wilt invoeren, 
tikt u op N of W.

 f Als u een verkeerd cijfer invoert, 
kunt u dit wissen door op  te 
tikken.

Tik op .
Er worden gegevens over de locatie en een kaart 
van de omgeving weergegeven (zie het gedeelte 
“Locatiedetails bekijken” (pagina 42)).

 f Tik op  om de navigatie te starten.

8.2.5	 Een	van	de	vorige	bestemmin-
gen	of	een	als	favoriet	opge-
slagen	bestemming	kiezen

 f Tik in het menu Bestemmingen op de tab 
Recente bestemmingen of de tab Favorie-
ten.

De beschikbare bestemmingen worden weerge-
geven.

Noot:
Onder de tab Favorieten vindt u uw 
Thuisadres bovenaan in de lijst. Om 
uw huisadres in te voeren en op te 
slaan leest u het gedeelte “Huisadres 
opslaan” (pagina 44).

 f Tik op de gewenste bestemming om de navi-
gatie te starten.

Opmerkingen:
 f Als het als favoriet opgeslagen adres 
onduidelijk is, wordt een lijst met 
mogelijke bestemmingen weergege-
ven. Tik op het gewenste item om de 
navigatie naar de bijbehorende 
bestemming te starten.

 f Tik op  voor een item om de 
details van de desbetreffende 
bestemming weer te geven voordat 
u de navigatie start (zie het gedeelte 
“Locatiedetails bekijken” 
(pagina 42)).

Het systeem berekent de route naar de gekozen 
bestemming.

Noot:
Als er al een navigatiesessie actief is, 
kunt u kiezen

 f of de huidige bestemming of even-
tueel de huidige tussenstop moet 
worden vervangen door de nieuwe 
bestemming (zie het gedeelte 
“Bestemming wijzigen terwijl de 
navigatie actief is” (pagina 44)), 
of

 f of de nieuwe bestemming als tus-
senstop aan de huidige route moet 
worden toegevoegd (zie het 
gedeelte”Tussenstop invoeren” 
(pagina 44)).

8.3	 Locatiedetails	bekijken
U kunt een informatiescherm voor de volgende 
locaties of bestemmingen weergeven:

 f POI's
 f Recente bestemmingen
 f Favorieten
 f Nieuwe bestemmingen
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8.3.1	 Onderdelen	van	het	scherm	
Locatiedetails

53 5452

59 58 5657 55

Op het informatiescherm vindt u de volgende 
informatie en bedieningselementen:
g Kaart van het gebied rond de locatie
h Schuifbalk
i Adresinformatie
j -toets: opgeslagen nummer bellen 

(alleen als er een nummer is opgeslagen)
k -toets: start navigatie
l -toets: opslaan als favoriet 

Als een locatie al een favoriet is:  
-toets: naam van de favoriet bewerken

m -toets: locatie wissen (alleen voor 
laatste bestemmingen, favorieten en 
tussenstops)

n -toets: alle locaties uit de lijst wissen 
(laatste bestemmingen, favorieten of 
tussenstops)

U kunt de afmetingen van de kaart g en het 
informatievlak i aanpassen:

 f Raak de schuifbalk h aan en veeg naar links 
of rechts.

8.3.2	 Opties	voor	het	scherm	
Locatiedetails

U beschikt hiernaast over de volgende opties 
(afhankelijk van het soort locatie):

 f U kunt een locatie opslaan in uw favorieten. 
Tik hiervoor op  l. Hierna hebt u de 
volgende opties:

 – Tik op Naam bewerken om de naam van 
de favoriet te bewerken voordat u deze 
opslaat.

 – Tik op Sla op met getoonde naam om de 
nieuwe favoriet op te slaan zonder de 
naam te bewerken.

 – Tik op Sla op als thuisadres om de favo-
riet als huisadres op te slaan (zie ook het 
gedeelte “Huisadres opslaan” 
(pagina 44)).

Opmerkingen:
 f Als u de bestemming een nieuwe 
naam wilt geven, kunt u deze invoe-
ren met het toetsenbord. Tik indien 
nodig op ÆØÜ om speciale tekens 
op het toetsenbord weer te geven. 

Tik op  om de bestemming onder 
de ingevoerde naam op te slaan.

 f Als u de favoriet als huisadres wilt 
opslaan en er al een huisadres is 
opgeslagen, wordt u gevraagd om 
het vervangen van het bestaande 
adres te bevestigen.

 f Als alle geheugenposities voor uw 
favorieten bezet zijn, verschijnt een 
overeenkomstig bericht en kunt u 
een bestaande favoriet vervangen.

 f Als de locatie al een favoriet is, kunt u deze 
en nieuwe naam geven. Hiervoor tikt u op  
l en bevestigt u dit door op  te tikken.

 f Voor sommige locaties is een telefoonnum-
mer opgeslagen. Tik op  j om dit num-
mer te bellen.

Noot:
Voor deze functie moet een mobiele 
telefoon op het apparaat zijn aangeslo-
ten.

 f Om de weergegeven locatie uit de lijst van 
eerder gebruikte bestemmingen, uw favorie-
ten of tussenstops te wissen tikt u op  m 
en bevestigt u dit door op  te tikken.

 f Om alle eerder gebruikte bestemmingen, 
favorieten of tussenstops en de eindbestem-
ming van een actieve navigatiesessie te wis-
sen tikt u op  n en bevestigt u dit door 
op  te tikken.
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Opmerkingen:
 f Als u een tussenstop wist, wordt de 
route opnieuw berekend en getoond 
in de kaartweergave.

 f Als u alle tussenstops en de eindbe-
stemming wist, wordt de navigatie-
sessie geannuleerd.

 f Om de navigatie vanuit het informatiescherm 
te starten tikt u op  k.

8.4	 Huisadres	opslaan
U kunt een huisadres opslaan. Dit huisadres 
verschijnt boven aan de lijst met uw favorieten 
(zie het gedeelte “Een van de vorige bestemmin-
gen of een als favoriet opgeslagen bestemming 
kiezen” (pagina 42)).

Noot:
Als er al een huisadres is opgeslagen, 
moet u dit eerst wissen voordat u een 
nieuw adres kunt opgeven. Open hier-
voor het gegevensscherm voor het 
huisadres.

 f Tik in het menu Bestemmingen op de tab 
Favorieten.

 f Tik op Thuisadres.
 f Tik op Huidige positie om de huidige positie 
als huisadres op te slaan.

Of:
 f Tik op Adresinvoer om een adres in te voe-
ren. 

 f Voer het adres in zoals beschreven in het 
gedeelte “Adres invoeren” (pagina 39).

 f Tik na het invoeren van het adres op Als 
huisadres instellen om het ingevoerde adres 
als huisadres in te stellen.

8.5	 Tussenstop	invoeren
Nadat u de navigatie naar een bestemming hebt 
gestart, kunt u maximaal vijf extra bestemmin-
gen als tussenstops invoeren.

Noot:
De volgorde waarin u extra tussenstops 
invoert, kan achteraf niet worden 
gewijzigd. Elke tussenstop die u toe-
voegt, wordt vóór de eindbestemming 
geplaatst. De laatst toegevoegde tus-
senstop wordt dus de laatst tussenstop 
op uw route. 

 f Voer de nieuwe bestemming in zoals beschre-
ven in het gedeelte “Bestemming invoeren” 
(pagina 39).

Zodra u op  tikt, verschijnt de mededeling 
Navigatie actief.

 f Tik op Toevoegen als routepunt.
De nieuwe bestemming wordt als tussenstop in 
de route opgenomen. Het systeem berekent de 
route naar de tussenstop.

8.6	 Bestemming	wijzigen	terwijl	de	
navigatie	actief	is

U kunt de bestemming of de tussenstop wijzigen 
terwijl de navigatie actief is.

 f Voer de nieuwe bestemming in zoals beschre-
ven in het gedeelte “Bestemming invoeren” 
(pagina 39).

Zodra u op  tikt, verschijnt de mededeling 
Navigatie is actief.

 f Tik op Bestemming vervangen of Toevoe-
gen als routepunt.

Het systeem berekent de route naar de nieuwe 
bestemming.
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8.7	 Kaartweergave	en	kaartopties

8.7.1	 Kaartweergave	openen
 f Tik op het vlak Rijden in het hoofdmenu.

Of:
 f Tik op  in het menu Bestemmingen.

8.7.2	 Kaartweergave	tijdens	een	
actieve	navigatiesessie

De actieve navigatiesessie wordt weergegeven 
in de kaartweergave. De rijadviezen worden in 
visuele vorm (zie hieronder) en als gesproken 
mededelingen gegeven.

64 65 696360 61 62 716766 7068

72737475

o -toets: schaal van de kaart verkleinen
p Wisselen tussen de routeoverzichtskaart 

en de kaart van de omgeving van het 
voertuig

q TMC-bericht
r Naam van deze weg
s Naam van de volgende weg  

(alleen bij naderen)
t Huidige kaartschaal
u Positie voertuig
v Rijstrookadvies
w Huidige route
x Kompas
y Afstand tot de volgende rijmanoeuvre, 

visuele rijadviezen (de rijmanoeuvre 
wordt symbolisch weergegeven zodra u 
deze nadert)

z -toets: Schaal van kaart vergroten
{ Tijd
| Afstand tot bestemming
! Geschatte aankomsttijd
" Geschatte tijd tot bestemming

8.7.3	 Huidige	navigatiemededeling	
herhalen

 f Tik tijdens actieve navigatie op het rijma-
noeuvresymbool in de kaartweergave y.

8.7.4	 Schaal	van	de	kaart	wijzigen
Om de schaal van de kaart in kaartweergave te 
verkleinen of te vergroten:

 f tik op  o of  z.

Noot:
Als de automatische zoomfunctie 
geactiveerd is (zie het 
gedeelte”Automatisch zoomen active-
ren” (pagina 49)) en u de kaart-
schaal handmatig verandert, wordt de 
automatische zoomfunctie circa 30 
seconden onderbroken.

8.7.5	 Kaartweergavesoort	wijzigen
U kunt kiezen of

 f de kaart georiënteerd is op het noorden (in 
dit geval verschijnt het noorden altijd boven 
in de kaartweergave),

 f de kaart altijd georiënteerd is in uw rijrichting 
(in dit geval verschijnt het gebied vóór het 
voertuig altijd boven in de kaartweergave),

en of
 f de 2D-kaart wordt getoond of
 f de 3D-kaart wordt getoond.

 f Tik in de kaartweergave op het kompas x 
om te wisselen  tussen deze weergaven:

 – 3D-kaart, georiënteerd op de rijrichting
 – 2D-kaart, georiënteerd op het noorden
 – 2D-kaart, georiënteerd op de rijrichting

Opmerkingen:
 f U kunt de kaartoriëntatie ook wijzi-
gen in de navigatie- en kaartinstel-
lingen (zie het gedeelte “Kaartoriën-
tatie kiezen” (pagina 48)).
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 f U kunt de 3D-kaartweergave ook 
activeren in de navigatie- en kaartin-
stellingen (zie het gedeelte 
“3D-kaartweergave - aan/uit” 
(pagina 49)).

8.7.6	 TMC-berichten	weergeven
 f Tik in de kaartweergave op het TMC-symbool 
q.

Er wordt een lijst met de actuele TMC-berichten 
weergegeven.

Noot:
Wanneer de navigatie actief is, hebt u 
de volgende opties:

 f Tik op Op route om alleen berichten 
weer te geven die uw huidige route 
betreffen.

 f Tik op Alles om alle actuele berich-
ten weer te geven.

 f Tik op een bericht om details over dit bericht 
weer te geven.

8.7.7	 Weergegeven	kaartgedeelte	
wijzigen

Tijdens actieve navigatie kunt u kiezen of
 f de kaart de gehele route weergeeft, of
 f de kaart de omgeving van het voertuig weer-
geeft.

 f Tik in de kaartweergave op toets p om te 
wisselen tussen de weergavesoorten.

8.7.8	 Bestemming	of	tussenstop	
kiezen	op	de	kaart

U kunt een locatie kiezen die als bestemming of 
tussenstop op de kaart wordt getoond.

 f Tik lang op de locatie op de kaart.
Als er een navigatiesessie actief is, kunt u

 f de huidige bestemming vervangen,
 f de locatie instellen als tussenstop.

Hiervoor
 f tikt u op Bestemming vervangen of Toevoe-
gen als routepunt.

Als er geen navigatiesessie actief is, kunt u de 
locatie als bestemming instellen.

 f Tik op Instellen als bestemming.

Het systeem berekent de route naar de nieuwe 
bestemming.

8.7.9	 Details	van	een	locatie	bekij-
ken	op	de	kaart

 f Tik op de locatie op de kaart.
 f Tik op Details.

Het informatiescherm van de locatie wordt 
weergegeven (zie het gedeelte “Locatiedetails 
bekijken” (pagina 42)).

8.7.10	POI	kiezen	op	de	kaart
U kunt een POI op de kaart kiezen, of POI's dicht 
bij een locatie op de kaart zoeken. Daarna kunt u 
de details van een POI weergeven en deze des-
gewenst als uw bestemming instellen.

Om details van een specifieke POI te bekijken:
 f tik op het symbool van de POI op de kaart.

Het informatiescherm van de locatie wordt 
weergegeven (zie het gedeelte “Locatiedetails 
bekijken” (pagina 42)).

Noot:
Als u op een punt op de kaart tikt waar 
meerdere symbolen elkaar overlappen, 
wordt een lijst van de desbetreffende 
POI's weergegeven. Kies de gewenste 
POI uit de lijst.

Om een POI in de buurt van een locatie op de 
kaart te zoeken:

 f tik op de locatie op de kaart.
 f Tik op POI's dichtbij.

De beschikbare POI-categorieën worden weer-
gegeven. Lees verder het gedeelte “POI kiezen 
en navigatie starten” (pagina 41).

8.8	 Navigatie-instellingen	in	het	
menu	Route

8.8.1	 Menu	Route	openen

Noot:
Het menu Route is alleen beschikbaar 
als er een navigatiesessie actief is.

 f Tik op  in het hoofdmenu.
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of:
 f Tik op  in de kaartweergave.

of:
 f Tik op de tab Route in het menu Bestemmin-
gen.

Het menu Route wordt weergegeven:

Zie voor de beschikbare instellingen en opties 
de volgende gedeelten.

Noot:
Tik in het menu Bestemmingen op  
om terug te keren naar de kaartweer-
gave.

8.8.2	 Navigatie	annuleren
 f Tik in het menu Route op Navigatie stoppen.

De actieve navigatiesessie wordt geannuleerd 
en de kaart van de omgeving van het voertuig 
wordt weergegeven.

8.8.3	 Geluid	van	de	navigatie-
berichten	dempen

 f Tik in het menu Route op Navigatie gedempt 
of Dempen uit om het dempen te activeren 
of te annuleren.

8.8.4	 Bestemmingsinformatie	weer-
geven

 f Tik in het menu Route op Bestemmingsin-
formatie.

Het informatiescherm van uw bestemming 
wordt weergegeven (zie het gedeelte “Locatie-
details bekijken” (pagina 42)).

 f Tik op  om terug te keren naar het menu 
Bestemmingen.

8.8.5	 Routelijst	weergeven
 f Tik in het menu Route op Routelijst.

De delen van de route die u nog te gaan hebt, 
worden weergegeven.

 f Tik op  om terug te keren naar het menu 
Bestemmingen.

8.8.6	 Lijst	van	tussenstops	weerge-
ven

 f Tik in het menu Route op Tussenstops.
De tussenstops en de bestemming van de 
actieve navigatiesessie worden weergegeven.

 f Tik op een item om de details voor de desbe-
treffende tussenstop / bestemming weer te 
geven (zie het gedeelte “Locatiedetails bekij-
ken” (pagina 42)). 

8.8.7	 POI	op	de	route	of	dicht	bij	
de	bestemming	zoeken

Tijdens een actieve navigatiesessie kunt u een 
POI op uw route of dicht bij uw bestemming als 
bestemming kiezen.

Noot:
Als uw huidige route direct naar de 
eindbestemming leidt, kunt u de 
nieuwe POI toevoegen als tussenstop 
of de eindbestemming vervangen door 
de nieuwe POI.
Als uw huidige route al via een tussen-
stop naar de eindbestemming leidt, 
kunt u de tussenstop of de eindbe-
stemming vervangen door de nieuwe 
POI.

 f Tik in het menu Route op POI's op bestem-
ming of POI’s langs route.

De beschikbare POI-categorieën worden weer-
gegeven. Lees verder het gedeelte “POI kiezen 
en navigatie starten” (pagina 41).

8.8.8	 Routedelen	blokkeren
U kunt nog te volgen routedelen blokkeren en 
daarmee uitsluiten van de route. Het navigatie-
systeem berekent automatisch een geschikte 
alternatieve route.
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Te blokkeren routedelen kiezen
 f Tik in het menu Route op Routelijst blokke-
ren.

De delen van de route die u nog te gaan hebt, 
worden weergegeven.

Noot:
U kunt een afzonderlijk routedeel of 
diverse opeenvolgende routedelen 
blokkeren.

 f Tik op het gewenste routedeel.

Of:
Als u meerdere routedelen wilt blokkeren:

 f Tik op het eerste routedeel dat u wilt blokke-
ren.

 f Tik op het laatste routedeel dat u wilt blokke-
ren.

Alle routedelen tussen de twee gekozen delen 
worden geblokkeerd.

 f Tik op Route opnieuw berekenen.
De route wordt opnieuw berekend en weergege-
ven in de kaartweergave. 

Noot:
Tik op  om deze handeling te annu-
leren. U keert terug naar het menu 
Bestemmingen.

Geblokkeerde routedelen deblokkeren
U kunt routedelen die u eerder hebt geblok-
keerd, deblokkeren.

 f Tik in het menu Route op Routelijst deblok-
keren.

De route wordt opnieuw berekend en weergege-
ven in de kaartweergave. 

8.9	 Navigatie-	en	kaartinstellingen	
vastleggen

Met de navigatie- en kaartinstellingen kunt u 
navigatie- en kaartweergaveopties vastleggen.

8.9.1	 Navigatie-	en	kaartinstellin-
gen	openen

 f Tik bij navigatiebedrijf op  6.

 f Tik op Instellingen navigatie en kaart.

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.2	 POI's	op	de	kaart	weergeven

 f Tik op POI aangeven op kaart .
 f Tik op de gewenste categorieën.

De kaart toont POI's uit de categorieën waarvan 
het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.3	 Kaartoriëntatie	kiezen

Navigatie

BA_Suzuki_SLN_EU_nl.indd   48 31.03.15   21:10



nl | 49

nl

 f Tik op Kaartoriëntatie.

 f Tik op het desbetreffende item:
 f In rijrichting: 
Kaart georiënterd op uw rijrichting

 f Noorden boven: 
Kaart georiënteerd op het noorden

Opmerkingen:
 f U kunt de kaartoriëntatie ook wijzi-
gen in de kaartweergave (zie het 
gedeelte “Kaartweergavesoort 
wijzigen” (pagina 45)).

 f Als de optie Noorden boven gekozen 
is, is de 3D-kaartweergave niet 
beschikbaar. 

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.4	 3D-kaartweergave	-	aan/uit
In plaats van het normale aanzicht van bovenaf 
toont de 3D-kaart een perspectief.

 f Tik op 3D-kaart.
De 3D-kaartweergave is geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.

Opmerkingen:
 f U kunt de 3D-weergave ook active-
ren in de kaartweergave (zie het 
gedeelte “Kaartweergavesoort 
wijzigen” (pagina 45)).

 f Als de 3D-kaartweergave actief is, is 
de optie Noorden boven niet 
beschikbaar. 

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.5	 Automatisch	zoomen	
activeren

Wanneer automatisch zoomen geactiveerd is, 
past het navigatiesysteem de schaal van de 
kaart automatisch aan de routecondities aan (de 
kaart wordt bv. ingezoomd in stadsgebieden, bij 
het naderen van een kruispunt of een op handen 
zijnde rijmanoeuvre, en ingezoomd op lange 
stukken snelweg).

 f Tik op Autozoom.
De automatische zoomfunctie is geactiveerd als 
het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.6	 Rijstrookadvies	-	aan/uit
Als het rijstrookadvies geactiveerd is, geeft het 
systeem op wegen met meerdere rijstroken de 
juiste rijstrook aan.
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 f Tik op Rijstrookgeleiding.
Het weergeven van rijstrookadviezen v is 
geactiveerd als het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.7	 Gesproken	rijadviezen	-	aan/
uit

U kunt de gesproken rijadviezen van het sys-
teem in- en uitschakelen.

 f Tik op Spraakgeleiding.
De gesproken rijadviezen zijn geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.8	 Visuele	rijadviezen	in	andere	
bedrijfssoorten	-	aan/uit

U kunt ervoor kiezen om visuele rijinstructies 
niet alleen in de kaartweergave y te tonen, 
maar ook in andere bedrijfssoorten, zoals het 
afspelen van media. Dit betekent dat u tijdens 
een actieve navigatiesessie kunt wisselen naar 
het display van een andere bedrijfssoort zonder 
dat u visuele rijadviezen mist.

Als u een rijmanoeuvre nadert, toont het display 
het symbool van de manoeuvre, de afstand tot 
de manoeuvre en de naam van de volgende weg.

 f Tik op Toon rijadviezen.
Het weergeven van visuele rijadviezen in andere 
bedrijfssoorten is geactiveerd als het vakje is 
aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.9.9	 Akoestische	verkeersinforma-
tie

U kunt mededelingen over de verkeerssituatie 
vóór u activeren/deactiveren:

 f Als er een navigatiesessie actief is: de mede-
delingen zijn gericht op de berekende route.

 f Als er geen navigatiesessie actief is: de 
mededelingen zijn gericht op het gebied dat 
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u waarschijnlijk passeert gezien uw vorige 
route. 

 f Tik op Akoestische verkeersinformatie.
De akoestische verkeersinformatie is geacti-
veerd als het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.10	Aangepaste	routeopties	
opgeven

U kunt aangepaste routeopties gebruiken om uw 
wensen voor de keuze van de route te bepalen. 
Bij het berekenen van de route houdt het sys-
teem rekening met deze wensen.

8.10.1	Routeopties	openen
 f Tik bij navigatiebedrijf op  6.

 f Tik op Routeopties.

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.10.2	Basistype	van	de	route	
kiezen

U kunt het basistype van de route instellen.

 f Tik op Routetype.

 f Tik op de relevante optie:
 f Snelst: 
De reistijd wordt geminimaliseerd.

 f Optimaal: 
Geoptimaliseerde combinatie van kortste 
en snelste route.

 f Kortst: 
De afstand wordt geminimaliseerd.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.10.3	Dynamische	navigatie	met	
TMC	activeren

Noot:
Als TMC niet wordt ondersteund in uw 
ontvangstgebied of door de actuele 
zender, kunt u geen gebruik maken van 
deze functies.

Navigatie

BA_Suzuki_SLN_EU_nl.indd   51 31.03.15   21:10



52 | nl

Als de dynamische navigatie geactiveerd is, 
houdt het systeem rekening met de nieuwste 
verkeersinformatie en berekent het de route 
tijdens de navigatie mogelijk opnieuw.

 f Tik op Dynamische navigatie.
De dynamische navigatie is geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.10.4	Bepaalde	soorten	weg	en	
transport	mijden

U kunt kiezen welke soorten weg en transport u 
bij de routeberekening eventueel wilt mijden:

 f Snelwegen
 f Tolwegen
 f Veerboten
 f Trein
 f Onverharde wegen

 f Seizoensgebonden wegen
 f Beperkt toegankelijke wegen

 f Tik op de relevante optie.
Het bijbehorende soort weg of transport wordt 
gemeden als het vakje is aangevinkt.

Noot:
In sommige gevallen gebruikt het navi-
gatiesysteem een weg- of transport-
type dat gemeden moet worden, zodat 
u uw bestemming kunt bereiken.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.11	Informatie	over	uw	huidige	
positie	weergeven

 f Tik bij navigatiebedrijf op  6.

 f Tik op Positie- en GPS-informatie.
Een kaart van het gebied rondom uw positie en 
de volgende informatie worden weergegeven:

 f Huidige weg
 f Huidige plaats
 f Lengtegraad
 f Breedtegraad
 f Hoogte
 f GPS-informatie 

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.12	Uw	eigen	POI's
Naast de in de navigatiegegevens opgeslagen 
POI's kunt u ook uw eigen POI's en POI-waar-
schuwingen op het apparaat opslaan.
POI-waarschuwingen kunnen bijvoorbeeld de 
locatie van scherpe bochten bevatten.
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8.12.1	Bestandsopmaak
Het bestand dat uw eigen POI's bevat, moet 
voldoen aan de WGS84-norm.
Het vereiste bestandformaat is .csv.

Elke regel van het bestand kan één POI beschrij-
ven met de volgende informatie:

 f Lengtegraad
 f Breedtegraad
 f Naam
 f Adres (optioneel)
 f Telefoonnummer (optioneel)

Een regel van het bestand kan er als volgt uit-
zien:
77.61,12.92,Park,Bangalore City,00917829

Opmerkingen:
 f Zorg ervoor dat de informatieonder-
delen nergens komma's bevatten. In 
het bestand worden komma's uitslui-
tend gebruikt om de verschillende 
informatie-onderdelen van elkaar te 
scheiden.

 f Coördinaten op het zuidelijk en 
westelijk halfrond moeten door 
negatieve waarden worden aange-
geven.

De naam van het .csv-bestand geeft de naam van 
de POI-categorie weer. Bij het aanmaken van een 
.csv-bestand dient u uitsluitend POI's in te voeren 

die tot dezelfde categorie behoren, en de naam 
van de categorie als bestandsnaam te gebruiken.
Als u een overeenkomstige mapstructuur cre-
eert, kunt u tot vier extra niveaus van catego-
rieën en subcategorieën aanmaken. De naam 
van een map wordt herkend als de naam van de 
bijbehorende categorie of subcategorie.

Opmerkingen:
 f Het .csv-bestand of de hoogste map 
die de hoogste categorie vertegen-
woordigt, moet worden opgeslagen 
in de map 'myPOIs'. Plaats deze 
map in de hoogste directory van een 
USB-opslagmedium.

 f Een .csv-bestand met POI-waar-
schuwingen moet worden opgesla-
gen in de map 'myPOIs' of een van 
de onderliggende mappen. De naam 
van dit bestand met beginnen met 
'myPOIWarnings_' en eindigen met 
'.csv' (voorbeeld: 'myPOIWarnings_
Curves.csv'). Anders kunnen de 
POI-waarschuwingen niet worden 
weergegeven.

8.12.2	Uw	eigen	POI's	uploaden	op	
het	apparaat

Noot:
Wanneer u een nieuw bestand uploadt, 
worden uw eigen POI's die al op het 
apparaat zijn opgeslagen, verwijderd.

 f Schakel over op de navigatiemodus.
 f Sluit de USB-stick met het bestand aan op 
het apparaat.

Het apparaat herkent het bestand automatisch.
 f Tik op Downloaden om te bevestigen dat u 
het bestand wilt laden.

De voortgang en voltooiing van het laadproces 
worden aangegeven.

 f Bevestig door op  te tikken.

8.12.3	POI-waarschuwingen	weerge-
ven	tijdens	de	reis	-	aan/uit

Als het weergeven van POI-waarschuwingen 
geactiveerd is, geeft het systeem een waarschu-
wing als u de locatie van een POI-waarschuwing 
nadert.

Veiligheidsaanwijzing
De op het apparaat opgeslagen POI-
waarschuwingen kunnen onvolledig of 
verouderd zijn.
Zorg er daarom voor dat u altijd de 
actuele verkeerssituatie en de gel-
dende verkeersregels in acht neemt.
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 f Tik bij navigatiebedrijf op  6.

 f Tik op Mijn POI's.

 f Tik op POI-waarschuwing.

 f Tik op de relevante optie:
 f Aan: 
Het systeem geeft de POI-waarschuwing 
door een symbool te tonen.

 f Aan en pieptoon: 
Het systeem geeft de POI-waarschuwing 
door een symbool en een pieptoon weer 
te geven.

 f Uit: 
Er wordt geen POI-waarschuwing gege-
ven. 

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.12.4	Uw	eigen	POI's	van	het	appa-
raat	verwijderen

 f Tik bij navigatiebedrijf op  6.

 f Tik op Mijn POI's.

 f Tik op Mijn POI's wissen en bevestig door 
op  te tikken.

 f Tik op  .

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.
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8.13	Toetsenbordblokkering	tijdens	
het	rijden	activeren

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar in 
bepaalde regio's.

U kunt instellen of het toetsenbord tijdens het 
rijden uitgeschakeld moet zijn voor het invoeren 
van bestemmingen. Als de toetsenbordvergren-
deling geactiveerd is, kunt u het toetsenbord 
alleen gebruiken als het voertuig stilstaat.

 f Tik bij navigatiebedrijf op  6.

 f Tik op Blokkeer toetsenblok tijdens het 
rijden.

De toetsenbordblokkering is geactiveerd als het 
vakje is aangevinkt.

Noot:
Tik op  6 om het scherm Opties te 
sluiten.

8.14	Opmaak	geocoördinaten	kiezen
U kunt de opmaak instellen waarin de geocoör-
dinaten worden opgegeven.

 f Tik in de navigatiemodus op   6.
 f Tik op Formaat coördinaten.
 f Tik op de relevante optie:

 f DG: Decimaal graden 
 f GM: Graden en minuten
 f GMS: Graden, minuten en seconden

Noot:
Tik op   6 om het optiedisplay te 
sluiten.

8.15	Kaartgegevens	bijwerken

Noot:
Zie voor informatie over updates van 
de kaartgegevens de Suzuki-website.

U kunt de kaart bijwerken door de nieuwe kaart-
gegevens van een SD-kaart op het apparaat te 
downloaden.

Noot:
Lees voor informatie over de omgang 
met SD-kaarten het gedeelte “Externe 
apparaten en opslagmedia aansluiten / 
plaatsen” (pagina 22).

 f Steek de SD-kaart met de kaartgegevens in 
SD-kaartopening 3.

De compatibiliteit van de kaartgegevens wordt 
gecontroleerd en bevestigd.

 f Tik op Doorgaan.

Noot:
Als de kaartgegevens niet compatibel 
zijn of u de handeling wilt annuleren, 
tikt u op Annuleren.

De kaartgegevens worden geüpload naar het 
apparaat. Daarna start het apparaat opnieuw 
op.

Opmerkingen:
 f Verwijder de SD-kaart niet uit het 
apparaat. Als de SD-kaart met de 
kaartgegevens van het navigatiesys-
teem verwijderd is, kunt u de navi-
gatiefunctie niet gebruiken.

 f Als de kaartgegevens niet met suc-
ces geladen zijn, neem dan contact 
op met uw Suzuki-dealer.

8.16	Navigatiefunctie	achteraf	inbou-
wen

Als het apparaat oorspronkelijk niet met de 
navigatie is uitgerust, kan deze mogelijk achteraf 
worden ingebouwd. Neem hierover contact op 
met uw Suzuki-dealer.
De navigatiesoftware voor uw apparaat wordt 
meegeleverd op een SD-kaart. Volg de onder-
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staande aanwijzingen voor het installeren van de 
navigatiesoftware.

Noot:
Lees voor meer informatie over de 
omgang met SD-kaarten het gedeelte 
“Externe apparaten en opslagmedia 
aansluiten / plaatsen” (pagina 22).

 f Steek de SD-kaart met de navigatiesoftware 
in SD-kaartopening 3.

De compatibiliteit van de navigatiesoftware 
wordt gecontroleerd en bevestigd.

 f Tik op Doorgaan.

Noot:
Als de navigatiesoftware niet compati-
bel is of u de handeling wilt annuleren, 
tikt u op Annuleren.

De navigatiesoftware wordt geüpload naar het 
apparaat. Daarna start het apparaat opnieuw 
op.

Noot:
Als de navigatiesoftware niet met 
succes is geüpload, start het apparaat 
op zonder de navigatiefunctie. Probeer 
het in dit geval opnieuw. Neem contact 
op met uw Suzuki-dealer als het pro-
bleem zich blijft voordoen.

9	 Telefoon

Verkeersveiligheid
Het gebruik van de handsfree-functie 
tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn 
omdat uw aandacht tijdens het bellen 
wordt afgeleid.

Belangrijke	opmerking:
Houd u aan de regels in gebieden waar 
mogelijk interferentie van de telefoon 
of een gevaarlijke situatie kan optre-
den.

Opmerkingen:
 f Om een mobiele telefoon aan te 
sluiten via Bluetooth®, zie het 
gedeelte “Externe apparaten en 
opslagmedia aansluiten / plaatsen” 
(pagina 22).

 f Uw mobiele telefoon ondersteunt 
mogelijk niet alle handsfree-tele-
foonopties die het apparaat biedt.

9.1	 Telefoonbedrijf	starten

9.1.1	 Telefoonmenu	openen
Om het telefoonmenu te openen:

 f tik op het vak Bellen in het hoofdmenu.
Het telefoonmenu wordt weergegeven:

Opmerkingen:
 f Als uw mobiele telefoon dit aan-
biedt, toont de lijs Gesprekken het 
nummer of de contactnaam van de 
beller.

 f Als er geen mobiele telefoon is 
aangesloten, wordt het menu Blu-
etooth-apparaat kiezen weergege-
ven. Voor meer informatie over het 
menu Bluetooth-apparaat kiezen zie 
het gedeelte “Menu Bluetooth-appa-
raat kiezen openen” (pagina 25).

De telefoonstatus wordt bovenaan weergege-
ven, naast de naam van de aangesloten telefoon:
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 f  : ontvangst (signaalsterkte)
 f  : roaming (als u zich in een roaming-
gebied bevindt)

 f  : batterijstatus (als de batterij minder dan 
10% geladen is)

 f  : er is geen Bluetooth®-verbinding (als de 
Bluetooth®-koppeling onderbroken is)

Onder de tab Gesprekken wordt de lijst met 
gesprekken weergegeven:

 f : binnenkomende gesprekken
 f : uitgaande gesprekken
 f : gemiste gesprekken

Voor elk gesprek wordt de tijd of datum weerge-
geven.
Bij gemiste gesprekken wordt het aantal verbin-
dingspogingen weergegeven vóór de tijd/datum.
Voor meer informatie over het menu Gesprekken 
zie het gedeelte “Vermelding in de gesprekken-
lijst bellen” (pagina 58).

Als u naar de tab Contacten gaat, kunt u het 
nummer van een opgeslagen contact bellen. 
Zie het gedeelte “Contact uit het telefoonboek 
bellen” (pagina 57).

Als u naar de tab Bellen gaat, kunt u een num-
mer bellen. 
Zie het gedeelte “Nummer kiezen” 
(pagina 57).

9.2	 Gesprek	aannemen/weigeren
Dit bericht verschijnt wanneer u een binnenko-
mend gesprek ontvangt:

9.2.1	 Gesprek	aannemen
 f Tik op  .

9.2.2	 Gesprek	weigeren
 f Tik op  .

9.3	 Tijdens	het	huidige	gesprek

9.3.1	 Gesprek	beëindigen
 f Tik op  .

9.3.2	 Geluid	van	het	gesprek	
dempen

 f Tik op  .

9.3.3	 Gesprek	overschakelen	naar	
de	mobiele	telefoon

 f Tik op  .

9.4	 Nummer	kiezen
 f Tik indien nodig in het telefoonmenu op de 
tab Toetsenblok.

 f Voer het nummer in.
 f Tik op  om het ingevoerde nummer te 
bellen.

Of:
 f Voer de eerste cijfers van het nummer in.

Het aantal overeenkomsten met de ingevoerde 
cijfers wordt weergegeven naast het symbool 

.
 f Tik op  om de nummers van uw contacten 
weer te geven die overeenkomen met de 
ingevoerde cijfers.

 f Tik op het gewenste nummer.
Het gekozen nummer wordt gebeld.

9.5	 Contact	uit	het	telefoonboek	
bellen

 f Tik indien nodig in het telefoonmenu op de 
tab Contacten.

 f Tik op het gewenste contact.
Als een voorkeursnummer of slechts één num-
mer voor het contact is opgeslagen, wordt dat 
nummer gebeld.

Noot:
Als u niet het voorkeursnummer van 
een contact wilt bellen: 
Tik op  om alle nummers voor het 
contact weer te geven.
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Als er meerdere nummers van gelijke prioriteit 
voor het nummer zijn opgeslagen, worden al 
deze nummers weergegeven.

 f Tik op het gewenste nummer.
Het nummer wordt gebeld.

9.6	 Vermelding	in	de	gesprekken-
lijst	bellen

In de gesprekkenlijst zijn de gebelde nummers 
en de nummers van ontvangen gesprekken 
opgeslagen.

Noot:
Er worden maximaal zestig items opge-
slagen in de gesprekkenlijst.

 f Tik indien nodig in het telefoonmenu op de 
tab Gesprekken.

 f Tik op het gewenste nummer.
Het nummer wordt gebeld.

9.6.1	 Toonkiesfunctie	(DTMF)
Tijdens een lopend gesprek kunt u DTMF-tonen 
genereren:

 f Tik op  .
 f Voer een nummer in.

9.7	 Tweede	gesprek
Als u tijdens uw huidige gesprek een ander 
gesprek aanneemt, kunt u twee gesprekken 
tegelijk beheren.

9.7.1	 Tweede	inkomend	gesprek
Als u tijdens uw huidige gesprek een tweede 
gesprek ontvangt, verschijnt het volgende 
bericht:

 f Tik op  om het tweede gesprek aan te 
nemen.

Opmerkingen:
 f Tik op  om het tweede gesprek 
te weigeren.

 f Als u het tweede gesprek aanneemt, 
wordt uw huidige gesprek automa-
tisch onderbroken en de verbinding 
in de wacht gezet.

9.7.2	 Wisselen	tussen	twee	
gesprekken

Als er twee gelijktijdige gesprekken zijn, ver-
schijnt het volgende scherm:

Om tussen de twee gesprekken te wisselen:
 f tik op  .

Om het huidige actieve gesprek te beëindigen:
 f tik op  .

Het gesprek dat in de wacht staat, wordt auto-
matisch geactiveerd.

Noot:
Ook als de persoon die u belt, het 
actieve gesprek beëindigt, wordt het 
gesprek dat in de wacht staat, automa-
tisch geactiveerd.
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9.8	 SMS-tekstberichten

9.8.1	 Binnenkomend	SMS-bericht	
lezen

Noot:
U kunt de weergave van binnenko-
mende SMS-berichten in- of uitschake-
len. Lees voor nadere informatie hier-
over het volgende gedeelte.

Het volgende bericht verschijnt als er een SMS-
bericht binnenkomt:

Om het SMS-bericht weer te geven:
 f tik op  .

Het bericht wordt weergegeven.
Om het SMS-bericht te sluiten:

 f tik op  .

Opmerkingen:
 f Desgewenst kan het systeem het 
bericht hardop voorlezen. Tik hier-

voor op . Houd er rekening mee 
dat deze functie niet in alle systeem-
talen beschikbaar is.

 f Tik op  om de afzender van het 
bericht te bellen.

9.8.2	 Binnenkomend	SMS-bericht	
weergeven	-	aan/uit

 f Tik bij telefoonbedrijf op  6.

 f Tik op Toon binnenkomende SMS.
Het weergeven van binnenkomende SMS-
berichten is geactiveerd als het vakje is aange-
vinkt.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

9.9	 Spraakbediening	van	de	aange-
sloten	mobiele	telefoon	activeren

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
de aangesloten telefoon spraakbedie-
ning ondersteunt.

 f Tik lang op  5.
Het spraakherkenningsscherm wordt weergege-
ven:

Om de actieve spraakbedieningssessie te beëin-
digen:

 f tik op  .

Om een nieuwe spraakbedieningssessie te 
activeren:

 f tik op  . 

Om de spraakbediening te verlaten:
 f tik op  .
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9.10	Overige	instellingen

9.10.1	Beltoon	van	de	mobiele	
telefoon

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
de aangesloten telefoon deze onder-
steunt.

Voor binnenkomende gesprekken kunt u ook de 
beltoon van uw mobiele telefoon gebruiken.

 f Tik in de telefoonmodus op  6.

 f Tik op Gebruik beltoon telefoon.
De beltoon van uw mobiele telefoon wordt 
gebruikt als het vakje is aangevinkt.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

9.10.2	Volgorde	telefoonboek
U kunt de volgorde kiezen waarin de vermeldin-
gen in het telefoonboek worden weergegeven.

 f Tik bij telefoonbedrijf op  6.

De telefooninstellingen worden weergegeven.

 f Tik op Sorteervolgorde.
 f Tik op de gewenste optie: Voornaam of 
Achternaam.

 f Tik op  6 om het menu te sluiten.

10	Smartphone-
integratie

U kunt een smartphone met het apparaat ver-
binden via MirrorLink™.

Verkeersveiligheid
Het gebruik van smartphone-applica-
ties tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn 
omdat uw aandacht wordt afgeleid. 
Parkeer uw auto voordat u smart-
phone-applicaties gebruikt. 

Opmerkingen:
 f Informatie over welke smartphones 
het apparaat ondersteunt, vindt u 
op de Suzuki-website.

 f Voor het aansluiten van een smart-
phone via smartphone-integratie, 
zie het gedeelte “Smartphone ver-
binden via smartphone-integratie” 
(pagina 27).

 f De fabrikanten van smartphones 
zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
en functies van smartphone-appli-
caties. Het apparaat biedt louter de 
mogelijkheid om deze applicaties 
weer te geven en te bedienen.

 f Lees voor informatie over het 
gebruik van smartphone-applicaties 

Telefoon | Smartphone-integratie 
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op uw smartphone de gebruiksaan-
wijzing van uw smartphone.

 f Om veiligheidsredenen kunt u 
bepaalde smartphone-applicaties 
uitsluitend openen als het voertuig 
stilstaat.

Opmerkingen	over	
MirrorLink™-functies:

 f Telefoonfuncties: 
Als de aangesloten smartphone niet 
ook via Bluetooth ®is aangesloten, 
kunt u het apparaat niet als carkit 
gebruiken. In dit geval vindt de 
audio-input en -output plaats via de 
luidspreker en microfoon van uw 
smartphone.

 f Audio-output:
 – De audio-output van de aange-

sloten smartphone (zoals mede-
delingen van de navigatie-app) 
wordt gemengd met de lopende 
audio-output van het apparaat 
(zoals weergegeven media).

 – Wanneer de telefoon via Mirror-
Link™ is aangesloten, is de optie 
Bluetooth®-audiospeler mogelijk 
niet beschikbaar; gebruik in 
plaats hiervan de MirrorLink™-
audiospeler.

10.1	Smartphone-scherm	oproepen
 f Tik op het vlak Verbinden in het hoofdmenu.

De gebruikersinterface van uw smartphone 
wordt weergegeven.

Noot:
Bepaalde soorten smartphones bieden 
mogelijk diverse compatibele applica-
ties. Lees voor nadere informatie hier-
over het volgende gedeelte.

10.2	Specifieke	applicatie	op	een	
smartphone	kiezen

Bepaalde soorten smartphones bieden mogelijk 
diverse compatibele applicaties.
Om een applicatie te kiezen:

 f tik op  in het hoofdmenu.
De lijst van compatibele applicaties wordt weer-
gegeven.

 f Tik op de gewenste applicatie.
De gebruikersinterface van de gekozen applica-
tie wordt weergegeven.

11	Achteruitrijcamera

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
het voertuig is uitgerust met een ach-
teruitrijcamera.

Het beeld van de achteruitrijcamera wordt auto-
matisch op het display getoond zolang de ach-
teruitversnelling is ingeschakeld.

Verkeersveiligheid
Als u bij het achteruitrijden alleen naar 
het beeld van de achteruitrijcamera kijkt, 
merkt u mogelijk andere weggebruikers 
of voorwerpen buiten beeld niet op en 
kunt u een ongeluk veroorzaken.
Richt uw aandacht daarom ook op de 
omgeving van uw voertuig.

11.1	Beeldinstellingen	van	de	
achteruitrijcamera

Noot:
U kunt de instellingen alleen wijzigen 
als de achteruitversnelling geactiveerd 
is.

Smartphone-integratie | Achteruitrijcamera
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11.1.1	Hulplijnen	–	aan/uit
De hulplijnen op het display projecteren de 
afmetingen van het voertuig op het weggedeelte 
achter u.

 f Tik op  6.

 f Tik op Geleidelijnen.
De hulplijnen worden getoond als het vakje is 
aangevinkt.

Noot:
Tik op  6 om de instellingen te 
sluiten.

11.1.2	Helderheid	en	contrast	van	
het	beeld	aanpassen

 f Tik op  6.
De instellingen voor de achteruitrijcamera wor-
den weergegeven.

 f Tik op Helderheid of Contrast.
Het beeld van de achteruitrijcamera wordt weer-
gegeven.

 f Tik op  of  om de waarde te verlagen of 
te verhogen.

Noot:
Tik op  6 om de instellingen te 
sluiten of op  om terug te keren naar 
de instellingen voor de achteruitrijca-
mera.
De instellingen worden ook gesloten als 
u de achteruitversnelling uitschakelt.

12	Spraakbediening

Noot:
Deze functie is alleen beschikbaar als 
de gekozen systeemtaal spraakbedie-
ning ondersteunt. Lees om een sys-
teemtaal te selecteren het gedeelte 
“Taal instellen” (pagina 20).

Belangrijke	opmerking:
Wees u ervan bewust dat spraakher-
kenningsfouten inherent zijn aan het 
proces. Suzuki noch zijn leveranciers 
zijn aansprakelijk voor schade voort-
vloeiend uit fouten in het spraakher-
kenningsproces. 
Het functioneren van de spraakbedie-
ning is afhankelijk van de uitspraak en 
het accent van de gebruiker.

Dankzij de spraakbedieningsfunctie kunt u veel 
van de functies van het apparaat via gesproken 
opdrachten kiezen.
De spraakbediening is beschikbaar voor de 
volgende bedrijfssoorten:

 f Telefoon
 f Navigatie
 f Media afspelen (audio)

Achteruitrijcamera | Spraakbediening
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Noot:
Als de spraakbediening actief is, wor-
den de beschikbare spraakopdrachten 
weergegeven op het display. Om te 
zorgen dat het apparaat uw opdracht 
juist herkent, moet u de opdracht 
geven zoals deze op het display wordt 
weergegeven.
Het apparaat kan echter ook andere 
overeenkomstige opdrachten herken-
nen (bv. 'satnav' in plaats van 'naviga-
tie').

12.1	Spraakbediening	-	start/stop
Om de spraakbediening te starten:

 f tik op  5. 

Om de spraakbediening te stoppen
 f zegt u “Annuleren”. 

Noot:
Om de spraakbediening te stoppen 
kunt u ook op  4tikken.

12.2	Hoe	de	spraakbediening	werkt

12.2.1	Hoofdmenu
Zodra u de spraakbediening start, verschijnt het 
hoofdmenu:

In het hoofdmenu vindt u diverse spraakop-
drachten die u direct voor de hoofdfuncties kunt 
gebruiken:

 f Telefoon
 – Contact bellen
 – Nummer kiezen

 f Navigatie
 – Adres invoeren voor navigatie
 – POI kiezen voor navigatie
 – Navigatie naar huisadres starten
 – Een van de vorige bestemmingen kiezen 

voor navigatie
 – Huidige navigatiesessie annuleren

 f Media afspelen (audio)
 – Afspelen van een titel, luisterboek of 

podcast starten

Opmerkingen:
 f Voor elke bedrijfssoort is er een 
apart menu met overige opdrachten 
(zie het gedeelte “Menu voor een 
bedrijfssoort openen” 
(pagina 64)).

 f Als met een spraakopdracht een 
submenu wordt geopend, kunt u 
terugkeren naar het vorige menu 
door “Terug” te zeggen.

12.2.2	Spraakopdrachten	geven
De beschikbare spraakopdrachten worden 
getoond op het display. Het apparaat leest de 
beschikbare opties voor. Hierna geeft een piep-
toon aan dat het apparaat klaar is voor uw 
spraakopdracht.

Noot:
Als het apparaat de beschikbare opties 
opleest, kunt u het onderbreken door 
op  5 te tikken. De pieptoon klinkt 
onmiddellijk en het apparaat is klaar 
voor uw spraakopdracht.

Geef de weergegeven opdracht om de desbe-
treffende functie te kiezen, bijvoorbeeld “navi-

Spraakbediening
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geer naar huis” om de navigatie naar het opge-
slagen huisadres te starten.
Bepaalde opdrachten worden gecombineerd 
met namen of nummers, bv. “Bel <nummer>”. 
Geef de weergegeven opdracht en noem het 
gewenste nummer of de gewenste naam.

12.2.3	Menu	voor	een	bedrijfssoort	
openen

Voor elke bedrijfssoort bestaat een apart menu 
met overige opdrachten.
Om het menu voor een bedrijfssoort te openen

 f geeft u de bijbehorende opdracht:
 – “Telefoon”
 – “Navigatie”
 – “Audio”

12.2.4	Kiezen	uit	een	lijst
Als u meerdere items ter beschikking hebt, 
worden deze in een lijst weergegeven (bv. meer-
dere navigatiebestemmingen of muziektracks bij 
het afspelen van media).

Om het gewenste item af te spelen:
 f noem u het nummer van het bijbehorende 
item in de lijst, bv. “Drie”.

Noot:
Om in de lijst omhoog of omlaag te 
scrollen zegt u “Vorige pagina” of “Vol-
gende pagina”.

12.3	Hulp	voor	de	spraakbediening
Om hulp te vragen met het spraakbedienings-
systeem

 f zegt u “Help”.

13	Stuurafstands-
bediening

U kunt veelgebruikte functies ook bedienen met 
de stuurafstandsbediening:

Toets Functie

MODUS Kort indrukken
Wisselen tussen de radio en 
beschikbare mediabronnen.

Noot:
Niet tijdens een actief telefoon-
gesprek

Lang indrukken:
Wisselen tussen radio/media afspe-
len en navigatie.

Opmerkingen:
 f Niet als er menu's geopend 
zijn

 f Niet tijdens een actief tele-
foongesprek

 f Niet als de spraakbediening 
actief is

Geluid van het apparaat dempen / 
dempen annuleren

VOL. ± Volume aanpassen

Spraakbediening | Stuurafstandsbediening 
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Toets Functie

 / Tijdens radio/media afspelen:
Kort indrukken:

 f Radio: naar volgende/vorige 
voorkeuzezender

 f Media: naar volgende/vorige titel 
springen

Lang indrukken:
 f Radio: frequentie doorlopend 
aanpassen (als u de toets loslaat, 
stemt de radio automatisch af op 
de eerstvolgende zender)

 f Media: snel vooruit spoelen/
achteruit

Opmerkingen:
 f Niet tijdens AUX- of externe-
dvd-weergave

 f Niet tijdens een actief tele-
foongesprek

menu Gesprekken openen
Bij een binnenkomend gesprek: 
gesprek aannemen
Bij een binnenkomend gesprek: 
gesprek weigeren
Tijdens een actief telefoongesprek: 
gesprek beëindigen 

Toets Functie

Kort indrukken:
Spraakbediening activeren
Lang indrukken:
Spraakbediening op de aangesloten 
mobiele telefoon activeren

Opmerkingen:
 f Niet tijdens een actief 
gesprek of tijdens het instel-
proces van het gesprek

 f De spraakbediening van het 
apparaat kan niet worden 
geactiveerd als het spraakbe-
dieningssysteem op de aan-
gesloten telefoon al geacti-
veerd is.

 f Het activeren van de spraak-
bediening op de aangesloten 
mobiele telefoon is alleen 
beschikbaar als de telefoon 
dit ondersteunt.

14	POI's	-	overzicht	van	
de	symbolen

Symbool Beschrijving

Hotel, pension, jeugdherberg, 
camping
Autodealer

Garages

Parkeerterrein

Parkeerterrein en motel

Parkeerterrein en kiosk

Parkeerterrein en wc

Parkeerterrein en tankstation

Parkeerterrein, tankstation en motel

Restaurant en motel

Tankstation

Autoverhuur

Stuurafstandsbediening | POI - symbooloverzicht
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Symbool Beschrijving

Kunstcentrum en tentoonstelling

Bowlingbaan

Casino

Bioscoop

Golfbaan

Jachthaven

Uitgaan

IJsbaan

Skilift

Sportcentrum

Theater

Begraafplaats

Ambassade

Symbool Beschrijving

Gemeentehuis

Buurtcentrum

Ziekenhuis, medische hulp

EHBO, medische hulp

Bibliotheek

School

Universiteit

Postkantoor

Apotheek

Politie

Rechtbank

Restaurant

Café

Symbool Beschrijving

Winkelen

Winkelcentrum

Boekhandel

Motorfiets-, e-fiets- en fietswinkel

Kruidenier

Pretpark

Historisch monument

Toeristische informatie

Museum

Park

Godshuis

Toeristische attractie

Wijnmakerij

POI - symbooloverzicht

BA_Suzuki_SLN_EU_nl.indd   66 31.03.15   21:10



nl | 67

nl

Symbool Beschrijving

Luchthaven, toegang tot 
vliegverkeer
Sportvliegveld

Grensovergang

Veerboot

Treinstation

Reisbureau

Bedrijfspand

Bank

Geldautomaat

Informatie over certificering en licenties is 
beschikbaar op de Suzuki-website.

Dit product is beschermd door bepaalde 
auteursrechten van Microsoft. Gebruik of distri-
butie van deze technologie buiten dit product 
zonder licentie van Microsoft is verboden.

MirrorLink™ is een handelsmerk van Car Con-
nectivity Consortium LLC. Niet-geautoriseerd 
gebruik is streng verboden.

Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple 
Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

HERE EUROPE B.V.
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR 
EINDGEBRUIKERS
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR 
EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG DOOR 
VOORDAT U DE HERE-DATABASE GEBRUIKT.
OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN  
GEEN VERKOOPOVEREENKOMST - TUSSEN  
U EN HERE EUROPE BV (“HERE”) VOOR UW 
EXEMPLAAR VAN DE HERE-DATABASE MET 
NAVIGATIEKAARTEN, INCLUSIEF DE BIJBEHO-
RENDE SOFTWARE, MEDIA EN VERKLARENDE 
GEDRUKTE DOCUMENTATIE, UITGEGEVEN 
DOOR HERE (SAMEN “DE DATABASE”). DOOR 
HET GEBRUIKEN VAN DE DATABASE AAN-
VAARDT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUI-
KERS (“OVEREENKOMST”) EN STEMT U ERMEE 
IN. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAAR-
DEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE 
DATABASE SAMEN MET ALLE ANDERE MEEGE-
LEVERDE ARTIKELEN ONVERWIJLD TER RESTI-
TUTIE TERUG TE STUREN AAN UW LEVERAN-
CIER.
EIGENDOM
De Database en de auteursrechten en het intel-
lectueel eigendom of aanverwante rechten zijn 
eigendom van HERE en haar licentiegevers. Het 
eigendom van de media waarop de Database is 
opgenomen, blijft berusten bij HERE en/of uw 

POI - symbooloverzicht
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leverancier totdat u het volledige bedrag hebt 
betaald dat u verschuldigd bent conform deze 
Overeenkomst of dergelijke overeenkomst(en) 
waaronder de Database aan u is verstrekt.
LICENTIEVERLENING
HERE verleent u een niet-exclusieve licentie voor 
gebruik van de Database voor persoonlijk 
gebruik of, indien van toepassing, voor gebruik 
binnen uw bedrijf. In deze licentie is niet het 
recht vervat om sublicenties te verlenen.
GEBRUIKSBEPERKINGEN
De Database is beperkt voor gebruik in het 
specifieke systeem waarvoor deze is aange-
maakt. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk door 
de wet (bv. nationale wetten gebaseerd op de 
Europese Software-Richtlijn (91/250) en de 
Databanken-Richtlijn (96/9)) is toegestaan, 
mag u geen wezenlijke onderdelen van de 
inhoud van de Database extraheren of herge-
bruiken, noch enig deel van de Database repro-
duceren, kopiëren, modificeren, aanpassen, 
vertalen, disassembleren, decompileren of 
onderwerpen aan reverse engineering. Indien u 
interoperabiliteitsinformatie wilt ontvangen 
zoals bedoeld in (de nationale wetten gebaseerd 
op) de Europese Software-Richtlijn, dient u 
HERE redelijke gelegenheid te bieden om deze 
informatie onder redelijke voorwaarden te leve-
ren, inclusief kosten, te bepalen door HERE.

De Database bevat informatie die onder licentie 
door derden aan HERE is geleverd en is onder-
worpen aan de leveranciersvoorwaarden en 
auteursrechten zoals vermeld in de volgende 
URL:
here.com/suppliers_terms
LICENTIEOVERDRACHT
U mag de Database niet overdragen aan derden, 
tenzij deze is geïnstalleerd op het systeem waar-
voor deze is aangemaakt of wanneer u geen 
enkel exemplaar van de Database behoudt, en 
op voorwaarde dat de overnemende partij 
instemt met alle voorwaarden van deze Over-
eenkomst en dit schriftelijk aan HERE bevestigt. 
Sets met meerdere disks mogen alleen worden 
overgedragen of verkocht als volledige set zoals 
geleverd door HERE, en niet als subset daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
HERE garandeert, met inachtneming van de 
onderstaande waarschuwingen, dat uw exem-
plaar van de Database voor een periode van 12 
maanden na aankoop substantieel zal presteren 
in overeenstemming met de Criteria voor nauw-
keurigheid en volledigheid van HERE op de dag 
van aankoop van de Database. Deze criteria zijn 
op aanvraag verkrijgbaar bij HERE. Als de Data-
base niet in overeenstemming met deze 
beperkte garantie presteert, zal HERE zich 
redelijke inspanningen gestroosten om uw afwij-
kende exemplaar van de Database te repareren 
of te vervangen. Indien deze inspanningen niet 

leiden tot prestaties van de Database in over-
eenstemming is met de hier vermelde garantie, 
hebt u de mogelijkheid om een redelijke terug-
betaling te ontvangen van de prijs die u hebt 
betaald voor de Database of om deze Overeen-
komst te herroepen. Dit is de volledige aanspra-
kelijkheid van HERE en uw enige verhaal jegens 
HERE. Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld 
in dit gedeelte geeft HERE geen garantie en 
treedt het niet op als representant betreffende 
het gebruik van resultaten van het gebruik van 
de Database voor wat betreft juistheid, nauw-
keurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. 
HERE garandeert niet dat de Database vrij van 
fouten is of zal zijn. Geen informatie of advies 
van HERE, uw leverancier of een willekeurige 
andere persoon, mondeling of schriftelijk, vormt 
een garantie of vergroot op welke wijze dan ook 
het toepassingsgebied van de hierboven 
beschreven beperkte garantie. De beperkte 
garantie vermeld in deze Overeenkomst doet 
geen afbreuk aan mogelijke wettelijke rechten 
die u hebt krachtens de wettelijke garantie tegen 
verborgen gebreken.
Indien u de Database niet direct van HERE hebt 
verkregen, hebt u conform de wetten van uw 
jurisdictiegebied en naast de rechten die door 
HERE onder deze garantie worden verleend, 
mogelijk wettelijke rechten jegens degene van 
wie u de Database hebt gekocht. Bovenge-
noemde garantie van HERE doet geen afbreuk 
aan deze wettelijke rechten en u mag deze rech-
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ten geldend maken in aanvulling op de hier 
geboden garantierechten.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
In de prijs van de Database is geen overweging 
inbegrepen voor het aanvaarden van risico op 
gevolg-, indirecte of onbeperkte directe schade 
die kan ontstaan in verband met uw gebruik van 
de Database. HERE is derhalve in geen geval 
aansprakelijk voor eventuele gevolg- of indirecte 
schade, inclusief doch niet uitsluitend verlies 
van inkomsten, gegevens of gebruik, geleden 
door u of derden en voortkomend uit uw gebruik 
van de Database, hetzij voortvloeiend uit een 
contract, hetzij wederrechtelijk of op basis van 
een garantie, ook als HERE is ingelicht over de 
mogelijkheid van dergelijke schade. De aanspra-
kelijkheid van HERE voor directe schade is in 
ieder geval beperkt tot de prijs van uw exem-
plaar van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING  
VAN AANSPRAKELIJKHEID VERMELD IN DEZE 
OVEREENKOMST DOEN GEEN AFBREUK AAN 
UW WETTELIJKE RECHTEN, DAAR WAAR U 
 DE DATABASE HEBT AANGESCHAFT ANDERS 
DAN IN HET KADER VAN BEDRIJFSUITOEFE-
NING.
WAARSCHUWINGEN
De Database bevat mogelijk onnauwkeurige of 
onvolledige informatie als gevolg van veroude-
ring, veranderende omstandigheden, gebruikte 
bronnen en de aard van het verzamelen van 

uitgebreide geografische gegevens, die elk tot 
onjuiste resultaten kunnen leiden. De Database 
bevat of weerspiegelt geen informatie over - 
onder andere - reistijden en omvat mogelijk 
geen buurtpreventie, rechtshandhaving, hulp-
verlening in nood, bouwwerkzaamheden, afge-
sloten wegen of rijstroken, hellingen, hoogte, 
gewicht of andere beperkingen van bruggen, 
toestand van de weg of speciale evenementen, 
afhankelijk van het merk navigatiesysteem dat u 
bezit.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst is onderworpen aan de 
wetten van het jurisdictiegebied waarin u woont 
op de datum van aanschaf van de Database. 
Mocht u op dat moment buiten de Europese 
Unie of Zwitserland wonen, dan is de wet van 
het jurisdictiegebied binnen de Europese Unie 
of Zwitserland waar u de Database hebt aange-
schaft, van toepassing. In alle overige gevallen, 
of wanneer het jurisdictiegebied waar u de 
Database hebt aangeschaft niet kan worden 
vastgesteld, is het Nederlands recht van toepas-
sing. De bevoegde rechtbanken in uw woon-
plaats op het moment van aanschaf van de 
Database hebben jurisdictie over elk geschil dat 
voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Over-
eenkomst, onverminderd het recht van HERE 
om claims in te dienen in uw dan actuele woon-
plaats.

© 1987-2014 HERE. Alle rechten voorbehou-
den
Voor meer informatie over HERE-producten
en kaarten gaat u naar www.here.com

© 2014 SUZUKI MOTOR CORPORATION  
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit dit document mag in enige vorm of op 
enige wijze, elektronisch of mechanisch, of voor 
enig doel worden verveelvoudigd of doorgege-
ven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestem-
ming van Suzuki Motor Corporation.
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