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Ve i I i g hei dsvoorsch riften

Opmerkingen inzake veiligheid

VOORZITHTIG: OM HET RISIIO OP EEN

ELEKI-RISTHE SCHOK TE VERMINDEREN,

VERWUDERT U DE AFDEKKIN6 (OF ATHTERKANT)

NIET. 6EEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE I]OOR DE

6EBRUIKER ONDERHOUDEN DIENEN TE WORDEN.

ONDERHOUD DIENT ALLEEN DOOR DESKUNO6E

MONTEURS PLAATS TE VINDEN.

De bliksemflits met pijlpunt binnen een gelijkzijdige

driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op

de aanwezigheid van niet-geisoleerde, gevaarlijke

spanning binnen in de productbehuizinq die

voldoende krachtiq kan zijn om een risico op een

elektrische schok te vormen.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige

driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen

op de aanwezigheid van belangrijke bedienings-
en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat
geleverde documentatie.

Bedien het apparaat altijd op een veilige manier,
Raak niet afqeleid door het apparaat tijdens
het rijden en wees altijd volledig op de hoogte
van alle rij-omstandiqheden. Verander geen

instellingen of functies.
6a op een veilige en legale manier aan de kant
staan voordat u het apparaat bedient.

0m de veiligheid te bevorderen zijn sommige
functies uitgeschakeld, behalve als de auto op de
handrem staat,

0m het risico op een elektrische schok te
verminderen, verwijdert u de afdekking
of de achterkant van dit product niet. Er

zijn geen onderdelen aanwezig waar de

gebruiker onderhoud aan kan plegen. Laat de

onderhoudswerkzaamheden over ddn bevoeqd

onderhoudspersoneel.

0m het risico oo brand of een elel<trische schok

te verminderen, stelt u dit product niet bloot
aan druppelend of opspattend water, regen of
vochtigheid.

Zet voordat u wegrijdt het geluidsvolume van uw
navigatiesqsteem laag genoeg om de geluiden

van buiten te l<unnen horen.

Laat het apparaat nooit vallen en stoot niet hard

tegen het apparaat.

De bestuurder moet onder het rijden niet op

de monitor kijken. Doet u dat toch, dan kunt u

gemakkelijk afgeleid worden en een ongeluk
ver00rzaKen.
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flaam van ieder onderdeel

Hoofdapparaat

6 ..............................................'.......:

l. Afdekking om de SD-kaart te . Volumeknop (-l)
beschermen (sleuf voor SD-kaart) Draai linksom of rechtsom om het volume af

Plaats de SD-l<aart in de sleuf.

2. Reset-opening

Druk met een dun voorwerp om de unit te
resetten wdnneer hij niet normaal werkt.

3. . $-knop
- Stroom aan

Druk op deze knop als het sgsteem lJlT staat,

- Stroom uit

Houd deze knop ingedrukt als het sgsteem

AAI-I staat.

te stellen.

. AV aan/uit
Drul< op deze l<nop om AV in of uit te

schakelen als het sgsteem AAll staat.

4. RADIO-knop
Schakelt over naaf de laatst qebruikte

radiomodus (DAB (optie)/FM, AM).

MEDIA-knop

Als er 66n afspeelbare mediabron is, wordt
het bijbehorende scherm geopend. Als er

meer dan twee afspeelbare mediabronnen

zijn, wordt het scherm IMedia] geopend,

waar u een mediabron kunt selecteren.
([USB-muziek]/ [USB-afbeel.]/ [iPod]/
lApple tarPlagl/ IAUXI/ [Bluetooth-audio]/
lAndroid Autol)

6. f -knop

Drul< om de Bluetooth Handsfree-functie te
gebruiken.

I ..... ... . .. ... ... ...

2 ...............

3 ................:

4 .......



van ieder onderdeel

7. v/n-knop
- Wanneer op deze l<nop wordt gedrukt

(minder dan 0,8 sec.)

. AM-modus: speelt op de eerdere/volgende
beschikbare f reouentie.

. DAB (optie)i FM-modus: speelt vorige/
volgende beschil<bare zender die aanweziq
is in het menu [Lijstl. hls er geen zender
in het menu ILijstJ staat, wordt de functie
"Automatisch afstemmen" uitgevoerd.)

. MEDIA-modus: speelt vorige/volgende
bestand af.

- Wanneer deze l<nop ingedrukt wordt
gehouden (0,8 sec. of langer)

. AM-modus: speelt op de eerdere/volgende
beschil<bare frequentie.

. DAB (optie)/FM-modus: speelt vorige/
volgende beschil<bare zender die aanwezig
is in het menu ILijstJ.

. MEDIA-modus (behalve Bluetooth, AllX en

Android Auto): spoelt het bestand terug of
snel vooruit.

MAP-knop
- Druk hierop om de kaartweergave van de

huidige locatie weer te geven.

-Druk hierop om de stembegeleiding bij
het venster met de l<aart te herhalen.
(Stembegeleiding voor n.rmen en nummers
vdn wegen wordt in enkele landen niet
ondersteund.)

@ -knop
Druk hierop voor informatie over [Verkeer],
llive-POll en [Weer].

................ I I

................ l0

10. /-'\r -knop
-AM-modus: draai naar linl<s/rechts om

handmatig af te stemmen.

- DAB (ootie)/FM-modus: draai naar
links/rechts om een gewenste zender te
zoeken en drul< er dan op.

- MEDIA-modus (behalve Bluetooth, AUX,
Apple tarPlag en Android Auto): draai
linl<s/rechts om het gewenste bestand te
zoeken en druk hierop.

- ilavigatiemodus: drdai linl<s/rechts om de
schaal van de kaart op het l<aartscherm
te wijziqen.

ll. $ -knop
Druk hierop om naar het menu IlnstellingenJ
te gaan.

ffi::: 9
8
7
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flaam van ieder onderdeel

Afstandsbediening op het stuur

3 ...............

5 ......................

6 ..................

t?-tnop
. Elke keer als deze knop wordt ingedrukt,

wordt de Radio- of Media-modus veranderd.

U kunt in de instellingen de modi kiezen om

tussen te schal<elen.

' Als de media niet is verbonden, wordt het
veranderd in de volgorde DAB (optie)/FM -
AM - DAB (ootie)/FM.

,d -knoP
Druk hierop om over te schal<elen naar de
stemherkenningsmodus wanneer de telefoon
die de Android Auto/Apple [arPlag-functie
ondersteunt wordt verbonden.

Druk opnieuw op de knop om dit te annuleren.

. Volume 11+/( -)-knop
Verhoogt of verlaagt het volumeniveau.

' ;( -knoP
Drul< om het geluid te dempen. (Het wordt in
bepaalde mediamodi gepauzeerd.)

4. Zoeken omhoog/omlaag A/V-knop
-Wanneer op deze l<nop wordt

gedrul<t(minder dan 0,8 sec.)
. Radiomodus (DAB (optie)/FM, AM): speelt

vorige/vol gende favorieten.
. MEDIA-modus: speelt vorige/volgende

bestand af.

-Wanneer deze knop ingedrukt wordt
gehouden (0,8 sec. of langer)
. AM-modus: speelt op de eerdere/volgende

beschikbare freouentie.
. DAB (optie)/FM modus: speelt vorige/

volgende beschikbare zender af.

. MEDIA-modus (behalve Bluetooth, AUX
en Android Auto): spoelt het bestand
terug of snel vooruit.

I -knop
Drul< om de Bluetooth Handsfree-functie te
gebruil<en.

. Drul< om een gesprek aan te nemen.

. Druk om te bellen naar de laatste nummers.

. Houd ingedrul<t om opnieuw te draaien.

e -knop
. Druk hierop om het telefoongesprek te

be€indigen tijdens een oproep,

. Druk hierop om de oproep af te wijzen op
het inkomende-oproepscherm,

I
2

l.

5.

6.



Radiobediening

Luisteren naar AM-radio
l. Druk op "RAD|O" op het hoofdapparaat.

2. Druk op [AM] op het scherm.

Het AM-venster van de meest recentelijk
beluisterde zender wordt oetoond.

0pmerking
ledere keer dat op de "RADl0"-knop op het
hoofdapparaat wordt gedrukt, wordt de modus

veranderd in de volgorde AM * DAB (optie)/FM

- AM.

3. Automatischafstemmen:

Druk op Iv/n] op het hoofdapparaat.

- 5peelt vorige/volgende beschikbare zender af.

Handmatig afstellen:
Draai "--.-..." linksom of rechtsom.

- De frequentie gaat overeenl<omstig omhoog

of omlaag.

Favorieten afstemmen:
Druk op lFavorieten]. Druk op de

voorkeurnummers van de gewenste zender

Luisteren naar DAB (optie)/FM
l. Druk op "RAD|O" op het hoofdapparaat.

2. Druk op IDAB/FMJ of [FM] op het scherm.

Het DAB (ootie)/FM-venster van de meest
recentelijk beluisterde zender wordt getoond.

Opmerking

ledere keer dat op de "RADl0"-knop op het
hoofdapparaat wordt gedrukt, wordt de modus
veranderd in de volgorde DAB (optie)/FM - AM
* DAB (ootie)/FM.

3. Automatisch afstemmen (als er geen of €€n

zender in het menu llijst] staat):

. Druk op Iv/n] op het hoofdapparaat.

- Speelt vorige/volgende beschikbare

zender af.

Lijst afstemmen (als er twee of meer

zenders in het menu [Lijstl staan):

. Druk op IV/A] op het hoofdapparaat.

- Speelt vorige/volgende beschikbare zender

die aanwezig is in het menu [LijstJ.

Handmatig afstellen:
. Drul< in de FM-modus op [MenuJ > [FM

manueel afstemmenl.

Zenderbalk

- Sleeo de zenderball< naar links/rechts om

de radiozender van uw keuze te zoeken.

- Druk op [r<l>>t].
. Draai "--.-.." naar links/rechts en

drul< er dan op wanneer de gewenste

zender wordt weergegeven in een
gemarl<eerde kleur

Favorieten:

. Druk op [Favorieten]. Druk op de

voorkeurnummers van de gewenste zender.

. Drul< op tn /Vl op de afstandsbediening
oo het stuurwiel.



USB-bediening

USB-muziek afspelen
U l<unt muziel<bestanden opgenomen 0p een

USB-stick afsoelen.

Verbind het lJSB-apparaat met de LJSB-poort en

het afsoelen zal automatisch starten.

0pmerking
Druk, om USB-muziek af te spelen terwijl een

andere bron speelt, op tMEDlAl > [USB-muziek].

Pauze

U kunt het afspelende bestand laten pauzeren.

Drul< op IllJ tijdens het afspelen,

Drul< op [>] om het opnieuw af te spelen.

0verslaan
U kunt het vorige of volgende bestand afspelen.

5nel zoeken

lJ l<unt terug- of vooruitspoelen nddr een

specifiek Dunt in een bestand,

Scannen
Deze functie speelt de eerste l0 seconden

van iedere sonq in de mediadirectorg af als

voorbeeld.

l. Druk op t@1.

2, Selecteer de gewenste modus door

herhaaldelijk op t@l te druld<en.

. tll: speelt de eerste l0 seconden van

elke song af.

. tll: speelt de eerste l0 seconden van

elke sonq in de huidige map al
. tll: speelt alle bestanden na elkaar al
. tll: speelt de eerste l0 seconden van

ell<e song in [Artiest], [[ummer], lAlbum]

of l0nlangs toegevoegdJ at

Positie Beschrijving

Scherm . Druk op [r<f>x].
. 0p tf<l drukl<en na

3 seconden afspeeltijd,
speelt het huidige bestand
vanaf het begin,

Hoofdapparaat . Drul< op "v/n ".

. 0p tvl drukken na 3

seconden afspeeltijd,
speelt het huidige bestand
vanaf het begin,

Positie Beschrijving

Scherm Houd IK</>Hl ingedrukt

en laat los op het punt dat u
wilt.

Hoofdapparaat Houd "V/A" ingedrul<t en

laat los op het punt dat u

wilt.



USB-bediening

Herhalen
Het huidige bestand wordt herhaaldelijk
afgespeeld.

l. Drukop tEl.

2. Selecteer de gewenste modus door
herhaaldelijk op tEl te drul<ken.

. tll: speelt alle bestanden na elkaar af.

. tll: herhaalt alle bestanden in de

huidige map.

. tll: herhaalt alleen het huidiqe

bestand.

. tfl: speelt de bestanden in [Artiest],
[[ummer], [Album] of [Onlangs

toegevoegdl af.

Willekeurig
Afspelen in willekeuriqe volgorde.

l, Druk op tEl.

2. Selecteer de gewenste modus door
herhaaldelijk op tEl te drukken.

. tll: speelt willekeurig alle bestanden al

. tll: speelt willekeurig alle bestanden

af binnen de huidige map.

. tlJ: speelt alle bestanden na elkaar af.

. tlJ: speelt de bestanden in [Artiest],
[fiummer], [Album] of [Onlangs
toegevoegdJ af,

. tll: speelt de bestanden in [Artiest],
[flummer], [Album] of [0nlangs
toegevoegdJ in willekeurige volgorde al

USB-afbeelding bekijken
U kunt afbeeldingsbestanden opgeslagen op een

USB-sticl< bekijken.

l. 5luit een IJSB-apparaat aan op de USB-poort.

2. Druk op IMEDIAJ ) [ll5B-afbeel.].

0pmerkinq
Als u de USB wift verwijderen, selecteer dan eerst

een andere functie en verwijder daarna de [JSB.

Overschakelen naar menuscherm of
volledig scherm
Druk herhaaldelijk op het scherm.

(Als er gedurende l0 seconden geen activiteit is
in de modus voor menuweefgave, schakelt het
sgsteem automatisch ovef ndaf de modus voor
volledig scherm.)

Overslaan
U kunt de vorige of volgende afbeelding bekijken
door naar links/rechts te vegen.

Gls er een niet-ondersteund afbeeldinosbestand is.

wordt de afbeelding automatisch iedere-5 seconden
veranderd totdat de normale afbeeldino wordt
weergegeven.,i

In-/uitzoomen
Ll kunt de afbeelding vergroten of verl<leinen.

Drul< op tE/El op het menuscherm of
dubbeltik snel op het scherm.



USB-bediening

Afbeelding roteren
U kunt de afbeelding rechtsom roteren.

Druk herhaaldelijk op [Draaienl op het

menuscherm.

lnfo
Dit menu toont de bestandsnaam, de

afbeeldinqsgrootte en het bestandstgpe van de

huidige afbeelding.

Druk oo llnfo].

Diashow

ll kunt het interval van de diashow instellen.

De diashow wordt afgespeeld volgens het

tijdsinterval.

l. Druk oo [Diashow].

2. Selecteer het interval voor de diashow.

De diavoorstelling wordt afgespeeld.

0pmerkinq
. Drul< eenmaal op het scherm om de diashow te

laten stoppen.

. Diashow is niet beschikbaar tijdens het rijden.
(Vanwege de verkeersvoorschriften is de

diavoorstelling alleen beschikbaar als uw

voertui g geparkeerd staat.)

r0



iPod-bediening

iPod afspelen
l. 6ebruik de speciale iPod-kabel om de iPod te

verbinden met de tlSB-connector.

2. Druk op [MEDIAJ.

Druk, om de iPod te laten spelen terwijl een

andere bron speelt, op [MEDlAi > [iPod].

Pauze
tl kunt het afspelen van het bestand pauzeren,

Raadpleeg voor meer informatie pagina 8
("Pauze").

Overslaan
U kunt terug- of vooruitspoelen naar een

specifiek punt in een bestand. Raadpleeg voor

meer informatie pagina 8 ("Overslaan").

Snel zoel<en
U l<unt teruq- of vooruitspoelen naar een
specifiek punt in een bestand. Raadpleeg voor
meer informatie pagina 8 ("Snel zoel<en").

Herhalen
Het huidige bestand wordt herhaaldelijk
afgespeeld.

l. Druk op t@l.

2. Selecteer de gewenste modus door

herhaaldelijk op t@l te drul<l<en.

. tlJ: speelt alle bestanden na elkaar at

. tfl: herhaalt alleen het huidiqe bestand.

Willekeurig
Afspelen in willekeurige volgorde:

l. Drul<op tEill.

2. Selecteer de qewenste modus door

herhaaldelijk op i@l te druld<en.

. tll: speelt willekeurig alle bestanden af.

. tll: speelt alle bestanden na elkaar at

ll



Bluetooth-audio

Bluetooth-audio afspelen
. Muziek opgeslagen op een mobiele telefoon

kan in de auto afgespeeld worden middels

Bluetooth-audiostreaming.

. Audio via Bluetooth kan alleen worden
afgespeeld als er een telefoon of audio-
apparaat met Bluetooth is aangesloten.

0m Bluetooth-audio af te soelen
verbindt u de Bluetooth-telefoon met het
autosqsteem. Voor meer informatie over
het verbinden van Bluetooth raadpleeqt u

de gebruikershandleiding [Het koppelen en

verbinden van het apparaat met een Bluetooth-
telefoonl op pagina 18.

. Als Bluetooth wordt afgekoppeld tijdens
het afspelen van Bluetooth-audio, wordt de

audiostream eveneens onderbrol<en.
. De functie voor audiostreaming kan op sommige

mobiele telefoons niet worden ondersteund. Er

kan slechts e€n functie tegelijk worden gebruikt.

U kunt Bluetooth handsfree en de Bluetooth

audiofunctie niet tegelijkertijd gebruiken. Als

u bijvoorbeeld omschakelt naar Bluetooth

handsfree terwijl u Bluetooth audio afspeelt, zal

de muziek stoppen.

. Het afspelen van rnuziek in de auto is niet
mogelijk als er geen muziekbestanden

opgeslagen zijn op de mobiele telefoon.

Bluetooth-audio starten
l. Verbind uw Bluetooth-apparaat met het

hoofdapparaat.

2. Druk op [MEDIA].

Het venster Bluetooth-audio wordt
weergegeven,

Opmerking
Druk, om Bluetooth-audio af te spelen teruijl een

andere bron speelt, op tMEDlAl ) [Bluetooth-
audiol.

Pauze

Druk op [E[] tijdens het afspelen.

Druk op tEl om het opnieuw af te spelen.

0pmerking
Deze functie wordt wellicht niet ondersteund in

sommige Bluetooth-apparaten.

Overslaan
tl kunt het vorige of volgende bestand afspelen.

Raadpleeq voor meef informatie pagina 8
("Overslaan").

Opmerkinq
Deze functie wordt wellicht niet ondersteund in

sommige Bluetooth-apparaten.

12



Zoel<en naar bestemming

Zoel<en op adres
ll l<unt een bestemming vinden door te zoeken

op adres.

l. Druk oo [l-lAV] > [Adres].

Z, Vul Land, Plaats/Postcode, Straat/huisnr, of
l(uising in van de gewenste bestemming.

3. Druk op Ilnstellen als bestemmingJ.

4. Druk op [Startl.

0pmerl<ing
De bestemminq wordt automatisch opgeslagen in

het menu [Vorige bestemmingenJ. (Pagina 15)

POI
Ll l<unt via verschillende zoel<methoden een POl

als bestemming instellen.

l, Druk op tl-lAVl > [POl].

2. Tik op een van de zoel<methoden.

. [Langs route]: vindt POl ondenveg.

. Illabij huidige positieJ: vindt P0l in de buurt
van de huidige positie van het voertuig.

. Iflabij bestemmingl: vindt P0l in de buurt
van de geselecteerde bestemming,

. Illabij cursorJ: zoel<t naar POl's rondom de

huidige cursor wdnneer de l<aart gescrolld

wordt.

. Il-]aaml: vindt POl aan de hand van de naam
van hpt npznrhtp

. Illabij centrum]: vindt P0l's die zich in de

stad bevinden.

l3



Zoel<en naar bestemming

Hgundai-service
Ll l<unt ook Hgundai-dealers als bestemming

invoeren.

Ilabij huidige positie
Ll kunt zoekresultaten verkrijgen in de buurt van

uw huidige positie.

l. Druk op [tlAVl ) [Huundai-serviceJ > [l-labij

huidige positieJ.

. Druk op [Afstand], [Raam] of [tategoriel
om de lijst op volgorde van afstand, naam

of categorie te sorteren.

2. Druk op het gewenste item in de lijst.

3. Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op
paqina 13.

Jlaam

l-l l<unt naar een Hgundai-dealer zoeken door de

naam in te voeren met het toetsenbord,

l. Druk op [IIAVJ ) [Huundai-service] >

Iflaam].

2. Selecteer het land van voorkeur.

3, Voer de naam van de dealer in en druk oo

toKl.

4. Druk op het gewenste item in de lijst.

5. Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op
pagina 13.

0pmerl<ing
De informatie over de dealers komt mogelijk
niet overeen met de kaartgegevens, omdat de

informatie kan zijn bijgewerl<t.

Cotirdinaten
Ll kunt een bestemming vinden door de breedte-
en lengiecoordinatien in te voeren.

L Druk oo [flAV] ) [toordinaten].

2. Druk op [d'm's"J, [d"m'] of [Decim.].

3. Voer de co0rdinaten in en druk op [0](J.

4. Volq stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op
pagina 1 3.

l4



Zoel<en naar bestemming

Vorige bestemmingen
U l<unt een van de locaties waar u eerder naar

heeft qezocht selecteren als bestemminq,

tourpunt en startpunt.

l. Druk op [tlAV] ) [Vorige bestemmingenJ.

. Druk op [Datum], ['laam] of [tategorieJ
om de lijst op volgorde van datum, naam of
categorie te sorteren.

. Druk op [Menu] ) [VerwijderenJ om de

vorige bestemmingen te verwijderen.

Selecteer het gewenste item en drul< dan

op [Verwijderen] > Ual.

- lAlles markeren]: markeert alle items,

- [Alles demarkeren]: demarkeert alle

items.

Druk op het gewenste item in de lijst.

Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op

pagina 13.

Adresboek
U kunt de bestemming selecteren van een locatie

die is opgeslagen in het menu [Adresboek]. 0m
deze functie effectiever te gebruil<en, zou u

bestemmingen waar u vaak naartoe gaat vooraf
moeten 0pslddn.

Allereerst slaat u op in het menu [Adresboek] via

de zoel<functie op bestemming.

l. Druk oo [llAV] > [Adresboek],

. Druk op [Datum], Iflaam] of ItategorieJ
om de lijst op volgorde van datum, naam of
categorie te sorteren.

2. Druk op het gewenste item in de lijst.

3. Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op

pagina 13.

Reisplan laden
Deze functie l<an worden gebruikt om een route

met verschillende routepunten in te stellen.

U kunt de bestemming van een locatie

opgeslagen vinden in het menu [Reisplan laden].

0m deze functie effectiever te gebruiken, zou u

bestemmingen waar u vaal< naartoe qaat vooraf
moeten ooslaan.

Zoeken naar tour
l. Druk op [-lAV] ) [Reisplan laden].

2,

3.

. Drul< op [Datum] of [tlaam] om de lijst te
ordenen oo datum of naam.

Selecteer het gewenste item.

Druk op [0](] > [Start],

2.

3.
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Zoeken naar bestemming

De tour wissen

l. Druk op [MenuJ ) [VerwijderenJ in de lijst
tour laden,

Z. Selecteer het gewenste item en druk dan op

lVerwijderenJ ) [.lal.

. Druk op [Datum] of [flaam] om de lijst te
ordenen op datum of naam.

. [Alles markeren]: markeert alle items.

. [Alles demarkeren]: demarl<eert alle items.

Mijn POI's
Deze functie wordt gebruikt om persoonlijl<e
P0l-qeqevens te imdorteren, inciusief de'
l<aartinf:ormatie (poiitie, naam...), die worden
oDqeslaqen op het tlSB-qeheuqenaDDaraat.
Lafer kuirt u via het menl Miin-POl's de data
selecteren als bestemming.

Opmerking
0ndersteunde P0l-groepsformaten.

. P0l-groepsformaat: ".kml"/ ".gpx"

lmporteren van de POI-data
L Sla het P0l-bestand inclusief kaartinformatie

(positie, naam...) vanuit de webkaart op het
IJSB-geheugenapparaat op.

2. Sluit het U5B-apparaat aan op de U5B-poort.

l. Druk op [llAV] ) [Mijn P0l] ) [f].
0f druk op tSl ) [l-lavigatieJ ) [Mijn
gegevJ ) [Mijn POl's importeren via tlSB].

4. Drul< oo Ual.

0e lijst P0l-groepen wordt weefgegeven.

Selecteer het gewenste P0l-bestand.

. Druk op [Alles markeren] om alle P0l-
groepen te selecteren.

. Druk op [Alles demarkeren] om alle POI-
gfoepen te deselecteren.

Drul< op [lmport].

De P0l-groepen worden geimporteerd.
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Zoel<en naar bestemming

Opmerking
. Als data die op de uSB is opgeslagen een ander

co0rdinatensgsteem gebruil<t dan het huidige

sqsteem, kan de importpositie anders zijn dan

de bestaande.

. [ontroleer of de POl-data goed is geimporteerd.

Zoeken naar bestemming aan de
hand van Mijn POI

l. Druk op [llAVl > [Mijn P0lJ.

2. Selecteer de P0l-groep.

De lijst met POl's wordt weergegeven.

Thuis, Kantoor, Favorieten
Als de locaties van uw huis, l<antoor en favoriete
locaties reeds zijn opgeslagen in [Favorieten],
l<unt u ze makkelijk ophalen door erop te tikken.

Sla eerst thuis, kantoor en favorieten op in

het menu [Favorieten] via de zoekfunctie
bestemming.

Thuis, Kantoor of Favorieten
registreren
l. Druk oo [l]AV] ) [Favorieten].

5. Voer de gewenste naam in en drul< op [0](1.

Het wordt automatisch opgeslagen in het

menu IFavorieten].

Thuis, kantoor of favoriete plaats
vinden
l. Drul< op [l]AV] ) [Favorieten] > [Thuis],

Il(antoor] of favoriete olaats.

2. Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op
pagina 13.

3. Druk op het gewenste item in de lijst.

4. Volg stappen J-4 uit "Zoeken op adres" op
pagina 1 3.

0pmerking
De bestemming wordt automatisch opgeslagen in

het menu [Vorige bestemmingenJ. (Pagina 15)

Druk op [Thuis], Il(antoor] of IFavoriet
n-6)1.

Selecteer de gewenste positie via de

zoel<f unctie op bestemming,

Druk op [0](] wanneer het zoel<en naar de

bestemming voltooid is.
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Bluetooth' Draadloze technologie

Het koppelen en verbinden
van het apparaat met een
Bluetooth-telefoon
0m de Bluetooth-functie te l<unnen gebruiken,

dient u ervoor te zorgen dat Bluetooth
op uw telefoon aan staat, Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw telefoon.

Als er geen telefoons gekoppeld zijn
l. Druk op lC) op de hoofdapparaat of de

bediening op het stuurwiel.
. [Annuleren]: annuleert de Bluetooth-

verbinding.
. [HelpJ: gaat naar de bel<nopte handleiding

van het [Bluetooth]-menu.

2. Initieer in uw telefoon het zoel<en naar
Bluetooth-apparaten, (Het standaard
apparaat is l0lllQ.)

3. l) Als SSP (Secure Simole Pairino) niet wordt
ondersteund, voert u uw wach-twoord
in op het Bluetooth-apparaat, (Het

standaardwachtwoord is 0000.)

2) Als SSP (Secure Simole Pairino)
ondersteund wordt, hrukt u o[ Ual in
het pop-upvenster op uw Bluetooth-
apparaat. (Het pop-upvenster kan
verschillen van de werkelijke informatie
van het Bluetooth-apparaat).

4. Bluetooth-apparaatisverbonden.

De mobiele telefoon maal<t contact en de

oproeplijst wordt gedownload.

Als de verbinding mislukt is, wordt er een
foutmelding op het scherm weergegeven.

Wanneer een telefoon al gekoppeld is

l. Druk op LCI op de hoofdapparaat of de
bediening op het stuurwiel,

2. Druk op het apparaat op het pop-upscherm
van de Bluetooth-apparatenlijst.

Druk, als u met een additioneel apparaat wilt
pdfen, op [llieuw toev.]. Volg de stappen 3-4
van "Als er geen telefoons gekoppeld zijn".

Wanneer een extra apparaat wordt
gekoppeld
l. i) Als u de toets [(l] gebruikt, drukt u op

lOl ) [Bluetooth] ) [Bluetooth-

verbindinoenl.

i) Selecteer het apparaat dat u wilt
verbinden.

ii) Als er geen apparaat is waarmee u wilt
verbinden, drukt u op lflieuw toev].

lnitieer in uw telefoon het zoeken naar

Bluetooth-apparaten. (Het standaard

apparaat is lOfllQ.)

i) Als 55P (Secure Simple Pairinq) niet wordt
ondersteund, voert u uw wachtwoord
in op het Bluetooth-apparaat, (Het

standaardwachtwoord is 0000.)

ii) Als SSP (Secure Simple Pairing)

ondersteund wordt, drukt u op Ual in

het pop-upvenster op uw Bluetooth-
apparaat, (Het pop-upvenster kan

verschillen van de werkelijke informatie
van het Bluetooth-apparaat).

ii) Als u de toets [f] gebruikt, drukt u op [lJ.
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Bluetooth' Draadloze technologie

5. Bluetooth-apparaat is verbonden,

De mobiele telefoon maal<t contact en de

oproeplijst wordt gedownload.

Als de verbinding mislukt is, wordt er een

foutmelding op het scherm weergeqeven.

Bellen door het
telefoonnummer in te voeren
Verbind uw aooaraat en de Bluetooth-telefoon

met ell<aar voordat u belt.

l. Voer het telefoonnummer in met het

toetsenbord op het telefoonscherm.

2. Druk op [I] op het telefoonscherm of op

l?l op de afstandsbediening op het stuur.

Opmerking
Als u het verkeerde nummef draait, l<unt u oD

[f,J drukken om een cijfer van het ingevoerde

nummer te verwijderen.

Bellen met opnieuw kiezen
Houd [lJ op het telefoonscherm ingedrul<t of

lf l op de afstandsbediening op het stuur

0pmerl<ing
Opnieuw kiezen is niet mogelijk als er geen nummef

in de lijst met uitgevoerde gesprel<l<en staat.

6esprel< aannemen/weigeren
l. Als er een inl<omend gesprel< is zal er een

pop-upbericht verschijnen.

2. Druk op [AannemenJ in het pop-upbericht of op

lf J op de afstandsbedieninq van het stuur,

0m een oproep te weigeren, selecteert u

[llegerenJ in het pop-upbericht of I al op

de afstandsbediening van het stuur

Opmerking
. Als de tall-lD service beschil<baar is, zal het

telefoonnummer van de beller weergegeven

worden.

. lndien het telefoonnummer van de beller in het

telefoonboek opgeslagen is, wordt de naam van

de beller op het apparaat weergegeven.

. In sommige mobiele telefoons wordt bij

het ontvanqen van een gesprel< de functie

Illeqerenl mogelijk niet ondersteund.

Het gesprek wisselen naar de
mobiele telefoon
L Als u de ooroeo wilt overschakelen naar de

mobiele telefoon terwijl u op de handsfree

telefoon van de auto spreekt, drukt u op

Illaar mobiel] op het scherm of houdt u Il]
ingedrukt op de afstandsbediening van het stuur.

Zoals hieronder afgebeeld wordt het gesprek
gewisseld naar de mobiele telefoon.

2. Als u de oproep wilt overschal<elen naar de

mobiele telefoon terwijl u op de handsfree

telefoon van de auto spreekt, drukt u op

lHandsfree gebruikenJ op het scherm of houdt

u If J inqedrul<t op de afstandsbediening van

het stuur

Het gesprek wordt gewisseld naar handsfree
in de auto,

Een gesprek be€indigen
l. 0m een gesprek te be€indigen drukt u op

tll op het telefoonscherm of op I a ] op

de afstandsbediening op het stuur.

2, Het gesprel< wordt be0indigd.
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Bluetooth' Draadloze technologie

Het menu gebruiken tijdens
een gesprek
Tijdens een gesprek kunt u van de volgende
menu-onderdelen oebruikmaken.

6esprekkenlijst

Het voeren van een gesprek vanuit
de gesprekkenlijst
l. Druk op t@l op het telefoonscherm.

2. Qruk op [Allel, [Uitgaandl, [AangenomenJ of
[6emist].
. [Alle]: geeft de gehele gesprekkenlijst

weer.
. [Uitgaandl: geeft de uitgaande gesprekl<en

weer,
. [Aangenomen] ef: geeft de inl<omende

gesprel<ken weer.
. [Gemist]: geeft de lijst van gemiste

gesprel<ken weer.

3. Druk oo de invoer die u wilt bellen.

0pmerking
In sommige mobiele telefoons wordt de

gesprekkenlijst mogelijk niet opgeslagen.

Contactpersonen

Het voeren van een gesprek vanuit
contacten
l. Drul< op t@l op het telefoonscherm.

De contactpersonen worden op het scherm

oetoond.

2. Selecteer de contactoersoon die u wilt bellen
uit de contactpersonenlijst.

.-.-:=SSF-:: wff"
trI Wisselt een gesprek van de

handsfree-set van de auto naar
de mobiele telefoon.

trI Be0indigt een gesprel<.

gE 6aat naar een scherm waar u

ARS-nummers kunt intoetsen.

EE Toont de instellingen van het
volume van de microfoon.
U kunt het volume van de

inkomende oproep dat de

andere partij hoort aanpassen.

trE Geeft de contactenliist weer.
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Bluetooth' Draadloze technologie

Zoeken op naam of nummer

U l<unt contacten zoel<en met de naam of het

nummer dat u invoert.

l. Druk op t@l > [Menu] ) [Zoeken op

naaml of [Zoeken op nummerl op het

telefoonscherm.

Voer de naam of het nummer in en drul< op

t0Kl.

l(ies het contact dat u wilt bellen.

Favorieten

Favorieten bellen

Als het telefoonnumner reeds is opgeslagen in

Favorieten, l<unt u het snel bellen door erop te

til<ken.

Voeg het telefoonnummer eerst toe aan

Favorieten. Raadpleeg hiervoor "Als favoriet

toevoegen" op pagina 21,

l, Druk op tEll op het telefoonscherm.

(Favorietenvenster)

2. Selecteer de cewenste favoriet.

Als favoriet toevoegen
Er l<unnen tot 20 contacten toegevoegd worden

aan het menu IFavorieten].

l. Drul<op tEl ) [Menu]) ll-lieuwtoev.Jop
het telefoonscherm.

2, Selecteer een vdn de contacten.
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Verbonden Services

V66r gebruik van Verbonden
Services

Wat is Verbonden Services?

Verbonden Services mal<en qebruik van

TomTom Live Service om gebruikers in staat
te stellen additionele informatie te ontvangen
in hun autonavigatiesgsteem via het mobiele

telefoonnetwerk.

Verkeer
Levert de meest nauwl<eurige verkeersinformatie

elke twee minuten. Als u de bestemming

instelt, kunt u de aanbeveling krijgen om

de route opnieuw te berel<enen volgens de

verl<eersomstandigheden.

Weersinformatie
Geeft weersinformatie en -voorspellingen voor

vijf dagen en qeeft weersinformatie van de

belangrijkste Europese steden op de l<aart.

Camerawaarschuwingen
Levert nauwl<eurige en tijdiqe waarschuwingen

voor snelheidscamera's.

Live-POl
Levert POl-zoel<resultaten oo basis van real-time

locatie-informatie.

Verbinden van de telefoon voor het
gebruik van Verbonden 5ervices
l. Activeer de Wi-Fi-hotspot op uw mobiele

telefoon, en zoek naar het Wi-Fi-netwerk.
(Voor details raadpleeg de gebruikershandleiding

van uw mobiele telefoon.)

0pmerking
Door een Wi-Fi-hotspot te maken, kunnen

uw datal<osten oplopen, afhankelijk van uw

dataplan, in het bijzonder bij roaming. De

batterij van de mobiele telefoon kan snel

leegraken, dus denk eraan de telefoon op

te laden wanneer u Verbonden Services

gebruikt.

2. Druk op t0l ) [Wi-Fi].

3. Druk oo [Wi-Fi].

4. Druk op [Wi-Fi-netwerklijstl. Selecteer het
gewenste netwerk. (Als u handmatig met het

Wi-Fi-netwerk wilt verbinden. druk dan oo

lWi-Fi-netwerk toevoegen J

In het bijzonder l<unt u verbinding leggen

met verborgen Wi-Fi-netwerken.)

Opmerking
Wanneer u voor de eerste keer het netwerk

verbindt, wordt het mededelingenscherm voor
informatie delen getoond. Lees zorgvuldig en

druk dan oo [Akkoord].
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Functies

Verkeer
0e huidige verkeers-/weginformatie wordt kort

weergegeven op de lijst van verl<eersinformatie.

Afhankelijk van de voomraarden wordt deze

functie moqelijl< niet weerqegeven.

l. Druk op [@] ) [Verkeer].

. Er wordt alleen verkeersinformatie langs

de route weergegeven nadat een route is

ingesteld.

. De totale vertraginqstijd wordt
weergegeven in de titel. Deze kan door
afronding anders zijn dan de som van alle

vertragingstijden.

2. Druk op het gewenste onderdeel,

. [Vorigel/[Volgende]: schakelt door
verschillende verl<eersproblemen heen.

. [0p kaart]: toont de kaart op het scherm

voor het geselecteerde qebied.

. [OmleidingJ: berekent de route opnieuw op

basis van de verl<eersinformatie.

Live-POl
U l<unt een POl als bestemming instellen met

behulp van verschillende zoekmethodes.

Zoeken naar POI aan de hand van lllabij
huidige positiel of Illabij bestemmingl
l. Druk op [@] > [Live-P0l].

2, Druk op Il'1abij huidige positieJ of il-labij
bestemmingJ,

. tl'1abij huidige positiei: zoekt POl dichtbij

de huidige positie van het voertuig.
. [llabij bestemmingJ: zoel<t POl dichtbi.j de

geselecteerde bestemming.

3. Voer de naam van het gewenste POl (Point

of Interest) in en druk op [0](].
4. Selecteer de gewenste bestemming,

5. Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op
pagina 1 3.

Zoeken naar POI aan de hand van [tlabij
centruml

l. Druk op [@] > [Live-POl] > [llabij
centruml.

Voer de nddm van het gewenste plaats in en

druk op [0](1.

Voer de nadm vdn het gewenste POl (Point

of Interesil in en drul< oo [0](].



Verbonden Services

4. Selecteer de gewenste bestemming.

5. Volq stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op
pagina 13.

Zoeken naar POI aan de hand van [flabij
cursorl
1. Lanq drul<l<en op het gewenste gebied van

de l<aart. Het geselecteerde punt zal centraal

op het scherm verschijnen en de scroll-
marl<ering zal getoond worden.

2,

l.

Druk op [@] ) [Live-P0lJ > [l-labij cursor].

Voer de nddm vdn het gewenste POl (Point

of Interest) in en druk oo [01C.

Selecteer de gewenste bestemming.

Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op

pagina 1 3,

A

5.

Weer

Geeft het weerbericht voor de volgende dag,

inclusief de huidige dag, voor de huidige positie

en bestemming.

l. Druk op t@l ) [Weer] ) [Huidige positieJ of
lBestemmingJ.

lnstellen van Favorieten
Als uw favoriete locaties reeds opgeslagen zijn
in het menu [Favorieten], l<unt u gemakkelijl<

weersinformatie controleren voor favoriete
locaties.

l. Drul< op t@l > [Weed ) [Favorieten] )

lMenul > [Toevoeqen].

a.

. [Huidige positie]: geeft informatie over het

weer in uw huidige positie.

. lBestemminqJ: geeft informatie over het

weer in uw bestemming,

Druk op de gewenste lijst voor meer

weersinformatie.

Zoek de naam van de plaats en selecteer de

gewenste plaats.

Druk op [Aan favorieten toevoegenJ.
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4. Druk op de qewenste lijst voor meer

weersinformatie.

0pmerking
U kunt ook de huidige positie of bestemming

opslaan als favorieten, Drul< op [@] > [Weer]
) [Huidige positieJ of IBestemmingl ) [Menu] >

IToevoegenl.

Favorieten verwijderen
l. Drul< op t@l ) [Weer] > [Favorieten] >

lMenul ) [VerwijderenJ

2, Selecteer het gewenste item en druk dan op

lVerwijderenl > Ual.

. [Alles marl<eren]: marl<eert alle items.

. [Alles demarl<eren]: demarl<eert alle items,

Camerawaarschuwingen

l. Druk op t0l ) [flavigatie] ) [tlaviqatie]

2. Druk op [Waarschuwing radarcontroleJ of
IWaarschuwing gevarenzoneJ.

Het scherm bericht gebruiken wordt

weergegeven. Lees het qoed en druk dan op

lAkkoordl om de functie te qebruil<en.

Opmerl<ing
. [Waarschuwing radarcontrolel of [Waarschuwing

gevarenzoneJ wordt alleen weefgegeven wanneeT

het Wi-Fi netwerk is verbonden,

. Afhankelijk van de wetqevinq van het land

kan de [Waarschuwing radarcontrole] worden
veranderd in [Waarschuwing gevarenzoneJ,

. Afhankelijk van de wetgeving van het land

l<an [Waarschuwing radarcontroleJ of
[Waarschuwing gevarenzoneJ niet beschikbaar

zrJn.

3. Druk op [MAP]
De waarschuwing voor de snelheidscamera

verschijnt onqeveer l0 seconden of 100 m

voor het aanl<omstpunt van de camera.

0pmerl<ing
. Afhankelijk van de regio en het tgpe

snelheidscamera kan het beeld verschillen.

. [.] l<unt de betreffende informatie-update

opvragen door te drul<ken op het pictogram

snelheidscamera-informatie,

- Als de camerawaarschuwing verschijnt terwijl

er geen snelheidsrdmefd is, kunt u TomTom

verzoeken om de camera-informatie te

veruijderen door op de afbeelding van de

snelheidscamera te drukken,

- Als er een snelheidscamera verschijnt teruijl
ef geen rdmeTawaarschuwing is, kunt u

dit aan TomTom melden door op de toets

snelheidscarnera melden te drul<ken.
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EV (elel<trisch voertuig)

Aan de slag gaan met EV
(elektrisch voertuig)-modus
Drul< op [EV] op het [Startscherm] of het scherm

lAlle menu'sl.

Menu-scherm voor EV
(elektrisch voertuig)-modus
Het EV (elektrisch voertuig)-menu bestaat
uit zeven secties: IBereil<J, [Oplaadstationsl,
lEnergie-informatieJ, Ilnstellingen RijmodusJ,

lEco rijdenl, [0plaad-/airco-instellingenl,
Ilnstellingen EVI.

Bereik
Drul< op [EV] > [Bereik].

fl Groene cirkel: Bereikbare gebieden.

@ Rode cirkel: riskant gebied (afhankelijk van

de omstandigheden).

@ 6earceerd gebied: onbereikbaar gebied.

lStartscherml

lAlle menu'sl-scherm
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EV (elektrisch voertuig)

0plaadstations
Hier wordt gezocht nddr een elel<trisch

laadstation voor de huidige locatie en vertoont de

stations als bereikbaar, risl<ant en onbereikbaar
door middel van de sgmboolldeuren

l. Drukoo IEV] ) l0olaadstations].

Energie-informatie
Hier wordt de gedetailleerde informatie van de

accu-informatie en energieverbruik getoond.

Batterij-informatie
Drul< op [EVJ ) lEnergie-informatie] ) lBatterij-
informatiel.

Opmerking
. Als er een oplaadkabel aangesloten is zal de

resterende oplaadtijd voor het kabel-tgpe
oetoond worden.

Als de klimaat-functie aangeschakeld is terwijl
de accu opgeladen wordt, zal het voltooien van

het laden vertraagd worden. Als de "klimaat"

knop ingedrukt wordt, zal de volgende melding
getoond worden.

. Druk op [Afstand] of il'laaml om de lijst
te ordenen op afstand of naam.

2, Druk op het gewenste item in de lijst.

3, Volg stappen 3-4 uit "Zoeken op adres" op

pagina 13.

Afhankelijk van de actuele capaciteit van de accu

wordt de volgende informatie getoond: bereik,

totaal resterend dccu-vermogen en venivachte

oplaadtijden per oplaad-tgpe.

27



EV (elektrisch voertuig)

Energieverbruik
Druk op [EV] ) lEnergie-informatie] )
lEnergieverbruikJ.

De actueel gebruikte elektriciteit voor drivetrain-
klimaat- en elel<tronische onderdelen wordt
getoond. Het actueel bereil< als bereil< en klimaat

uitgeschakeld zijn wordt getoond.

Opmerking
. Als het accu-niveau laag is wordt de melding

"Waarschuwing batterij bijna leeg" getoond,

. De melding "l(an voertuig niet starten" wordt
getoond als de capaciteit van de accu 0 % is.

Instellingen Rijmodus
De instellingen van de rijmodus maakt het

mogelijk de rijervaring op maat te mal<en door
veranderingen in de standaard instellingen van

elke rijmodus ([Eco], fi-lormaal], fSport]) toe te
staan. Het rijbereik kan worden

. De [Airconditioningl is qezet op [Ecol.

. De IRecuperatief remmen] is gezet op lfliveau 3].

. De [Maximumsnelheid] is gezet op een lagere waarde.

l. Druk op [EV] ) [lnstellinqen RijmodusJ.

2. Selecteer de gewenste items door te drul<l<en

op [Eco], lflormaal] of [Sport].

0pmerking
. Druk op lHelp] om te verplaatsen naar het

help-scherm te gaan.

. Druk op [Reset] om de instellingen van

de besturingsmodus te resetten naar de

fabrieksinstell ingen,
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EV (elel<trisch voertuig)

ECO rijden
Hier wordt het Et0-niveau en de eerdere

rijgeschiedenis getoond in overeenstemming mel

het rijden van het voertuig.

ECO-niveau

Er worden in totaal I Et0-niveau's en het

stroomverbruil< getoond afhankelijk van de

rijstatus.

Drul< op tEVl ) tEtO rijdenJ ) [EtO-niveau].

De volgende EC0-rijstijlen worden weergeqeven

volgens de modus van het voertuig,

Het niveau stijgt naarmate uw rijstijl
economischer en milieuvriendeli iker wordt.

f,f,f,f,

flf,flfl

6eschiedenis
Dit geeft de datum, afstand en het

brandstofverbruil< weer van de rijgeschiedenis.

Drul< op [EV] > [Eco rijdenJ ) lGeschiedenis].

Het stervormige pictogram wordt weergegeven

bij de datum met het laagste brandstofverbruil<.

Drul< op [Menu] om de geschiedenis te

verwiideren.
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EV (elektrisch voertuig)

0plaad-/airco-instellingen
Deze functie maakt het moqelijk om automatisch

het laden te laten starten en de interne temoeratuur

aan te passen door automatisch de klimaatcontrole

binnen het voertuig aan te zetten op de geplande

tijd op de door u geselecteerde dag,

Er kunnen twee verschillende schema's ingesteld

worden.

l. Druk op [EV] ) [0plaad-/airco-instellingenJ.

Selecteer het gewenste item

. [Vertrektijdl: stel de vertreKijd ven het
voertuig in.

. [Airco]: stel de binnentemperatuur van het

voertuig in.

. [Herhalen]: Selecteer de daq van de weel<

dat u wilt ooladen.

Druk oo [0](].

[!l Haal, als u de instellingen niet wilt
gebruil<en, het vinkje weq van de

rechthoekige doos.

E tEt,Wijzigt de instellingen.

B [Direct opladenJ: Het opladen start als er

een l<abel wordt aangesloten,

@ [Votgens tijdschemal: Opladen start
in overeenstemming met de geplande

tijden.

@ Druk, als u de daluur-instellingen wilt
activeren, op deze l<nop.

Instellingen EV

Waarschuw.

De bereil<-waarschuwing wordt getoond als de

afstand naar de bestemming verder is dan het

beschikbaar bereil< van het voertuig.

Druk op [EV] ) lnstellinqen EVJ > [Waarschuw.].

Laadstroom

U kunt een geschikte stroomsterl<te selecteren

voor de gebruilcte kabel.

j. Druk op IEVJ ) [lnstellinqen EV] )
lLaadstrooml.

2. Selecteer een geschikte stroomsterkte voor
de oebruikte kabel.
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Ondersteuning - Hotline
Website: http://vlvvq,,navigation.com/hgundai

lnternationaal gratis nummer: 00800 l8 235327

Telefoonnummer v00r alle andere landen (of als gratis

nummers niet ondersteund worden): +31 555 384 245

P/n:MF169558362



Autonavigotiesysteem

Android Auto/Apple CorPloy

Ziedevorsendewebsitesomdecontrore"':',il'Jl'iTiilli?ffi,ffi?J;lH*;Hi::xl,Tl*ffiiil]

. [Android Auto] https://wwwondroid.com/outo/

Deze gebruikershondleiding is von toepossing op olle modellen von Hyundoi en omvot beschrijvingen en verkloringen von optionele

olsook stondoord opporotuur. Als gevolg vindt u in deze hondleiding moteriool dot niet von toepossing is op uw specifieke voertuig.

ilffiw T*streK*il}#.
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Android Auto/Apple CarPlag

Wat is Android Auto/Apple
CarPlag?
l(rijg veilig toegang tot uw smartphone tijdens
het rijden. Verschillende functies van uw
smartphone worden getoond op en zijn te
bedienen vanuit het scherm van het multimedia-
apparaat (bijv navigatie, telefoneren, muziel<
luisteren enz.)

Als u verbonden bent, verschijnt een Android
Auto/Apple tarPlag-icoontje op het scherm. De
beschil<bare functies en handelinoen l<unnen
variEren afhankelijk van het bedr:rjfsmodel.
Voor meer informatie, ga naar de Google of
Apple website.

- 6oogle: http://5upttrt.toogle.com/
androidauto/

- Apple: http://yy1y1.uOOle.com/ios/carplag/

Waarschuwingen
. Android Auto is een geregistreerd handelsmerk

van Google Inc.
. Apple tarPlag is een gereqistreerd handelsmerk

van Apple Inc.
. Android Auto en Apple tarPlaq zijn niet

beschikbaar als het besturingssgsteem van
de telefoon niet de laatste versie heeft of uw
telefoon niet herkend kan worden, omdat hij
uitvalt als gevolg van een storing of defect in
het apparaat zelf.

. tlw telefoon wordt mogelijk niet herkend als
de accu bijna leeg is. Laad uw telefoon op en
probeer het dan opnieuw.

. Als u telefoon uitgevallen is als gevolg van
een defect in het apparaat zelf, reset dan uw
telefoon en probeer het opnieuw.

. Als de USB-kabel van het Android Auto/
Apple tarPlaq-apparaat herhaaldelijk wordt
losgekoppeld en weer aangesloten binnen een
korte periode, kan de telefoon slechter gaan
functioneren. Dit kan ook een storing in het
apparaat veroorzal<en.

. De tijd tot apparaatherl<enning kan verschillen
afhankelijk van het apparaattgpe en firmware/
0S versie.

. Aanbevolen wordt de tlSB-kabel te gebruiken
die bij de telefoon wordt geleverd. (Het

gebruiken vdn een niet-authentiek product kan
ruis of storing veroorzal<en.)

. lorrnale handelingen l<unnen niet worden
gegarandeerd als de telefoon willekeurig
gemanipuleerd wordt tenruijl Android Auto/Apple
[arPlag actief is.

. Apple tarPlag kan niet worden gebruikt, wanneer
u tegelijkertijd telefoneert via Bluetooth.

. Android Auto of Apple CarPlag kunnen niet
normaal werken als gevolg van problemen met
de rnobiele telefoon.

. Er kunnen providerkosten geheven worden
wanneef u Android Auto of Apple tarPlag gebruikt.

N Bepaalde functies werken mogelijk niet zoals
bedoeld afhankelijk van de versie van iOS of
Android.

. De volgende problemen kunnen zich voordoen
vdnweoe zaken die verband houden met de
telefodn:

[Android Autol
- Er verschijnen met tussenpozen zwarte

schermen wanneer u naar Android Auto gaat.

- Het onderscheiden van telefoons die Android
Auto ondersteunen en telefoons die dat niet
doen, is misschien niet mogelijk.

- Zwarte schermen verschijnen in sommige plaatsen

van het scherm als gevolg van app fouten.

lApple EarPlagl
- Er verschijnen met tussenpozen zwarte

schermen wdnneer u naar Apple [arPlag
gaat.

- Zwarte schermen verschijnen in sommige
plaatsen van het scherrn als gevolg van
app fouten tijdens het navigeren tussen
schermen in de Apple tarPlaq.

- Het audiovolume hangt af van de volumestatus
van de telefoon. Als het volume van de

telefoon op 0 wordt gezet, is er geen geluid
hoorbaar, ook niet als het volume van het
multimediasgsteem op maxirnaal wordt gezet,

- Het qeluid van een telefoongesprek kan worden
onderbroken, wanneer Apple [arPlag wordt
afgebroken tijdens een gesprek via Apple tarPlaq.

N Als services niet correct werl<en als gevolg
van problemen vergelijkbaar met de hierboven
gespecificeerde, controleer dan uw telefoon
en, verbind uw telefoon, indien nodig, opnieuw
na opnieuw opstarten.



Android Auto/Apple CarPlag

6ebruil<en van Android Auto
of Apple CarPlag
L Gebruik alleen echte t-lSB-kabels die geleverd

zijn door de fabrikant van de mobiele telefoon .

2. 6a naar Android Auto /Apple [arPlag vanuit
het beginscherm of vanuit het submenu [Alle

menu'sl.

3. flu zijn de opties zoals navigatie, muziel< en

telefoon klaar voor gebruik.

MEDEDELIN6
. [ontroleer voor het aansluiten van uw mobiele

telefoon of Android Auto of Apple tarPlaq
geactiveerd is in het [Telefoon-projectieJ
menu.

. Uadat de mobiele telefoon is aanoesloten. moet
de telefoon ontorendeld worden en moeten de
disclaimers op de telefoon worden geaccepteerd
om Android Auto of Apple tarPlaq te l<unnen
oebruiken.

. De schermen en opties die op het
multimediasgsteem worden getoond

corresponderen met de schermen en opties die

door Google of Apple worden geleverd.7e zijn
aan veranderingen onderhevig al naar gelang

het beleid van het desbetreffende bedrijf.

MEDEDELInG-Android Auto
. Bluetooth-mediaf uncties zullen gedeactiveerd

worden wanneer Android Auto wordt
geactiveerd. lla het verwijderen van de USB-

l<abel zullen deze opties weer beschil<baar zijn.

. Als Android Auto niet geactiveerd wordt na

een succesvolle verbinding, controleer dan het
volgende:

- [ontroleer of er een fout is opgetreden op

uw telefoon.

- [ontroleer of Android Auto is afoesloten oo

uw telefoon.

- [ontroleer of Android Auto is geactiveerd in

het [Telefoon-projectie J menu.

. Als Android Auto niet normaal werkt nadat er
een nieuwe verbinding is gemaal<t, ga dan naar
de Google website http://support.google.com/
androidauto.

MEDEDELIn6-Apple CarPlaq
. Bluetooth-telefoon/mediaooties worden

gedeactiveerd wdnneer Apple tarPlag
geactiveerd wordt. fla het verwijderen van de

USB-kabel zullen deze opties weer beschil<baar

zijn.

. Als Apple tarPlag niet geactiveerd wordt na

een succesvolle verbinding, controleer dan het
volgende:

- [ontroleer of Apple tarPlag uitgeschakeld is

in de applicatie-instellingen van de telefoon.

- [ontroleer of Apple tarPlag geactiveerd is in

het [Telefoon-projectieJ menu.

. Als Apple tarPlag niet normaal werl<t zelfs als

een nieuwe verbinding is gemaal<t, ga dan naar
de Apple website http://www.apple.com/ios/
carolau/



Android Auto/Apple CarPlag

Telefoonproj.-i nstel I i n gen
In dit menu l<unnen Android Auto en Apple

[arPlag ingeschal<eld worden door een vinkje te

zetten,

l, Druk op t0l of [SETUP] ) [Telefoon-
projectieJ > [Android Autol of [Apple
tarPlagJ.

2. Selecteer de gewenste optie:

. [Android Auto inschakelen]: Het

multimediasgsteem is nu klaar om een

Android Auto-apparaat te herl<ennen

en Android Auto-functies te kunnen

gebruiken, wanneer u verbonden bent

via USB. Zorg ervoor dat een bijgewerl<te

versie van Android Ondroid 5.0 en later)
qeinstalleerd is, Sommige opties zijn

misschien niet beschikbaar, wdnneef u

Android Auto gebruikt.

. [Apple CarPlag inschal<elen]: Het

multimediasgsteem is nu klaar om een

Apple tarPlag-apparaat te herl<ennen

en Apple [arPlag-functies te l<unnen

gebruiken, wdnneer u verbonden bent

via LISB. Zorg ervoor dat een bijgewerkte

versie van i05 geinstalleerd is. Sommige

opties zijn misschien niet beschikbaar.

0pmerking

Wanneer een apparaat al verbonden is met de

IJSB-poort, wordt het [Telefoon-projectie] menu

uitgeschakeld. Venrvijder eerst de USB-kabel en

probeer dan het het menu [Telefoon-projectieJ
opnieuw te openen.
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