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1 Belangrijke informatie 

Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt 

Dit product geeft u elke keer wanneer u moet afslaan veilige instructies om u op de gewenste 
bestemming te brengen. Lees de onderstaande voorzorgsmaatregelen door om ervoor te zorgen dat 
u uw navigatiesysteem correct gebruikt. 

• Dit product dient niet als vervanging voor uw persoonlijk inzicht. De door het 
navigatiesysteem voorgestelde route mag nooit voorrang krijgen op de plaatselijk geldende 
verkeersvoorschriften of uw persoonlijk inzicht en/of uw kennis met betrekking tot de 
verkeersveiligheid. Volg nooit de voorgestelde route als het navigatiesysteem een onveilige of 
verboden manoeuvre aangeeft, u in een onveilige situatie brengt, of u naar een omgeving 
leidt die u als onveilig beschouwt. 

• Werp alleen een blik op het scherm als het nodig en veilig is om dit te doen. Als u langdurig 
naar het scherm moet kijken, stop uw voertuig dan eerst op een veilige manier en plaats. 

• Geef geen bestemming in, verander geen instelling of functie waardoor u lange tijd naar uw 
scherm moet kijken tijdens u aan het rijden bent. Stop de auto op een veilige en wettelijke 
toegestane manier en plaats, voordat u probeert om het systeem te gebruiken. 

• Gebruik het navigatiesysteem niet voor een route naar nooddiensten. Niet alle locaties van 
nooddiensten zoals politie, brandweer en klinieken staan in de database vermeld. Handel in 
dit geval naar uw eigen inzicht en vraag anderen de weg. 

• De kaartendatabase in het medium waar deze is opgeslagen, bevat de meest recente 
gegevens ten tijde van de productie. Omdat straten en buurten kunnen veranderen, kan het 
soms voorkomen dat het navigatiesysteem u niet naar de gewenste bestemming kan leiden. 
Handel in dit geval naar eigen inzicht. 

• De kaartendatabase stelt een route voor. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de 
relatieve veiligheid van de voorgestelde route, noch met andere factoren die van invloed 
kunnen zijn op de reisduur voordat u uw bestemming bereikt. De database bevat geen 
informatie over de sluiting van wegen, de eigenschappen van de wegen (d.w.z. wegdek, 
hellingen, beperkingen m.b.t. gewicht of hoogte, etc.), files, weersomstandigheden of andere 
factoren die van invloed zijn op de veiligheid of de reisduur. Handel naar uw eigen inzicht als 
het navigatiesysteem u geen alternatieve route kan aanbieden. 

• Het kan soms gebeuren dat het navigatiesysteem de locatie van uw auto incorrect weergeeft. 
Handel in dit geval naar uw eigen inzicht, rekening houdend met de huidige rijomstandigheden. 
In dit geval behoort het the navigatiesysteem de positie van uw auto automatisch te corrigeren; 
soms kan het echter gebeuren dat u dit zelf moet doen. Stop uw auto op een veilige en 
wettelijke toegestane manier en plaats, voordat u probeert om dit te doen. 

• Stel de volumeregeling van het scherm zodanig in dat u het overige verkeer en voertuigen 
van nooddiensten nog kunt horen. Rijden zonder dat u geluiden van buitenaf kunt horen kan 
ongelukken veroorzaken. 

• Zorg dat anderen die van plan zijn om dit navigatiesysteem te gebruiken deze 
voorzorgsmaatregelen en de onderstaande instructies aandachtig doorlezen. 

• Als er iets is in deze handleiding dat u niet begrijpt, of als u niet zeker bent over de 
werking/bediening van het navigatiesysteem, neem dan contact op met een erkende 
vertegenwoordiger van Alpine, voordat u het navigatiesysteem gebruikt. 

Correcte verwijdering van dit product 

Het door u aangeschafte product valt onder de Europese AEEA-richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur. Er is daarom een symbool (een doorgekruiste vuilnisbak) op 
het product aangebracht. Dit geldt voor alle EU-lidstaten en houdt in dat het product niet bij het 
reguliere huisvuil mag worden aangeboden. Het product moet conform de lokale wetgeving bij een 
afvalverzamelpunt worden ingeleverd. Als u het product bij het reguliere huisvuil aanbiedt, belast dit 
het milieu. Neem voor meer informatie contact op met de afvaldienst van uw gemeente of de dealer 
waar u het product hebt aangeschaft. 
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2 Waarschuwingen 

Instructies die moeten worden gevolgd voor veilig gebruik 

• Lees de handleidingen voor dit apparaat en de componenten van het systeem aandachtig 
door voordat u het navigatiesysteem gebruikt. De handleidingen bevatten instructies voor het 
veilig en effectief gebruik van het systeem. ALPINE is niet verantwoordelijk voor problemen 
die zich voordoen als gevolg van zich niet te houden aan de instructies in deze handleidingen. 

• Deze handleiding bevat diverse afbeeldingen die laten zien hoe u dit product veilig moet 
gebruiken en die waarschuwen tegen potentiële gevaren als gevolg van incorrecte 
aansluitingen en verkeerd gebruik. De afbeeldingen hebben de volgende betekenissen. Voor 
correct gebruik van deze handleiding en het systeem is het belangrijk dat u de betekenis van 
deze afbeeldingen goed begrijpt. 

Betekenis van afbeeldingen 

Waarschuwing 
 

Belangrijke instructies. 
Niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. 

Let op 
 

Belangrijke instructies. 
Niet opvolgen van deze instructies kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben. 

2.1 Waarschuwing 
 
GEBRUIK GEEN ENKELE FUNCTIE DIE UW AANDACHT AFLEIDT  VAN HET VERKEER. 

Elke functie waaraan u langer aandacht moet schenken, mag slechts worden uitgevoerd nadat u 
volledig tot stilstand bent gekomen. Stop altijd op een veilige plaats voordat u deze functies uitvoert. 
Niet opvolgen van deze instructie kan een ongeluk veroorzaken. 

NIET DEMONTEREN OF MODIFICEREN. 

Dit kan een ongeluk, brand of een elektrische schok veroorzaken. 

KLEINE VOORWERPEN, ZOALS BATTERIJEN, BUITEN HET BER EIK VAN KINDEREN 
HOUDEN. 

Doorslikken kan tot ernstig letsel leiden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. 

GEBRUIK DIT PRODUCT ZOALS VOORGESCHREVEN. 

Gebruik voor andere doeleinden dan is voorgeschreven, kan tot brand, elektrische schok of ander 
letsel veroorzaken. 

STEEK GEEN HANDEN, VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN IN SLEUVEN OF OPENINGEN. 

Dit kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product veroorzaken. 

BEPERK HET BEKIJKEN VAN HET SCHERM TOT EEN MINIMUM TERWIJL U RIJDT. 

Bekijken van het scherm kan ervoor zorgen dat de chauffeur niet op de weg let, wat een ongeluk kan 
veroorzaken. 

VOLG EEN VOORGESTELDE ROUTE NIET ALS HET NAVIGATIES YSTEEM EEN ONVEILIGE OF 
VERBODEN RICHTINGVERANDERING AANGEEFT, OF U IN EEN ONVEILIGE SITUATIE OF 
OMGEVING BRENGT. 

Dit product dient niet als vervanging voor uw persoonlijk inzicht. De door het systeem voorgestelde 
route mag nooit voorrang hebben op de plaatselijk geldende verkeersvoorschriften of uw persoonlijk 
inzicht of uw kennis met betrekking tot de verkeersveiligheid. 
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2.2 Let op 
 
STOP HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK ALS ZICH EEN PROBLEEM  VOORDOET 

Indien u dit niet doet, kan dit letsel of beschadiging van het product veroorzaken. Breng het product 
terug naar uw erkende Alpine dealer of het dichtstbijzijnde Alpine Service Center voor reparatie. 

HOUD UW VINGERS UIT DE BUURT WANNEER HET GEMOTORISEERDE VOORPANEEL OF 
HET SCHERM IN BEWEGING IS. 

Indien u dit niet doet, kan dit letsel of beschadiging van het product veroorzaken. 

Temperatuur 

Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig zich tussen -10° C (+14° F) en +50° C (+122° F) 
bevindt alvorens uw apparaat in te schakelen. 

Vervanging zekering 

Wanneer u de zekering(en) vervangt, moet het vervangonderdeel dezelfde amperage hebben als 
weergegeven op de zekeringhouder. Indien de zekering(en) meer dan eens doorbrand(t)(en), 
controleer dan voorzichtig alle elektrische verbindingen op kortsluiting. Laat ook de spanningsregelaar 
van uw voertuig nakijken. 

Onderhoud van het apparaat 

Indien u problemen hebt, probeer dan niet het apparaat zelf te repareren. Breng het product terug 
naar uw erkende ALPINE dealer of het dichtstbijzijnde ALPINE Service Center voor reparatie. 

Installatielocatie 

Zorg ervoor dat de NVE-M300P Navigatiemodule niet zal worden blootgesteld aan: 

• Direct(e) zonlicht en hitte 
• Hoge vochtigheid 
• Overmatig stof 
• Overmatige vibraties 
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3 Gebruikersovereenkomst 
1. Partijen in deze overeenkomst 

1.1. De partijen in deze overeenkomst zijn Nav N Go Kft. (geregistreerde vestiging: 23 Bérc utca, H-
1016 Budapest, Hungarije; bedrijfsreg.nr.: 01-09-891838) als licentiegever (hierna genoemd 
Licentiegever, en u als gebruiker (hierna genoemd Gebruiker; gebruiker en licentiegever gezamenlijk 
genoemd Partijen). De overeenkomst heeft betrekking op het in deze overeenkomst omschreven 
softwareproduct. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1. Partijen erkennen hiermede dat deze overeenkomst tot stand komt door uitdrukkelijke 
handelingen van de partijen, zulks zonder dat de overeenkomst ondertekening behoeft. 

2.2. Gebruiker erkent hiermede, dat na wettige aanschaf van het softwareproduct waarop deze 
overeenkomst betrekking heeft (artikel 4), elke wijze van gebruik, installatie op een computer of 
andere hardware, het monteren van dergelijke hardware in een voertuig het aanklikken van de toets 
"Accepteren", die door de software tijdens de installatie of het gebruik (hierna genoemd Gebruik), zal 
betekenen dat de gebruiker de voorwaarden in deze overeenkomst aanvaard als wettig bindend. 

2.3. Deze overeenkomst verleent geen enkel recht aan degene die het softwareproduct op 
onrechtmatige manier heeft verkregen, gebruikt, installeert, in een voertuig monteert of op enige 
andere wijze benut. 

3. Toepasbaar recht 

3.1. Op alle in deze overeenkomst niet geregelde aangelegenheden is het recht van de republiek 
Hongarije van toepassing, in het bijzonder wet IV van 1959 van het Burgerlijk Wetboek (Bw.) en wet 
LXXVI van 1999 van de Auteurswet. 

3.2. De originele versie van deze overeenkomst is de versie in de Hongaarse taal. Van deze 
overeenkomst zijn tevens versies in andere talen opgemaakt. In geval van geschillen prevaleert de 
Hongaarse versie. 

4. Onderwerp van de overeenkomst 

4.1. Onderwerp van deze overeenkomst vormt het navigatiesoftwareproduct van licentiegever (hierna 
softwareproduct genoemd). 

4.2. Het softwareproduct omvat het computerprogramma, de volledige documentatie ervan, het 
bijbehorende kaartgegevensbestand en alle door derden geleverde inhoud en diensten die 
toegankelijk zijn via het softwareproduct (hierna genoemd Gegevensbestand). 

4.3. Als onderdeel van het softwareproduct worden beschouwd de weergave, opslag en codering 
ervan in ongeacht welke vorm, inclusief de weergave of opslag in gedrukte, elektronische of grafische 
vorm, resp. van de object- en de broncode, alsmede alle andere, tevoren niet vast te stellen vormen 
van weergave, opslag, codering, of gegevensdragers. 

4.4. Onderdeel van het softwareproduct vormen verder reparaties, aanvullingen en updates waarvan 
na het tot stand komen van deze overeenkomst door gebruiker gebruik wordt gemaakt. 

5. Rechthebbende op de auteursrechten 

5.1. De licentiegever - bij gebreke van andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen is deze 
de exclusieve rechthebbende op de materiële auteursrechten met betrekking tot het softwareproduct. 

5.2. De auteursrechten hebben zowel betrekking op het volledige softwareproduct als op de 
afzonderlijke delen ervan. 

5.3. De rechthebbende(n) op de auteursrechten van het gegevensbestand dat onderdeel vormt van 
het softwareproduct, is/zijn de in de bijlage van deze overeenkomst of onder het menupunt „Over” van 
het computerprogramma genoemde natuurlijke of rechtspersonen (hierna genoemd Eigenaar van het 
Gegevensbestand). In de gebruikershandleiding van het softwareproduct is de menuoptie vermeld 
waaronder alle eigenaren van delen van het gegevensbestand zijn opgetekend. Licentiegever 
verklaart hierbij, dat hij namens de eigenaren van het gegevensbestand bevoegd is tot het gebruik en 
de weergave van het gegevensbestand, alsmede tot het conform de bepalingen van deze 
overeenkomst in gebruik geven ervan. 
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5.4. Door het aangaan van deze overeenkomst doet gebruiker ten gunste van licentiegever afstand 
van alle rechten op het softwareproduct, behalve van die rechten waarop gebruiker volgens 
uitdrukkelijke wettelijke regelgeving of bepalingen in deze overeenkomst aanspraak kan maken. 

6. Rechten van de gebruiker 

6.1. Gebruiker heeft het recht om het softwareproduct op één hardwareapparaat (desktop, palmtop, 
laptop, navigatieapparaat) te installeren, en hierop één exemplaar van het softwareproduct of een 
voorgeïnstalleerde kopie ervan te laten draaien en te gebruiken. 

6.2. Gebruiker heeft het recht om één veiligheidskopie van de software te maken. Indien echter het 
softwareproduct na installatie ook zonder de oorspronkelijke gegevensdrager functioneert, dan geldt 
de versie op de oorspronkelijke gegevensdrager als veiligheidskopie. In alle andere gevallen is de 
gebruiker alleen gerechtigd tot het gebruik van de veiligheidskopie indien de geïnstalleerde software 
zonder twijfel en bewijsbaar ongeschikt is geworden voor normaal en rechtmatig gebruik. 

7. Gebruiksbeperkingen 

7.1. De gebruiker is niet gerechtigd tot 

7.1.1. vermenigvuldigen van het softwareproduct (kopiëren ervan); 

7.1.2. verhuren, in bruikleen geven, of distribueren van het softwareproduct, of dit tegen vergoeding of 
gratis aan derden te verstrekken; 

7.1.3. vertalen van het softwareproduct (inclusief het vertalen (compileren) naar een andere 
programmeertaal); 

7.1.4. herleiden van het softwareproduct; 

7.1.5. de beveiliging van het softwareproduct te omzeilen of deze beveiliging langs technologische 
weg of anderszins te wijzigen, blokkeren of ondervangen; 

7.1.6. het softwareproduct (geheel noch gedeeltelijk) te wijzigen, aan te vullen, te bewerken of op te 
splitsen, noch om dit samen te voegen met, te verwerken in, of interactief te laten samenwerken met 
andere producten; 

7.1.7. het gebruik van gegevens uit het gegevensbestand van het softwareproduct anders dan voor 
het gebruik van het softwareprogramma, herleiden van het gegevensbestand, het zelfstandig 
gebruiken van het gegevensbestand (geheel noch gedeeltelijk), resp. het gegevensbestand te 
wijzigen, aan te vullen, te bewerken of op te splitsen, noch om dit samen te voegen met, te verwerken 
in, of interactief te laten samenwerken met andere producten. 

7.2. Gebruiker mag van de via het softwareproduct beschikbare en door derden beschikbaar gestelde 
inhoud, alsmede van door diensten van derden beschikbaar komende gegevens (met inbegrip van, 
doch niet beperkt tot gegevens die worden ontvangen via de RDS TMC-verkeersinformatiediensten) 
uitsluitend gebruik maken voor persoonlijke doeleinden en voor eigen risico. Het is strikt verboden, 
dergelijke gegevens of inhoud op te slaan, over te dragen of te verspreiden, of deze geheel of 
gedeeltelijk in enige vorm of uitvoering algemeen toegankelijk te maken dan wel uit het product te 
downloaden. 

8. Uitsluiting aansprakelijkheid, beperking verantw oordelijkheid 

8.1. Licentiegever brengt hiermede gebruiker op de hoogte van het feit dat, ofschoon bij de productie 
van het softwareproduct de grootste zorgvuldigheid in acht wordt genomen, gezien de aard van het 
softwareproduct en de technische beperkingen, licentiegever niet kan garanderen dat het product 
geheel vrij van fouten is, resp. op grond van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid aanvaardt 
indien het door gebruiker verworven softwareproduct niet geheel vrij van fouten mocht zijn. 

8.2. Licentiegever garandeert niet dat het softwareproduct voor elk door licentiegever of gebruiker 
gedefinieerd doel geschikt is, noch dat het softwareproduct goed interactief zal werken in combinatie 
met enig ander systeem, apparaat of product (bijv. software of hardware). 

8.3. Licentiegever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van een fout 
van het softwareproduct (hierbij inbegrepen fouten in de documentatie of het gegevensbestand en 
storingen in het computerprogramma). 

8.4. Licentiegever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het feit dat het 
softwareproduct niet geschikt is voor een bepaald doel, noch voor storingen of onvolkomenheden bij 
het interactief samenwerken met een ander systeem, apparaat of product (bijv. software of hardware). 
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8.5. Licentiegever wijst bovendien de gebruiker met nadruk op het feit dat bij het gebruik van welke 
aard dan ook van het softwareproduct in het verkeer, het in acht nemen van de verkeersvoorschriften 
en -regels (met name het opvolgen van de verplichte en/of redelijke en passende 
veiligheidsmaatregelen, alsmede correct en zorgvuldig handelen bij het gebruik van het 
softwareproduct) uitsluitend de verantwoordelijkheid van gebruiker is; licentiegever aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het 
softwareproduct in het verkeer. 

8.6. Door het aangaan van de overeenkomst neemt gebruiker uitdrukkelijk nota van het vermelde in 
artikel 8 en verklaart zich hiermede akkoord.. 

9. Sancties 

9.1. Licentiegever stelt gebruiker op de hoogte van het feit dat, op grond van de 
auteursrechtwetgeving, bij schending van de rechten van licentiegever, deze 

9.1.1. de schending van zijn rechten door de rechtbank kan laten vaststellen; 

9.1.2. het achterwege laten van de schending van zijn rechten kan eisen, alsmede een verbod zulks 
te continueren; 

9.1.3. adequate genoegdoening kan eisen (ook in de vorm van publicatie op kosten van de 
overtreder); 

9.1.4. terugbetaling van de door de schending van zijn rechten behaalde inkomsten kan eisen; 

9.1.5. onmiddellijke beëindiging kan eisen van de onrechtmatige situatie, resp. herstel kan eisen van 
de situatie voorafgaande aan het schenden van het recht kan eisen, zulks op kosten van de 
schender, resp. de vernietiging kan eisen van de middelen of materialen die voor de schending resp. 
de vervaardiging van het/de daardoor ontstane product(en); 

9.1.6. een eis tot schadevergoeding kan indienen. 

9.2. Licentiegever stelt gebruiker verder op de hoogte van het feit, dat krachtens wet IV van 1978 van 
het (Hongaarse) Wetboek van Strafrecht schending van het auteursrecht of hiermee verbonden 
andere rechten een misdrijf is dat kan worden bestraft met een vrijheidsstraf tot twee jaar, in bepaalde 
gevallen met een vrijheidsstraf tot acht jaar. 

9.3. Door derden geleverde inhoud en diensten 

Licentiegever sluit hierbij elke eigen aansprakelijkheid uit voor het gegevensbestand in het 
softwareproduct alsmede voor alle inhoud die is/wordt geleverd door derden en beschikbaar komt 
door gebruik van het gegevensbestand. Licentiegever geeft geen garantie aangaande de kwaliteit, 
geschiktheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden, of gebiedsdekking van het 
product, of beschikbaarheid van de dienstverlening en wijst met name elke aansprakelijkheid af voor 
onderbreking dan wel opschorting van de dienstverlening, alsmede voor elke schade die mocht 
ontstaan in verband met de dienstverlening of door algehele annulering van de dienstverlening. 

Alle relevante informatie en gegevens met betrekking tot door derden geleverde inhoud en diensten 
zijn beschikbaar op www.navngo.com. Gebruiker erkent hiermede, dat de door derden geleverde 
inhoud en diensten uitsluitend mogen/kunnen worden gebruikt voor risico van gebruiker en diens 
persoonlijk nut. 

9.4. Door licentiegever of een vertegenwoordiger van licentiegever geleverde inhoud en diensten 

De licentiegever of een contractpartner kan de gebruiker diverse producten en diensten aanbieden op 
www.naviextras.com. Gebruiker mag van deze diensten alleen gebruik maken, wanneer hij/zij de 
daarop betrekking hebbende licentieovereenkomst voor eindgebruikers op www.naviextras.com heeft 
gelezen en begrepen. Gebruiker is ertoe verplicht, van de diensten gebruik te maken in 
overeenstemming met de daarop betrekking hebbende voorwaarden. 

9.5. Partijen komen hiermede overeen dat de jurisdictie bij geschillen in verband met deze 
overeenkomst - afhankelijk van de aard van het geschil - uitsluitend berust bij de Centrale 
Arrondissementsrechtbank van Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) of de Hoofdstedelijke rechtbank 
(Fıvárosi Bíróság) van Budapest. 
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4 Copyrightmededeling 
Het product en de informatie in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Noch deze handleiding, noch een deel ervan, mag in ongeacht welke vorm, elektronisch of 
mechanisch (met inbegrip van fotokopieën of geluidsopnames) worden gereproduceerd of 
doorgegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alpine Electronics (Europe) 
GmbH. 

© 2009 - Alpine Electronics (Europe) GmbH. 

© 2009 - NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 

Albanië: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Andorra: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Oostenrijk: © 1996 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Wit-Rusland: © 2008 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
België: © 1995 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Bosnië en Herzegovina: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Bulgarije: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Kroatië: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Tsjechië: © 2002 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Denemarken: © 1997 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Estland: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Finland: © 2001 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Frankrijk: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: © 2008 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Duitsland: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Gibraltar: © 2008 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Griekenland: © 2003 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Hongarije: © 2004 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Italië: © 1994 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Letland: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Liechtenstein: © 1996 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Litouwen: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Luxemburg: © 1996 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Moldavië: © 2008 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Monaco: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Montenegro: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Noorwegen: © 2001 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Polen: © 2004 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Portugal: © 1997 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Ierland: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Roemenië: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
San Marino: © 1994 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Servië: © 2005 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Slowakije: © 2002 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Slovenië: © 2004 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Spanje: © 1997 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Zweden: © 1994 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Zwitserland: © 1996 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Nederland: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Turkije: © 2008 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Oekraïne: © 2008 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Verenigd Koninkrijk: © 1993 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 
Vaticaanstad: © 1994 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. 

Alle rechten voorbehouden. 



 NVE-M300P Navigatiemodule Gebruikershandleiding 
 

    9 

5 Inhoud 
1 Belangrijke informatie..................................................................................................... 2 

2 Waarschuwingen.............................................................................................................. 3 

2.1 Waarschuwing .......................................................................................................................... 3 

2.2 Let op........................................................................................................................................ 4 

3 Gebruikersovereenkomst ................................................................................................ 5 

4 Copyrightmededeling....................................................................................................... 8 

5 Inhoud ............................................................................................................................... 9 

6 Van start met Alpine Navigation Software.................................................................. 12 

6.1 Toetsen en andere bedieningselementen op het scherm......................................................... 14 

6.1.1 De toetsenblokken gebruiken.........................................................................................................15 
6.1.2 Permanente toetsen (Menu, Terug, Schermbediening en Kaart)....................................................15 

6.2 De kaart gebruiken ................................................................................................................. 16 

6.2.1 De kaartweergave wijzigen............................................................................................................17 
6.2.2 Rijstrookinformatie en Wegwijzers ...............................................................................................18 
6.2.3 Statusinformatie en verborgen besturingselementen op de kaart ...................................................18 
6.2.4 De cursor gebruiken (de geselecteerde locatie op de kaart) ...........................................................20 

6.3 Alpine Navigation Software-concepten .................................................................................. 21 

6.3.1 Autozoom.......................................................................................................................................21 
6.3.2 Positiemarkeringen ........................................................................................................................21 

6.3.2.1 De actuele GPS-positie en Vergrendelen op de weg............................................................................... 21 
6.3.2.2 Terug naar normale navigatie ................................................................................................................ 21 
6.3.2.3 Geselecteerde locatie (Cursor) ............................................................................................................... 22 

6.3.3 Kleurenschema's ............................................................................................................................22 
6.3.4 Kleurenschema in tunnels ..............................................................................................................22 
6.3.5 Route berekenen en herberekenen .................................................................................................23 
6.3.6 Afslaglijst (Routebeschrijving) ......................................................................................................24 
6.3.7 Routelogs .......................................................................................................................................25 
6.3.8 Routedemonstratie .........................................................................................................................25 
6.3.9 POI's (referentiepunten) .................................................................................................................25 
6.3.10 Verkeerscamera's .........................................................................................................................26 
6.3.11 Waarschuwingen maximumsnelheid ...........................................................................................27 
6.3.12 TM (Traffic Message Channel-verkeersberichten) ......................................................................27 

7 Navigeren met Alpine Navigation Software ................................................................ 28 

7.1 De bestemming van een route selecteren ............................................................................... 28 

7.1.1 De positie van de cursor als bestemming instellen.........................................................................28 
7.1.2 Een adres of deel ervan invoeren ...................................................................................................29 

7.1.2.1 Een adres invoeren ................................................................................................................................. 29 
7.1.2.2 Een adres invoeren wanneer een huisnummer vaker voorkomt .............................................................. 30 
7.1.2.3 Een adres invoeren als u de wijk/voorstad niet weet .............................................................................. 31 



 NVE-M300P Navigatiemodule Gebruikershandleiding 
 

10     

7.1.2.4 Een kruispunt als bestemming selecteren................................................................................................ 32 
7.1.2.5 Het centrum van een plaats als bestemming van uw route selecteren..................................................... 33 
7.1.2.6 Een adres met postcode invoeren............................................................................................................ 34 
7.1.2.7 Tips om adressen snel in te voeren ......................................................................................................... 35 

7.1.3 Het thuisadres selecteren................................................................................................................35 
7.1.4 Uw bestemming selecteren uit uw favorieten ................................................................................36 
7.1.5 Uw bestemming selecteren uit de POI's.........................................................................................36 
7.1.6 Uw bestemming selecteren uit de historie......................................................................................37 
7.1.7 De bestemming instellen door de coördinaten in te voeren ...........................................................37 

7.2 Een meerpuntsroute plannen (een tussenpunt invoegen) ....................................................... 38 

7.3 De route bewerken.................................................................................................................. 39 

7.4 Een simulatie van de route bekijken ....................................................................................... 39 

7.5 De actieve route onderbreken................................................................................................. 39 

7.6 Het volgende tussenpunt in de route wissen........................................................................... 40 

7.7 De actieve route wissen .......................................................................................................... 40 

7.8 Routelogs gebruiken ............................................................................................................... 40 

7.9 De actieve route opslaan ........................................................................................................ 42 

7.10 Een opgeslagen route laden ................................................................................................. 42 

8 Referentielijst.................................................................................................................. 43 

8.1 Het kaartscherm ..................................................................................................................... 43 

8.1.1 Pictogrammen op de kaart..............................................................................................................45 
8.1.1.1 Indicator kwaliteit GPS-positie en track log........................................................................................... 45 
8.1.1.2 Volgende routegebeurtenis (veld Volgende afslag)................................................................................. 46 

8.1.2 Objecten op de kaart: .....................................................................................................................46 
8.1.2.1 Straten en wegen..................................................................................................................................... 46 
8.1.2.2 3D-objecttypes ........................................................................................................................................ 47 
8.1.2.3 Elementen van de actieve route .............................................................................................................. 47 

8.1.3 Cursormenu....................................................................................................................................48 
8.1.4 Het scherm Route-informatie.........................................................................................................50 
8.1.5 Het scherm Reisinformatie.............................................................................................................52 

8.1.5.1 Opent het scherm Reiscomputer ............................................................................................................. 53 
8.1.6 Gegevensscherm TMC-situaties ....................................................................................................53 
8.1.7 Het scherm GPS-gegevens.............................................................................................................55 

8.2 Het menu Bestemming ............................................................................................................ 56 

8.3 Routemenu .............................................................................................................................. 57 

8.4 Menu bewerken....................................................................................................................... 58 

8.4.1 Favorieten beheren.........................................................................................................................58 
8.4.2 POI's beheren .................................................................................................................................59 
8.4.3 Opgeslagen routes beheren ............................................................................................................60 
8.4.4 Routelogs beheren..........................................................................................................................61 

8.5 Het menu Instellingen............................................................................................................. 62 



 NVE-M300P Navigatiemodule Gebruikershandleiding 
 

    11 

8.5.1 Kaartscherm-instellingen ...............................................................................................................63 
8.5.2 Geluidinstellingen ..........................................................................................................................63 
8.5.3 Routeplanningopties ......................................................................................................................64 
8.5.4 Regionale instellingen....................................................................................................................66 
8.5.5 Display bijstellen ...........................................................................................................................67 
8.5.6 Navigatie-instellingen ....................................................................................................................67 
8.5.7 Waarschuwingsinstellingen ...........................................................................................................68 
8.5.8 GPS................................................................................................................................................69 
8.5.9 TM .................................................................................................................................................69 
8.5.10 Routelog-instellingen...................................................................................................................70 
8.5.11 Beheer gebruikergegevens ...........................................................................................................70 

9 Verklarende Woordenlijst............................................................................................. 71 

10 In de doos ...................................................................................................................... 73 

10.1 Accessoires ........................................................................................................................... 73 

10.2 Optionele accessoires ........................................................................................................... 73 

11 Specificaties................................................................................................................... 74 



 NVE-M300P Navigatiemodule Gebruikershandleiding 
 

12     

6 Van start met Alpine Navigation Software 
Alpine Navigation Software is geoptimaliseerd voor gebruik in de auto. Het systeem is zeer 
gebruikersvriendelijk, u hoeft de schermtoetsen en de kaart alleen met uw vingertoppen aan te raken. 

Alpine Navigation Software kan routes plannen die doorlopen op alle geïnstalleerde kaarten; als u wilt 
navigeren tussen verschillende kaartsegmenten of landen, hoeft u geen kaarten te wisselen of om te 
schakelen naar een kaart met minder details. 

Taken Aanwijzigen 
Dubbeltikken op het 
scherm 

U hoeft voor geen enkele taak tweemaal op het scherm te tikken. Voor alle 
toetsen en bedieningsfuncties is één tik voldoende. 

Tikken op het scherm 
en vasthouden 

Voor de basisnavigatiefuncties is dit niet nodig. U kunt op de volgende 
toetsen tikken en die vasthouden voor extra functies: 

• Als u in lijsten of op menuschermen op  tikt en deze toets 
vasthoudt, wordt het Navigatiemenu geopend. 

• Als u in het kaartscherm op een van de toetsen , , , 

,  en  klikt en deze vasthoudt: kunt u de kaart 
ononderbroken draaien, kantelen of de schaal ervan wijzigen. 

• Als u in toetsenblokschermen op  klikt en deze toets 
vasthoudt, kunt u meerdere tekens snel wissen. 

• Als u in lange lijsten op  of  tikt en deze toets vasthoudt, 
kunt u zonder onderbreking naar andere pagina's navigeren. 

Bewegingen 
(slepen&loslaten) 

Voor de basisnavigatiefuncties hoeft u geen bewegingen uit te voeren. 
Slepen en loslaten doet u alleen wanneer u bijv.: 

• een schuifbalk verplaatst. 

• de kaart verplaatst: 'pak' de kaart en beweeg deze in de gewenste 
richting. 

• snel naar het Kaartscherm wilt terugkeren: op alle schermen: schuif 
uw vinger van de rechter- naar de linkerbenedenhoek. 

• snel het Navigatiemenu wilt openen: op alle schermen: schuif uw 
vinger van de linkerboven- naar de linkerbenedenhoek. 
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Starten met Alpine Navigation Software 

Wanneer u voor het eerst de NVE-M300P Navigatiemodule aanzet moet u de volgende dingen doen: 

1. Selecteer de taal die het programma op het scherm gebruikt. U kunt deze later altijd onder 
Instellingen (pagina 66) wijzigen. 

2. Selecteer de taal en de spreker voor de gesproken begeleiding. U kunt deze later altijd onder 
Instellingen (pagina 66) wijzigen. 

3. Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (pagina 5) en ga hiermee akkoord. 

Hierna verschijnt het Navigatiemenu en Alpine Navigation Software is klaar voor gebruik. 

Het Navigatiemenu 

 

De meest voorkomende manier waarop Alpine Navigation Software wordt gebruikt, is een 
bestemming selecteren en beginnen met de navigatie. U kunt uw bestemming op de volgende 
manieren selecteren: 

• Gebruik de geselecteerde locatie op de kaart (de positie van de cursor) (pagina 28). 

• Voer een volledig of gedeeltelijk adres in, bijvoorbeeld een straatnaam zonder huisnummer, of 
de namen van twee kruisende straten (pagina 29). 

• Voer een adres met postcode in (pagina 34). U hoeft dan geen plaatsnaam in te voeren en het 
zoeken naar straatnamen kan mogelijk zelfs sneller gaan. 

• Gebruik een coördinaat (pagina 37) 

• Gebruik een opgeslagen locatie: 

• een favoriet (pagina 36) 

• een POI (pagina 36) 

• de historiek van eerder ingestelde bestemmingen en tussenpunten (pagina 37) 
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6.1 Toetsen en andere bedieningselementen op het scherm 
Wanneer u Alpine Navigation Software gebruikt, tikt u in de regel op de toetsen op het 
aanraakscherm. 

U hoeft bij Alpine Navigation Software selecties of wijzigingen alleen te bevestigen als het programma 
opnieuw moet worden opgestart, de configuratie aanzienlijk wordt gewijzigd, of wanneer het gevaar 
bestaat dat u bepaalde gegevens of instellingen zou kunnen kwijtraken. In alle andere gevallen slaat 
Alpine Navigation Software uw selecties op en past de nieuwe instellingen toe zonder dat u die moet 
bevestigen. 

Type Voorbeeld Beschrijving Hoe te gebruiken 

Toets 

 

Tik erop om een functie te 
activeren, een nieuw scherm 
te openen, of een parameter 
in te stellen. 

Eenmaal aantikken. 

Pictogram 

 

Geeft de status weer. Sommige pictogramman 
werken ook als toets. 
Eenmaal aantikken. 

Lijst 

 

Als u uit meerdere opties 
kunt kiezen, vindt u die in de 
lijst. 

Ga van pagina naar pagina 

met de toetsen  en 

 en tik op de 
gewenste optie. 

Schuifbalk  

 

Indien een bepaalde functie 
verschillende niet nader 
genoemde waarden heeft, 
toont Alpine Navigation 
Software een indicator op 
een meter, waarmee u een 
waarde kunt instellen. 

• Sleep met de knop 
de schuifbalk naar 
de nieuwe positie. 

• Tik op de schuifbalk 
op de plek 
waarheen u de knop 
wilt verplaatsen, de 
knop springt dan 
naar die plek. 

Selectievakje 

,  

Wanneer er slechts twee 
keuzemogelijkheden zijn, 
geeft de markering aan 
welke functie is geactiveerd. 

Tik erop om het vakje aan 
of uit te vinken. 

Virtueel 
toetsenblok 

 

Alfabetisch en alfanumeriek 
toetsenblok voor het 
invoeren van tekst en 
getallen. 

Elke toets is een 
aanraaktoets. 
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6.1.1 De toetsenblokken gebruiken 
U hoeft in Alpine Navigation Software alleen letters of cijfers in te typen als dat absoluut noodzakelijk 
is. U kunt met uw vingertoppen op de toetsen typen die op een volledig scherm worden weergegeven 
en u kunt wisselen tussen verschillende toetsenbloklayouts, zoals ABC, QWERTY of numeriek. 

Taken Details 

Tik op  en selecteer het gewenste toetsenblok uit 
de lijst. 

De layout van het toetsenblok 
wijzigen, bijv. van het Engelse 
QWERTY-toetsenblok naar een 
Grieks toetsenblok 

Alpine Navigation Software zal uw laatst gekozen toetsenblok 
onthouden en dit de volgende keer opnieuw aanbieden 
wanneer u gegevens wilt invoeren. 

Uw invoer via het toetsenblok 
corrigeren 

Tik  het/de ongewenste teken(s). 

De toets Tikken en vasthouden gebruikt u om de hele 
invoerregel te verwijderen. 

Een spatie invoeren, bijvoorbeeld 
tussen voor- en achternaam of bij 
straatnamen die uit meerdere 
woorden bestaan 

Tik op . 

Symbolen invoeren 

Tik op  om een toetsenblok met symbolen weer te geven. 

De invoer via het toetsenblok 
afsluiten 

Tik op . 

6.1.2 Permanente toetsen (Menu, Terug, Schermbediening en Kaart) 
Er verschijnen knoppen op het scherm van de NVE-M300P Navigatiemodule op de plaats zoals dat 
bij andere systemen ook het geval is. 

Menutoets ( ) 

Druk op deze knop om het navigatiemenu te openen, het hoofdmenu van de NVE-M300P 
Navigatiemodule. 

Terugtoets ( ) 

Tik op deze toets om terug te keren naar het vorige beeldscherm. 

Tik en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar het Navigatiemenu. 

Schermbedieningstoets ( ) 

Raak deze knop aan om het menu van de NVE-M300P Navigatiemodule te openen. 
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Kaarttoets ( ) 

Deze toets is tekstgevoelig. Het heeft talrijke functies zoals hieronder beschreven: 

Tekst Functie 
Het programma geeft een ander 
scherm weer dan het Kaartscherm. 

Tik op  om het Kaartscherm te openen. 

Het Kaartscherm is geopend maar 
het begin van de actieve route is niet 
de huidige GPS-positie. Tik op  om u te verplaatsen naar het beginpunt van de 

aanbevolen route. 

De kaart wordt verplaatst of 
gedraaid, het volgt niet de huidige 
GPS-positie en/of wordt niet 
automatisch gedraaid. 

Tik op  als u de kaart terug wilt verplaatsen naar de 
huidige GPS-positie. Indien de kaart was gedraaid, wordt ook 
de automatische draaifunctie weer geactiveerd. 

De kaart bevindt zich op de huidige 
GPS-positie met automatische 
draaifunctie (normale navigatie). Tik op  om de huidige gesproken aanwijzingen te 

herhalen. De afstand wordt bijgewerkt zodat altijd de huidige 
situatie wordt beschreven. 

 

Dit betekent dat u terug kunt gaan naar het Kaartscherm vanuit ieder ander scherm met een 
aanraking op deze toets. Maar soms dient u meerdere keren op de toets te tikken om de huidige 
gesproken aanwijzigen af te spelen. 

6.2 De kaart gebruiken 
Het kaartscherm is het meest gebruikte scherm van Alpine Navigation Software. Het kan vanuit een 

willekeurig ander scherm worden geopend door op  te tikken. 

 

Zie voor meer informatie over het kaartscherm pagina 43. 
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6.2.1 De kaartweergave wijzigen 
Positiemarkeringen op de kaart: 

• Actuele GPS-positie:  (pagina 21) 

• Geselecteerde locatie (Cursor):  (pagina 22) 

Met de volgende besturingselementen kunt u het kaartscherm aan uw wensen aanpassen. De 
meeste hiervan verschijnen alleen, wanneer u eenmaal op de kaart tikt en verdwijnen als ze enkele 
seconden inactief zijn. 

Handeling Toets(en) Beschrijving 
De kaart verplaatsen 
met drag&drop 
(slepen en loslaten). 

Geen toetsen U kunt de kaart in elke richting verplaatsen: 
Gebruik tikken en vasthouden op de kaart en blijf 
uw vinger erop houden; beweeg uw vinger dan in 
de richting waarin u de kaart wilt verplaatsen. 

Als uw GPS-positie bekend is, en u hebt de kaart 

verplaatst, ziet u de toets . Tik op deze toets 
om terug te keren naar uw GPS-positie. 

Uit- en inzoomen 

 ,  

Een groter of kleiner kaartgebied op het scherm 
weergeven. 

Alpine Navigation Software maakt gebruik van 
vectorkaarten van hoge kwaliteit, die u kunt 
bekijken op verschillende zoomniveaus, waarbij de 
inhoud steeds geoptimaliseerd blijft. Straatnamen 
en andere tekstobjecten worden altijd weergegeven 
in hetzelfde lettertype, nooit ondersteboven, en u 
ziet slechts die straten en objecten die nodig zijn. 

De maximale vergroting/verkleining van de kaart 
verschilt in de 2D- en de 3D-kaartweergavemodi. 

Omlaag en omhoog 
kantelen  ,  

Hierbij verandert de verticale zichthoek op de kaart 
in 3D-modus. 

Rechtsom en linksom 
draaien 

 ,  

Hierbij verandert de horizontale zichthoek op de 
kaart in de 3D-modus of in de gedraaide 2D-
modus. 

Als uw GPS-positie bekend is, zal Alpine 
Navigation Software de kaart altijd zo draaien dat 
de bovenkant in uw reisrichting ligt (rijrichting 
boven). U kunt de instelling Rijrichting boven met 
deze toetsen wijzigen. 

Als uw GPS-positie bekend is, en u hebt de kaart 

verplaatst, tikt u op  om de automatische 
draaifunctie weer te activeren. 
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Handeling Toets(en) Beschrijving 
Weergavemodi 

 , ,  

Geeft in Alpine Navigation Software de volgende 
kaartaanzichten: 

• het klassieke bovenaanzicht (2D), de 
bovenkant van de kaart is altijd naar het 
noorden gericht 

• bovenaanzicht (2D), de bovenkant van de 
kaart is altijd de rijrichting 

• perspectiefweergave (2D), de bovenkant van 
de kaart is altijd de rijrichting 

Multifunctionele 
toets.  

Toon het Vertrekpunt /Terug naar GPS-positie 
/Herhaal gesproken aanwijzing. Zie pagina 15 voor 
meer details. 

Kaartschaal  
 Alpine Navigation Software geeft de schaal van de 

kaart in 2D-modus weer. 

6.2.2 Rijstrookinformatie en Wegwijzers 
Wanneer u navigeert op wegen met meerdere rijstroken, is het van belang dat u op de juiste rijstrook 
rijdt om de routeaanwijzingen te kunnen opvolgen. Wanneer er informatie over de rijstrook 
beschikbaar is in de kaartgegevens, geeft Alpine Navigation Software de rijstroken en hun richtingen 
weer met gebruik van kleine pijlen onderaan de kaart. De gele pijlen geven de rijstroken aan waarop 
u moet rijden. 

Indien aanvullende informatie beschikbaar is, worden de pijlen vervangen door wegwijzers. 
Wegwijzers worden altijd bovenaan de kaart weergegeven. De kleuren en de uitvoering van de 
wegwijzers corresponderen met wat u werkelijk boven of naast de weg ziet. Hierop worden de 
mogelijke bestemmingen en het wegnummer van de rijstrook die daarheen leidt aangegeven. 

Alle wegwijzers zien er hetzelfde uit wanneer u onderweg bent zonder aanbevolen route. Wanneer u 
een berekende route volgt, wordt alleen die wegwijzer in kleur weergegeven die de te nemen 
rijstro(o)k(en) aangeeft, alle andere zijn dan blind. 

  

6.2.3 Statusinformatie en verborgen besturingselementen op de kaart 
De volgende informatie wordt weergegeven in het veld Komende afslagen, in de linkerbovenhoek. Als 
u hierop tikt, hangt de uitkomst af van de informatie die reeds wordt weergegeven. 
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Pictogram  Informatie Details Handeling 

 

Als dit pictogram 
stilstaat, is de functie 
routeberekening niet 
actief 

De GPS-positie en een 
actieve route zijn 
beschikbaar, maar 
Routeafwijking 
herberekenen is 
uitgeschakeld en u bent van 
de route afgeweken. 

Tik op dit veld om Alpine 
Navigation Software de 
aanbevolen route opnieuw te 
laten berekenen. De 
automatische functie 
routeafwijking herberekenen is 
ook weer ingeschakeld. 

 

Als dit pictogram 
beweegt, is de functie 
routeberekening actief 

Alpine Navigation Software 
berekent of herberekent een 
route. 

Als u op dit deel van het scherm 
tikt, gebeurt er niets. 

,  

Volgende 
routegebeurtenis 
(volgende manoeuvre) 

De GPS-positie en een 
actieve route zijn 
beschikbaar en u navigeert 
op de aanbevolen route. In 
dit veld vindt u informatie 
over de aard en afstand van 
de volgende 
routegebeurtenis. 

Tik op dit veld om het scherm 
Route-informatie te openen. 

 

De volgende informatie vindt u in de drie gegevensvelden van het kaartscherm. Tik op dit veld om het 
scherm Ritinformatie te openen; daar kunt u selecteren, welke waarden in deze drie velden moeten 
worden weergegeven. 

Als er geen actieve route is, ziet u in deze velden de rijsnelheid, het kompas en de uurtijd. 

Pictogram  Type Meer informatie 

 

Kompas  Geeft de rijrichting aan, zowel wanneer de kaart automatisch 
wordt gedraaid, als wanneer het noorden altijd naar boven 
gericht is. 

 

Snelheid De volgende snelheidswaarden kunnen worden weergegeven: 

• Huidige snelheid  

• Op de huidige weg geldende maximumsnelheid. 

 

Tijdinformatie De volgende tijdwaarden kunnen worden weergegeven: 

• Lokale tijd 

• Resterende tijd tot bestemming 

• Resterende tijd om het volgende tussenpunt te bereiken 

• Verwachte aankomsttijd op bestemming 

• Verwachte aankomsttijd op het volgende tussenpunt 

 

Afstanden De volgende afstanden kunnen worden weergegeven: 

• Resterende afstand tot bestemming 

• Resterende afstand om het volgende tussenpunt te 
bereiken 

• Actuele hoogte 
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Het gebied in de hoek links onderaan is een gecombineerd statusindicatieveld. Tik op dit veld om het 
scherm GPS-gegevens te openen (pagina 55). 

Pictogram Status van Meer informatie 

 

Kwaliteit GPS-
positie  

Hoe meer streepjes verlicht zijn, des te nauwkeuriger is de 
GPS-positie. 

 

Routelog opnemen Alpine Navigation Software neemt een routelog op, indien de 
GPS-positie bekend is. 

6.2.4 De cursor gebruiken (de geselecteerde locatie op de kaart) 
Plaats eerst de cursor op de gewenste plaats op de kaart met een van de volgende opties: 

• Zoek de locatie via het menu Bestemmingsmenu. De kaart wordt weergegeven met het 
geselecteerde punt (de cursor) in het midden en het Cursormenu wordt geopend met een 
reeks opties. 

• Tik op het scherm en tik nogmaals om de cursor op de gewenste plek te plaatsen. Tik dan op 

 om het Cursormenu te openen. 

U kunt de volgende handelingen uitvoeren: 

Toets Beschrijving 

 

Het creëert een nieuwe route, met de cursor als bestemming. De vorige 
route (wanneer deze bestaat) zal worden gewist. 

 

Opent het Cursormenu met alle opties. 

 

De plaats van de cursor wordt opgeslagen als thuisadres. 

 

De plaats van de cursor wordt opgeslagen als eigen POI. Selecteer de 
POI-groep en voer voor het POI een naam in, selecteer vervolgens een 
passend pictogram en voer een telefoonnummer of andere gewenste 
gegevens in. 

 

De cursor wordt het vertrekpunt van de route. Dit betekent, dat de route 
niet begint op de actuele GPS-positie. De automatische off-
routeberekening moet worden uitgeschakeld, wanneer u dit geselecteerde 
punt als vertrekpunt wilt behouden. 

 Deze toets is vergelijkbaar met de toets  maar opent 
een nieuw scherm, waarin de route wordt berekend met alle ter 
beschikking staande routeberekeningsmethodes (Snelste, Kortste, 
Zuinigste en Eenvoudigste). Bekijk de resultaten en kies de route die u het 
meest bevalt. 

 

De plaats van de cursor wordt aan de actieve route als tussenliggend 
routepunt toegevoegd, d.w.z. als een punt dat u bereikt voordat u aankomt 
op uw bestemming. Als de route al een tussenpunt heeft, wordt het scherm 
Route bewerken geopend. Hier kunt u bepalen, waar u het tussenpunt in 
de route wilt invoegen. 

 
De positie van de cursor wordt toegevoegd aan de lijst met regelmatig 
bezochte bestemmingen, de zogeheten favorieten. U kunt de favoriet een 
naam geven. 
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6.3 Alpine Navigation Software-concepten 

6.3.1 Autozoom  
Smart Zoom biedt veel meer dan alleen maar een automatische zoomfunctie. 

• Als u een door Alpine Navigation Software berekende  route volgt:  bij het naderen van een 
bocht wordt ingezoomd om de zichthoek te vergroten; zo kunt u de bij de volgende afslag of 
kruising uit te voeren manoeuvre beter overzien. Als de volgende afslag wat verder weg is, 
zoomt het systeem weer uit en wordt de zichthoek verkleind, zodat u zicht krijgt op de weg 
voor u. 

• Als u rijdt zonder actieve route in Alpine Navigati on Software:  zal de Autozoomfunctie 
inzoomen als u langzaam rijdt en uitzoomen bij hogere snelheid. 

6.3.2 Positiemarkeringen 

6.3.2.1 De actuele GPS-positie en Vergrendelen op de weg 

Wanneer uw GPS-positie bekend is, markeert Alpine Navigation Software die met een  
pictogram op de kaart. 

De exacte plaats van de positiemarkering hangt af van het voertuigtype dat voor de routeberekening 
is ingesteld. Het voertuigtype kan geselecteerd worden in de Route-instellingen (pagina 64). 

Als u een van de voertuigen selecteert, het kan zijn dat uw icoon  uw exacte GPS-positie niet 
toont en u ook niet juist aangeeft in welke richting u zich beweegt. Wanneer de wegen nabij liggen, 
bevindt deze zich bij de dichtstbijzijnde weg, om afwijkingen te compenseren van de GPS-positie en 
de richting waarin u zich beweegt. 

6.3.2.2 Terug naar normale navigatie 

Wanneer de GPS-positie bekend is, en u de kaart hebt verplaatst (het -pictogram beweegt of is 

niet zichtbaar), of u de kaart in 3D-modus of 2D-modus hebt gedraaid, drukt u op  om de kaart 
terug te verplaatsen naar de GPS-positieen de automatisch meedraaiende kaartmodus te herstellen. 

Opmerking! Ook als u tijdens het rijden de kaart verplaatst, gaat Alpine Navigation Software door 
met navigeren wanneer een actieve route is: ook dan hoort u de gesproken 
aanwijzingen en ziet u de pictogram voor de volgende afslagen na de GPS-positie 
waar u zich bevindt. 
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6.3.2.3 Geselecteerde locatie (Cursor) 

Als u een locatie selecteert in het Bestemmingenmenu, of op de kaart tikt wanneer de 
kaartbesturingstoetsen zichtbaar zijn, verschijnt op dat punt de cursor op de kaart. Alpine Navigation 

Software geeft de cursor weer als een brede cirkel ( ), waardoor deze zichtbaar is op alle 
zoomniveaus, zelfs tegen de achtergrond van een 3D-kaartweergave. 

Tik, als de cursor op de gewenste plaats staat, op  . Het Cursormenu verschijnt en u kunt 
de cursorpositie instellen als: 

• vertrekpunt van een route 

• tussenpunt van een route 

• bestemming van een route 

U kunt ook POI's zoeken in de buurt van de cursor. 

U kunt de plaats waar de cursor staat opslaan als: 

• favoriet 

• POI 

6.3.3 Kleurenschema's 
Alpine Navigation Software maakt gebruik van verschillende kleurenschema's voor de weergave bij 
daglicht en in het donker. 

• De daglicht-kleuren zijn ongeveer identiek aan de kleuren op papieren wegenkaarten. 

• Het kleurenschema voor 's nachts maakt voor grotere vlakken gebruik van donkerde kleuren 
om het scherm niet te helder te maken. 

Alpine Navigation Software heeft andere kleurenschema's voor dag en nacht. Het programma kan 
automatisch schakelen tussen de kleurenschema's voor dag en nacht, afhankelijk van de uurtijd en 
de GPS-positie enkele minuten voor zonsopgang, wanneer de hemel al helder wordt, en enkele 
minuten na zonsondergang, voordat het donker wordt. 

6.3.4 Kleurenschema in tunnels 
Als u een tunnel inrijdt, veranderen de kleuren op de kaart. Alle gebouwen verdwijnen, grotere 
objecten (zoals wateroppervlakken of bossen) en onbebouwde terreinen tussen de wegen worden 
zwart. 

Straten en wegen behouden echter hun normale kleuren van het actieve dag- of 
nachtkleurenschema. 

Zodra u uit de tunnel komt, worden de kleuren weer normaal. 
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6.3.5 Route berekenen en herberekenen 
Alpine Navigation Software berekent de route aan de hand van uw voorkeuren: 

• Routeberekeningsmethode: 

• Snelste 

• Kortste 

• Voordelig 

• Eenvoudigste 

• Voertuigtypes: 

• Auto 

• Taxi 

• Bus 

• Hulpverleningsvoertuigen 

• Wegtypes: 

• Onverharde wegen 

• Vergunning vereist 

• Snelwegen 

• Per keer Tolwegen betalen 

• Periodieke Heffing 

• Veerboten 

• Planning grensovergang 

 

Alpine Navigation Software herberekent de route automatisch wanneer u van de voorgestelde 
routebeschrijving afwijkt. 

Afhankelijk van de TM-situatie, herberekent Alpine Navigation Software de route ook, wanneer een 
TM-situatie betrekking heeft op een deel van de route. 

Zie voor meer informatie over de mogelijke opties voor routeplanning: pagina 64. 
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6.3.6 Afslaglijst (Routebeschrijving) 
De routebeschrijving is de lijst met routegebeurtenissen, d.w.z. de rij-aanwijzingen. 

 

Geef vervolgens de Afslaglijst weer, en tik op de volgende toetsen: , , 

. 

Het scherm Routebeschrijving biedt u de volgende opties: 

Toets Beschrijving 
Alle items in de lijst De kaart wordt weergegeven met de geselecteerde manoeuvre in het 

midden. 

 
Wijzigt het detailniveau van de Routebeschrijving. De niveaus zijn als 
volgt: 

• Gedetailleerde aanwijzingen: alle kruispunten worden 
weergegeven. 

• Afslaglijst alleen belangrijke kruispunten (die in de gesproken 
aanwijzingen een rol spelen) worden weergegeven. 

• Wegenlijst: lijst met wegen waarover de route voert. 

 ,  
Bladert door pagina's voor meer lijst-items. 

 

Als de kaart wordt weergegeven met een manoeuvre in het midden. 

Toets Beschrijving 

 

Zoomt in op de kaart 

 

Zoomt uit op de kaart 

 ,  
Beweegt de kaart om de vorige of volgende manoeuvre weer te 
geven. 

 
Opent een scherm waarin u vanaf de geselecteerde manoeuvre een 
deel van de route kunt vermijden. 
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6.3.7 Routelogs 
Alpine Navigation Software kan de route die u rijdt vastleggen (pagina 40). 

Een routelog is een opname van de wijzigingen van uw GPS-positie, onafhankelijk van de route die 
Alpine Navigation Software heeft berekend. 

Bestanden over route kunnen worden opgeslagen, herhaald en geexporteerd op USB stick in GPX 
formaat. U kan de naam ook wijzigen. Zie pagina 61. 

U kunt Alpine Navigation Software de opdracht geven om, onafhankelijk van het normale routelog, de 
GPS-gegevens op te slaan die van het GPS-apparaat worden ontvangen. Deze bestanden worden 
appart opgeslagen op een USB stick en kunnen niet getoond worden via de Alpine Navigatie 
Software. 

Tik op de volgende toetsen om uw NMEA/SIRF-logs op te slaan: , , 

, . 

6.3.8 Routedemonstratie 
Een simulatie laat u de hele route zien, op basis van de rijaanwijzingen (pagina 39). 

Zo kunt u bijvoorbeeld zien, welke brug Alpine Navigation Software op de route heeft ingepland. Als u 
niet over die brug wilt, kunt u die vermijden. 

Tik op de volgende toetsen: , , , . 

6.3.9 POI's (referentiepunten) 
Een referentiepunt (POI) is een locatie die handig of interessant kan zijn. Alpine Navigation Software 
wordt geleverd met duizenden POI’s; bovendien kunt u uw eigen POI's aanmaken. 

POI-locaties worden op de kaart met speciale pictogrammen weergegeven. POI-pictogrammen zijn 
tamelijk groot en dus gemakkelijk herkenbaar. De pictogrammen zijn halftransparant; ze verbergen 
niet de straten en kruispunten. 

POI's zijn ingedeeld in verschillende categorieën en subcategorieën. Het pictogram van een POI die 
in het programma is opgenomen, wordt weergegeven met een symbool van de POI-categorie. Als u 
een eigen POI opslaat, kunt u zelf een pictogram kiezen, ongeacht in welke POI-categorie u dit hebt 
opgenomen. 

POI's opslaan 

Om een POI op te slaan, plaatst u de cursor (  ) op de gewenste locatie en tikt u vervolgens op 

de volgende toetsen: , , . 
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POI's beheren 

Hier kunt u selecteren, welke POI-groepen u op de kaart wilt weergeven en welke u wilt verbergen, en 
vanaf welk zoomniveau de POI-pictogrammen worden weergegeven. U kunt hier ook uw eigen 
opgeslagen POI's beheren. U kunt een opgeslagen POI een andere naam geven, naar een andere 
POI-groep verplaatsen, het pictogram ervan wijzigen, of er een telefoonnummer of andere informatie 

aan toevoegen. Tik op de volgende toetsen: , , . 

6.3.10 Verkeerscamera's 
Een verkeerscamera is een speciaal POI. Deze kunnen niet, zoals andere POI's worden gezocht en 
het programma heeft een speciale naderingswaarschuwing voor camera's. 

Wordt NVE-M300P Navigatiemodule geleverd met een interne database van 
verkeerscamera's? 

Ja 

Is het mogelijk om plaatsen waar verkeerscamera's staan te uploaden in een 
tekstbestand? 

Ja 

Kan de plaats van de cursor worden opgeslagen als verkeerscamera? Nee 

Camerawaarschuwingen 

De waarschuwing voor verkeerscamera's kan worden geactiveerd onder Waarschuwingsinstellingen. 

Tik op de volgende toetsen: , , , 

. 

Wanneer u een verkeerscamera nadert en de waarschuwing is geactiveerd, gebeurt het volgende: 

• Visuele waarschuwing Het type en de afstand van de camera wordt weergegeven op het 

Kaartscherm (bijv.  ). 

• Akoestische waarschuwing: Als voor deze camera geen maximumsnelheid bekend is, of uw 
snelheid is lager dan de maximumsnelheid, hoort u een enkele pieptoon. 

• Als u de voor de camera geldende maximumsnelheid overschrijdt, gebeurt tevens het 
volgende: 

• Visuele waarschuwing In de hoek van de kaart verschijnt een symbool met de 

maximumsnelheid (bijv. ), 

• Akoestische waarschuwing: U hoort een speciale akoestische waarschuwing. 
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6.3.11 Waarschuwingen maximumsnelheid 
Kaarten bevatten soms informatie over maximumsnelheden die gelden op bepaalde wegsegmenten. 
Het is mogelijk dat deze informatie voor uw regio niet beschikbaar is (vraag het aan uw plaatselijke 
dealer), of misschien niet voor alle wegen op de kaart helemaal juist is. 

Alpine Navigation Software kan u waarschuwen wanneer u de geldende maximumsnelheid 

overschrijdt. Tik op de volgende toetsen: , , , 

. 

Als u de voor de camera geldende maximumsnelheid overschrijdt, gebeurt het volgende: 

• Visuele waarschuwing In de hoek van de kaart verschijnt een symbool met de 

maximumsnelheid (bijv.  ). 

• Akoestische waarschuwing: U hoort een gesproken waarschuwing met de door u voor de 
gesproken aanwijzingen geselecteerde stem. 

6.3.12 TM (Traffic Message Channel-verkeersberichten) 
Alpine Navigation Software kan nog beter uw routes berekenen wanneer informatie van het Traffic 
Message Channel (TM) beschikbaar is. TM is een speciale toepassing van het FM-Radio Data 
Systeem (RDS), dat wordt gebruikt om real-time verkeers- en weerinformatie uit te zenden. 

TM is in uw Alpine Navigation Software standaard ingeschakeld. 

Opmerking! TM is geen wereldwijde service. Mogelijk is het kanaal in uw land of regio niet 
beschikbaar. Informeer hiernaar bij uw plaatselijke dealer. 

De NVE-M300P Navigatiemodule wordt verkocht samen met een TMC module welke nodig is om 
TMC-info te verkrijgen. Om het signaal te ontvangen hebt u echter nog de TMC antenne nodig. 
Verschillende modellen kunnen worden aangekocht. Raadpleeg hiervoor uw Alpine-Dealer. 

Als openbare TM-data in het gebied waar u zich bevindt wordt uitgezonden, houdt Alpine Navigation 
Software automatisch rekening met de ontvangen TM-data. U hoeft in het programma niets in te 
stellen. De FM-radiozenders die TM-berichten uitzenden worden automatisch gezocht en de 
gedecodeerde informatie wordt onmiddellijk in de routeplanning gebruikt. Zodra Alpine Navigation 
Software verkeersinformatie ontvangt die voor uw route van belang is, zal het programma u 
waarschuwen dat het bezig is met de functie route herberekenen, en zal de navigatie worden 
voortgezet met een nieuwe route, die op grond van de meest recente verkeerssituatie optimaal is. 

U kunt toegang krijgen tot de lijst met TM-situaties, de instellingen van de TM wijzigen die hiermee 
verband houden, en bepaalde radiozenders selecteren of negeren. Op het kaartscherm tikt u op 

. 
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7 Navigeren met Alpine Navigation Software 
Met Alpine Navigation Software kunt u uw route op verschillende manieren plannen: 

• als u een enkelvoudige route wilt (een route met slechts één bestemming, dus zonder 
tussenpunten), kunt u de bestemming selecteren en onmiddellijk vertrekken 

• u kunt ook een meerpuntsroute plannen 

• én u kunt een route plannen onafhankelijk van uw GPS-positie, of zelfs zonder GPS-ontvangst 
een route plannen 

7.1 De bestemming van een route selecteren 
Met Alpine Navigation Software kunt u op verschillende manieren een bestemming en tussenpunten 
(tussenliggende bestemmingen) vastleggen: 

• Gebruik de geselecteerde locatie op de kaart (de positie van de cursor) (pagina 28). 

• Voer een volledig of gedeeltelijk adres in, bijvoorbeeld een straatnaam zonder huisnummer, of 
de namen van twee kruisende straten (pagina 29). 

• Voer een adres met postcode in (pagina 34). U hoeft dan geen plaatsnaam in te voeren en het 
zoeken naar straatnamen kan mogelijk zelfs sneller gaan. 

• Gebruik een coördinaat (pagina 37) 

• Gebruik een opgeslagen locatie: 

• een favoriet (pagina 36) 

• een POI (pagina 36) 

• de historiek van eerder ingestelde bestemmingen en tussenpunten (pagina 37) 

Tip! Als u een route pas later gaat gebruiken, kunt u die opslaan voordat u vertrekt. Tik op 

de volgende toetsen: , , . 

7.1.1 De positie van de cursor als bestemming instellen 

1. Zoek uw bestemming op de kaart: verplaats en vergroot of verklein de kaart naar behoefte 
(pagina 17). 

2. Tik op de plaats die u als bestemming wilt instellen. Daar verschijnt dan de cursor (  ). 

3. Tik op  om het Cursormenu te openen. 

4. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 
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Tip! Wanneer u weet dat u een bestemming later zult gebruiken, tikt u in plaats van op 

, op . Het Cursormenu verschijnt, sla de 
geselecteerde locatie als een POI op of zet het eerst op de lijst van uw Favorieten. 
De kaart heropent automatisch met het laatste venster. Nu kunt u dit gebruiken als 
routepunt. 

7.1.2 Een adres of deel ervan invoeren 
Als u een deel van het adres kent, is dit de snelste manier om uw bestemming van de route te 
selecteren. 

In hetzelfde scherm kunt u een adres vinden door het volgende in te voeren: 

• het exacte adres, inclusief huisnummer 

• het centrum van een plaats 

• een kruispunt 

• de locatie halverwege de straat 

• een van bovenstaande, te beginnen met de postcode (pagina 34) 

7.1.2.1 Een adres invoeren 

De onderdelen van de adressen worden getoond als toetsen. Begin van bovenaf te lezen, en 
wanneer u één van de onderdelen wilt wijzigen, tikt u op de toets. 

 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Standaard geeft Alpine Navigation Software aan in welk land en welke plaats u zich bevindt. 
Desgewenst kunt u op de toets met de naam van het land tikken en een andere optie uit de lijst 
kiezen. 

3. Indien nodig, kunt u de plaats wijzigen: 

• Om een plaats te selecteren uit de lijst met onlangs gebruikte plaatsen, tikt u op de toets 

. 

• Om een nieuwe plaats in te voeren: 

1. Tik op de toets met de naam van de plaats, of als u land/staat hebt gewijzigd, tik 

op : 

2. Begin met het invoeren van de plaatsnaam via het toetsenblok. 

3. Ga naar de lijst met zoekresultaten: 
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• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin 
deze tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch 
wordt weergegeven. 

4. Selecteer de plaats in de lijst. 

4. Voer de straatnaam in: 

1. Begin met het invoeren van de straatnaam via het toetsenblok. 

2. Ga naar de lijst met resultaten: 

• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin deze 
tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch wordt 
weergegeven. 

3. Selecteer de straat in de lijst. 

5. Voer het huisnummer in: 

1. Voer het huisnummer in via het toetsenblok. 

2. Tik op  zodra u klaar bent met het invoeren van het adres. 

6. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.2.2 Een adres invoeren wanneer een huisnummer vaker voorkomt 

Bij lange straten kan het voorkomen, dat huisnummers worden herhaald. Hetzelfde huisnummer kan 
dan tweemaal of vaker voorkomen aan dezelfde weg. In dergelijke gevallen moet u, nadat u het 
huisnummer hebt ingevoerd, het juiste adres selecteren in de wijk-/voorstadinformatie. 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Standaard geeft Alpine Navigation Software aan in welk land / welke staat en welke plaats u 
zich bevindt. Desgewenst kunt u op de naam van het land / de staat tikken en een andere optie 
uit de lijst kiezen. 

3. Indien nodig, kunt u de plaats wijzigen: 

• Om een plaats te selecteren uit de lijst met onlangs gebruikte plaatsen, tikt u op de toets 

. 

• Om een nieuwe plaats in te voeren: 

1. Tik op de toets met de naam van de plaats, of als u land/staat hebt gewijzigd, tik 

op : 

2. Begin met het invoeren van de plaatsnaam via het toetsenblok. 

3. Ga naar de lijst met zoekresultaten: 
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• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin 
deze tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch 
wordt weergegeven. 

4. Selecteer de plaats in de lijst. 

4. Voer de straatnaam in: 

1. Begin met het invoeren van de straatnaam via het toetsenblok. 

2. Ga naar de lijst met resultaten: 

• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin deze 
tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch wordt 
weergegeven. 

3. Selecteer de straat in de lijst. 

5. Voer het huisnummer in: 

1. Voer het huisnummer in via het toetsenblok. 

2. Tik op  zodra u klaar bent met het invoeren van het adres. 

6. Een lijst met overeenstemmende adressen wordt weergegeven. Tik op het gewenste adres. 

7. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.2.3 Een adres invoeren als u de wijk/voorstad niet weet 

Lange wegen kunnen door verschillende wijken of voorsteden lopen. Mogelijk weet u niet, welk 
huisnummer waar is. Volg in dat geval de onderstaande aanwijzingen op: 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Standaard geeft Alpine Navigation Software aan in welk land / welke staat en welke plaats u 
zich bevindt. Desgewenst kunt u op de naam van het land / de staat tikken en een andere optie 
uit de lijst kiezen. 

3. Indien nodig, kunt u de plaats wijzigen: 

• Om een plaats te selecteren uit de lijst met onlangs gebruikte plaatsen, tikt u op de toets 

. 

• Om een nieuwe plaats in te voeren: 

1. Tik op de toets met de naam van de plaats, of als u land/staat hebt gewijzigd, tik 

op : 

2. Begin met het invoeren van de plaatsnaam via het toetsenblok. 

3. Ga naar de lijst met zoekresultaten: 
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• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin 
deze tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch 
wordt weergegeven. 

4. Selecteer de plaats in de lijst. 

4. Voer de straatnaam in: 

1. Begin met het invoeren van de straatnaam via het toetsenblok. 

2. Ga naar de lijst met resultaten: 

• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin deze 
tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch wordt 
weergegeven. 

3. Tik op  in plaats van een van de straten te selecteren.. 

5. Voer het huisnummer in: 

1. Voer het huisnummer in via het toetsenblok. 

2. Tik op  zodra u klaar bent met het invoeren van het adres. 

6. Een lijst met overeenstemmende adressen wordt weergegeven. Tik op het gewenste adres. 

7. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.2.4 Een kruispunt als bestemming selecteren 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Standaard geeft Alpine Navigation Software aan in welk land / welke staat en welke plaats u 
zich bevindt. Desgewenst kunt u op de naam van het land / de staat tikken en een andere optie 
uit de lijst kiezen. 

3. Indien nodig, kunt u de plaats wijzigen: 

• Om een plaats te selecteren uit de lijst met onlangs gebruikte plaatsen, tikt u op de toets 

. 

• Om een nieuwe plaats in te voeren: 

1. Tik op de toets met de naam van de plaats, of als u land/staat hebt gewijzigd, tik 

op : 

2. Begin met het invoeren van de plaatsnaam via het toetsenblok. 

3. Ga naar de lijst met zoekresultaten: 
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• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin 
deze tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch 
wordt weergegeven. 

4. Selecteer de plaats in de lijst. 

4. Voer de straatnaam in: 

1. Begin met het invoeren van de straatnaam via het toetsenblok. 

2. Ga naar de lijst met resultaten: 

• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin deze 
tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch wordt 
weergegeven. 

3. Selecteer de straat in de lijst. 

5. Tik op de toets . 

• Als er slechts weinig kruisende straten zijn, worden die onmiddellijk weergegeven. 

• Bij een langere straat wordt een toetsenblok weergegeven. Begin met het invoeren van 
de naam van de kruisende straat via het toetsenblok. Terwijl u typt kunnen de 
overeenkomende straten op een scherm verschijnen; deze lijst wordt automatisch 
weergegeven. 

6. Tik in de lijst op de gewenste kruisende straat. 

7. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.2.5 Het centrum van een plaats als bestemming van uw route selecteren 

Het centrum van een plaats is niet het geometrische centrum, maar een willekeurig punt dat de 
makers van de kaart hebben gekozen. In kleinere en middelgrote plaatsen is het meestal het 
belangrijkste kruispunt; in grotere steden is het een belangrijk kruispunt. 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Standaard geeft Alpine Navigation Software aan in welk land / welke staat en welke plaats u 
zich bevindt. Desgewenst kunt u op de naam van het land / de staat tikken en een andere optie 
uit de lijst kiezen. 

3. Indien nodig, kunt u de plaats wijzigen: 

• Om een plaats te selecteren uit de lijst met onlangs gebruikte plaatsen, tikt u op de toets 

. 

• Om een nieuwe plaats in te voeren: 

1. Tik op de toets met de naam van de plaats, of als u land/staat hebt gewijzigd, tik 

op : 
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2. Begin met het invoeren van de plaatsnaam via het toetsenblok. 

3. Ga naar de lijst met zoekresultaten: 

• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin 
deze tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch 
wordt weergegeven. 

4. Selecteer de plaats in de lijst. 

4. Tik op de toets . 

5. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.2.6 Een adres met postcode invoeren 

U kunt alle bovenstaande zoekopties ook uitvoeren door in plaats van de naam van de plaats de 
postcode in te voeren. Hieronder ziet u een voorbeeld met een volledig adres: 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Standaard geeft Alpine Navigation Software aan in welk land / welke staat en welke plaats u 
zich bevindt. Desgewenst kunt u op de naam van het land / de staat tikken en een andere optie 
uit de lijst kiezen. 

3. Tik op de naam van de plaats en voer de postcode in: 

1. Voer het begin van de postcode via het toetsenblok in. 

2. Ga naar de lijst met resultaten: 

• Zodra u enkele cijfers hebt ingevoerd verschijnt een lijst met overeenkomende 
codes. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch wordt 
weergegeven. 

3. Selecteer de plaats in de lijst. 

4. Voer de straatnaam in: 

1. Begin met het invoeren van de straatnaam via het toetsenblok. 

2. Ga naar de lijst met resultaten: 

• Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met items waarin deze 
tekenreeks voorkomt. 

• Tik op  als u de lijst wilt openen voordat deze automatisch wordt 
weergegeven. 

3. Selecteer de straat in de lijst. 

5. Voer het huisnummer in: 

1. Voer het huisnummer in via het toetsenblok. 
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2. Tik op  zodra u klaar bent met het invoeren van het adres. 

6. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.2.7 Tips om adressen snel in te voeren 

• Als u de naam van een plaats of straat invoert, geeft Alpine Navigation Software alleen die 
tekens weer, die voorkomen in mogelijke zoekresultaten. De andere tekens worden grijs 
weergegeven. 

• Als u een plaatsnaam of straatnaam invoert, tik dan na een aantal tekens op de toets 

; Alpine Navigation Software geeft dan een lijst weer met namen waarin de 
ingevoerde letters voorkomen. 

• U kunt het zoeken van een kruispunt versnellen: 

• Zoek eerst de straat met de minst gebruikelijke of minst voorkomende naam, u hoeft 
dan minder tekens in te voeren om die te vinden. 

• Als een van de straten korter is, zoek die dan eerst. U vindt de tweede dan sneller. 

• U kunt zowel selecteren op soort als straatnaam. Als hetzelfde woord in meerdere namen 
voorkomt, bijv. als straat, weg of laan, krijgt u het resultaat sneller wanneer u de eerste letter 
van het soort straat invoert. Als u bijvoorbeeld PI A invoert, krijgt u wel Pine Avenue, maar 
worden namen als Pine Streets en Pickwick Roads niet op de lijst vermeld. 

• U kunt ook op postcode zoeken. Dit is handig wanneer een straatnaam vaak voorkomt en in 
meerdere wijken van een stad wordt gebruikt. 

7.1.3 Het thuisadres selecteren 
U kunt uw thuisadres selecteren, als u dit al hebt opgeslagen. 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 
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7.1.4 Uw bestemming selecteren uit uw favorieten 
U kunt als bestemming een plaats selecteren die u als favoriet hebt opgeslagen. 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Tik op de favoriet die u als bestemming wilt instellen. 

3. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.5 Uw bestemming selecteren uit de POI's 
U kunt uw bestemming selecteren uit de POI’s die in Alpine Navigation Software zijn opgenomen, of 
uit de POI’s die u eerder zelf hebt opgeslagen. 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Selecteer het gebied waar u het POI wilt zoeken: 

• : Het POI wordt gezocht in de buurt van een bepaald adres. 

• : Het POI wordt gezocht in de buurt van uw GPS-positie. 

• : Het POI wordt gezocht in de buurt van de bestemming van uw 
actieve route. 

• : Het POI wordt niet gezocht in de buurt van een bepaald punt, 
maar aan de hand van hoever u ervoor van de actieve route moet afwijken. Dat kan 
handig zijn wanneer u zoekt naar een tussenstop waarvoor u slechts minimaal van de 
route hoeft af te wijken bijv. komende tankstations of restaurants. 

3. U kunt de zoekopdracht op de volgende manieren beperken: 

• Selecteer de POI-groep (bijv. Accommodatie) en vervolgens, indien nodig, de POI-
subgroep (bijv. Hotel of motel). 

• Om het POI op naam te zoeken, tikt u op  en voert u een deel van de naam 
in via het toetsenblok. 

• Tik op  om een lijst van alle POI's in een bepaalde POI-
groep weer te geven. 

4. [optioneel] Als de lijst met resultaten wordt weergegeven, kunt u deze als volgt sorteren: 



 NVE-M300P Navigatiemodule Gebruikershandleiding 
 

    37 

• : sorteert de lijst alfabetisch (beschikbaar wanneer u rond een enkele locatie 
zoekt) 

• : sorteert de lijst op afstand, in rechte lijn vanaf de plaats waar u zich bevindt 
(beschikbaar wanneer u rond een enkele locatie zoekt) 

• : sorteert de lijst op af te leggen afstand vanaf de plaats waar u zich bevindt 
(beschikbaar wanneer u zoekt langs de actieve route) 

• : sorteert de lijst op lengte van de vereiste omweg (beschikbaar wanneer u 
zoekt langs de actieve route) 

5. Tik in de lijst op het gewenste POI. 

6. Lees de details van het geselecteerde item en tik de naam in van de POI. 

7. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.6 Uw bestemming selecteren uit de historie 
Bestemmingen die u eerder hebt ingesteld, vindt u in de Historie. 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Blader, indien nodig, met  naar de volgende pagina om eerdere bestemmingen te 
bekijken. 

3. Tik op het gewenste item. 

4. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.1.7 De bestemming instellen door de coördinaten in te voeren 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. [optioneel] Tik op  om de weergegeven coördinaten te wijzigen. 

3. Tik op breedtegraad of op lengtegraad om de coördinaten te wijzigen. 

4. Voer de waarden van de coördinaten in WGS84-formaat in via het toetsenblok: de 
breedtegraad (N of Z) en de lengtegraad (O of W). 
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5. Tik op . 

6. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. Tik op 

. De route wordt automatisch berekend en u kunt beginnen met de 
navigatie. 

7.2 Een meerpuntsroute plannen (een tussenpunt invoegen) 
Meerpuntsroutes zijn een uitbreiding van enkelvoudige routes; er moet dus eerst een route actief zijn 
met uw eindbestemming. U kunt een route uitbreiden door de bestemming te laten staan en 
tussenpunten (tussenliggende bestemmingen toe te voegen). 

1. Selecteer een nieuwe locatie, op dezelfde manier als in de vorige hoofdstukken is beschreven. 
Dit wordt dan een extra bestemming binnen uw route. 

2. De kaart wordt weergegeven,met het geselecteerde punt in het midden. 

3. Tik op . 

4. Tik op  om dit punt als tussenliggende bestemming vóór de uiteindelijke 
bestemming aan de route toe te voegen. 

5. [optioneel] Als u meer punten aan de route wilt toevoegen, kunt u de bovenstaande stappen zo 
vaak als u wilt herhalen. 

Als u een tussenpunt in een bestaande meerpuntsroute invoegt, wordt automatisch het scherm Route 
bewerken geopend, waarin u het tussenliggende routepunt kunt aangeven. Zodra u in dit scherm 
actief wordt, wordt het nieuwe tussenpunt als eerste tussenpunt geplaatst dat bereikt moet worden. 
Het nieuwe punt is het in de lijst gemarkeerde punt. 

U hebt de volgende opties: 

Toets Handeling 

 

Het geselecteerde punt wordt hoger geplaatst (wordt een tussenpunt waar u eerder 
aankomt). Als u herhaaldelijk op deze toets tikt, wordt dit punt het vertrekpunt van de 
route (wanneer er gereden wordt vanaf een gegeven locatie) of wordt dit het eerste 
tussenpunt dat bereikt moet worden (wanneer er gereden wordt vanaf de GPS-positie). 

 

Het geselecteerde punt wordt lager geplaatst (wordt een tussenpunt waar u later 
aankomt). Als u vaker op deze toets tikt, wordt dit punt de eindbestemming van de route. 

 

Tik op deze toets om de route te optimaliseren. Het vertrekpunt en de bestemming 
blijven gelijk, maar de tussenpunten worden in een andere volgorde gezet, om de route 
zo kort mogelijk te maken. 

 

Tik op deze toets om het geselecteerde punt uit de route te verwijderen. De route blijft 
zoals die was voordat het nieuwe punt werd toegevoegd. 

Telkens wanneer een nieuw punt wordt toegevoegd, wordt de route automatisch herberekend; 
wanneer u klaar bent, kunt u meteen vertrekken. 
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7.3 De route bewerken 

Tik op de volgende toetsen: , , . 

De lijst met routepunten wordt weergegeven met het vertrekpunt bovenaan en de bestemming 
onderaan. Bij veel tussenpunten moet u mogelijk door de pagina's bladeren. 

Tik in de lijst op een van de routepunten. U hebt de volgende opties: 

Toets Handeling 

 
Het geselecteerde punt wordt hoger geplaatst (wordt een tussenpunt waar u eerder 
aankomt). Als u herhaaldelijk op deze toets tikt, wordt dit punt het vertrekpunt van de 
route (wanneer er gereden wordt vanaf een gegeven locatie) of wordt dit het eerste 
tussenpunt dat bereikt moet worden (wanneer er gereden wordt vanaf de GPS-positie). 

 

Het geselecteerde punt wordt lager geplaatst (wordt een tussenpunt waar u later 
aankomt). Als u vaker op deze toets tikt, wordt dit punt de bestemming van de route. 

 
Tik op deze toets om de route te optimaliseren. Het vertrekpunt en de bestemming 
blijven gelijk, maar de tussenpunten worden in een andere volgorde gezet, om de route 
zo kort mogelijk te maken. 

 
Tik op deze toets om het geselecteerde punt uit de route te verwijderen. 

Telkens wanneer u dit scherm verlaat, wordt de route automatisch herberekend; u kunt u meteen 
verder navigeren. 

7.4 Een simulatie van de route bekijken 

1. Tik op de volgende toetsen: , . 

2. Het Routemenu wordt weergegeven. Tik op  om de  simulatie op 
normale snelheid en met gesproken aanwijzingen uit te voeren. 

3. U kunt de simulatie afbreken door op de toets  te tikken. 

7.5 De actieve route onderbreken 
U hoeft de actieve route niet te onderbreken: zodra u weer gaat rijden neemt Alpine Navigation 
Software de gesproken aanwijzingen weer op vanaf de plaats waar u zich bevindt. 
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7.6 Het volgende tussenpunt in de route wissen 
De gemakkelijkste manier om het volgende routepunt (het volgende tussenpunt) te wissen, is als u 

het scherm Route-informatie opent door op het veld Volgende afslag ( ) in het kaartscherm te 

tikken en vervolgens op . 

U kunt dit ook doen via het navigatiemenu: , , , 

. 

7.7 De actieve route wissen 
De gemakkelijkste manier om de actieve route te wissen is, als u het scherm Route-informatie opent 

door in het veld Komende afslag ( ) in het Kaartscherm te tikken en vervolgens op 

. 

U kunt dit ook doen via het navigatiemenu: , , , . 

Opmerking! Als de actieve route tussenpunten bevat, kunt u de route niet zonder meer in het 

scherm Route-informatie wissen. Tik meerdere malen op , 

tot alle tussenpunten verdwijnen en de toets  verschijnt. Tik daarop om 
de hele route te wissen. 

7.8 Routelogs gebruiken 
Alpine Navigation Software kan de route die u rijdt vastleggen (de wijzigingen van uw GPS-positie). 

Tip! Voor deze functie hoeft u geen bestemming in te stellen om een route te berekenen; 
u kunt het traject dat u aflegt ook gewoon tijdens het rijden opnemen. 
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Het afgelegde traject vastleggen (een routelog maken) 

1. Begin te rijden. 

2. Tik op de volgende toetsen: , , . 

3. Begin met opnemen. tik op de toets . 

U gaat terug naar de kaart en kunt verder rijden. 

4. Herhaal de bovenstaande stappen en tik daarna op  om het opnemen te 
beëindigen. Alpine Navigation Software voorziet het routelog van een tijdstempel. 

Een routelog op de kaart simuleren 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Zoek het gewenste routelog en tik dan op de toets  ernaast. 

3. De kaart verschijnt weer en de simulatie van het routelog (afspelen) begint. 

4. U kunt het afspelen op elk gewenst moment stoppen door op de toets  te tikken. 

De kleur van een routelog wijzigen 

1. Tik op de volgende toetsen: , , . 

2. Zoek het gewenste routelog en tik dan op een van de kleurtoetsen. 
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7.9 De actieve route opslaan 

1. Tik op de volgende toetsen: , , , . 

2. Voer een naam in voor de nieuwe opgeslagen route en tik dan op . 

Als u een route opslaat, zal Alpine Navigation Software niet alleen de routepunten opslaan, maar ook 
de routebeschrijving: 

• De opgeslagen route kan zijn gewijzigd door TMC-informatie. Als u later de route wilt 
gebruiken, wordt die weergegeven zoals die is opgeslagen. Maar als u de route opnieuw 
berekent, wordt daarbij gebruik gemaakt van de actuele TMC-informatie. 

• Als u, nadat u de route had opgeslagen, een update van de kaart hebt geïnstalleerd, stelt 
Alpine Navigation Software de routeaanwijzingen samen op basis van de nieuwste 
kaartgegevens. 

• Als u de route wilt opslaan, moet u dit doen voordat u begint met de navigatie. Alpine 
Navigation Software wist tijdens het navigeren alle tussenpunten die u bent gepasseerd uit de 
route, alsmede de reeds afgelegde trajecten. 

7.10 Een opgeslagen route laden 

1. Tik op de volgende toetsen: , , , . 

2. Tik op de route die u wilt afleggen. 

3. In het zeer waarschijnlijke geval dat het vertrekpunt van de opgeslagen route niet uw actuele 
GPS-positie is, moet u bevestigen dat u uw actuele GPS-positie niet als vertrekpunt van de 
geladen route wilt nemen. 

• Als u deze optie selecteert, wordt de automatische functie Routeafwijking herberekenen 
uitgeschakeld. 

• Indien u uw actuele GPS-positie als vertrekpunt wilt behouden, wordt de route vanaf dit 
punt herberekend. 

4. De kaart wordt weergegeven. Tik op  en start de navigatie. 
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8 Referentielijst 
Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van de verschillende menuschermen van Alpine 
Navigation Software. 

Het Navigatiemenu 

Alpine Navigation Software begint met de weergave van het Navigatiemenu. Van hieruit kunt u de 
volgende schermen openen: 

Toets Beschrijving 

 

Het kaartscherm. 

 
De bestemming selecteren (bijv. een adres of een POI) of via de zoekfunctie 
van Alpine Navigation Software iets anders zoeken (bijv. het telefoonnummer 
van een POI). 

 

De actieve route beheren (informatie erover ophalen, geheel of gedeeltelijk 
wijzigen of wissen) of zonder GPS-ontvangst een route plannen. 

 

Gebruikergegevens beheren, zoals opgeslagen locaties (POI's en favorieten), 
opgeslagen routes, en routelogs. 

 

De functies van Alpine Navigation Software beheren, bijv. de waarschuwingen, 
de taal of de kaartweergave instellen. 

8.1 Het kaartscherm 
Alpine Navigation Software is voornamelijk bedoeld voor navigatie op het vasteland. Daarom lijken de 
kaarten van Alpine Navigation Software sterk op wegenkaarten. Alpine Navigation Software biedt u 
echter meer dan de gebruikelijke papieren kaarten: u kunt het verschijningsbeeld en de inhoud van de 
kaart aanpassen. 

Het belangrijkste en meest gebruikte scherm van Alpine Navigation Software is het kaartscherm. 

  

Tijdens het navigeren ziet u op het scherm de route-informatie en de ritgegevens (afb. links), maar als 
u op de kaart tikt, verschijnen enkele seconden lang meer toetsen en besturingselementen (afb. 
rechts). De meeste delen van het scherm gedragen zich als toetsen. 
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Symbool Naam Handeling 

 

Volgende afslag, d.w.z. de 
volgende routegebeurtenis 

Opent het scherm Route-informatie 

 

Verkeersinformatie Opent de lijst van Verkeerssituaties. 

 

Ritgegevens Opent het scherm Ritinformatie 

 

Kwaliteit GPS-positie Opent het scherm GPS-gegevens 

Bovenste regel Volgende straat of Volgende 
plaats 

Aanvullende toetsen en 
bedieningspanelen verschijnen 
gedurende een paar seconden 

Onderste regel Huidige straat en 
huisnummers links en rechts 

Aanvullende toetsen en 
bedieningspanelen verschijnen 
gedurende een paar seconden 

, ,  

Kaartweergavemodi  Schakelt tussen 2D- en 3D-
kaartmodus: 

• 2D - Noorden boven 

• 2D gedraaid 

• 3D gedraaid 

 

Schermbedieningstoets Opent het menu van de Alpine head 
unit NVE-M300P Navigatiemodule 
geconnecteerd aan. 

 

Menu Opent het Navigatiemenu 

 

Cursormenu (verschijnt 
wanneer de Cursor niet op 
de huidige GPS-positie staat) 

Opent het Cursormenu 

,  

Linksom draaien, rechtsom 
draaien 

Draait de kaart linksom/rechtsom (niet 
beschikbaar in 2D Noorden boven) 

,  

Omhoog kantelen, omlaag 
kantelen 

Kantelt de 3D-kaart 

,  

Inzoomen, uitzoomen Vergroot/verkleint de schaal van de 
kaart. 

 

Toon het Vertrekpunt 
/Teruggaan naar GPS-positie 
/Herhaal gesproken 
aanwijzing 

Deze toets heeft meervoudige functies 
(pagina 15). 

 

Actuele GPS-positie 
(of dichtstbijzijnde weg) 

n/b 
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Symbool Naam Handeling 

 

Cursor (geselecteerde 
locatie op de kaart) 

n/b 

 

Rijstrookinformatie  n/b 

 

Wegwijzerinformatie n/b 

Oranje lijn Actieve route  n/b 

 Kaartschaal (alleen 2D-kaart) n/b 

 

Snelheidslimiet n/b 

8.1.1 Pictogrammen op de kaart 
Op de kaart worden verschillende statuspictogrammen weergegeven. De meeste werken ook als 
toets. Ze geven de volgende informatie: 

• Kwaliteit GPS-positie 

• Opnamestatus routelog 

• Status TM-ontvangst en -verwerking 

8.1.1.1 Indicator kwaliteit GPS-positie en track log 

Dit veld is een meervoudige statusindicator en werkt ook als toets waarmee het scherm 
GPS-gegevens kan worden geopend. 

Een rode punt ( ) wordt weergegeven in dit veld wanneer een Track log wordt opgenomen. 

 

De GPS-ontvangstkwaliteit geeft de actuele nauwkeurigheid weer van de positie-informatie. 

Pictogram Beschrijving 

 
Alpine Navigation Software is verbonden met de GPS-ontvanger, maar 
het signaal is te zwak en de ontvanger kan de GPS-positie niet bepalen. 

 
Slechts enkele satellietsignalen worden ontvangen. Positie-informatie is 
beschikbaar, maar de hoogte kan niet worden berekend. 

 
Hoogte-informatie beschikbaar, de positie is een 3D-positie. 
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8.1.1.2 Volgende routegebeurtenis (veld Volgende afslag) 

Op het Kaartscherm is een veld gereserveerd voor de weergave van de volgende manoeuvre 
(routegebeurtenis in de afslaglijst). Zowel de aard (afslag, rotonde, snelweg verlaten, etc.) als de 
afstand vanaf de actuele GPS-positie worden weergegeven. 

De meeste van deze pictogrammen zijn zeer intuïtief; u kent ze ook als verkeersborden. In de 
volgende tabel ziet u enkele van de meest voorkomende routegebeurtenissen: 

Pictogram Beschrijving 

 

Sla linksaf. 

 

Sla rechtsaf. 

 

Keer om. 

 

Rechts aanhouden. 

 

Sla scherp linksaf. 

 

Links aanhouden. 

 

Rijd op de kruising rechtdoor. 

 

Rijd de rotonde op. Het nummer van de afslag staat in de cirkel, maar alleen 
voor de eerstvolgende afslag. 

 

Rijd de snelweg op. 

 

Verlaat de snelweg. 

 

Rijd de veerboot op. 

 

Rijd de veerboot af. 

 

U nadert het volgende tussenpunt. 

 

U nadert de bestemming. 

8.1.2 Objecten op de kaart: 

8.1.2.1 Straten en wegen 

Alpine Navigation Software geeft straten weer op dezelfde manier als papieren wegenkaarten. De 
kleuren zijn hetzelfde en de breedte komt overeen met de betekenis: u kunt gemakkelijk een snelweg 
van een gewone straat onderscheiden. 

Tip! Als u tijdens de navigatie de straatnamen niet wilt zien, kunt u deze functie 
uitschakelen (pagina 63). 
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8.1.2.2 3D-objecttypes 

Alpine Navigation Software ondersteunt de volgende 3D-objecttypes: 

Type Beschrijving 

3D-
oriëntatiepunten  

Oriëntatiepunten zijn 3D-afbeeldingen of als blok weergegeven opvallende of 
algemeen bekende objecten. 3D-oriëntatiepunten zijn niet voor alle plaatsen of 
landen beschikbaar. 

Hoogteverschille
n  

Heuvels en bergen worden bij de 3D-kaart op de achtergrond weergegeven en op 
de 2D-kaart als kleurvlak. 

Verhoogde/verla
agde wegen  

Complexe kruisingen en verticaal gescheiden wegen (zoals viaducten of bruggen) 
worden in 3D weergegeven. 

3D-gebouwen  de weergaveverhouding van gebouwen in agglomeratiegebieden in 3D komt 
overeen met de werkelijke grootte en de plaats ervan op de kaart Deze functie 
beperkt zich tot de binnensteden van grotere plaatsen in de Verenigde Staten en 
Europa. 

3D-terrein  De 3D-terrein-kaart geeft veranderingen van het terrein en hoogteverschillen weer, 
die worden gebruikt voor het maken van de 3D-routekaart tijdens het navigeren. 

Tik, om de kaarten in 3D nauwkeurig weer te geven, op de volgende toetsen: , 

, , . 

8.1.2.3 Elementen van de actieve route 

Alpine Navigation Software geeft de route weer op de volgende manier: 

Symbool Naam Beschrijving 

 

Uw actuele GPS positie  Uw positie wordt op de kaart weergegeven. 

Indien eender type voertuig gekozen werd voor route 
calculatie en de weg is nabij zal het symbool op het 
dichtsbeizijnde route geplaatst worden. 

 

Cursor (geselecteerde locatie 
op de kaart) 

De geselecteerde locatie in het Bestemmingenmenu 
of de geselecteerde kaart door te tikken op de kaart. 

 
Vertrekpunt  Het punt waar de route begint. 

Indien de GPS-positie bekend is, is dit gewoonlijk het 
vertrekpunt van de route. Bij ontbreken van een 
geldige GPS-positie selecteert Alpine Navigation 
Software de laatst bekende GPS-positie als 
vertrekpunt. 

Als u een opgeslagen route gebruikt, vraagt Alpine 
Navigation Software u, of u uw GPS-positie of het 
eerste punt van de opgeslagen route als vertrekpunt 
wilt gebruiken. 

U kunt het vertrekpunt in het Cursormenu wijzigen. 
Als u dat doet, moet u de automatische off-
routeberekening uitschakelen om het geselecteerde 
punt als vertrekpunt te behouden. 

Wanneer de automatische off-routeberekening is 
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Symbool Naam Beschrijving 

uitgeschakeld, kunt u tikken op het pictogram  in 
het veld Volgende afslag. Dan wordt niet alleen de 
route vanaf de actuele GPS-positie opnieuw 
berekend, maar ook de automatische routeberekening 
weer geactiveerd, maar zal het ook de automatische 
off-routeberekening opnieuw automatisch 
ingeschakeld worden. 

 
Tussenpunt  Een tussenpunt is een tussenliggende bestemming op 

uw route. U kunt zoveel tussenpunten instellen als u 
wilt. 

 
Bestemming (eindpunt) Het laatste punt van de route, de uiteindelijke 

bestemming. 

 Kleur van de route  De route is door de kleur altijd goed zichtbaar op de 
kaart, zowel in de modus dag- als nacht. Het actieve 
traject van de route is altijd helderder dan de inactieve 
(komende) trajecten. 

 Het actieve traject van de 
route 

Het deel van de route waar u rijdt. 

Als u geen tussenpunten hebt toegevoegd (alleen een 
bestemming), is de hele route het actieve traject. Als u 
tussenpunten hebt toegevoegd, is het actieve traject 
het deel van de route vanaf de plaats waar u zich 
bevindt tot het volgende routepunt (het eerstvolgende 
tussenpunt, of de bestemming wanneer er geen 
verdere tussenpunten meer zijn). 

 De actieve trajecten van de 
route 

De komende trajecten van de route; elk ervan wordt 
actief zodra u het tussenpunt bereikt. 

 Straten en wegen die van de 
navigatie zijn uitgesloten 

U kunt zelf bepalen of u bepaalde wegtypes wilt 
gebruiken of vermijden (pagina 64). Als Alpine 
Navigation Software zulke wegen echter niet kan 
vermijden, worden ze toch in de route opgenomen en 
weergegeven in een kleur die afwijkt van de kleur van 
de route. 

8.1.3 Cursormenu  
Zodra u in het Bestemmingenmenu een locatie selecteert, wordt de kaart met het Cursormenu 
weergegeven. Daarin ziet u een lijst met mogelijke handelingen voor het geselecteerde punt. 

Wanneer u in plaats daarvan op de kaart tikt, worden besturingstoetsen weergegeven. Tik opnieuw 

om de Cursor te plaatsen ( ). Tik vervolgens op  ; het Cursormenu wordt geopend 
met een lijst met opties. 

U kunt de volgende handelingen uitvoeren: 

Toets Beschrijving 

 

Sluit het Cursormenu; u gaat terug naar het vorige scherm. 

 

Weergave bij de cursor, indien deze op een andere plek staat dan toen het 
Cursormenu werd geopend. 
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Toets Beschrijving 

 

Zoomt uit op de kaart 

 

Zoomt in op de kaart 

 

Als het Cursormenu is geopend, kunt u de kaart nog steeds verplaatsen, 
de schaal vergroten of verkleiner en op een willekeurige plaats op de kaart 
tikken om de cursor op een andere plek te zetten, maar als u op deze toets 
tikt, springt de cursor terug naar de plaats waar hij stond toen het 
Cursormenu werd geopend. 

 

Het creëert een nieuwe route, met de cursor als bestemming. De vorige 
route (wanneer deze bestaat) zal worden gewist. 

 

Opent het Cursormenu met alle opties. 

 

De plaats van de cursor wordt opgeslagen als thuisadres. 

 

De plaats van de cursor wordt opgeslagen als eigen POI. Selecteer de 
POI-groep en voer voor het POI een naam in, selecteer vervolgens een 
passend pictogram en voer een telefoonnummer of andere gewenste 
gegevens in. 

 

De cursor wordt het vertrekpunt van de route. Dit betekent, dat de route 
niet begint op de actuele GPS-positie. De automatische off-
routeberekening moet worden uitgeschakeld, wanneer u dit geselecteerde 
punt als vertrekpunt wilt behouden. 

 

Als de cursor op of dichtbij het geselecteerde vertrekpunt staat, vervangt 
deze toets het vorige vertrekpunt en wordt het vertrekpunt uit de route 
gewist. De actuele GPS-positie wordt weer als vertrekpunt genomen en de 
automatische off-routeberekening wordt weer ingeschakeld. 

 Deze toets is vergelijkbaar met de toets  maar opent 
een nieuw scherm, waarin de route wordt berekend met alle ter 
beschikking staande routeberekeningsmethodes (Snelste, Kortste, 
Zuinigste en Eenvoudigste). Bekijk de resultaten en kies de route die u het 
meest bevalt. 

 

De plaats van de cursor wordt aan de actieve route als tussenliggend 
routepunt toegevoegd, d.w.z. als een punt dat u bereikt voordat u aankomt 
op uw bestemming. Als de route al een tussenpunt heeft, wordt het scherm 
Route bewerken geopend. Hier kunt u bepalen, waar u het tussenpunt in 
de route wilt invoegen. 

 

Als de cursor op of dichtbij een van de tussenpunten staat, vervangt deze 
toets het vorige tussenpunt en wordt het geselecteerde tussenpunt uit de 
route gewist. De route wordt herberekend met uitsluiting van het gewiste 
punt. 

 
De positie van de cursor wordt toegevoegd aan de lijst met regelmatig 
bezochte bestemmingen, de zogeheten favorieten. U kunt de favoriet een 
naam geven. 
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8.1.4 Het scherm Route-informatie 
Op het scherm Route-informatie vindt u alle gegevens en een aantal functies die u tijdens het 
navigeren nodig hebt. U kunt dit scherm op twee manieren openen: 

• Rechtstreeks vanuit het Kaartscherm, door op het veld Volgende afslag ( ) te tikken. 

• Tik op een willekeurig menuschermen op de volgende toetsen: , , 

. 

 

Bovenin het scherm vindt u informatie over uw actuele route. Als u het scherm geopend houdt, 
worden de velden voortdurend geactualiseerd. 

Wanneer u het scherm opent, bevatten de velden informatie over het bereiken van uw uiteindelijke 
bestemming. Tik op een willekeurig veld om de gegevens te bekijken van de tussenpunten, van de 
eerste bestemming tot aan de eindbestemming. 
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Op dit scherm vindt u de volgende gegevens en functies: 

Naam Beschrijving Functie 
Route-lijn In het bovenste deel van dit scherm wordt uw 

geplande route als horizontale lijn weergegeven. 
Het linkeruiteinde is het vertrekpunt van de 
route, rechts de eindbestemming, en de 
vlaggetjes van de tussenpunten vindt u langs de 
lijn, met tussenruimten die overeenkomen met 
de onderlinge afstanden.. 

Tik op dit veld om de inhoud 
van alle gegevensvelden te 
wijzigen in informatie over 
de tussenpunten. 

Aankomsttijd  Geeft de verwachte aankomsttijd op de 
eindbestemming van de route aan, gebaseerd 
op de beschikbare informatie over de resterende 
trajecten van de route. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met verkeersstoringen en 
andere eventuele vertragingen. 

n/b 

Resterende Tijd  Geeft aan, hoe lang het nog duurt tot u de 
eindbestemming van uw route bereikt, 
gebaseerd op de beschikbare informatie over de 
resterende trajecten van de route. Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met verkeersstoringen 
en andere eventuele vertragingen. 

n/b 

Resterende afstand  Geeft de afstand aan, die u nog op uw route 
moet afleggen, voordat u uw uiteindelijke 
bestemming hebt bereikt. 

n/b 

Methode  In dit veld kunt u zien, hoe de route is berekend. 
U ziet ofwel de routeberekeningsmethode, of het 
veld Voertuig van Routeplanningopties. 

Als u kiest voor Auto, Taxi of Bus, zal het type 
van de route (snel, kort, easy of economisch) 
hier weergegeven worden; Indien u gekozen 
hebt voor Emergency - voertuig zal en hier de 
informatie weergegeven worden. 

n/b 

Waarschuwingspicto
grammen 

In deze vierkante velden worden eventuele 
waarschuwingen met betrekking tot de geplande 
route als pictogram weergegeven. Het zijn 
waarschuwingen; de pictogrammen geven 
informatie over de hele route, ook als in de 
gegevensvelden alleen de gegevens van uw 
actuele positie naar het eerstvolgende 
tussenpunt worden vermeld. 

Tik op een pictogram voor 
een verklaring van de 
betekenis. 

 

 Opent het scherm 
Routeplanningopties vanuit 
het menu Instellingen. 

 

Wordt alleen weergegeven indien de route 
tenminste één tussenpunt bevat. 

Wist het volgende 
tussenpunt in de route: 

 

Wordt alleen weergegeven indien de route geen 
tussenpunten bevat. 

Wist de actieve route. 
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8.1.5 Het scherm Reisinformatie 
In het scherm Reisinformatie vindt u zowel route- als reisgegevens die u tijdens uw reis nodig kunt 
hebben. Het scherm kan rechtstreeks vanuit het Kaartscherm worden geopend, door op het veld 

Reisgegevens ( ) te tikken. 

 

Als u het scherm geopend houdt, worden de velden voortdurend geactualiseerd. 

Alle gegevensvelden van de route bevatten informatie over het bereiken van uw uiteindelijke 
eindbestemming. 

Wanneer u de inhoud van de drie gegevensvelden op het Kaartscherm wilt veranderen, dan tikt u op 

. 

Op dit scherm vindt u de volgende gegevens en functies: 

Naam Beschrijving 

 of  

Geeft aan, of de gegevensvelden van de route informatie weergeven over 
de uiteindelijke bestemming (geblokte vlag) of over het volgende tussenpunt 
(gele vlag) . 

Veld naast de vlag Geeft de naam of het nummer weer van de weg of straat waar u zich 
bevindt. 

Volgende afslag  Geeft afstand tot en soort van de volgende routegebeurtenis weer. 
Kompas Geeft de actuele rijrichting weer. 
Snelheidsmeter Geeft grafisch en numeriek de actuele snelheid weer. 
Resterende afstand:  Geeft de afstand aan, die u nog op uw route moet afleggen, voordat u uw 

uiteindelijke bestemming hebt bereikt. 
Resterende tijd  Geeft aan, hoe lang het nog duurt tot u de uiteindelijke bestemming van uw 

route bereikt, gebaseerd op de beschikbare informatie over de resterende 
trajecten van de route. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
verkeersstoringen en andere eventuele vertragingen. 

Aankomsttijd  Geeft de geschatte aankomsttijd op de uiteindelijke bestemming van uw 
route aan, gebaseerd op de beschikbare informatie over de resterende 
trajecten van de route. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
verkeersstoringen en andere eventuele vertragingen. 

GPS-tijd  Geeft de actuele tijd weer, gecorrigeerd op tijdzoneafwijking. De 
nauwkeurige tijd is afkomstig van de GPS-satellieten; de tijdzone-informatie 
komt van de kaart of kan handmatig worden ingesteld onder Regionale 
instellingen. 

Hoogte  Geeft de hoogteverschillen aan, indien geleverd door de GPS-ontvanger. 

Maximumsnelheid  Geeft de maximumsnelheid aan die geldt voor de weg waarover u rijdt, 
indien bekend. 

 

Opent het scherm Reiscomputer 
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Naam Beschrijving 

 

Tik op deze toets wanneer u de inhoud van de drie gegevensvelden op het 
Kaartscherm wilt veranderen.  

8.1.5.1 Opent het scherm Reiscomputer 

Op het scherm Reiscomputer vindt u alle reisgegevens. Het kan rechtstreeks vanuit het scherm 

Reisinformatie worden geopend, door op  te tikken. 

Als u het scherm geopend houdt, worden de velden voortdurend geactualiseerd. 

U kunt tussen verschillende reizen heen en weer schakelen, pauzeren en weer verder gaan, of de 
gegevens resetten. 

Op dit scherm vindt u de volgende functies: 

Toets Beschrijving 

 

Pauzeert de momenteel op het scherm weergegeven reis. De waarden op het 
scherm wijzigen niet meer. 

 

Deze toets vervangt de vorige wanneer die is geactiveerd. Tik erop als u meer 
reisgegevens wilt verzamelen. 

 

Alle tellers van de nu weergegeven reis worden gereset. Het verzamelen van 
ritgegevens wordt alleen hervat, wanneer Alpine Navigation Software een positie 
van het GPS ontvangt. 

 ,  

Gaat door alle reizen. 

8.1.6 Gegevensscherm TMC-situaties 
U kunt toegang krijgen tot de lijst met TMC-situaties, en bepaalde radiozenders in de lijst met 

Verkeerssituaties selecteren of negeren. Tik op de Verkeerstoets op het Kaartscherm.  

De kleur van de Verkeerstoets toont de Verkeersstatus: 

Kleur Beschrijving 

 

Er staan geen nieuwe (ongelezen) Verkeerssituaties in de lijst. 

 
Er zijn nieuwe Verkeerssituaties maar deze hebben geen betrekking op uw 
aanbevolen route. 

 
Er bevinden zich Verkeerssituaties op uw route. Zij zijn behandeld, maar het is beter 
om de betreffende wegsegmenten te nemen en deze niet te vermijden. 

 
Handmatige Verkeersafhandeling is geselecteerd in de Instellingen, en er bestaan 
Verkeerssituaties op uw route die behandeld moeten worden. 
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Wanneer u op de toets tikt, verschijnt de lijst met TMC-situaties in volgorde van hun afstand vanaf uw 
huidige positie. U kunt de inhoud van de lijst wijzigen: 

Toets Beschrijving 
Alles alle TMC-situaties die Alpine Navigation Software ontvangt worden in 

de lijst weergegeven. 
Op de route  alleen TMC-situaties die betrekking hebben op uw actieve route 

worden in de lijst weergegeven. 

 

Om de huidige ontvangen FM-radiozender te controleren, om radiozenders uit te sluiten of om 

handmatig op een radiozender af te stemmen, tikt u op : 

Toets Beschrijving 
Automatische zenderkeuze  Als Automatische zenderkeuze is ingeschakeld, wordt door Alpine 

Navigation Software de FM CCIR-band afgezocht naar een TMC-
signaal. Op de eerstgevonden zender die TMC-gegevens uitzendt, 
wordt automatisch afgestemd. Wanneer geen TMC-signaal wordt 
gevonden, blijft de tuner zoeken. Schakel Automatische zenderkeuze 
uit, wanneer u handmatig op een zender wilt afstemmen. 

 ,  
Wanneer Automatische zenderkeuze is uitgeschakeld, kunt u met 
deze toetsen handmatig op een zender afstemmen. 

Zender blokkeren  Tik op deze toets wanneer u de FM-zender die u op dat moment 
ontvangt in een lijst met uitzonderingen wilt opnemen en laat Alpine 
Navigation Software een andere zender zoeken. 

Geblokkeerde zenders 
weergeven  

Deze toets opent de lijst met door u geblokkeerde zenders. U kunt de 
blokkering van een of meer van deze zenders te allen tijde ongedaan 
maken. 
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8.1.7 Het scherm GPS-gegevens 

Tik op het statusveld  als u het scherm GPS-gegevens wilt openen om de status van de 
GPS-ontvangst te bekijken. 

 

Pictogram Kleur Naam Beschrijving 

 

Groen  Alpine Navigation Software heeft verbinding 
met de GPS-ontvanger en voor 3D-navigatie 
is GPS-positie-informatie beschikbaar: 
Alpine Navigation Software kan zowel uw 
horizontale als verticale GPS-positie 
berekenen. 

 

Geel  Alpine Navigation Software heeft verbinding 
met de GPS-ontvanger en voor 2D-navigatie 
is GPS-positie-informatie beschikbaar: alleen 
de horizontale positie wordt berekend, Alpine 
Navigation Software kan uw verticale GPS-
positie niet berekenen. 

 

Grijs  Alpine Navigation Software heeft verbinding 
met de GPS-ontvanger, maar GPS-positie-
informatie is niet beschikbaar. 

 

Rood  

Indicator 
Kwaliteitsindicato
r GPS-positie 

Alpine Navigation Software heeft geen 
verbinding met de GPS-ontvanger. 

Aangezien het apparaat beschikt over een 
ingebouwde GPS-ontvanger, zou dit in 
normale omstandigheden niet mogen 
voorkomen. 

 

Groen 
knipperend  

Alpine Navigation Software heeft verbinding 
met de GPS-ontvanger. 

 

Geel knipperend  Alpine Navigation Software heeft geen 
verbinding met de GPS-ontvanger, maar 
probeert een verbinding tot stand te brengen. 

 

Rood knipperend  

Indicator 
Kwaliteitsindicator 
GPS-verbinding 

Alpine Navigation Software heeft geen 
verbinding met de GPS-ontvanger, en 
probeert niet een verbinding tot stand te 
brengen. 

Hemelcirkel De virtuele hemel geeft het zichtbare 
gedeelte van de hemel boven u weer, met 
uw positie in het midden. De satellieten 
worden weergegeven op hun actuele 
posities. De GPS-ontvanger ontvangt 
gegevens van de groene en de gele 
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Pictogram Kleur Naam Beschrijving 
satellieten. Signalen van de gele satellieten 
worden alleen ontvangen, terwijl die van de 
groene door de GPS-ontvanger worden 
gebruikt om uw actuele positie te berekenen. 

n/b Coördinaten  Uw actuele GPS-positie in WGS84-formaat. 

n/b Statusbalk voor de satellieten De donkere balken geven de gele satellieten 
weer; de lichte balken de groene. Hoe meer 
(groene) satellieten uw GPS vindt, des te 
nauwkeuriger kan uw positie worden 
berekend. 

8.2 Het menu Bestemming 

Selecteer de bestemming van uw route. Tik op de volgende toetsen: , . 

Toets Beschrijving Referentie 

 
Als u een deel van het adres weet, is dit de snelste manier 
om uw bestemming te selecteren. 

pagina 29 

 
U kunt de vorige geselecteerde thuisadres selecteren als 
uw bestemming. 

pagina 35 

 

De bestemmingen die u eerder in Alpine Navigation 
Software hebt ingevoerd, vindt u in de Historiek-lijst. 

pagina 37 

 

U kunt uw bestemming selecteren uit de duizenden POI’s 
die in Alpine Navigation Software zijn opgenomen, of uit de 
POI’s die u eerder zelf hebt opgeslagen. 

pagina 36 

 
U kunt de vorige locatie, die u als Favoriet had opgeslagen, 
als uw bestemming selecteren. 

pagina 36 

 

U kunt uw bestemming ook selecteren door de coördinaten 
in te voeren. 

pagina 37 
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8.3 Routemenu 

Hier kunt u uw routes opslaan, laden en bewerken. Tik op de volgende toetsen: , 

. 

Toets Beschrijving Referentie 

 
Opent een scherm met nuttige routegegevens. pagina 50 

 
U kunt hier alle aanwijzingen bekijken die Alpine Navigation 
Software tijdens de navigatie zal geven. U kunt manoeuvres 
en straten uitsluiten en zo de route aan uw voorkeuren 
aanpassen. 

pagina 24 

 
U kunt de route aanpassen: routepunten toevoegen en de 
volgorde ervan wijzigen. 

pagina 39 

 
U kunt de routeberekeningsmodus wijzigen die gebruikt 
wordt om de aanbevolen route te berekenen. 

 

 

Scroll naar de volgende pagina van menuopties.  

 
U kunt een eerder opgeslagen route laden voor 
navigatiedoeleinden. 

pagina 42 

 
U kunt de actieve route opslaan voor later gebruik. pagina 42 

 
Wis de actieve route met alle routepunten (vertrekpunt, 
tussenpunten en bestemming). Als u later dezelfde route 
nogmaals wilt nemen, moet die helemaal opnieuw worden 
berekend. 

pagina 40 

 
U kunt een demo van de route afspelen op normale 
snelheid. 

pagina 25 
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8.4 Menu bewerken 
Hier kunt u de opgeslagen inhoud van Alpine Navigation Software beheren. Tik op de volgende 

toetsen: , . 

Toets Beschrijving Referentie 

 

Favorieten hernoemen of wissen. pagina 58 

 
POI's updaten of wissen 

POI-groepen aanmaken, updaten of wissen. 

POI-weergave instellen. 

pagina 59 

 

Opgeslagen routes hernoemen of wissen. pagina 60 

 

Routelogs opnemen, simuleren, hernoemen of wissen; 
kleuren eraan toewijzen voor weergave op de kaart. 

pagina 61 

8.4.1 Favorieten beheren 

U kunt de lijst met uw favorieten beheren. Tik op de volgende toetsen: , , 

. 

Toets Beschrijving 
Toets met de naam van de 
favoriet 

Opent de geselecteerde favoriet om deze te bewerken. 

 
Wist het geselecteerde item in de lijst met favorieten. 

 

Maakt de hele lijst met favorieten leeg. 

 ,  
Bladert door pagina's voor meer lijst-items. 
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8.4.2 POI's beheren 
U kunt uw POI's beheren en de POI-weergave instellen, zowel uw eigen POI's als degene die met het 

product zijn geleverd. Tik op de volgende toetsen: , , . 

Toets / pictogram Beschrijving 
Toets met de naam van de POI-
groep 

Opent de lijst met subgroepen van deze POI-groep. De nieuwe lijst 
gedraagt zich net als de huidige. 

Toets met naam en adres van 
een POI-item 

Opent het geselecteerde POI om dit te bewerken. Alleen de POI's 
die u zelf hebt gemaakt, staan in de lijst. 

 

Opent de geselecteerde POI-groep om die te bewerken. 

 

Tik hierop om een lijst te filteren die alleen de door u opgeslagen 
POI's bevat. 

 

Tik hierop om alle POI's op de lijst te bekijken. 

 

Maakt een nieuwe POI-groep aan op het aangegeven 
groepsniveau. 

 ,  
Bladert door pagina's voor meer lijst-items. 

 

Als een POI-groep voor bewerking is geopend: 

Toets Beschrijving 

 

Items in deze POI-groep worden niet op de kaart weergegeven. 

, , ... 

De afstandtoetsen bepalen het zoomniveau vanaf waar de items in 
de POI-groep op de kaart worden weergegeven. 

 

De subgroepen onder de bewerkte POI-groep krijgen dezelfde 
weergave-instellingen. 

Toets met het pictogram van 
de POI-groep 

Tik hierop als u een nieuw pictogram voor de POI-groep wilt 
selecteren. 

 

Tik op deze toets om de POI-groep een andere naam te geven. 

 

Wist de geselecteerde POI-groep. U kunt alleen POI-groepen 
verwijderen die u zelf hebt gemaakt. 
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Als een POI-item voor bewerking is geopend: 

Toets Beschrijving 
Toets met de naam van het 
POI 

Tik op deze toets om het POI een andere naam te geven. 

Toets met het pictogram van 
het POI 

Tik hierop als u een nieuw pictogram voor het POI wilt selecteren. 

Toets met het adres van het 
POI 

Tik op deze toets om de locatie van het geselecteerde POI te wijzigen. 

Selecteer een nieuwe locatie op de kaart en tik op  om 
het POI op een andere plaats te zetten. 

Telefoonnummer Tik op deze toets om een telefoonnummer voor het POI in te voeren. 
Aanvullende informatie Tik op deze toets om aanvullende informatie voor het POI in te voeren. 

 

Tik op deze toets om het geselecteerde POI te wissen. 

 

Tik op deze toets om het POI naar een andere POI-groep of subgroep 
te verplaatsen. 

8.4.3 Opgeslagen routes beheren 

Hier kunt u eerder opgeslagen routes beheren. Tik op de volgende toetsen: , 

, . 

Toets Beschrijving 
Toets met de naam van de 
opgeslagen route 

Opent de geselecteerde route om deze te bewerken. 

 

Wist de geselecteerde route. 

 

Maakt de hele lijst met opgeslagen routes leeg. 

 ,  
Bladert door pagina's voor meer lijst-items. 
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8.4.4 Routelogs beheren 
U kunt routelogs opnemen en daarna afspelen, op de kaart weergeven en de details ervan bekijken. 

Tik op de volgende toetsen: , , . 

Toets Beschrijving 

 

Begint de route die u rijdt vast te leggen. 

 

Stopt de lopende routelog-opname. 

Toets met de naam van het 
routelog 

Geeft de gegevens van het geselecteerde routelog weer. 

 

Start een simulatie van het geselecteerde routelog op de kaart. 

 ,  
Bladert door pagina's voor meer lijst-items. 

 

Wanneer details van het routelog worden weergegeven: 

Toets Beschrijving 
Toets met de naam van het 
routelog 

Opent een toetsenblok, zodat u het routelog kunt hernoemen. 

 

Tik op deze toets om het routelog op de kaart weer te geven. Aan het 
routelog wordt geen kleur toegewezen. 

 

Tik op een van de gekleurde toetsen om een kleur aan het routelog 
toe te wijzen. Het routelog wordt op de kaart in deze kleur 
weergegeven. 

 
De kaart keert terug met het routelog De kaart is zo geschaald, dat 
het hele routelog wordt weergegeven. 

 

Wist het geselecteerde routelog. 

 

Save de route gegevens op een exteren USB stick in GPX formaat. 
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8.5 Het menu Instellingen 
U kunt de volgende programma-instellingen configureren en daarmee het gedrag van Alpine 

Navigation Software aanpassen. Tik op de volgende toetsen: , . Het menu 

Instellingen heeft meerdere pagina's met submenu's. Tik op  om alle opties weer te geven. 

  

Toets Beschrijving Referentie 

 

U kunt de weergave en de inhoud van het Kaartscherm 
bijstellen. 

pagina 63 

 

U kunt het geluid van Alpine Navigation Software 
aanpassen. 

pagina 63 

 

Deze instellingen bepalen hoe routes worden berekend. pagina 64 

 

Hier kunt u de taal voor uw programma, de maateenheden, 
datum en tijd en het weergaveformaat ervan, alsmede de 
stem van uw voorkeur voor de gesproken aanwijzingen 
instellen. 

pagina 66 

 
U kunt de bijpassende instellingen van de weergave in dit 
menu aanpassen. 

pagina 67 

 
Hier kunt u het gedrag van Alpine Navigation Software 
tijdens het navigeren bepalen. 

pagina 67 

 
U kunt een aantal nuttige waarschuwingen activeren en 
aanpassen. 

pagina 68 

 
U kunt het scherm GPS-gegevens openen. pagina 69 

 
U kunt de FM-radiozender selecteren waarmee de TM-
berichten worden ontvangen. 

pagina 69 

 
U kunt instellen dat routelogs automatisch worden 
opgeslagen en de instellingen ervan aanpassen. 

pagina 70 

 

U kunt alle gegevens beheren die u hebt opgeslagen 
(bijv. POI's, Favorieten of Historiek), alsmede uw 
programma-instellingen. 

pagina 70 

 
Dit scherm heeft geen navigatiefunctie. In dit scherm vindt u 
alleen informatie over de kaarten en licenties van uw 
navigatiesysteem. 
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8.5.1 Kaartscherm-instellingen 

U kunt de weergave en de inhoud van het Kaartscherm bijstellen. Tik op de volgende toetsen: , 

, . 

Toets Beschrijving 
3D-instellingen  Onder 3D-instellingen bepaalt u of de aanwezige 3D-objecten op 

de kaart worden weergegeven en kunt u de 3D detailweergave 
ervan aanpassen. U hebt de volgende opties: 

• Oriëntatiepunten: Oriëntatiepunten zijn 3D-afbeeldingen of 
als blok weergegeven opvallende of algemeen bekende 
objecten. 3D-oriëntatiepunten zijn niet voor alle plaatsen of 
landen beschikbaar. 

• Verhoogde/verlaagde wegen: Complexe kruisingen en 
verticaal gescheiden wegen (zoals viaducten of tunnels) 
worden in 3D weergegeven. 

• 3D Autozoom: Zet de functie Autozoom aan of uit in de 3D-
kaartweergavemodus. 

Kleurprofielen  Alpine Navigation Software kan overdag en 's nachts de kaart en de 
menu's in verschillende kleuren weergeven. Selecteer de 
kleurprofielen voor elke modus en selecteer automatisch of 
handmatig omschakelen van kleurprofielen van dag naar nacht. 

Hoogteverschillen op 2D-kaart  Ook 2D-kaarten kunnen 3D-informatie weergeven. Op deze vlakke 
kaarten worden hoogteverschillen weergegeven met kleuren en 
schaduwen. 

Straatnamen tijdens de 
navigatie  

Straatnamen en POI-pictogrammen op de kaart kunnen tijdens het 
navigeren storend zijn. Met deze schakelaar kunt u de weergave 
ervan onderdrukken wanneer Alpine Navigation Software uw positie 
op de kaart volgt. Wanneer u de kaart verplaatst, komen de 
straatnamen en POI-pictogrammen onmiddellijk terug. 

2D Autozoomniveau Zet het zoomniveau van de functie Autozoom aan of uit in de 2D-
kaartweergavemodus. 

8.5.2 Geluidinstellingen 

U kunt het geluid van Alpine Navigation Software aanpassen. Tik op de volgende toetsen: , 

, . 

Toets Beschrijving 
Toetspiep Toetsgeluiden zijn akoestische bevestigingen van het drukken op 

hardwaretoetsen of het tikken op het aanraakscherm. 

Met de schakelaar kunt u de toetsgeluiden in- of uitschakelen. 
Toetsgeluiden hebben de sterkte van het mastervolume. 
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8.5.3 Routeplanningopties 

Deze instellingen bepalen hoe routes worden berekend. Tik op de volgende toetsen: , 

, . 

Toets Beschrijving 
Voertuig  U kunt het type voertuig instellen die u gaat gebruiken om de route te 

nemen. Gebaseerd op deze instelling, kunnen enkelen van de 
wegtypes uitgesloten worden van de route, of kunnen enkele 
beperkingen niet in rekening worden genomen bij de routeberekening. 

Wegtypes die worden 
gebruikt bij de routeplanning  

Om er voor te zorgen dat uw route voldoet aan uw wensen, kunt u 
instellen welke wegtypes in uw routes wilt opnemen of, indien 
mogelijk, wilt uitsluiten. 

Een wegtype uitsluiten is een voorkeur. Dit betekent niet noodzakelijk 
een totaal verbod. Indien uw bestemming alleen kan worden bereikt 
door gebruik te maken van bepaalde uitgesloten wegtypes, worden 
die wel gebruikt, maar alleen als het niet anders kan. In dat geval 
verschijnt in het scherm Route-informatie een 
waarschuwingspictogram en wordt de weg die niet met uw voorkeuren 
overeenkomt in een andere kleur op de kaart weergegeven. 

Routeberekeningsmethode  U kunt kiezen uit drie verschillende routetypes. De 
berekeningsmethode kan ook tijdelijk worden gewijzigd wanneer een 
route wordt aangemaakt: tik daartoe, nadat de bestemming is 

geselecteerd, op  in het Cursormenu. 

TM Herberekeningsmethode Deze instelling bepaalt hoe Alpine Navigation Software de ontvangen 
TM-informatie gebruikt bij het herberekenen van een route: 

• Automatisch: als herberekenen van een route op grond van de 
ontvangen TM-situaties nodig is, berekent Alpine Navigation 
Software automatisch de route opnieuw. 

• Handmatig: als herberekenen van een route op grond van de 
ontvangen TM-situaties nodig is, laat Alpine Navigation 
Software u dit weten, maar u kunt zelf bepalen of u de route al 
dan niet opnieuw wilt berekenen. 

• Uit: TMC activiteiten zullen enkel in acht worden genomen 
wanneer de route herberekend word in off-route situatie. 

Voertuigtypes: 

• Auto 

• Taxi 

• Bus 

• Hulpverleningsvoertuigen 
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Wegtypes die worden gebruikt bij de routeplanning: 

Type Beschrijving 
Snelwegen  Als u een langzame auto rijdt of een ander voertuig sleept, kan het nodig zijn 

snelwegen te vermijden. 
Onverharde wegen  Alpine Navigation Software sluit onverharde wegen standaard uit: onverharde 

wegen kunnen in een slechte toestand verkeren en u kunt op deze wegen ook 
de maximumsnelheid niet halen. 

Per keer Tolwegen 
betalen  

Alpine Navigation Software neemt in de routes standaard tolwegen op (wegen 
waar u per keer een heffing moet betalen). Als u tolwegen uitschakelt, plant 
Alpine Navigation Software de beste tolvrije route. 

Periodieke Heffing  Wegen met verkeersheffing zijn wegen waarvoor u een pas of vignet moet 
kopen om hiervan gedurende langere tijd gebruik te mogen maken. U kunt deze 
afzonderlijk van de tolwegen in- en uitschakelen. 

Vergunning/toeste
mming vereist  

Soms moet u een vergunning of toestemming hebben van de eigenaar om 
bepaalde wegen te gebruiken of u in een bepaald gebied op te houden. 

Alpine Navigation Software sluit dergelijke wegen/gebieden standaard uit bij het 
berekenen van een route.. 

Veerboten  Alpine Navigation Software neemt standaard veerboten in een te plannen route 
op.. Een kaart heeft echter niet altijd informatie beschikbaar over de vaartijden 
van tijdelijke veerboten. U moet op veerboten in de regel betalen. 

Planning 
grensovergang  

De op basis van uw voorkeuren berekende route kan in sommige gevallen door 
een ander land leiden. Als u in hetzelfde land wilt blijven, moet u deze optie 
uitschakelen. 

Routeberekeningsmethode - soorten: 

Opties Beschrijving 
Snelste Geeft de snelstmogelijke route aan, indien u op alle wegen kunt rijden met de geldende 

maximumsnelheid. Gewoonlijk de beste keuze voor snelle en normale auto's. 

Kortste Berekent een route met de kortst mogelijke afstand tussen de routepunten. 
Meestal praktisch voor trage voetuigen. 

Voordelig Combineert de voordelen van Snelste en Kortste: Alpine Navigation Software 
gaat te werk alsof de snelste route wordt berekend, maar kiest ook andere 
wegen, om brandstof te besparen. 

Eenvoudigste  Resulteert in een route met minder afslagen. Met deze optie kunt u Alpine 
Navigation Software bijvoorbeeld laten kiezen voor de snelweg in plaats van 
hele reeksen secundaire wegen en straten. 
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8.5.4 Regionale instellingen 
Hier kunt u de taal voor uw programma, de maateenheden, datum en tijd en het weergaveformaat 
ervan, alsmede de stem van uw voorkeur voor de gesproken aanwijzingen instellen. Tik op de 

volgende toetsen: , , . 

Toets Beschrijving 
Programmataal  Deze toets geeft de ingestelde geschreven taal van de Alpine 

Navigation Software gebruikersinterface weer. Als u de toets aantikt, 
kunt u kiezen uit een lijst met beschikbare talen. Als u deze instelling 
wijzigt, zal het programma opnieuw opstarten; u wordt gevraagd om 
dit te bevestigen. 

Stemprofiel  Deze toets geeft de ingestelde taal voor de gesproken aanwijzingen 
weer. Als u de toets aantikt, kunt u kiezen uit een lijst met beschikbare 
talen. Tik op een item in de lijst om de stem te horen. Tik op OK 
wanneer u de nieuwe spreektaal hebt gekozen. 

Eenheden  U kunt de afstandseenheden instellen die door het programma 
worden gebruikt. Alpine Navigation Software ondersteunt mogelijk niet 
alle genoemde eenheden in bepaalde talen van de begeleidingsstem. 
Als u een eenheid selecteert die in de gekozen gesproken 
aanwijzingen niet wordt ondersteund, ziet u een waarschuwing. 

Formaat datum & tijd instellen  U kunt het formaat van datum en tijd instellen. Daarvoor zijn diverse 
internationale formaten beschikbaar. 

Tijd- en tijdzone-instellingen  Hier krijgt u toegang tot de tijd- en tijdzone-instellingen. Alpine 
Navigation Software helpt u, door de tijd van het apparaat te koppelen 
aan de altijd nauwkeurige GPS-tijd. U kunt Alpine Navigation Software 
ook automatisch de tijdzone van uw GPS-positie laten gebruiken. 

Tijd- en tijdzone-instellingen: 

Toets Beschrijving 
Automatische tijdcorrectie 
naar GPS  

Met deze functie kunt u de klok synchroniseren met de door de GPS-
ontvanger doorgegeven zeer nauwkeurige tijd. 

Tijdzone automatisch instellen Met deze functie kunt u de klok van uw apparaat synchroniseren met 
de tijdzone van uw GPS-positie. Dit is handig bij internationale reizen. 

Tijdzone instellen  Stel de tijdzone handmatig in als u niet wilt dat deze automatisch 
wordt aangepast. U kunt dan met de functie automatische tijdcorrectie 
het verschil in tijdzones aanpassen. 

GPS- en apparaattijd 
vergelijken 

De actuele tijd van de GPS-ontvanger en de klok van het apparaat 
worden weergegeven. NB.: de GPS-tijd is alleen beschikbaar tijdens 
GPS-ontvangst. U kunt dan controleren of een correctie nodig is. 
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8.5.5 Display bijstellen 
U kunt de bijpassende instellingen van het toestel in dit menu te begrenzen. Tik op de volgende 

toetsen: , , , . 

Toets Beschrijving 
Display bijstellen U kunt de positie van de inhoud van het scherm op de weergave 

beperken. Tik op deze toets, gebruik de pijltjes om het 
toepassingsvenster opnieuw te positioneren, en tik vervolgens op 

 om de wijzigingen op te slaan en te verlaten. 

8.5.6 Navigatie-instellingen 
Hier kunt u het gedrag van Alpine Navigation Software tijdens het navigeren bepalen. Tik op de 

volgende toetsen: , , , . 

Toets Beschrijving 
Positie op de weg houden  Hiermee kunt u als bestuurder GPS-positie-fouten corrigeren bij 

weergave van de positie van het voertuig op de kaart. 

Als u deze functie uitschakelt, schakelt u ook de filtering van de GPS-
positie-fouten uit. De positie die op de kaart wordt weergegeven is 
bijgevolg gevoelig voor alle positiefouten en locatieschommelingen. 

Routeafwijking herberekenen 
(off-routeberekening)  

Als u deze optie activeert, zal het Alpine Navigation Software 
automatisch de route herberekenen wanneer u van de berekende 
route afwijkt. Als deze functie niet is ingeschakeld, moet u de functie 
Route herberekenen zelf activeren, anders wordt de navigatie 
onderbroken tot u weer naar de oorspronkelijke route bent 
teruggekeerd. 

Wanneer u een ander punt dan de actuele GPS-positie als 
vertrekpunt voor de actieve route instelt, wordt deze functie 
automatisch uitgeschakeld. 

Op positie vergrendelen 
herstellen  

Als u tijdens het navigeren de kaart per ongeluk hebt verplaatst of 
gedraaid, keert u met deze functie, na de ingestelde vertragingstijd, 
terug naar uw actuele GPS-positie en zal de kaart weer automatisch 
draaien. 
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8.5.7 Waarschuwingsinstellingen 
Hier kunt u enkele nuttige waarschuwingen activeren en met de veiligheidsmodus de aanraakfunctie 

van het scherm in een rijdend voertuig uitschakelen. Tik op de volgende toetsen: , 

, , . 

Toets Beschrijving 
Waarschuwing 
snelh.overschrijding 

Kaarten kunnen informatie bevatten over maximumsnelheden die 
gelden op bepaalde wegsegmenten. Alpine Navigation Software kan u 
waarschuwen wanneer u de geldende maximumsnelheid overschrijdt. 
Het is mogelijk dat deze informatie voor uw regio niet beschikbaar is 
(vraag het aan uw plaatselijke dealer), of misschien niet geldt voor alle 
wegen op de kaart. Met deze instelling kunt u beslissen of u de 
waarschuwingen wel of niet wilt ontvangen. U kunt een relatieve 
overschrijding instellen voor de snelheid waarbij het programma u 
waarschuwt (100% is de geldende maximumsnelheid). 

• In bebouwde kom: in steden en dorpen 

• Elders: op alle andere plaatsen 

Er zijn twee soorten waarschuwingen: U kunt deze op elk gewenst 
moment onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen. 

• Akoestische waarschuwing: U hoort een gesproken 
waarschuwing met de door u voor de gesproken aanwijzingen 
geselecteerde stem. 

• Visuele waarschuwing In de hoek van de kaart verschijnt een 

symbool met de maximumsnelheid (bijv.  ). 

Waarschuwing 
snelheidscamera 

U kunt worden gewaarschuwd wanneer u een verkeerscamera nadert. 
U moet zelf controleren of deze functie wettelijk is toegestaan in het 
land waar u ze wilt gebruiken. U hebt de volgende opties: 

• Akoestische waarschuwing: Wanneer u de camera nadert, kan 
een piep worden gegeven; u kunt ook alleen dan worden 
gewaarschuwd wanneer u tijdens het naderen van een camera 
de geldende maximumsnelheid overschrijdt. 

• Visuele waarschuwing Het type camera en de gecontroleerde 
maximumsnelheid worden op het Kaartscherm weergegeven 
wanneer u een van deze camera's nadert. 

Deze knop wordt niet weergegeven wanneer de GPS-locatie niet 
beschikbaar is, of wanneer u zich in bepaalde landen bevindt waar de 
waarschuwing Flitspaal verboden is. Zelfs wanneer de toets 
beschikbaar is, dient u te controleren of het legaal is om deze functie 
op uw locatie te gebruiken. 
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8.5.8 GPS 

U kunt het scherm GPS-gegevens openen. Tik op de volgende toetsen: , , 

, . 

8.5.9 TM 
U kunt de FM-radiozender selecteren waarmee de TM-berichten worden ontvangen. Tik op de 

volgende toetsen: , , , , . 

Toets Beschrijving 
Automatische zenderkeuze  Als Automatische zenderkeuze is ingeschakeld, wordt door Alpine 

Navigation Software de FM CCIR-band afgezocht naar een TM-
signaal. Op de eerstgevonden zender die TM-gegevens uitzendt, 
wordt automatisch afgestemd. Wanneer geen TMC-signaal wordt 
gevonden, blijft de tuner zoeken. Schakel Automatische zenderkeuze 
uit, wanneer u handmatig op een zender wilt afstemmen. 

 ,  
Wanneer Automatische zenderkeuze is uitgeschakeld, kunt u met 
deze toetsen handmatig op een zender afstemmen. 

Zender blokkeren  Tik op deze toets wanneer u de FM-zender die u op dat moment 
ontvangt in een lijst met uitzonderingen wilt opnemen en laat Alpine 
Navigation Software een andere zender zoeken. 

Geblokkeerde zenders 
weergeven  

Deze toets opent de lijst met door u geblokkeerde zenders. U kunt de 
blokkering van een of meer van deze zenders te allen tijde ongedaan 
maken. 
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8.5.10 Routelog-instellingen 
U kunt instellen dat routelogs automatisch worden opgeslagen en de instellingen ervan aanpassen. 

Tik op de volgende toetsen: , , , , . 

Toets Beschrijving 
Update-interval Update-interval geeft aan, hoe vaak de routepunten worden 

opgeslagen. Gewoonlijk wordt elke seconde positie-informatie van de 
GPS ontvangen. Mocht u niet zo’n gedetailleerde routelog wensen, 
dan kunt u deze tijdspanne wijzigen om geheugenruimte te sparen. 

Automatisch opslaan 
activeren 

Als automatisch opslaan is geactiveerd, dan hoeft u het opslaan van 
het routelog niet handmatig in- en uit te schakelen. Alpine Navigation 
Software zal dan automatisch beginnen met het opslaan van het 
routelog zodra de GPS-positie bekend is. 

Max. grootte routelogs U kunt een maximale databasegrootte instellen voor de automatisch 
opgeslagen routelogs. Zodra de ingestelde limiet is bereikt, worden de 
oudste routelogs gewist. 

NMEA/SIRF-log aanmaken U kunt Alpine Navigation Software de opdracht geven om, 
onafhankelijk van het normale routelog, de GPS-gegevens op te slaan 
die van het GPS-apparaat worden ontvangen. Deze bestanden 
worden appart opgeslagen op een USB stick en kunnen niet getoond 
worden via de Alpine Navigation Software. 

8.5.11 Beheer gebruikergegevens 
U kunt alle gegevens beheren die u hebt opgeslagen (bijv. POI's, Favorieten of Historiek), alsmede 

uw programma-instellingen. Tik op de volgende toetsen: , , , , 

. 

Toets Beschrijving 
Back-up gebruikerinstellingen  Alle gebruikersgegevens en huidige instellingenzullen opgeslagen 

worden op een USB stick. Er is altijd maar één back-upbestand. Als u 
later weer een back-up maakt, wordt de vorige overschreven met de 
nieuwe gegevens. 

Gebruikergegevens herstellen  Alle gebruikergegevens en -instellingen worden overschreven met de 
gegevens van het back-upbestand. Gegevens en instellingen van 
latere datum dan de laatste back-up zullen verloren gaan. 

Alle instellingen resetten  Alle instellingen worden gereset naar de standaard 
fabrieksinstellingen, maar gebruikergegevens worden niet gewist. Het 
programma moet opnieuw opgestart worden. 



 NVE-M300P Navigatiemodule Gebruikershandleiding 
 

    71 

9 Verklarende Woordenlijst 

2D/3D GPS-ontvangst 

De GPS-ontvanger berekent de (uw) positie aan de hand van satellietsignalen en heeft ten minste 
signalen van vier satellieten nodig om uw positie driedimensioneel (d.w.z. inclusief de hoogte) te 
berekenen. Omdat de satellieten in beweging zijn en de signalen door objecten kunnen worden 
tegengehouden, is het mogelijk dat uw GPS-ontvanger niet altijd vier signalen ontvangt. Wanneer drie 
satellieten beschikbaar zijn, kan de ontvanger wel de horizontale GPS-positie berekenen, maar de 
nauwkeurigheid is dan lager en het GPS-apparaat geeft u dan niet de hoogtegegevens: u ontvangt 
alleen de 2D-gegevensle. 

Actieve route 

De route die u op het moment volgt. U kunt in Alpine Navigation Software routes laden en opslaan, 
maar op elk moment kan slechts één route actief zijn. Deze blijft actief tot u die wist, uw bestemming 
bereikt, of Alpine Navigation Software afsluit. Zie ook: Route. 

Centrum 

Het centrum van een plaats is niet het geometrische centrum, maar een willekeurig punt dat de 
makers van de kaart hebben gekozen. In kleinere en middelgrote plaatsen is het meestal het 
belangrijkste kruispunt; in grotere steden is het een belangrijk kruispunt. 

GPS-nauwkeurigheid 

Verschillende factoren kunnen een afwijking veroorzaken tussen uw werkelijke positie en de positie 
die het GPS-apparaat aangeeft. Bijvoorbeeld signaalvertragingen in de ionosfeer of reflecterende 
objecten in de omgeving van het GPS-apparaat hebben een verschillende en wisselende invloed op 
de nauwkeurigheid waarmee het GPS-apparaat uw positie kan berekenen. 

Kaart 

Alpine Navigation Software werkt met digitale kaarten, die niet simpelweg gedigitaliseerde versies van 
gewone papieren kaarten zijn. Net als op papieren wegenkaarten ziet u op digitale kaarten in de 2D-
modus de straten en wegen en worden de hoogteverschillen in kleur weergegeven. 

In de 3D-modus kunt u de hoogteverschillen zien, zoals bergen en dalen, verhoogde en verlaagde 
wegen, alsmede in bepaalde plaatsen oriëntatiepunten en gebouwen in 3D. 

U kunt digitale kaarten interactief gebruiken: U kunt inzoomen en uitzoomen (de schaal vergroten of 
verkleinen), u kunt de kaarten omhoog kantelen en omlaag, en linksom of rechtsom draaien. Bij GPS-
navigatie is een route plannen met digitale kaarten een stuk eenvoudiger. 

Kaartoriëntatie Noorden boven 

In de weergavemodus Noorden boven is het noorden altijd de bovenkant van de kaart. Dit is de 
weergave in de modus 2D-weergave Noorden boven. Zie ook: Kaartoriëntatie Rijrichting boven. 
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Route 

Een reeks bestemmingen die achtereenvolgens worden bereikt. Een enkelvoudige route bevat één 
vertrekpunt en één bestemming. Meerpuntsroutes kunnen één of meer tussenpunten bevatten 
(tussenliggende bestemmingen). Het laatste routepunt is de bestemming en de route is opgedeeld in 
verschillende trajecten (van de ene bestemming naar de volgende). 

Schema 

Alpine Navigation Software wordt geleverd met verschillende kleurenschema's voor de kaart, voor 
gebruik overdag en 's nachts. De schema's zijn grafische instellingen voor de kaart en kunnen in 2D- 
en 3D-modus verschillende kleuren hebben voor straten, bebouwing of oppervlaktewater, en geven 
kleurvarianten en schaduwen in 3D-modus anders weer. 

Eén daglicht- en één nachtschema zijn altijd geselecteerd. Alpine Navigation Software gebruikt deze 
voor het omschakelen van dag naar nacht en omgekeerd. 

Kaartoriëntatie Rijrichting boven 

In de modus Rijrichting boven wordt de kaart zo gedraaid dat de rijrichting altijd naar boven wijst. Dit 
is de standaardweergave in de 3D-kaartweergavemodus. Zie ook: Kaartoriëntatie Noorden boven. 

Verkeerscamera's 

Een speciale POI-categorie voor snelheid- en roodlichtcamera's. Er zijn verschillende 
gegevensbronnen beschikbaar en u kunt de plaats van een verkeerscamera ook op de kaart 
markeren. 

Alpine Navigation Software kan een waarschuwing geven wanneer u één van deze camera’s nadert. 

Het detecteren van de locatie van Verkeerscamera's is in bepaalde landen verboden. Het is de 
volledige verantwoordelijkheid van de bestuurder om te controleren of deze functie tijdens de route 
kan worden gebruikt. 
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10 In de doos 

10.1 Accessoires 

• NVE-M300P Navigatiemodule          1x 

• TMC Module            1x 

• Voedingskabel voor de wagen          1x 

• Velcro sluiting            2x 

• Zelftappende schroef (M4x14)          4x 

• 13 pin RGB verlengkabel           1x 

• USB mini kabel            1x 

• Externe GPS Antenne           1x 

• Waterbestendig GPS Pad          1x 

• Kabel-klem (voor GPS Antenne)         5x 

• Motage lijst Antenne           1x 

• Installatie boekje            1x 

• Quick reference boekje           1x 

• Gebruikershandleiding CD-ROM         1x 

10.2 Optionele accessoires 

• FM RDS Antenne KAE-500FM (TMC Antenne) 
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11 Specificaties 
 

 

Afmetingen toestel (BxHxD)  85mm x 25mm x 110mm (3.35" x 0.98" x 4.33") 
Gewicht   265g (9.35oz) 
CPU  Atlas III Titan (600 MHz) 
Sensor   Built-In Gyro and Built-In Acceleration Sensor, 

12 channel (32 channel acquisition) GPS Receiver 
RDS-TMC Tuner   TMC Module 
Intern geheugen   2GB ingebouwd flashgeheugen met voorgeinstalleerde 

mappen Voor West en Oost Europa 
USB Interface   2.0 
Audio   Fixed line level audio output (Mono) 
Scherm Resolutie   400 x 234 pixels – external analog RGB out 
Spanningsvereiste   12V DC (10-16V toegelaten) 
Zekering   AGC/3AG – 7.5Amp 
Gebruikerstemperatuur  -10° C tot +50° C (+14° F tot +122° F) 
Opslag temperatuur  -25° C tot +70° C (-13° F tot +158° F) 

 

 

 

Opmerking: 

Omdat het product voortdurend wordt verbeterd kunnen de specificaties zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 
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