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Opmerkingen bij de handleiding
Om zo snel mogelijk van de voordelen van
uw radionavigatie te kunnen profiteren,
vindt u in het eerste hoofdstuk een overzicht van zowel de aanduidings- en bedieningsinstrumenten als de verklaring van de
bedieningsprincipes. .
Bovendien vindt u
> in het hoofdstuk "Overzicht" alle informatie over de beeldscherminstelling en
de onderhoudstips
>in het hoofdstuk "Navigatie" alle informatie over het GPS-navigatiesysteem
>in het hoofdstuk "Boordcomputer" informatie over de door de boordcomputer
berekende rijrelevante gegevens.
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Bepaalde onderwerpen zijn het snelst te
vinden met de index.
Alle in het display weergegeven afkortingen vindt u in het afkortingenregister achterin.
Mocht u uw MINI verkopen, denkt u er dan
a.u.b. aan ook deze handleiding aan de
nieuwe eigenaar te overhandigen; zij hoort
bij de auto.

Aanwijzingen
Symbolen
Uw individuele auto

< geeft het einde van een opmerking aan.
Als u nog meer vragen hebt, zal uw MINI
dealer u steeds graag van advies dienen.

OVERZICHT

"SW 4-1/XX" betekent:
> 4: Generatie 4
> 1: Topnavigatie
> XX: actuele versie.
Deze handleiding is gebaseerd op de volgende softwareversie: 1.2.

NAVIGATIE

bevat informatie die u in staat stelt
uw navigatiesysteem optimaal te
gebruiken.<

Softwareversie
In het menu "Instellingen" wordt rechtsboven de versie van de software van uw auto
weergegeven.

Wend u met vragen over uw softwareversie a.u.b. tot uw MINI
dealer.<

COMPUTER

duidt op waarschuwingen die u
beslist moet lezen – in verband met
uw veiligheid, de veiligheid van
anderen en om schade aan uw auto of uw
navigatiesysteem te voorkomen.<

Geldigheid ten tijde van druk
De vooruitstrevende techniek en het hoge
kwaliteitsniveau van de MINI-uitrustingen
blijven door voortdurende ontwikkelingswerkzaamheden gewaarborgd. Daardoor is
het mogelijk dat er verschillen zijn tussen
deze handleiding en de uitvoering in uw
auto. Ook vergissingen kunnen niet worden uitgesloten. Daarom verzoeken wij u er
begrip voor te hebben dat eventuele aanspraken op grond van de in deze handleiding voorkomende gegevens, afbeeldingen
en beschrijvingen niet kunnen worden aanvaard.

INDEX

Gebruikte symbolen
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OVERZICHT VAN HET NAVIGATIESYSTEEM
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Aanduidings- en bedieningselementen
1 Beeldscherm
> Aanduiding van de functies

OVERZICHT

OVERZICHT VAN HET NAVIGATIESYSTEEM

COMPUTER

4 MENU
> Bovenste menu oproepen 14

INDEX

3 Navigatiesysteem bedienen 14
> Draaien: functie markeren of waarde
instellen
> Indrukken: keuze bevestigen of
instelling opslaan

NAVIGATIE

2 Lichtsensor

9

OVERZICHT VAN DE FUNCTIES
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3 Display uitschakelen

OVERZICHT
NAVIGATIE

2 GPS-navigatie
>Wegenkaart-CD/DVD wisselen 20
>Reisdoel selecteren 22
>Route selecteren 31
>Navigatie volgen 32
>Routelijst weergeven 33
>Adressenboek aanmaken/
oproepen 38
>Standplaats weergeven 38

4 Instellingen
>Beeldschermweergave selecteren 17
>Volume van de rij-instructies
bepalen 17
>Kleurinstelling van het beeldscherm
selecteren 17
>Taal selecteren 17
>Maateenheden selecteren 17
>Helderheid van het beeldscherm
bepalen 17

COMPUTER

1 Boordcomputer
> Actieradius aangeven 44
>Buitentemperatuur laten
aanwijzen 44
>Reistijd laten aanwijzen 45
>Afstand aangeven 45
>Brandstofverbruik berekenen 45
>Gemiddelde snelheid berekenen 46
>Snelheidslimiet instellen 46

INDEX

OVERZICHT VAN DE FUNCTIES
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OVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINDELING
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Rechterbeeldschermhelft
>Informatie over de standplaats
(lengte-/breedtegraad en hoogte)
of
>Informatie over de navigatie, bijv. richting waarin u moet afslaan) 32.
Bij de berekening van de hoogteweergave, die alleen bij GPS-ontvangst plaatsvindt, kunnen afwijkingen
optreden ten opzichte van de werkelijke
hoogte van de actuele standplaats.<

Als u de voorkeur aan deze weergave geeft,
kunt u in het menu de functie "Einstellungen" (instellingen) selecteren om de standaardinstelling "split" (gedeeld) te wijzigen,
zie pagina 17.

OVERZICHT

Ongeacht de geselecteerde functie worden
alle instelmogelijkheden en informatie
over de gehele breedte van het beeldscherm weergegeven.

NAVIGATIE

Volledig beeldschermzicht (voll)

Linker beeldschermhelft
> Informatie van de boordcomputer (bijv.
actueel gemiddeld
brandstofverbruik) 45
>Informatie over de route (bijv. kaartgedeelte volgens schaal) 33.

COMPUTER

Gedeeld beeldschermzicht (split)

INDEX

OVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINDELING
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BEDIENINGSPRINCIPE
MENU oproepen
In het navigatiesysteem zijn verschillende
functies geïntegreerd. Als u het bovenste
menu (MENU) oproept wordt dit weergegeven, zie pagina 10 .
"MENU" oproepen
Als in het menu een functie wordt geselecteerd, worden instelmogelijkheden of
andere menu's weergegeven.
>Voor het selecteren van de functies, zie
"Functie selecteren"
>Voor het weergeven van andere functies,
zie "Andere functies"
>Voor het wijzigen van de menuwisseling,
zie "Historie terugzetten" op pagina 15
>Hoe u in het hogere niveau terugkomt,
zie "Terugkeersymbool selecteren" op
pagina 15.
Voor het terugkeren uit elk ander menu/
elke andere functie naar het hoofdniveau
MENU:

Functie selecteren

Andere functies

Om een functie te selecteren voert u met
de draaiknop twee stappen uit:

Met het symbool
kunt u nog andere
functies laten aangeven.

1. Functie markeren

Draaiknop draaien tot de gewenste
functie gemarkeerd is
2. Keuze van de functie bevestigen

Draaiknop indrukken.
Deze beide stappen worden op de volgende
pagina's samengevat tot:
"Functie" selecteren.
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Hiertoe draait u de draaiknop naar het
betreffende symbool. Vervolgens kunt u
een van de weergegeven functies markeren
en selecteren, zie "Functie selecteren".
Afhankelijk van de omvang van de
functie kan het enkele seconden
duren voordat de andere functies op het
beeldscherm worden weergegeven.<
U kunt alleen de menunotities resp.
functies selecteren die op het beeldscherm wit zijn weergegeven .<

Historie terugzetten

Terugkeersymbool selecteren

Met deze functie (Last Function Memory)
kunt u nadat u het navigatiesysteem hebt
uitgeschakeld of het menu hebt gewisseld,
opnieuw een tevoren ingestelde informatie
of bewerkte functie van het menu "GPSNavigation" (GPS-navigatie) bereiken.

Voor het terugkeren naar een eerder menuof functieniveau gaat u als volgt te werk:

NAVIGATIE

OVERZICHT

BEDIENINGSPRINCIPE

COMPUTER

selecteren.

Zoals onder "Functie selecteren" is beschreven, kunt u ook het terugkeersymbool met
de draaiknop markeren en door indrukken
Om bij het komende wisselen op het eerste van de knop selecteren.
menuniveau van de "GPS-Navigation"
(GPS-navigatie) te komen:

INDEX

tweemaal kort indrukken.
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WEERGAVE VAN DE FUNCTIESELECTIE
Om oriënteren in één oogopslag mogelijk
te maken, zijn onder de afbeelding van het
te selecteren menu de steeds bij de selectie
noodzakelijke bedieningsstappen weergegeven.

Om een abusievelijk verkeerd gekozen functie of bewerking te verlaten
selecteert u deze opnieuw. Vervolgens
kunt u elke andere functie selecteren.<

Afhankelijk van de bedieningsstap kunnen
de volgende elementen voorkomen:
> Toets die wordt ingedrukt
>Functies die met de draaiknop worden
geselecteerd "Functie selecteren", zie
pagina 14
>De draaiknop met pijlen als deze alleen
wordt ingedrukt of gedraaid.
De bedieningsstappen zijn door het teken
van elkaar gescheiden.

Een voorbeeld: Screen
1. "MENU" oproepen

2. "Einstellungen" (instellingen) selecteren
3. "Screen" selecteren
4. Aan de draaiknop draaien om de afbeeldingsmodus te selecteren
5. Draaiknop indrukken om op te slaan.
De instellingen worden overgenomen.
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Het navigatiesysteem van uw auto is,
afhankelijk van het betreffende land, voorzien van een basisinstelling voor alle weergaven. De instellingen kunnen echter ook
aan uw individuele eisen worden aangepast.
1. "MENU" oproepen

U kunt nu instellen:
2. "Einstellungen" (instellingen) selecteren. De volgende instellingen zijn mogelijk:
> "Screen"
>"Verbrauch" (verbruik) (l/100 km, mpg of
De instelmogelijkheden worden
U kiest de beeldschermindeling (split of
km/l)
aangegeven.
> "Helligkeit" (helderheid)
volledig), zie pagina 13
U stelt de helderheid in (min tot max).
>"Farbset" (kleurset)
U kiest een kleurinstelling voor de beeldHoe u de instellingen uitvoert, zie
schermweergave
pagina 16.<
>"Sprache" (taal)
U kiest de taal van de aanduidingsteksten.
>"Navi-Lautst." (navi-volume)
U stelt het volume van de navigatie-aanwijzingen in (min tot max)
>"Temperatur" (6 of 7)
>"Distanz" (afstand) (km of mls).

COMPUTER

Instellingen selecteren

NAVIGATIE

OVERZICHT

INSTELLINGEN

INDEX

Voor andere instellingen volgt u het symbool .
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ONDERHOUDSAANWIJZINGEN
Reiniging van het toestel
Gebruik voor het reinigen uitsluitend een
licht met water bevochtigde doek.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of huishoudsreinigingsmiddelen, omdat anders het beeldscherm kan
worden beschadigd. Houd alle vloeistoffen
en vocht verwijderd van het toestel. Anders
kan het oppervlak of elektrische onderdelen aangetast worden of beschadigd
raken.<
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GPS

WEGENKAART-CD/DVD

Gegevens alleen bij stilstaande auto
invoeren en de geldende verkeersregels opvolgen; dit voor het geval dat de verkeerssituatie en de aanwijzingen van het
navigatiesysteem elkaar tegenspreken.
Anders is het mogelijk dat u in strijd met de
wet handelt, wat gevaar kan opleveren
voor de inzittenden en andere weggebruikers.<
Het navigatiesysteem verlost u van het
kaartlezen bij het rijden. Het levert daardoor een wezenlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Wegenkaart-CD's/DVD's worden in de
navigatiecomputer gelegd. Deze bevindt
zich in de vloer onder de rechter stoel en is
door een afdekking beschermd.

Wegenkaart-CD/DVD wisselen

Op elke wegenkaart-CD/DVD zijn wegenkaarten van één of meerdere landen of een
gedeelte van een land opgeslagen.
Het maakt deel uit van het navigatiesysAls u er zeker van wilt zijn voortdurend over Als uw navigatiesysteem aangeeft dat u
teem en zorgt via satellieten voor een
met uw MINI het op de aangebrachte
de meest actuele informatie over het
nauwkeurige plaatsbepaling van uw auto.
wegenkaart-CD/DVD opgeslagen gebied
wegennet te beschikken, moet altijd de
Het resultaat: Het navigatiesysteem brengt nieuwste CD/DVD-versie van het gedigita- verlaat, moet de wegenkaart-CD/DVD in de
u zelfstandig en betrouwbaar naar elk
navigatiecomputer worden gewisseld.
liseerde wegennet zijn aangebracht.
ingevoerd doel.
Een wegenkaart-CD/DVD wordt, net als
Er kunnen alleen wegenkaart -CD's
een conven tionele wegenkaart, van tijd tot
vanaf versie 2001-1 worden
tijd op basis van bevindingen en metingen gebruikt.<
geactualiseerd.
Voor het wisselen van de wegenkaart-CD/
DVD:
Wegenkaart-CD's/DVD's zijn verkrijgbaar bij de MINI dealer, zie de dealer1. Rechter stoel naar voren schuiven
lijst.<
GPS betekent Global Positioning System.

2. Afdekking openen
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GPS-NAVIGATIE STARTEN
Omgang met CD's/DVD's

3.
De CD/DVD wordt uit de navigatiecomputer geschoven (toets eventueel meerdere keren indrukken)

CD's/DVD's zijn aan beide kanten van een
beschermende coating voorzien. Neem
desondanks de volgende aanwijzingen in
acht:

1. "MENU" oproepen

OVERZICHT

WEGENKAART-CD/DVD

2. "GPS-Navigation" (GPS-navigatie) selecteren.

>De CD's/DVD's uitsluitend aan de buitenrand vastpakken en vingerafdrukken als- Om het navigatiesysteem te verlaten drukt
mede in het bijzonder stof, krassen en
u opnieuw op:
5. Nieuwe CD/DVD naar binnen schuiven
vocht op de spiegelende aftastzijde vermijden
6. Wachttijd van circa acht seconden in
>Niet op de CD's/DVD's schrijven of er etiacht nemen; de CD/DVD wordt ingeleketten op plakken
zen.
>De spiegelende aftastzijde indien nodig
met een in de handel verkrijgbare reiniDe DVD beschikt over extra functies,
gingsdoek rechtlijning vanuit het midzoals bijv. een grotere schaal of selecden naar de buitenzijde schoonmaken
teerbare grensovergangen.<
>Beslagen CD's/DVD's (bijv. door grote
temperatuurverschillen) kunnen bij het
afspelen functiestoringen veroorzaken.

COMPUTER
INDEX

Geen oplos- of schuurmiddelen en
geen voor analoge platen bestemde
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
gebruiken.<

NAVIGATIE

4. CD/DVD verwijderen
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SELECTIEMOGELIJKHEDEN

INVOER VAN HET REISDOEL

Bij de keuze van het reisdoel kunt u uit de
volgende mogelijkheden kiezen:
>Reisdoeladres invoeren en selecteren
>Reisdoel via de kaart selecteren, zie
pagina 26
>Reisdoel via informatie over het reisdoel,
de standplaats of het land selecteren, zie
pagina 28
>Een van de laatste reisdoelen oproepen,
zie pagina 29
>Naar het beginpunt terugkeren, zie
pagina 30
>Reisdoel uit het adressenboek oproepen,
zie pagina 39.

Een voorbeeld voor de bediening van het
navigatiesysteem, dat u naar het volgende
doel brengt:

Let hierbij op het volgende:
>Met
kunt u de laatste invoer corrigeren. Om de hele invoerregel te wissen
houdt u de draaiknop ingedrukt
Duitsland
>Om de invoer van namen te vergemakkeMünchen
lijken krijgt u hulp van de WordmatchLeopoldstraße 194
functie. Daarmee is de invoer van verschillende schrijfwijzen mogelijk en
Gegevens alleen bij stilstaande auto
wordt de naam automatisch aangevuld,
invoeren en de geldende verkeersrezie pagina 41
gels opvolgen; dit voor het geval dat de ver>De selectie van een land, plaats of straat
keerssituatie en de aanwijzingen van het
kan op elk ogenblik worden afgebroken
navigatiesysteem elkaar tegenspreken.
door
te selecteren
Anders is het mogelijk dat u in strijd met de
>Als de invoer in een keuzemenu (subwet handelt, wat gevaar kan opleveren
menu) niet binnen acht seconden wordt
Wanneer u een reisdoel heeft geselecteerd, voor de inzittenden en andere weggebruiuitgevoerd, moet de procedure worden
de navigatie starten, zie pagina 32.
kers.<
herhaald.
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Om Duitsland als doelland te selecteren:
1. Draaiknop draaien tot de getoonde
landsnaam gemarkeerd is.
Er verschijnt: "Land ?"

Een lijst met beschikbare landen wordt
weergegeven
3. "Deutschland" (Duitsland) selecteren.
De keuze wordt als reisdoel ingevoerd.
Het invoeren van een land of plaats
kan worden overgeslagen als de aanwezige gegevens gelijk moeten blijven.<

NAVIGATIE

Reisdoel invoeren
"Ort ?" (plaats?) is gemarkeerd;
1. Draaiknop indrukken om de invoer te
starten
2. "M" selecteren.
De geselecteerde letter wordt weergegeven

COMPUTER

Als op het beeldscherm de naam van een
land wit wordt weergegeven, zijn op de
wegenkaart-CD/DVD verschillende landen
opgeslagen.

2. Draaiknop indrukken.

3. De andere letters van "München" selecteren tot de plaatsnaam eenduidig
wordt herkend en het betreffende item
van de lijst wordt gemarkeerd
4. "München" selecteren.
De plaatsnaam wordt overgenomen.

INDEX

Doelland selecteren

OVERZICHT

DOELADRES HANDMATIG INVOEREN
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DOELADRES HANDMATIG INVOEREN

Wanneer de plaatsnaam of de
juiste spelling niet exact bekend is,
kunt u de plaatsnaam na invoer van de
eerste letter of verdere letters ook uit de
lijst selecteren.
Enkele wegenkaart-CD's/DVD's vermelden bovendien andere plaatsen of wijken met de door u gekozen
plaatsnamen .<
5. Evt. "München, KFS" uit de lijst selecteren (KFS = kreisfreie Stadt).
De plaatsnaam wordt overgenomen.

Straat invoeren
"Straße ?" (straat?) is gemarkeerd.
1. Draaiknop indrukken om de invoer te
starten
2. "L" selecteren.
De geselecteerde letter wordt weergegeven
3. De andere letters van "Leopoldstrasse"
selecteren tot de straatnaam eenduidig
wordt herkend en het betreffende item
van de lijst wordt gemarkeerd
4. "Leopoldstrasse" selecteren.
De straatnaam wordt overgenomen.
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Wanneer de straatnaam of de
juiste spelling niet exact bekend is,
kan deze na invoer van de eerste letter
ook uit de lijst worden geselecteerd .<
5. Eventueel "Leopoldstrasse" uit de lijst
selecteren.
De straatnaam wordt overgenomen.
Wanneer geen straatnaam wordt
ingevoerd, eindigt de navigatie aan
de rand van de stad.<

Huisnummer of kruispunt invoeren

OVERZICHT

Of bij bepaalde straten ook het huisnummer kan worden opgeslagen, is
afhankelijk van de gegevens op de wegenkaart-CD/DVD. Indien geen huisnummers
van een straat zijn opgeslagen, wordt de
invoermogelijkheid voor cijfers niet weergegeven. In dit geval kan – indien
aanwezig – een kruispunt worden geselecteerd. De navigatie eindigt dan bij de toegang tot de tevoren geselecteerde straat.<

NAVIGATIE

DOELADRES HANDMATIG INVOEREN

1. "Hausnr. / Kreuzung ?"
(huisnr. / kruispunt ?) selecteren
2. "Hausnummer" (huisnummer)
selecteren

COMPUTER

Na het invoeren van de straatnaam kunt u
een huisnummer of een kruispunt selecteren, bijv. huisnummer "194".

3. "1" selecteren
4. Overige cijfers van het huisnummer
selecteren

Het huisnummer wordt overgenomen.

INDEX

5. "Eintragen" (invoeren) selecteren.
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REISDOEL MET KAART SELECTEREN

U kent de plaats, maar van de straat slechts 5. Evt. de schaal wijzigen:
de locatie. Dan heeft u de mogelijkheid het
>Draaiknop draaien tot het veld met de
reisdoel op de wegenkaart met behulp van
weergave van de schaal is gemarkeerd
een vizier te selecteren en vervolgens in de
>Draaiknop indrukken om de schaal te
navigatie over te nemen.
selecteren
>Draaiknop opnieuw draaien om de
1. Het gewenste reisdoel invoeren, zie
gewenste schaal in te stellen
pagina 23
>Draaiknop indrukken om de schaal op
te slaan.
2. "Karte" (wegenkaart) selecteren
Alleen bij een schaal van minder
3. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu verschijnt
4. "Zieleingabekarte" (navigatiekaart)
selecteren
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M.b.v. een vizier het doel afbakenen:
>Draaiknop draaien om de cursor van de
gewenste richtingsverandering te markeren
>Draaiknop ingedrukt houden tot de kaart
onder het vizier in de gewenste richting
is verschoven
>Draaiknop loslaten om de verandering te
bevestigen
>Eventueel andere "cursor" selecteren
>Draaiknop ingedrukt houden om de
dan 2 km kan de functie
kaart in de andere richting te verschui"Speichern" (opslaan) worden geselecven
teerd. Na wijziging van de schaal kan het
>Loslaten
om de verandering te bevestienkele seconden duren voordat de kaart
gen.
wordt weergegeven.<
Het kan enkele seconden duren voordat het nieuwe kaartgedeelte wordt
weergegeven.<

6. Keuze in de navigatie opnemen:

OVERZICHT
NAVIGATIE

DOEL VIA DE KAART SELECTEREN

Wanneer u zich op de kaart over de actuele
standplaats wilt informeren, selecteert u
via de draaiknop "Standort" (standplaats),
zie pagina 40.

INDEX

De navigatiekaart kan ook zonder
bepaling van een plaatsnaam worden gebruikt. Voor deze plaatsbepaling
moet eerst een overeenkomstige schaal
worden gekozen.<

COMPUTER

"Speichern" (opslaan) selecteren.
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REISDOEL VIA INFORMATIE SELECTEREN

U zoekt in een bepaalde plaats een doel,
Er verschijnt een lijst met verschillende
bijv. een hotel of restaurant, een benzinesoorten reisdoelen
station, de dichtstbijzijnde MINI dealer,
bezienswaardigheden, een ziekenhuis …,
5. Gewenste soort reisdoel selecteren, bijv.
dit alles zonder dat u het exacte adres kent.
"Hotels & restaurants"
1. Het gewenste reisdoel invoeren, zie
pagina 23
2. "Informationen" (informatie) selecteren
3. "Allgemeine Ziele" (algemene reisdoelen) selecteren

6. "Hotel" selecteren
7. Eerste letter van de hotelnaam selecteren, bijv. "M".
De geselecteerde letter wordt gemarkeerd

De DVD biedt omvangrijkere infor- 8. De andere letters selecteren tot de
hotelnaam eenduidig wordt herkend en
matie als u "Reiseinformationen"
het betreffende item van de lijst wordt
(reisinformatie) selecteert.<
gemarkeerd
4. "Info zum Zielort" (informatie over reisdoel) selecteren.
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9. Gemarkeerde naam in de lijst selecteren.
Aanvullende informatie wordt als tekst
of met symbolen weergegeven.
De omvang van de informatie en
symbolen is van de betreffende
wegenkaart-CD/DVD afhankelijk.<
10. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu verschijnt
11. "Aktivieren" (activeren) selecteren.
Het adres van het hotel wordt in de
navigatie opgenomen.
Als de naam van het hotel niet exact
bekend is, kunt u het betreffende
hotel na invoer van de eerste letter of verdere letters ook uit de lijst selecteren.<

Andere interessante doelen selecteren

Naar één van de laatste reisdoelen rijden

Met "Info zum Land" (info over het land)
kunt u een selectie uit een lijst van bijzonder interessante doelen maken, bijv.
bezienswaardigheden van het land, zetel
van de regering, belangrijke tentoonstellingen of beurzen, grote luchthavens.
Voor het overnemen van een dergelijk doel
in de navigatie, zie pagina 28.

1. "Letzte Ziele" (laatste reisdoelen)
selecteren
2. "Adresse abrufen" (adres oproepen)
selecteren.

COMPUTER

Bij de soorten doelen wordt u een selectie
uit maximaal tien op afstand gesorteerde
notities aangeboden, waarbij een pijl de
richting van de standplaats naar het doel
wijst.

De 20 laatst bezochte reisdoelen worden
automatisch opgeslagen. U kunt deze
adressen oproepen:

Een lijst met de 20 laatste reisdoelen
wordt weergegeven
3. Gewenst adres selecteren.
Het adres wordt in de navigatie
overgenomen.

INDEX

Via "Info zum Standort" (info over standplaats) kunt u een overzicht krijgen van de
mogelijke doelen in de onmiddellijke nabijheid.

OVERZICHT

LAATSTE REISDOELEN

NAVIGATIE

REISDOEL VIA INFORMATIE SELECTEREN
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LAATSTE REISDOELEN

NAAR HET BEGINPUNT TERUGKEREN

Doeladressen wissen
U kunt elk opgeslagen adres van de 20
laatst bezochte reisdoelen wissen:
1. "Letzte Ziele" (laatste reisdoelen)
selecteren
2. "Adresse löschen" (adres wissen) selecteren.
Een lijst met de 20 laatste reisdoelen
wordt weergegeven
3. Gewenst adres selecteren.
De vraag "Adresse löschen ?"
(adres wissen?) wordt weergegeven
4. "ja" kiezen.
Het adres wordt gewist.
Om alle adressen te wissen markeert u met
de draaiknop "Adresse löschen" (adres wissen) en houdt deze minstens een seconde
ingedrukt.
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Om de invoer van het reisdoel voor een
terugreis te vergemakkelijken, kunt u voor
aanvang van de rit het adres van de standplaats opslaan:
1. "Adressbuch" (adressenboek) selecteren
2. "Standort speichern" (standplaats
opslaan) selecteren.

4. "Eintragen" (invoeren) selecteren.
Het adres van de standplaats wordt in
het adressenboek overgenomen.
Om later naar het beginpunt terug te keren
hoeft slechts het adres uit het adresboek te
worden opgeroepen en in de navigatie te
worden overgenomen, zie pagina 39.

Als de actuele standplaats via het
Het adres wordt ter bevestiging weergenavigatiesysteem is aangestuurd, is
geven
het adres reeds aanwezig in de lijst "Letzte
Ziele" (laatste reisdoelen). Dit adres kan
3. Eventueel "Name ?" (naam?) selecteren. vervolgens worden overgenomen in de
Aan het adres kan een naam worden
navigatie, zie pagina 29.<
gegeven, bijv. Kantoor München

NAVIGATIE

U kunt de routekeuze bij het invoeren van
het reisdoel of zo vaak u wilt tijdens de
navigatie wijzigen – het systeem stelt zich
steeds weer opnieuw hierop in:

2. Gewenste criteria voor de route kiezen.
Het betreffende symbool
keerd
3.

is gemar-

COMPUTER

1. "Routenwahl ?" (routekeuze?) selecteren

selecteren.
De gewenste routekeuze wordt weergegeven en voor de navigatie overgenomen.
Route-instelling tijdens de navigatie
veranderen, zie pagina 35.<

INDEX

Het navigatiesysteem biedt u de functie
"Routenwahl" (routekeuze). Hiermee kunt
u criteria voor het bepalen van een route
opslaan:
>"über Autobahn" (via de snelweg)
>"ohne Autobahn" (zonder snelweg)
>"schnellste Verbindung" (snelste verbinding)
>"Kürzeste Verbindung" (kortste verbinding)
>"Mautstrassen vermeiden" (tolwegen
mijden).
De routeplanning door het navigatiesysteem geschiedt aan de hand van
vaste regels. Deze zijn afhankelijk van de
eigenschappen van de wegen die op de
wegenkaart-CD/DVD zijn opgeslagen.
Daarom kunnen de door het systeem voorgestelde routes afwijken van de persoonlijke ervaringen.<

OVERZICHT

ROUTE SELECTEREN
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NAVIGATIE STARTEN
In de beeldschermhelft rechtsonder wordt
ook de verwachte reistijd en de afstand
naar het reisdoel weergegeven (Afstand,
zie pagina 45).

Als het doeladres volledig is ingevoerd resp.
geselecteerd, worden plaats, straat en huisnummer op het beeldscherm weergegeven; "Zielführung" (navigatie) is gemarkeerd.
Draaiknop indrukken om de navigatie te
starten.
Wanneer voor het gedeelde beeldschermzicht (split) is gekozen, wordt na de start
van de navigatie in de beeldschermhelft
rechtsonder de verwachte reistijd en de
afstand tot het doel weergegeven, terwijl
de navigatiecomputer de route naar het
doel berekent.
De berekening van een nieuwe route,
de weergave en de exacte afstand tot
het doel kan tot een minuut duren.<
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Na de berekening van de route wordt in de
linker beeldschermhelft de routekaart met
de noordrichting en de richtingspijl naar
het reisdoel weergegeven.
In de rechter helft wordt de volgende
straatnaam met de pijlrichting waarin u
moet afslaan, de afstand tot het kruispunt,
de rijrichting en de actuele standplaats vermeld.
Bovendien krijgt u gesproken navigatieaanwijzingen, die u kunt laten herhalen, zie
pagina 36.

U wordt ook naar het reisdoel geleid
als u een andere functie van de
boordmonitor kiest, bijv. boordcomputer.
Een richtingsverandering wordt u tijdig
vóór elke kruising medegedeeld d.m.v. een
gesproken aanwijzing en een weergave op
het beeldscherm.<

Schaal wijzigen

Richtingsaanwijzing wijzigen

Als u het volledige beeldschermzicht (Voll)
hebt gekozen, kunt u tijdens de navigatie
een kaart met de geplande route zien.

Onafhankelijk van de geselecteerde beeldschermweergave (split/voll) kunt u de
schaal van de routekaart naar eigen wens
aanpassen.

Bij een schaal van minder dan 2 km kunt u
bepalen of de kaart naar het noorden of
naar uw rijrichting moet zijn uitgelijnd.

Een keuzemenu verschijnt, zie ook
pagina 22
2. "Routenkarte" (routekaart) selecteren.
De routekaart wordt weergegeven.
Om op de richtingweergave over te
gaan drukt u op de draaiknop en
selecteert
.<

1. Draaiknop indrukken.
1. Draaiknop draaien tot het veld met de
weergave van de schaal is gemarkeerd
2. Draaiknop opnieuw draaien om de
gewenste schaal in te stellen
3. Draaiknop enkele seconden niet bewegen of indrukken om de schaal op te
slaan.
De kaartweergave verandert na enkele
seconden.

Een keuzemenu verschijnt, zie ook
pagina 22
2. "Ausrichtung" (uitlijning) selecteren.
Een volgend keuzemenu wordt weergegeven
3. Gewenste uitlijning selecteren.
Na wijziging van de uitlijning kan het
enkele seconden duren voordat de
routekaart wordt weergegeven.<

INDEX

1. Draaiknop indrukken.

COMPUTER

Routekaart weergeven

NAVIGATIE

OVERZICHT

RIJROUTE AANWIJZEN
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RIJROUTE AANWIJZEN
De uitlijning van de routekaart werkt als
volgt op de beeldschermweergave:
>De kaart wordt bij uitlijning naar het
noorden onder het rijrichtingssymbool
telkens iets verschoven
>De kaart wordt bij uitlijning in de rijrichting telkens opnieuw opgebouwd wanneer het rijrichtingssymbool
de rand
van de kaart bereikt.
De aanpassing van de kaart aan de
rijrichting kan enkele seconden
duren.<

Routelijst weergeven

3. "Routenliste" (routelijst) selecteren.

Tijdens de navigatie kunt u de route in de
De routelijst wordt weergegeven
vorm van een lijst met plaatsen en straten
laten aanwijzen. Deze lijst is gebaseerd op 4. Draaiknop draaien om door de lijst te
de door het navigatiesysteem voorgestelde
bladeren
route.
5. Voor het verlaten van deze informatie
De afstanden die op de afzonderlijke
selecteren.
wegen moeten worden afgelegd, worden
eveneens aangegeven.
Om de routelijst tijdens de navigatie weer
te geven:
1. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu verschijnt, zie ook
pagina 22
2. "Informationen" (informatie) selecteren
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Traject wijzigen

U kunt tijdens de actuele navigatie de routeplanning wijzigen.

U kunt het navigatiesysteem tijdens de
navigatie ook dwingen om geplande trajectgedeelten te omzeilen. Hierbij moet u
opgeven na hoeveel kilometer u op de oorspronkelijke route wilt terugkeren.

1. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu verschijnt
2. "Routekeuze" selecteren
3. Gewenste criteria voor de route
selecteren

1. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu verschijnt, zie ook
pagina 22

4. Draaiknop indrukken om de gewenste
afstand op te slaan.
Het systeem leidt u automatisch bij de
eerstvolgende gelegenheid naar de
nieuwe route.

COMPUTER

Route-instelling veranderen

NAVIGATIE

OVERZICHT

ROUTE WIJZIGEN

2. "neue Route" (nieuwe route) selecteren
selecteren.
De nieuwe routeplanning wordt voor de 3. Draaiknop draaien om de gewenste
afstand in te stellen.
resterende navigatie gebruikt.
Er kunnen waarden tussen 1 en 10 km
De berekening van de nieuwe route
worden gekozen
en de weergave ervan kan een
minuut duren.<

INDEX

4.
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SPRAAKWEERGAVE
Door het opnieuw selecteren van "Hinweis"
(aanwijzing) worden de gesproken aanwijzingen weer geactiveerd.

Volume aanpassen

Spraakweergave herhalen of
U kunt het volume van de navigatie verho- onderbreken
gen of verlagen, zie pagina 17.
Het volume van alle audiobronnen wordt
onderdrukt.

Om de laatste rijrichtingsaanwijzing te herhalen:
1. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu wordt weergegeven
waarin "Hinweis" (aanwijzing) al is
gemarkeerd
2. Draaiknop even indrukken.
De laatse rijrichtingsaanwijjzing wordt
herhaald.
Om de navigatie-aanwijzingen te onderbreken drukt u in de tweede stap lang op
de draaiknop.
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NAVIGATIE BEËINDIGEN/ONDERBREKEN
Voor het beëindigen of onderbreken van de Wanneer u de navigatie op een later tijdstip met dezelfde gegevens wilt hervatten:
actuele navigatie:
1. Draaiknop indrukken.

OVERZICHT

NAVIGATIE HERVATTEN

1. "MENU" oproepen

Na een onderbreking van de rit, bijv. voor
het tanken, beslist u of de huidige navigatie 3. Draaiknop indrukken.
moet worden voortgezet.
De navigatie wordt beëindigd.
"ja" kiezen.
De navigatie wordt door het navigatiesysteem voortgezet.

3. "Zielführung" (navigatie) selecteren.
De navigatie wordt hervat.
Stap 1 en 2 zijn niet noodzakelijk als u
het menu "GPS-navigatie" niet hebt
verlaten.<

COMPUTER

De aflezing wisselt naar "Zielführung
beenden?" (navigatie beëindigen?)

2. "GPS-Navigation" (GPS-navigatie) selecteren

INDEX

2. Met de draaiknop "Zieleingabe" (invoer
van het reisdoel) markeren.

NAVIGATIE

Een keuzemenu verschijnt, zie ook
pagina 22
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ADRESSENBOEK AANMAKEN
De actuele standplaats kan ook in het
adressenboek worden overgenomen
als u het gebied op de wegenkaart-CD/DVD
heeft verlaten. In dit geval moet de plaats,
de straatnaam of een naam worden ingevoerd.<
Bovendien kunt u tijdens de actuele
navigatie elke standplaats opslaan.
1. Draaiknop indrukken.

Adressen– en doelopslag

Actuele standplaats opslaan

U kunt – afhankelijk van de lengte van de
adressen – tot 100 adressen opslaan en
rechtstreeks als reisdoel voor de GPS-navigatie overnemen:

U kunt de actuele standplaats rechtstreeks
in het adressenboek resp. het doelgeheugen opslaan en de naam aanvullen.
1. "Adressbuch" (adressenboek) selecteren

1. "Adressbuch" (adressenboek) selecteren
2. "Adresse eintragen" (adres invoeren)
selecteren

2. "Standort speichern" (standplaats
opslaan) selecteren
3. Zo nodig de naam invoeren

3. De gevraagde gegevens invoeren.
De naam is niet nodig voor de navigatie
of het opslaan in het adressenboek
4. Nadat het adres volledig is ingevoerd,
"eintragen" (invoeren) selecteren.
Het adres wordt opgeslagen.
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4. "Eintragen" (invoeren) selecteren.
De actuele standplaats wordt opgeslagen in het adressenboek.
Opslaan van de standplaats voor de
terugrit, zie pagina 30.<

Een keuzemenu verschijnt
2. "Zieleingabe" (reisdoel invoeren)
selecteren
3. "Adressbuch" (adressenboek) selecteren
4. "Standort speichern" (standplaats
opslaan) selecteren
5. Zo nodig de naam invoeren
6. "Eintragen" (invoeren) selecteren.
De actuele standplaats wordt opgeslagen in het adressenboek.

U kunt bepaalde of alle adressen uit het
adressenboek wissen:

1. "Adressbuch" (adressenboek) selecteren

1. "Adressbuch" (adressenboek) selecteren

2. "Adresse abrufen" (adres oproepen)
selecteren.

2. "Adresse löschen" (adres wissen) selecteren

Een alfabetische lijst met alle opgeslagen adressen resp. doelen wordt weergegeven

3. Gewenst adres selecteren.
De vraag "Adresse löschen?"
(adres wissen?) wordt weergegeven

OVERZICHT

De doeladressen in het adressenboek kunnen rechtstreeks worden opgeroepen.

NAVIGATIE

ADRES WISSEN

COMPUTER

ADRES OPROEPEN

3. Gewenst adres selecteren.
4. "ja" kiezen.
Het adres wordt gewist.
Om alle adressen te wissen markeert u
deze met de draaiknop "Adresse löschen"
(adres wissen) en houdt de knop minstens
één seconde ingedrukt.

INDEX

Het adres wordt in de navigatie
overgenomen.
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STANDPLAATS
Standplaatsaanduiding

Standplaats invoeren

U kunt vóór de rit de kaart raadplegen om
de actuele standplaats te bekijken.

Een correctie van de positie wordt slechts in
uitzonderingsgevallen aanbevolen, omdat
de GPS-ontvanger bijvoorbeeld na transport van uw auto op een autotrein maar
enkele minuten nodig heeft om de positie
te bepalen.

Om deze kaart op te roepen:
"Karte" (wegenkaart) selecteren.
De actuele positie van uw auto wordt in de
kaart weergegeven.

Voor het invoeren van de actuele standplaats:
1. "Informationen" (informatie) selecteren
Om deze standplaats op te slaan:
1. Draaiknop indrukken.
Een keuzemenu verschijnt
2. "Zieleingabekarte" (navigatiekaart)
selecteren.
De navigatie- en standplaatskaart met
vizier wordt weergegeven
3. "Standort" (standplaats) selecteren.
De actuele positie van uw auto wordt in
de kaart weergegeven.
Bij een schaal kleiner dan 2 km kunt u de
standplaats via "Speichern" (opslaan) in het
adressenboek overnemen, zie pagina 38.
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2. "Standorteingabe" (standplaats
invoeren) selecteren
3. Eventueel plaats en straat selecteren.
Adres van de standplaats analoog met
het reisdoeladres invoeren, zie pagina 23
4. "Kreuzung ?" (kruispunt ?) selecteren.
De informatie "Kreuzung wird passiert"
(kruispunt wordt gepasseerd) wordt
aangegeven en de actuele standplaats
wordt door het navigatiesysteem overgenomen.
Als het navigatiesysteem de standplaats zelfstandig kan bepalen, wordt
deze overgenomen in het systeem.<

Officiële schrijfwijze:
J.F. Kennedy Plein
Mogelijke invoer:
Kennedy Plein J.F.
of:
Plein J.F. Kennedy.

Als u in München naar de Lauchstädter
Straße wilt, herkent het systeem de
straatnaam al bij het invoeren van de
letter "d" en vult de rest aan.

OVERZICHT
NAVIGATIE
COMPUTER

>Ook plaatsnamen kunnen in een afwij>Het systeem accepteert alleen namen
Het navigatiesysteem beschikt over de
kende vorm worden opgegeven, mits
die op de wegenkaart-CD/DVD voorkofunctie Wordmatch, zodat de invoer van
deze naam in andere landen gebruikelijk
men. De invoer van foutieve benaminnamen eenvoudig is. Het systeem vergelijkt
is.
gen of onbekende adressen is dus niet
de gegevens die worden ingevoerd voor het
mogelijk.
bereiken van het reisdoel voortdurend met
Voorbeeld:
de gegevens op de wegenkaart-CD/DVD en
In plaats van "München" kunt u ook de
reageert hier direct op. Dit heeft de volEngelse schrijfwijze "Munich" of de Italigende voordelen voor u:
aanse schrijfwijze "Monaco" invoeren.
>Als een invoer uit meerdere woorden
>Bij
het invoeren van plaats- of straatnabestaat, wordt de naam onafhankelijk
men vult het systeem de naam automavan de volgorde waarin de gegevens
tisch aan, zodra geen verwisseling meer
worden ingevoerd, door het systeem
mogelijk is.
geïdentificeerd.
Voorbeeld:
Voorbeeld:

INDEX

WORDMATCH-PRINCIPE
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WAT MOET U DOEN ALS…
den nodig om een nieuwe route te bere>u een adres voor de navigatie wilt invoeWat moet u doen als...
kenen
ren, maar de letters daarvoor niet kun>u de actuele positie van uw auto
>tijdens de navigatie automatisch de rounen worden geselecteerd?
oproept, maar deze niet exact wordt
tekaart verschijnt (ongedeelde beeldHet adres is niet op de aangebrachte
aangegeven?
schermweergave)?
wegenkaart-CD/DVD opgeslagen. In dit
U bevindt zich in een schaduwgebied, in
U bevindt zich in een gebied dat nog niet
geval biedt het systeem u ook geen leteen gebied dat nog niet op de wegenop de wegenkaart-CD/DVD is
ters aan voor de selectie. Kies een adres
kaart-CD/DVD is opgenomen of het sysopgenomen. Navigatie is dan niet mogedat zo dicht mogelijk in de buurt ligt,
teem bepaalt juist uw positie. Probeer
lijk. Ter oriëntering ziet u echter de actueventueel via de navigatiekaart voor het
het iets later nog een keer
ele positie van uw MINI op de kaart
opslaan van een standplaats
>het GPS-logo van het beeldscherm ver>u bij de navigatiekaart via het vizier een >de accu losgekoppeld is geweest?
dwijnt?
Het duurt ca. 15 minuten tot het sysreisdoel wilt invoeren, maar dit niet in de
De ontvangst is onderbroken, eventueel
teem weer klaar voor gebruik is.
navigatie wordt opgenomen?
door een gebouw of andere hindernis
Er is een te grote schaal gekozen. Alleen
>een adres uit het adressenregister niet in
bij een schaal van minder dan 2 km
de navigatie wordt overgenomen?
wordt het reisdoel overgenomen
Het adres is niet op de aangebrachte
("speichern" (opslaan) kan worden
wegenkaart-CD/DVD opgeslagen. Kies
gemarkeerd )
een adres dat zo dicht mogelijk in de
>tijdens de navigatie vóór kruispunten
buurt ligt, eventueel via de navigatiegeen richtingaanduidingen meer worden
kaart voor het opslaan van een standgegeven?
plaats
U bevindt zich in een gebied dat nog niet
>een adres zonder straat niet in de navivolledig op de wegenkaart-CD/DVD is
gatie wordt overgenomen?
opgenomen. De weergegeven routepijl
Op de wegenkaart-CD/DVD ontbreekt
wijst in de richting van het volgende,
een gedefinieerd centrum bij de ingereeds bepaalde punt resp. het reeds
voerde plaats. Voer een willekeurige
bepaalde doel,
straat of een doel in de gelesecteerde
of
plaats, bijv. het station, in en start de
u heeft de geadviseerde route verlaten
navigatie
en het systeem heeft een aantal secon-
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BOORDCOMPUTER

INDEX
Index

OVERZICHT
NAVIGATIE
COMPUTER

NAVIGATIE

INDEX

OVERZICHT
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BOORDCOMPUTER STARTEN

ACTIERADIUS

Via de boordcomputer kan de volgende
informatie worden opgeroepen:
>Actieradius
>Buitentemperatuur
>Reistijd, zie pagina 45
>Afstand, zie pagina 45
>Brandstofverbruik, zie pagina 45
>Gemiddelde snelheid, zie pagina 46
>Snelheidslimiet, zie pagina 46.
Meer informatie over de boordcomputer: zie handleiding van de auto.<
1. "MENU" oproepen

2. "Bordcomputer" (boordcomputer) selecteren.
Om de boordcomputer te verlaten,
opnieuw indrukken:

Met de functie "A-Temp" (buitentemperatuur) ziet u de buitentemperatuur. Bovendien waarschuwt een akoestisch signaal u
voor ijzel; zie de handleiding van de auto.
De functie "A-Temp" (buitentemperatuur) is slechts een informerende
functie waarvan de waarde wordt weergegeven in de temperatuureenheid die onder
"Einstellungen" (instellingen) is gekozen,
zie pagina 17.<
Met de functie "Reichweite" (actieradius)
ziet u het traject dat u met de voorhanden
hoeveelheid benzine en rekening houdend
met het gemiddeld verbruik naar verwachting nog kunt rijden.
De functie "Reichweite" (actieradius)
is slechts een informerende functie
waarvan de waarde wordt weergegeven in
de eenheid die onder "Einstellungen"
(instellingen) is gekozen, zie pagina 17.<

De boordcomputer registreert het
De hieronder beschreven functies van de
tanken alleen als er meer dan vier
boordcomputer worden uit dit menu opge- liter wordt getankt.<
roepen.
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BUITENTEMPERATUUR

AFSTAND

Met de functie "Reisezeit" (reistijd) wordt
de naar verwachting resterende rijtijd aangewezen. Deze reistijd wordt door de navigatiecomputer berekend overeenkomstig
de geplande route en het gekozen type
route en rekening houdende met de gemiddelde snelheid.

Met de functie "Distanz" (afstand) wordt de
resterende afstand naar uw reisdoel aangewezen.

Het berekenen van de afstand vindt in de
volgende stappen plaats:
>Hemelsbrede afstand tussen start- en
eindpunt als basis
>Benadering van de lopende routeberekening
>Aanpassing van de waarde aan de berekende en via de kaart weergegeven
route.

Het is mogelijk voor twee verschillende
afstanden het gemiddelde brandstofverbruik op te vragen, bijv. voor de gehele reis,
De functie "Reisezeit" (reistijd) is
voor een tussenafstand of tussen de
slechts een informerende functie
tankstops. Het gemiddelde brandstofverwaarvan de waarde wordt weergegeven in
Dienovereenkomstig kan de aanvankelijk
bruik wordt berekend gedurende de tijd dat
de afbeeldingsmodus die onder "Einstellunaangewezen waarde voor de afstand tot de
de motor draait.
gen" (instellingen) is gekozen, zie
volledige routeberekening nog verandepagina 17.<
Om het berekenen van het verbruik te starren, zie pagina 32.
ten, vanaf contactsleutelstand 1:
De aanduiding bevindt zich in het
De functie "Distanz" (afstand) is
volledige beeldscherm (Voll) rechts1. "Verbrauch 1" (verbruik 1) of
slechts een informerende functie
boven, zie pagina 15.
"Verbrauch 2" (verbruik 2) selecteren
waarvan de waarde wordt weergegeven in
Bij het gedeelde beeldscherm (Split) vindt
de afbeeldingsmodus die onder "Instellindit alleen tijdens de navigatie in de beeld2. "Neu berechnen" (opnieuw berekenen)
gen" is gekozen, zie pagina 17.<
schermhelft rechts onderaan plaats, zie
selecteren.
pagina 32.<
De actuele aanwijzing wordt op nul
De aanduiding vindt op dezelfde
gezet en het systeem begint met het
wijze plaats als bij de reistijd.<
opnieuw berekenen van het gemiddelde
verbruik.

NAVIGATIE

De reistijd wordt automatisch overgenomen.

>De navigatie van het GPS-navigatiesysteem is gestart, zie vanaf pagina 32.

COMPUTER

>De navigatie van de GPS-navigatie is
gestart, zie pagina 32.

Voorwaarde:

INDEX

Voorwaarde:

BRANDSTOFVERBRUIK

OVERZICHT

REISTIJD
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GEMIDDELDE SNELHEID

SNELHEIDSLIMIET
U wilt op de autosnelweg een snelheid van
130 km/h niet overschrijden en wilt
daarom worden gewaarschuwd als deze
snelheid (limiet) wordt bereikt.

De gemiddelde rijsnelheid kan worden aangegeven. De gemiddelde snelheid wordt
berekend gedurende de tijd dat de motor
draait.

Limiet instellen

Om de berekening van de gemiddelde snelheid te starten, vanaf stand 1 van het contactslot:

2.

1. "Geschw." (snelheid) selecteren
2. "Neu berechnen" (opnieuw berekenen)
selecteren.
De actuele aanwijzing wordt op nul
gezet en het systeem begint met het
opnieuw berekenen van het gemiddelde
verbruik.
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1. "Limit" (limiet) selecteren
selecteren

3. Draaiknop draaien tot de gewenste snelheid wordt aangegeven
4. Draaiknop indrukken om deze waarde
op te slaan.
5.

selecteren.
Het betreffende keuzeveld is gemarkeerd

6.

selecteren.
De limiet wordt onderaan het beeldscherm aangewezen.

Limiet bereikt

Actuele snelheid als limiet overnemen

>Er klinkt een signaal.

U wilt voor de rest van de rit met uw MINI
U wordt pas weer gewezen op het bereiken de de thans gereden snelheid als limiet
van de limiet als ten minste één keer min- instellen.
stens 5 km/h langzamer is gereden.
1. "Limit" (limiet) selecteren

OVERZICHT

SNELHEIDSLIMIET

Limiet uit- of opnieuw inschakelen
2.

1. "Limit" (limiet) selecteren

3.

3.

selecteren.

Om de actuele waarde weer te activeren,
opnieuw selecteren.

4.

selecteren.
COMPUTER

selecteren.
Het betreffende keuzeveld is niet meer
gemarkeerd

selecteren.
Het keuzeveld is gemarkeerd

INDEX

2.

selecteren.
De nieuwe limiet wordt in de aanwijzing
overgenomen

NAVIGATIE

U wilt voor de resterende rit niet op de
limiet gewezen worden, maar de huidige
waarde bewaren.
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BOORDCOMPUTER

INDEX
Stichworte

OVERZICHT
NAVIGATIE
COMPUTER

NAVIGATIE

INDEX

OVERZICHT
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ALLES VAN A TOT Z
A
Aanwijselementen
boordmonitor 8
Actieradius 44
Actuele snelheid 47
Actuele standplaats,
zie standplaats 38
Adres
invoeren 23
oproepen 39
opslaan 38
wissen 39
Adressenboek aanmaken 38
Adressenopslag 38
Afkortingen 53
Afstand 45
maateenheid 17
Afstand naar het reisdoel 45
Afstand tot het doel
maateenheid 17
B
Bediening
overzicht 8
Bedieningselement
navigatiesysteem 9
Bedieningsprincipe 14
Beeldscherm 8
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Beeldschermindeling
gedeeld 13, 32
kiezen 17
overzicht 12
volledig 13, 33
Berekening van de afstand 45
Brandstofverbruik 45
Buitentemperatuur 44
C
CD-onderhoud 21
Centrum 42
Copyright 2
Cursor 26
D
Display 8
Doel
handmatig invoeren 23
Doeladres
wissen 30
Doelopslag
aanmaken 38
Draai-/drukknop
boordmonitorbediening 8
DVD-onderhoud 21
F
Fahrenheit 17
Functies
overzicht 10
selecteren 14

G
Gedeeld beeldschermzicht
(split) 13, 32
Gedigitaliseerd gedeelte 20
Geheugengedeelte
Wegenkaart-CD 20
Geldigheid ten tijde van
druk 5
Gemiddeld verbruik 45
maateenheid 17
Gemiddelde snelheid 46
GPS-navigatie
invoer van het reisdoel 22
logo 42
selectiemogelijkheden 22
starten 21
veiligheid 20
H
Helderheid 17
Huisnummer of kruispunt
invoeren 25
I
Impressum 2
Informatie
over de standplaats 29
over reisdoel 28
Instellingen 17
Invoer wissen 22

Invoeren
huisnummer 25
kruispunt 25
land 23
plaats 23
straat 24
K
Kaartschaal
wijzigen 26, 33
Kleurset 17
Kortste verbinding 31
L
Laatste reisdoelen 29
Land invoeren 23
Lijst
land 23
plaatsnaam 24
straatnaam 24
Limiet 46
M
Maateenheid
afstand 17
temperatuur 17
verbruik 17
Meldingsteksten 17
MENU 14
Menu- of functieniveau
terug 15

O
Omgang met CD's 21
Omgang met DVD's 21
Onderhoudsaanwijzingen
CD 21
DVD 21
toestel 18
Opmerkingen bij de
handleiding 4

P
Plaats
invoeren 23
met dezelfde naam 24
selecteren 24
Plaats van het voertuig,
zie standplaats 38
Positie 40
aanduiden 40
corrigeren 40
opslaan 38
R
Rand van de stad 24
Reiniging
CD 21
DVD 21
toestel 18
Reinigingsmiddel 18
Reisdoel
opslaan van de
navigatiekaart 26
selecteren met kaart 26
selecteren via informatie 28
selectiemogelijkheden 22

S
Satelliet 20
Schaal wijzigen 26, 33
SCREEN 16
Secundaire wegen 31
Selecteren
functie 14
menu 14
route 31
terugkeersymbool 15
Selectie met kaart 26
Snelheid
gemiddeld 46
limiet 46
Snelste verbinding 31
Snelverkeerswegen 31
Softwareversie 5
Spraakweergave 36

Standplaats 40
aanduiding 40
corrigeeren 40
invoeren 40
oproepen 40
opslaan 38
Straat invoeren 24
Symbolen
andere functies 14
handleiding 5
navigatie 28
T
Taal kiezen 17
Tekstinformatie
navigatie 28
Temperatuur
aanwijzing veranderen 17
maateenheid 17
Terug
menu- of functieniveau 15
Terugkeersymbool
selecteren 15
Terugkeren
naar het beginpunt 30
Toestel
afbeelding 8
reiniging 18
Toetsen 8

OVERZICHT

Reistijd 45
Rijrichtingsaanwijzing 36
Route
aanwijzen 33
selecteren 31
wijzigen 35
Route-aanwijzing 36
Route-instelling
veranderen 35
Routekaart 33
Routekeuze 31
Routelijst 34

NAVIGATIE

N
Namen invoeren 41
Navigatie
logo 42
onderbreken 37
starten 32
veiligheid 20
voortzetten 37
wegenkaart-CD 20
wegenkaart-DVD 20
Navigatie-aanwijzing 32
Navigatiekaart 26, 40
Navigatiekaart voor
standplaats en reisdoel 40
Navi-volume instellen 17

Overzicht
beeldschermindeling 12
boordmonitorbediening 8
functies 10

COMPUTER

Menu selecteren 14
Montageplaats
navigatiecomputer 20

INDEX

ALLES VAN A TOT Z
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ALLES VAN A TOT Z
Traject wijzigen 35
U
Uitlijning
in rijrichting 33
naar het noorden 33
V
Veranderen
route-instelling 35
Verbruik 45
maateenheid 17
Volledig beeldschermzicht
(Voll) 13, 33
Volume navigatie 36
W
Wegenkaart
reisdoel invoeren 26, 40
Wegenkaart-CD/DVD
geheugengedeelte 20
huisnummers 25
wisselen 20
Wijzigen traject 35
Wordmatch-principe 41
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AFKORTINGEN

Aanduiding in het display

Betekenis

A-temp

Buitentemperatuur

BC

Boordcomputer

CD

Compact Disc

DVD

Digital Versatile Disc

GPS

Global Positioning System – navigatiesysteem

Huisnr./Kruispunt

Huisnummer of kruising – reisdoel invoeren

min – max

Minimum tot maximum

Navi-volume

Volume navigatie – insteloptie

Snelheid

Gemiddelde snelheid

01 46 0 157 878

nl

*BL015787800O*

FOLLOW ME.

