Supra_Navi_Europe_OM99X62E.book Page 1 Monday, May 4, 2020 3:15 PM

PZ49X-99X62-NL

Supra_Navi_en-gb

Supra_Navi_Europe_OM99X62E.book Page 2 Monday, May 4, 2020 3:15 PM

2

INHOUDSOPGAVE

1 NAVIGATIE
1-1. NAVIGATIE
Overzicht....................................... 4
Invoeren van bestemming............. 5
Rit................................................11
Kaart ...........................................13
Instellingen..................................22
Split screen ................................. 25
Verkeersinformatie ...................... 27
Navigatiegegevens ..................... 30
Veelgestelde vragen ................... 31

2 ENTERTAINMENT
2-1. ENTERTAINMENT
Algemeen....................................34
Geluid..........................................36
Radio...........................................38
Audio...........................................43
Video...........................................51

3 COMMUNICATIE
3-1. COMMUNICATIE
Telefoon ......................................54
Diensten en toepassingen .......... 70

REFERENTIE
Alfabetische index.......................80

Supra_Navi_en-gb

Supra_Navi_Europe_OM99X62E.book Page 3 Monday, May 4, 2020 3:15 PM

3

NAVIGATIE

1-1. NAVIGATIE
Overzicht .................................... 4
Invoeren van bestemming .......... 5
Rit .............................................11
Kaart .........................................13
Instellingen ............................... 22
Split screen............................... 25
Verkeersinformatie.................... 27
Navigatiegegevens ................... 30
Veelgestelde vragen ................. 31

Supra_Navi_en-gb

1

NAVIGATIE

.

1

Supra_Navi_Europe_OM99X62E.book Page 4 Monday, May 4, 2020 3:15 PM

4

1-1. NAVIGATIE

Overzicht

1-1.NAVIGATIE

Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
Het navigatiesysteem kan met behulp
van satellieten de exacte locatie van de
auto bepalen en u op betrouwbare
wijze naar een opgegeven bestemming
begeleiden.
Navigatiegegevens worden in de auto
opgeslagen en kunnen worden geüpdatet met een USB-apparaat.

Inschakelen van het
navigatiesysteem
1

Druk op de toets van de controller.

2 “Navigation” (navigatie)

Supra_Navi_en-gb

Veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING
● Het bedienen van geïntegreerde informatiesystemen en communicatieapparatuur tijdens een rit kan u afleiden van
het verkeer. U kunt de controle over de
auto verliezen. Er bestaat een kans op
ongevallen. Gebruik de systemen of
apparatuur alleen als de verkeerssituatie dit toelaat. Stop indien nodig en
bedien de systemen of apparatuur terwijl de auto stilstaat.

● De huidige weg- en verkeerssituatie kan
afwijken van de instructies van het navigatiesysteem, bijvoorbeeld door een
wegomleiding of wegwerkzaamheden.
Er bestaat een kans op ongevallen.
Houd u altijd aan de verkeersregels en
verkeersborden.
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Invoeren van bestemming

Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

4 “Street?” (straat?)
5 Voer de straat op dezelfde manier in
als de plaats/stad.
6 “House number/road junction?”
(huisnummer/kruispunt?)
7 Schakel over naar de lijst met huisnummers en kruispunten.
8 Selecteer het huisnummer of kruispunt.
Alternatief: invoeren van een
straat en kruispunt
1 “Street?” (straat?)

Invoeren van de bestemming
met behulp van een adres
Algemeen
Als alleen de plaats/stad is ingevoerd,
wordt de routebegeleiding naar het
centrum van de plaats/stad gestart.
Selecteren van een land
1 “Navigation” (navigatie)
2

“Address input” (invoeren adres)

2 Voer de straat op dezelfde manier in
als de plaats/stad.
3 “House number/road junction?”
(huisnummer/kruispunt?)
4 Schakel over naar de lijst met kruispunten.
5 Indien van toepassing, “Road junctions” (kruispunten)
6 Selecteer het gewenste kruispunt.
In het Professional-navigatiesysteem: zoeken naar een straat

3 “Country?” (land?)
4 Selecteer het land in de lijst.
Invoeren van een adres
1 “City/town or postcode?”
(stad/plaats of postcode?)
2 Voer letters of cijfers in.

Supra_Navi_en-gb

Algemeen
De gewenste weg/straat ligt niet in de
plaats/stad die u hebt ingevoerd omdat
hij onderdeel is van een andere
gemeente.

1

NAVIGATIE

Uitrusting

3 Kantel de controller naar rechts om
de plaats/stad of de postcode te
selecteren in de lijst.

5
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Selecteren van een straat
1 “Navigation” (navigatie)
2

“Address input” (invoeren adres)

3 Selecteer “Street?” (straat) of de
weergegeven straat.

3 Markeer een bestemming.
4

Druk op de toets.

5 “Delete destination” (bestemming
wissen) of “Delete all recent destinations” (alle recente bestemmingen wissen)

4 Selecteer letters, indien van toepassing.

Snel zoeken

5 Ga naar de lijst met straatnamen.
6 Selecteer de straat.
Starten van routebegeleiding
“Start route guidance” (routebegeleiding starten) of voeg een tussenstop
toe, zie blz. 11.

Vorige bestemmingen

Principe
Afhankelijk van de uitrusting kan online
of in de navigatiegegevens die zijn
opgeslagen in de auto gezocht worden
naar POI's of adressen door een reeks
letters in te voeren.
Alle vermeldingen met deze reeks letters worden getoond.
Algemeen

Algemeen
De vorige bestemmingen waarnaar is
gereden, worden automatisch opgeslagen.

U kunt tegelijkertijd naar een
plaats/stad en straat zoeken. Hiertoe
voert u een reeks letters voor de plaatsnaam in, vervolgens een spatie en dan
een reeks letters voor de straatnaam.

Oproepen van een bestemming
met behulp van vorige bestemmingen
1 “Navigation” (navigatie)
2

“Recent destinations” (recente
bestemmingen)

3 Selecteer een bestemming.
Wissen van de vorige bestemmingen
1 “Navigation” (navigatie)
2

“Recent destinations” (recente
bestemmingen)
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Oproepen van snel zoeken
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

“Quick search” (snel zoeken)

4 Voer ten minste drie letters of karakters in.
5

Selecteer het juiste symbool.

De resultaten worden weergegeven in een
lijst.

6 Kantel de controller naar rechts.
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7 Selecteer de gewenste bestemming.

 De invoeropties zijn afhankelijk van
de specifieke navigatiegegevens en
de land- en taalinstellingen.

Algemeen

Invoeren van een adres in een
commando
1 Druk op de toets

of

op het stuurwiel.

 Zie de handleiding van de auto voor
het handboek voor het spraakcommandosysteem.

2 ›Enter destination‹ (bestemming
invoeren)

 Bij het invoeren van bestemmingen
met gesproken commando's, is het
mogelijk om te schakelen tussen
spraakcommando's en Toyota Supra
Command.

4 Spreek het adres hardop in de voorgestelde volgorde uit.

 Mogelijke spraakcommando's laten
voorlezen: ›Voice commands‹
(spraakcommando's) of ›Help‹.
Spraakcommando's
 Complete adressen kunnen worden
uitgesproken in één commando, of
landen, plaatsen/steden, straten en
kruispunten kunnen worden uitgesproken als hele woorden. Daarvoor
moet de taal van het systeem worden ingesteld op de taal van het land
van bestemming.
 Adressen kunnen worden gespeld,
zelfs als het systeem is ingesteld op
een andere taal.
Spreek letters vloeiend uit en vermijd overdreven intonatie en pauzes.

 U kunt online zoeken naar POI's
voor navigatie met behulp van
natuurlijke taal, bijvoorbeeld door te
vragen naar bepaalde restaurants in
de buurt.
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3 Wacht op de prompt van het
spraakcommandosysteem.

5 Ga door met invoeren zoals aangegeven door het spraakcommandosysteem.
Spreek, indien nodig, elk deel van het
adres apart uit, bijvoorbeeld
plaats/stad.

Thuisadres
Algemeen
Het thuisadres moet worden aangemaakt.
Accepteren van uw thuisadres
als een bestemming
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

“Home address” (thuisadres)

1

NAVIGATIE

Invoeren van een bestemming
met behulp van
spraakcommando's

7
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Vastleggen van het thuisadres
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

“Set home address” (thuisadres
vastleggen)

4 Voer het adres en eventueel de
naam en andere gegevens in.

 “Online search” (online zoeken):
voor het zoeken naar POI's op internet.
 “Keyword search” (zoeken met
behulp van trefwoord) of “Category
search” (zoeken op categorie): voor
het zoeken naar POI's in navigatiegegevens die zijn opgeslagen in de
auto.
 Zoeken met behulp van voorkeurscategorieën POI's

Wijzigen van het thuisadres
Het thuisadres wordt opgeslagen in
contacten en kan daar worden gewijzigd. Wijzigen van contacten, zie
blz. 59.

Online zoeken
1 “Online search” (online zoeken)
2 Voer een trefwoord in.
3 “Search” (zoeken)

POI's

Er worden suggesties weergegeven.

4 Selecteer een suggestie.
Algemeen
POI's zijn speciale locaties die nuttig
kunnen zijn tijdens uw rit. POI's, zoals
restaurants, hotels en tankstations,
kunnen als bestemming worden geaccepteerd. Zelfs met de meest actuele
navigatiegegevens kan informatie over
individuele POI's zijn gewijzigd, bijvoorbeeld een tankstation is gesloten.

De lijst met POI's wordt weergegeven.

5 “Search location” (locatie zoeken)
De zoeklocatie kan indien nodig worden
aangepast.

6 Selecteer een POI.
De details worden weergegeven.

7 Selecteer een adres.
8 Indien van toepassing, “Start route
guidance” (routebegeleiding starten)

Zoeken naar POI's
Zoeken met behulp van trefwoord
Oproepen van zoeken naar POI's
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

2 Voer een zoekterm in.
3

Selecteer het symbool.

“Points of interest” (POI's)

4 Selecteer de gewenste instelling:

Supra_Navi_en-gb

1 “Keyword search” (zoeken met
behulp van trefwoord)

Er wordt naar POI's gezocht op de huidige
locatie.
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De lijst met POI's wordt weergegeven.
De POI's worden gesorteerd op afstand.

 “Location” (locatie): voor het wijzigen
van de zoeklocatie.
 “Sort by” (sorteren op): voor het wijzigen van de sortering.
5 Selecteer een POI.
De details worden weergegeven.

6 Selecteer een adres.
7 Indien van toepassing, “Start route
guidance” (routebegeleiding starten)
Zoeken met behulp van categorie
1 “Category search” (zoeken met
behulp van categorie)
2 “Select All categories” (alle categorieën selecteren) of een gewenst
POI.
Er wordt naar POI's gezocht op de huidige
locatie.

3 De lijst met POI's wordt weergegeven.
De POI's worden gesorteerd op afstand.

4 “Change location and filter criteria”
(locatie en filtercriteria wijzigen):
voor het aanpassen van de zoekcriteria, indien nodig:
 “Location” (locatie): voor het wijzigen
van de zoeklocatie.
 “Sort by” (sorteren op): voor het wijzigen van de sortering.
 Selecteer indien nodig de gegevens
van de categorie.
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5 “Show results” (resultaten tonen)
6 Selecteer een POI.
De details worden weergegeven.

7 Selecteer een adres.
8 Indien van toepassing, “Start route
guidance” (routebegeleiding starten)
Voorkeurscategorieën POI's
De categorieën POI's waarnaar het
meest werd gezocht, worden weergegeven.
Selecteer een voorkeurscategorie
POI's om op de locatie naar POI's van
de gewenste categorie te zoeken.
Weergave van POI's op de kaart
Principe
De categorieën POI's kunnen als symbolen op de kaart worden weergegeven.
Selecteren van categorieën
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Map elements” (kaartelementen)
4 “Points of interest” (POI's)
5 Selecteer de gewenste instelling.
De weergave kan worden in- en uitgeschakeld in de functiebalk van de kaartweergave, zie blz. 20.

1

NAVIGATIE

4 “Change location and sorting” (locatie en sortering wijzigen): de zoekopdracht kan indien nodig worden
aangepast.

 Keyword (trefwoord): voor het beperken van de lijst door te zoeken met
behulp van een trefwoord.

9
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Selecteren van een
bestemming met behulp van
contacten
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

“Contacts” (contacten)

Contacten worden weergegeven met adressen als deze adressen zijn ingesteld als
bestemmingen. Instellen van een adres als
bestemming, zie blz. 59.

4 “Format” (formaat)
 “Degrees Minutes Seconds” (graden minuten seconden)
 “Decimal” (decimaal)
5 “Longitude” (lengtegraad) of “Latitude” (breedtegraad)
6 Draai de controller totdat de
gewenste coördinaten en kompasrichting worden weergegeven.
7 Druk op de controller.

5 Selecteer een adres.

8 Voer indien nodig de waarden voor
minuten en seconden in, en de
kompasrichting.

6 “Start route guidance” (start routebegeleiding)

9 “Accept destination” (bestemming
accepteren)

Invoeren van een bestemming
met behulp van
GPS-coördinaten

Invoeren van een bestemming
met behulp van de Concierge
Service

4 Selecteer een contact.

Principe
Bestemmingen kunnen direct worden
ingevoerd met behulp van GPS-coördinaten.
Algemeen

Algemeen
De Concierge Service biedt informatie
over bijvoorbeeld hotels en restaurants.
Adressen kunnen ook rechtstreeks
naar het navigatiesysteem worden verzonden.

De coördinaten kunnen worden ingevoerd in graden, minuten en seconden
of als een decimale waarde.

Oproepen van de Concierge Service
1 “Navigation” (navigatie)

Oproepen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

“GPS coordinates”
(GPS-coördinaten)

Supra_Navi_en-gb

2 “Enter new destination” (een nieuwe
bestemming invoeren)
3

Concierge Services

Er wordt een spraakverbinding tot stand
gebracht met de Concierge Service.
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Rit

Tussenstops

Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
Bij het plannen van een rit is het mogelijk om verschillende tussenstops in te
voeren.

Algemeen
Er moet een individuele bestemming
worden ingesteld alvorens een tussenstop in te voeren.
Er kunnen maximaal 30 tussenstops
worden ingevoerd voor één rit.
Voer een tussenstop in
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Add intermediate destination”
(tussenbestemming toevoegen)
3 Selecteer de modus voor het invoeren van de bestemming.
4 Voer een tussenstop in.
De tussenstop kan ook worden ingevoerd via de kaart:
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)

Nieuwe rit
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3 Kantel de controller indien nodig
naar links.
4

“Route guidance”
(routebegeleiding)

5 “Enter new destination”
(een nieuwe bestemming invoeren)
6 Selecteer de individuele bestemming.
7 Voer een tussenstop in.
8

“Start route guidance”
(routebegeleiding starten)

Supra_Navi_en-gb

3

“Route guidance” (routebegeleiding)

4 “Add intermediate destination”
(tussenbestemming toevoegen)
5 Selecteer de modus voor het invoeren van de bestemming.
6 Voer een tussenstop in.
De tussenstop wordt toegevoegd aan
de lijst met bestemmingen en gemarkeerd.

1

NAVIGATIE

Uitrusting

11
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Wijzigen van tussenstops
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3

“Route guidance”
(routebegeleiding)

3

“Route guidance”
(routebegeleiding)

4 “Save journey” (rit opslaan)
5 Voer naam in.
6

Selecteer het symbool.

4 Selecteer de tussenstop.
5 Selecteer de gewenste instelling:
 “Skip destination” (bestemming
overslaan): voor het overslaan van
de huidige tussenstop.
 “Start route guidance” (routebegeleiding starten): voor het starten van de
routebegeleiding naar de tussenstop.
 “Change order” (volgorde wijzigen):
voor het verplaatsen van de tussenstop in de lijst.
 “Delete destination” (bestemming
verwijderen): voor het verwijderen
van de tussenstop.

In het Professionalnavigatiesysteem: opgeslagen
ritten

Selecteren
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Journeys” (ritten)
3

4 Selecteer rit.
5 “Edit journey” (rit bewerken) of
“Start route guidance” (routebegeleiding starten)
Wissen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Journeys” (ritten)
3

Er kunnen maximaal 30 ritten worden
opgeslagen in de lijst met ritten. Verwijder indien nodig bestaande ritten, zodat
nieuwe ritten kunnen worden opgeslagen.

“My journeys” (mijn ritten)

4 Markeer de gewenste rit indien
nodig.
5

Algemeen

“My journeys” (mijn ritten)

Druk op de toets.

6 “Delete all journeys” (alle ritten verwijderen) of “Delete journey” (rit verwijderen)

In het Professionalnavigatiesysteem: laatste rit

Opslaan
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)

Supra_Navi_en-gb

Algemeen
De laatst afgelegde rit wordt automatisch opgeslagen en kan opnieuw worden opgeroepen.
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Oproepen
1 “Navigation” (navigatie)
3 “Last journey created”
(laatst gecreëerde rit)
4 Selecteer indien nodig een andere
tussenstop.
5 “Edit journey” (rit bewerken) of
“Start route guidance” (routebegeleiding starten)

In het Professionalnavigatiesysteem: importeren
van ritten
Algemeen
Ritten kunnen worden geïmporteerd
met behulp van een USB-apparaat. Het
maximale aantal ritten dat kan worden
opgeslagen op het USB-apparaat en in
het navigatiesysteem samen is 30.
Anders is importeren niet meer mogelijk.
Ritten kunnen ook worden geïmporteerd met Toyota Supra Connect.

1

Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Oproepen van de kaart
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
De kaart kan ook rechtstreeks
worden opgeroepen met de
toets op de controller.

Overzicht
Algemeen

Importeren van ritten met behulp
van een USB-apparaat
1 Sluit het USB-apparaat aan op een
USB-aansluiting aan de voorzijde.
2 “Navigation” (navigatie)
3 “Journeys” (ritten)
4 “Import journey (USB)”
(rit importeren (USB))

Supra_Navi_en-gb

De kaart kan worden bediend met
behulp van Toyota Supra Command.
Zie de handleiding van de auto voor
een uitleg van het principe.

NAVIGATIE

2 “Journeys” (ritten)

Kaart

13
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Statusveld

Kaartweergave

De volgende informatie wordt weergegeven:
 Symbool voor actieve routebegeleiding.
 Aankomsttijd en afstand tot bestemming.
 Mogelijke vertraging door verkeersopstoppingen.
1 Functiebalk
2 Routestadium met verkeersopstopping
3 Verkeersbord voor verkeersopstopping
4 Geplande route
5 Plaats
6 Statusveld
7 Met touchscreen: locatie display

Lijnen op de kaart
Wegen en straten worden met verschillende kleuren en lijnen weergegeven
overeenkomstig hun classificatie.
 Stippellijn: spoorlijn en ferryverbindingen
 Dunne lijnen: nationale grenzen

Functiebalk
Symbool

Verkeersopstoppingen
Functie

Routebegeleiding starten/
stoppen.
Huidige route wijzigen.

Als verkeersinformatie van een radiozender of verkeersinformatiedienst
wordt ontvangen, worden mogelijk verkeersopstoppingen getoond op de
kaart.

Gesproken aanwijzingen
in-/uitschakelen.

Routebegeleiding

Verkeersinformatie.
Status van verkeersinformatie.
Er is een omleiding.

1 “Navigation” (navigatie)

Weergeven van extra
informatie op de kaart.

2 Voer een bestemming in, zie blz. 5.

Selecteren van kaartweergave.
Interactieve kaart.

Kantel de controller naar links om over
te schakelen op de werkbalk.

Supra_Navi_en-gb

Starten

3

“Start route guidance” (routebegeleiding starten)

Nadat de route is gestart, wordt een
melding weergegeven met de belangrijkste ingestelde routecriteria.
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Wijzigen van de route

Beëindigen

15
1

1 “Navigation” (navigatie)
3 Kantel de controller naar links.
4

Algemeen

Selecteer het symbool.

5 “Stop route guidance”
(routebegeleiding stoppen)
Opslaan van de huidige bestemming als een contact

U kunt de berekende route beïnvloeden
door verschillende criteria te selecteren. De voorgestelde route kan afwijken
van uw persoonlijke ervaring.
Met Professional-navigatiesysteem:
voor routes kunnen de routecriteria niet
worden gewijzigd.

Principe
Nadat een bestemming is ingevoerd,
kan deze in de contacten worden opgeslagen.
Opslaan
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3

“Route guidance”
(routebegeleiding)

Standaardinstellingen voor routecriteria
U kunt routecriteria selecteren op basis
van uw persoonlijke voorkeuren. Deze
worden vervolgens als standaard opgeslagen en worden automatisch gebruikt
voor nieuwe routebegeleidingsprocedures.
Standaardinstellingen voor route, zie
blz. 22.

4 Selecteer een bestemming.
5

Druk op de toets.

Met actieve routebegeleiding: wijzigen
van de routecriteria in de kaartweergave

6 “Save as contact” (als contact
opslaan) of “Add to contact”
(aan contact toevoegen)

1 “Navigation” (navigatie)

7 Selecteer indien van toepassing
een bestaand contact.

3 Kantel de controller naar links.

8 Voer de naam en eventueel andere
gegevens in.

5 Selecteer de gewenste instelling.

9 “Save contact in the vehicle”
(contact in de auto opslaan)

Supra_Navi_en-gb

2 “Map” (kaart)

4

“Route”

6 Selecteer indien nodig algemene
routecriteria: “General route settings” (algemene route-instellingen)

NAVIGATIE

Routecriteria

2 “Map” (kaart)
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Alternatieve routes

■ Activeren/deactiveren van online

alternatieve routes
■ Principe

1 “Navigation” (navigatie)

Wanneer de routebegeleiding actief is,
worden indien mogelijk alternatieve
routes voorgesteld.

2 “Settings” (instellingen)

■ Weergeven van alternatieve rou-

3 “Route settings” (route-instellingen)
4 Online routes

tes
1 “Navigation” (navigatie)

Verloop van de route

2 “Map” (kaart)
3 Kantel de controller naar links.
4

“Route”

Een overzicht van de huidige route en de
voorgestelde alternatieve routes wordt
getoond. Daarnaast worden gegevens
getoond, zoals reistijd en lengte van de
route en, voor de alternatieve routes, gegevens over het verbruik in vergelijking met de
huidige route.
De routes worden in kleur weergegeven op
het split screen.

5 Selecteer een alternatieve route om
deze aan de routebegeleiding toe te
voegen.
In het Professional-navigatiesysteem:
online alternatieve routes
■ Algemeen

Online alternatieve routes worden
online naar de auto verzonden.
Hierbij kan rekening gehouden worden
met informatie over verkeersopstoppingen en verkeersprognoses.
Symbool geeft online alternatieve
routes aan.
Als zowel de dynamische routebegeleiding als online alternatieve routes wordt
geactiveerd, worden beschikbare
online alternatieve routes automatisch
in de routebegeleiding verwerkt.
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Principe
Tijdens de routebegeleiding kan er
gedetailleerdere informatie worden
weergegeven over de huidige route en
kan de route zelf worden aangepast.
Algemeen
Afhankelijk van de uitrusting zijn er
diverse weergaven van het verloop van
de route beschikbaar tijdens de routebegeleiding:
 Lijst met routesecties, zie blz. 16.
 Kaartweergave, zie blz. 20.
 Routebegeleidingsinformatie op de
kaart, zie blz. 20.
 Met Professional-navigatiesysteem:
Pijlweergave op het split screen, zie
blz. 26.
 Pijlweergave in het instrumentenpaneel.
 Afhankelijk van de uitrusting, pijlweergave in het head-up display.
Lijst met routesecties
■ Principe

Wanneer de routebegeleiding actief is,
kan een lijst met routesecties worden
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weergegeven.

3 Kantel de controller naar links.

■ Algemeen

4

De af te leggen afstand wordt voor elke
routesectie weergegeven. Indien nodig
worden ook aanbevelingen voor tanken
weergegeven.

5

1

“Route”

6 “Delete diversion” (omleiding verwijderen)
Aanbeveling voor tanken

2 “Map” (kaart)

■ Principe

3 Kantel de controller naar links.

De resterende actieradius wordt berekend en, indien nodig, worden er tankstations langs de route weergegeven.

4

“Route”

5 “Route details” (details route)
6 Markeer een routesectie.
De routesectie wordt ook weergegeven op
het split screen.

Mijden van een routesectie
■ Principe

Voor een routesectie kan een nieuwe
route worden berekend.

■ Algemeen

Zelfs met de meest actuele navigatiegegevens kan informatie over individuele tankstations zijn gewijzigd,
bijvoorbeeld een tankstation is gesloten.
Aanbevelingen voor tanken worden
getoond in de routelijst, zie blz. 16.
■ Oproepen

■ Instellen van een omleiding

1 “Navigation” (navigatie)

1 “Navigation” (navigatie)

2 “Map” (kaart)

2 “Map” (kaart)

3 Kantel de controller naar links.

3 Kantel de controller naar links.

4

4

5 “Route details” (details route)

5

“Route”
“Change route” (route wijzigen)

6 “Diversion:” (omleiding:)
7 Draai de controller totdat de afstand
waarbij u terug wilt keren naar de
originele route wordt weergegeven.

6

“Route”

“Refuel” (tanken)

Er wordt een lijst met tankstations weergegeven.

7 Markeer het tankstation.
De locatie van het tankstation wordt weergegeven op het split screen.

8 Druk op de controller.

8 Selecteer het tankstation.

■ Annuleren van een omleiding

9

1 “Navigation” (navigatie)

10 Start route guidance
(start routebegeleiding)

2 “Map” (kaart)

Supra_Navi_en-gb

Selecteer het symbool.

NAVIGATIE

“Change route” (route wijzigen)

■ Schermen

1 “Navigation” (navigatie)

17
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Wijzigen van de route

5

“Change route” (route wijzigen)

6 Selecteer de gewenste instelling:

■ Principe

Als de routebegeleiding actief is, kan
de route die op de kaart wordt weergegeven, handmatig worden aangepast.
Gebruik hiervoor een markeringspunt
op de route, de routemagneet, om de
route in de gewenste richting te slepen.

 “Modify route magnet” (routemagneet wijzigen): om de aangepaste
route weer te wijzigen.
 “Remove route magnet” (routemagneet verwijderen): de originele route
wordt hersteld.

■ Plaatsen van de routemagneet

1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3 Kantel de controller naar links.
4
5

“Route”
“Change route” (route wijzigen)

Met Professional-navigatiesysteem:
simuleren van routebegeleiding
■ Principe

De rit langs de route kan worden gesimuleerd terwijl de auto stilstaat en de
routebegeleiding actief is.

6 “Add route magnet” (routemagneet
toevoegen)

■ Oproepen

7 Sleep, net als bij de interactieve
kaart, de routemagneet met de controller naar de gewenste locatie:

2 “Map” (kaart)

 Wijzigen van de schaal: draai de
controller.
 Verplaatsen van de kaart: kantel de
controller in de desbetreffende richting.
 Diagonaal verplaatsen van de kaart:
kantel de controller in de desbetreffende richting en draai de controller.
8 Druk op de controller.
9 “Accept magnet” (magneet accepteren)
■ Wijzigen van de routemagneet

1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3 Kantel de controller naar links.
4

Supra_Navi_en-gb

“Route”

1 “Navigation” (navigatie)
3 “Route”
4 “Aerial view” (vogelperspectief)
De route wordt getoond op de kaart.

■ Functies en instellingen

Kantel de controller naar links om overige functies en instellingen op te roepen.
Symbool

Functie
“Start aerial view” (vogelperspectief starten)
“Stop”
“Speed:” (snelheid:)
“Next route section” (volgende
routesectie)
“Previous route section” (vorige
routesectie)
“Jump to destination” (ga naar
bestemming)
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Symbool

Opslaan onder toetsen
“Favorieten”

Functie

“Points of interest” (POI's)

Gesproken aanwijzingen

De functie voor het in-/uitschakelen van
de gesproken aanwijzingen kan worden
opgeslagen onder een toets “Favorieten” voor sneltoegang.

Weergeven van extra
informatie op de kaart

In-/uitschakelen
De instelling wordt opgeslagen voor het
op dat moment gebruikte bestuurdersprofiel.

1 “Navigation” (navigatie)

1 “Navigation” (navigatie)

3

2 “Map” (kaart)

2 “Map” (kaart)

“Additional information” (extra
informatie)

3 Kantel de controller naar links.

4 Selecteer de gewenste instelling:

4



“Points of interest” (POI): er worden symbolen voor POI's getoond.



“Traffic flow” (verkeersdoorstroming): er worden lijnen weergegeven voor de verkeersdoorstroming.

“Spoken instructions”
(gesproken aanwijzingen)
Herhalen

1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3 Druk op de controller.
4 “Repeat spoken instruction”
(gesproken aanwijzing herhalen)
Met de toets:
Druk tweemaal op de toets.

Volumeregeling
Draai de volumeknop tijdens de
gesproken aanwijzingen totdat het
gewenste volume is bereikt.

Informatie over verkeersdoorstroming in de
kaartweergave, zie blz. 28.



“Traffic events” (verkeersproblemen): er worden symbolen voor verkeersinformatie getoond.

 Met Professional-navigatiesysteem:
“Parking information” (parkeerinformatie): gekleurde lijnen geven de mogelijkheid
van vrije parkeerplaatsen langs de weg aan.
Hoe duidelijker de lijnen, hoe groter de kans
op het vinden van een parkeerplaats. De lijst
met plaatsen/steden waarin parkeerinformatie beschikbaar is, kan worden weergegeven. Weergeven van lijst met
plaatsen/steden, zie blz. 23.

 Met Professional-navigatiesysteem:
“Satellite images” (satellietbeelden):
afhankelijk van de beschikbaarheid en resolutie worden satellietbeelden weergegeven
als achtergrond bij diverse kaartschalen.

Supra_Navi_en-gb

1

NAVIGATIE

“Jump to position” (ga naar locatie)
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Kaartweergave
Principe
De kaart kan vanuit verschillende perspectieven worden weergegeven, bijvoorbeeld met het noorden boven of
met de rijrichting boven.



“Manual zoom” (handmatig zoomen): voor het handmatig vergroten
of verkleinen van de kaartschaal.



“Route overview” (routeoverzicht): voor het weergeven van de
route tussen de locatie en de
bestemming.
Routebegeleidingsinformatie

Algemeen
De kaartschaal kan worden vergroot of
verkleind.
Overige kaartinstellingen, zie blz. 24.
Selecteren van kaartweergave
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3 Kantel de controller naar links.
4

“Map views”
(kaartweergaven)

5 Selecteer de gewenste instelling:


“North-oriented”
(noorden boven)



“In direction of travel”
(rijrichting boven)



“Perspective” (perspectief)



“Auto zoom” (automatisch zoomen): als de routebegeleiding actief
is, wordt de kaart automatisch vergroot bij het naderen van een
manoeuvre.



“Auto zoom with info” (automatisch zoomen met info): als de routebegeleiding actief is, wordt de kaart
automatisch vergroot bij het naderen
van een manoeuvre. Er wordt ook
routebegeleidingsinformatie weergegeven op de kaart.

Supra_Navi_en-gb

Principe
Als de routebegeleiding actief is, kan
routebegeleidingsinformatie worden
weergegeven in de kaartweergave bij
de desbetreffende manoeuvreerpunten
op de huidige route.
Algemeen
Op wegen met meerdere rijstroken
toont de rijstrookinformatie indien nodig
de aanbevolen rijstroken.
Met Professional-navigatiesysteem:
Routebegeleidingsinformatie kan ook
worden weergegeven met de pijlweergave op het split screen, zie blz. 26.
Scherm
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Functies in de kaartweergave

Met actieve routebegeleiding.

“Start route guidance” (routebegeleiding starten): om de routebegeleiding te starten.



“Add as intermediate dest.”
(als tussenbestemming toevoegen):
om een bestemming toe te voegen.

De kaart kan in dit geval worden
bediend met Toyota Supra Command.
Bediening met de controller



er kunnen details over de bestemming worden weergegeven.


“Show details” (details tonen): als
het dradenkruis op een positie staat
met diverse POI's, worden deze als
lijst getoond.



“Leave interactive map” (interactieve kaart verlaten): bij bediening
via de controller: om de interactieve
kaart te verlaten.

1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3 Kantel de controller naar links.
4

“Interactive map” (interactieve
kaart)

5 Selecteer de bestemming met het
dradenkruis.
 Wijzigen van de schaal: draai de
controller.
 Verplaatsen van de kaart: kantel de
controller in de desbetreffende richting.
 Diagonaal verplaatsen van de kaart:
kantel de controller in de desbetreffende richting en draai de controller.

 Als uw auto is voorzien van een
touchscreen:
“Back to current location” (terug naar huidige locatie): overschakelen op normale
kaartweergave.



“Show destination” (bestemming
tonen): de kaartsectie rond de
bestemming wordt weergegeven.



“Save position” (locatie opslaan):
voor het opslaan van de huidige
locatie als een contact.



“Change map view”
(kaartweergave wijzigen): om over te
schakelen op de kaartweergave.

6 Druk op de controller.
7 Selecteer de gewenste instelling.
Functies
Er zijn verschillende functies beschikbaar, afhankelijk van het geselecteerde
punt op de kaart:


“Repeat spoken instruction”
(gesproken aanwijzing herhalen)

Supra_Navi_en-gb

“Show details” (details tonen):

1

NAVIGATIE


Algemeen
Er kunnen verschillende soorten informatie worden opgeroepen en instellingen worden gedaan voor elk willekeurig
punt op de kaart.
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Instellingen
Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
De navigatie-instellingen kunnen individueel worden geconfigureerd. De
instellingen worden opgeslagen voor
het op dat moment gebruikte bestuurdersprofiel.

Route
Principe
U kunt routecriteria selecteren op basis
van uw persoonlijke voorkeuren. Deze
worden vervolgens als standaard opgeslagen en worden automatisch gebruikt
voor nieuwe routebegeleidingsprocedures.

Standaardcriterium
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Route settings” (route-instellingen)
4 “Default criterion” (standaardcriterium)
5 Selecteer de gewenste instelling:
 “Fast” (snel): de optimale route qua
tijd, die het resultaat is van een combinatie van een zo kort mogelijke
route en snelle wegen.
 ECO of “Efficient” (efficiënt): de optimale route qua verbruik, die het
resultaat is van een combinatie van
een route met een zo laag mogelijk
brandstofverbruik en snelle wegen.
De aankomsttijd en het verbruik zijn gebaseerd op het rijden in de ECO-rijmodus en
het hanteren van een behoudende rijstijl.

 “Short” (kort): de optimale route qua
afstand, die het resultaat is van een
combinatie van een zo kort mogelijke route en snelle wegen.
Overige criteria
Instellen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Route settings” (route-instellingen)
4 Selecteer de gewenste instelling:
 Instellingen voor dynamische routebegeleiding:
• “Automatic” (automatisch): bij de routebegeleiding wordt rekening gehouden met
verkeersinformatie. De huidige route
wordt indien nodig automatisch gewijzigd.

Supra_Navi_en-gb
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■ Opgeven van een te vermijden

• “With confirmation” (met bevestiging): er
wordt eerst een melding weergegeven als
er geschikte omleidingsroutes beschikbaar zijn.

2 “Settings” (instellingen)

 Met Professional-navigatiesysteem:
“Online routes”: online alternatieve
routes accepteren.
 Met Professional-navigatiesysteem:
“Learn route” (route leren): als de
bestuurder een aantal keer op identieke wijze afwijkt van de voorgestelde route, wordt met deze
afwijking rekening gehouden bij toekomstig plannen van de route.
 “Avoid motorways” (snelwegen vermijden): snelwegen worden voor
zover mogelijk vermeden.
 “Avoid toll roads” (tolwegen vermijden): routes met tol worden voor
zover mogelijk vermeden.
 “Avoid tax vignette roads” (wegen
met vignetplicht vermijden): routes
waarvoor een vignet nodig is, worden voor zover mogelijk vermeden.
 “Avoid ferries/motorail trains”
(ferry's/autotreinen vermijden):
ferry's en autotreinen worden voor
zover mogelijk vermeden.

gebied
1 “Navigation” (navigatie)
3 “Route settings” (route-instellingen)
4 “Areas to avoid” (te vermijden
gebieden)
5 “Set new area to avoid” (nieuw te
vermijden gebied instellen)
6 Volg de instructies op het regeldisplay.
7 “Accept area” (gebied accepteren)
■ Wissen van een te vermijden

gebied
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Route settings” (route-instellingen)
4 “Areas to avoid” (te vermijden
gebieden)
5 Markeer het gewenste te vermijden
gebied indien nodig.
6

Druk op de toets.

7 Wis het gewenste of alle te vermijden gebieden.

In het Professionalnavigatiesysteem:
parkeerinformatie

In het Professional-navigatiesysteem:
te vermijden gebieden
Principe
■ Principe

Gebieden waar niet doorheen gereden
moet worden, kunnen worden opgegeven als te vermijden gebieden.
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In de kaartweergave geven gekleurde
lijnen de mogelijkheid van vrije parkeerplaatsen langs de weg aan. De lijst met
plaatsen/steden waarin parkeerinformatie beschikbaar is, kan worden weergegeven.

1

NAVIGATIE

Afhankelijk van de uitrusting worden online
alternatieve routes ook automatisch geaccepteerd.
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Weergeven van lijst met plaatsen/steden
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Available On-Street Parking Info”
(beschikbare informatie parkeren op
straat)
Er wordt een lijst met plaatsen/steden weergegeven.

Kaart
Principe
De kaartweergave kan individueel worden aangepast; de kaartkleur en kaartmodus kunnen bijvoorbeeld worden
ingesteld. Daarnaast is het mogelijk om
te definiëren welke POI's worden weergegeven op de kaart.
Instellen van de kaart
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 Selecteer de gewenste instelling.

Thuisadres
Principe
Het thuisadres kan worden vastgelegd
of gewijzigd.

Vastleggen van het thuisadres
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Set home address” (thuisadres
vastleggen) of “Change home
address” (thuisadres wijzigen)

Navigatiegegevens
Principe
Er kan informatie over de lokalisering
van de auto en de actuele versie van
de navigatiegegevens worden opgeroepen.
Instellen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Position and version” (locatie en
versie)
4 Selecteer de gewenste instelling:
 “Enter position” (locatie invoeren): in
situaties zonder GPS-ontvangst of,
bijvoorbeeld, direct na een reis per
ferry, kan de locatie van de auto
handmatig worden ingevoerd op de
kaart.
 “Version information” (informatie versie): informatie over de huidige
kaartversie.
 Met Professional-navigatiesysteem:
“Help to improve the navigation map” (help
de navigatiekaart te verbeteren): gegevens,
zoals snelheid of locatie, worden geanonimiseerd opgeslagen in de auto en naar de
fabrikant gestuurd om de digitale kaart te
verbeteren.

Supra_Navi_en-gb
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Resetten van de instellingen
1 “Navigation” (navigatie)

3

Druk op de toets.

4 “Reset all settings” (alle instellingen
resetten)

Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Principe
Voor het split screen kunnen diverse
weergaven worden ingesteld onafhankelijk van het hoofdscherm.

Instellen
1 Kantel de controller naar rechts tot
het split screen wordt geselecteerd.
2 Druk op de controller.
3 Selecteer de gewenste instelling:
 “Map” (kaart): voor het instellen van
de kaartweergave.
• “Map view” (kaartweergave): selecteren
van de kaartweergave.
• “Traffic flow” (verkeersdoorstroming): voor
het weergeven van de verkeersdoorstroming.
• “Traffic events” (verkeersproblemen): voor
het weergeven van verkeersproblemen.
• “Route overview” (routeoverzicht): voor
het weergeven van het routeoverzicht.

Supra_Navi_en-gb
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2 “Settings” (instellingen)

Split screen
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 “Arrow view” (pijlweergave): tijdens
de actieve routebegeleiding wordt
een pijldisplay weergegeven. Als de
routebegeleiding niet actief is, wordt
er een kompas weergegeven.
 “Position” (locatie): voor het weergeven van de huidige locatie.
 “3D exit roads” (3D-afslagen): geselecteerde secties van de route, bijvoorbeeld snelwegknooppunten,
worden in perspectief getoond.

Pijlweergave

 “Traffic information” (verkeersinformatie): voor het weergeven van de
verkeersdoorstroming en verkeersincidenten.
 “Additional information” (extra informatie): voor het weergeven van
extra informatie, bijvoorbeeld tunnels.
Scherm
De volgende informatie wordt tijdens de
routebegeleiding weergegeven:

Principe
Als de routebegeleiding actief is, kan
routebegeleidingsinformatie worden
weergegeven als een lijst op het split
screen.
Algemeen
Het is mogelijk om aan te geven welke
extra informatie in de pijlweergave
wordt weergegeven.
Op wegen met meerdere rijstroken
toont de rijstrookinformatie indien nodig
de aanbevolen rijstroken.
Instellen
1 Kantel de controller naar rechts tot
het split screen wordt geselecteerd.
2 Druk op de controller.
3 “Arrow view” (pijlweergave)
4 Selecteer de gewenste instelling:
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1 Prompt voor uitschakelen
2 Verkeersdoorstroming en verkeersincidenten
3 Naderende weg
4 Afstand tot manoeuvre
5 Rijstrookinformatie
6 Huidige weg
Afhankelijk van de landspecificatie wijkt
de weergave mogelijk af van de afgebeelde weergave.
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Verkeersinformatie

Weergave in de functiebalk van
de kaartweergave
Symbool

Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
Verkeersinformatie van radiozenders
die Traffic Message Channel TMC uitzenden, een verkeersinformatiedienst,
wordt in de kaartweergave weergegeven en er wordt rekening mee gehouden bij het berekenen van de route.
Informatie over verkeersopstoppingen
en gevaren wordt continu geüpdatet.
Verkeersinformatie wordt op de kaart
weergegeven door middel van symbolen.
Voor bepaalde gevaren, bijvoorbeeld
objecten op de weg, wordt een melding
weergegeven.
Sommige meldingen met betrekking tot
gevaar worden ook als voertuigmelding
weergegeven op het instrumentenpaneel.
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Functie
Geel symbool: De verkeersinformatie heeft betrekking op de
berekende route en de verwachte
vertraging is minder dan 20 minuten.
Rood symbool: De verwachte vertraging is meer dan 20 minuten,
de route is afgesloten of er is een
melding met betrekking tot gevaar
voor de route.
Grijs symbool: Er is geen verkeersinformatie beschikbaar of de
verwachte vertraging is minder
dan 5 minuten.
Er is een geschikte omleiding
beschikbaar bij de verkeersinformatie.

Real Time Traffic Information
RTTI
In sommige landen wordt RTTI verstuurd via extra, af te sluiten diensten.
RTTI wordt dan gebruikt en weergegeven in plaats van de verkeersinformatie
van de radiozenders.
Met RTTI kunnen vertragingen nauwkeuriger en gedetailleerder worden
gelokaliseerd. Daarnaast wordt de verkeerssituatie buiten de snelwegen, bijvoorbeeld op provinciale wegen en
lokale wegen, uitgebreid vastgelegd en
weergegeven. Op basis van deze informatie kunnen aanbevelingen voor
omleidingen nauwkeuriger worden
berekend. Dit verkleint het risico op een
andere verkeersopstopping bij omleidingen. Er kunnen diverse aanbevelin-

1

NAVIGATIE

Uitrusting
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gen voor omleidingen of overige
informatie worden gegeven.
Voor ritten in landen waar realtime verkeersinformatie niet beschikbaar is,
blijft het systeem verkeersinformatie
van radiozenders gebruiken.
In de functiebalk van de kaartweergave, zie blz. 14, wordt weergegeven of
verkeersinformatie van Traffic Message
Channel TMC of RTTI wordt gebruikt.

In-/uitschakelen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Receive traffic information”
(verkeersinformatie ontvangen)

Weergeven van de aanbevolen
omleiding
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3

4 “Diversion” (omleiding): er wordt
een aanbevolen omleiding weergegeven.
De volgende functies zijn beschikbaar:

 “Current route” (huidige route): voor
het aanhouden van de huidige route.
 “New route in” (nieuwe route in):
voor het accepteren van de omleiding.

Verkeersinformatie op de kaart

Weergeven van de lijst met
verkeersinformatie
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3

“Traffic information”
(verkeersinformatie)

Wanneer de routebegeleiding actief is, wordt
eerst de verkeersinformatie weergegeven
die van invloed is op de berekende route,
met rode symbolen. Vervolgens wordt de
verkeersinformatie die niet van invloed is op
de route weergegeven met grijze symbolen.
De verschillende verkeersinformatie-items
worden gesorteerd op afstand tot de huidige
locatie van de auto.

4 Selecteer het verkeersinformatie-item.
 “Previous message” (vorige melding): naar de vorige verkeersinformatie browsen.
 “Next message” (volgende melding): naar de volgende verkeersinformatie browsen.
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“Traffic information”
(verkeersinformatie)

Instellen van de kaartweergave
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Map” (kaart)
3

“Additional information”
(extra informatie)



“Traffic events” (verkeersproblemen): er worden symbolen voor verkeersincidenten weergegeven.



“Traffic flow” (verkeersdoorstroming): er worden lijnen weergegeven voor de verkeersdoorstroming.
Symbolen in de kaartweergave

Er worden symbolen voor verkeersincidenten weergegeven, afhankelijk van
de kaartschaal en de locatie van de
verkeersopstopping.
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Informatie over verkeersdoorstroming in de kaartweergave

 Zwart: afgesloten.
 Rood: file.
 Oranje: langzaam rijdend verkeer.
 Geel: druk verkeer.
 Groen: normale verkeersdoorstroming.
 Grijs: algemene verkeersinformatie,
bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.
De weergegeven informatie is afhankelijk van de specifieke verkeersinformatiedienst.

Dynamische routebegeleiding
Principe
Bij dynamische routebegeleiding wordt
bij het berekenen van de route rekening
gehouden met de verkeersinformatie.
Instellen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Route settings” (route-instellingen)
4 “Dynamic guidance” (dynamische
begeleiding)
5 Selecteer de gewenste instelling:
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 “Automatic” (automatisch): in geval
van een verkeersopstopping wordt
de route automatisch gewijzigd.

1

NAVIGATIE

De lengte en het effect van een verkeersopstopping worden aangegeven
op de kaart met behulp van gekleurde
lijnen, afhankelijk van de schaal.

 “With confirmation” (met bevestiging): er wordt eerst een melding
weergegeven met de vraag of de
route om de verkeersopstopping
heen moet gaan.

29
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Navigatiegegevens
Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Principe
Er kan informatie over de lokalisering
van de auto en de actuele versie van
de navigatiegegevens worden opgeroepen.

Instellen
1 “Navigation” (navigatie)
2 “Settings” (instellingen)
3 “Position and version”
(locatie en versie)
4 Selecteer de gewenste instelling:
 “Enter position” (locatie invoeren):
in situaties zonder GPS-ontvangst
of, bijvoorbeeld, direct na een reis
per ferry, kan de locatie van de auto
handmatig worden ingevoerd op de
kaart.
 “Version information” (informatie versie): informatie over de huidige
kaartversie.

Supra_Navi_en-gb

 Met Professional-navigatiesysteem:
Help to improve the navigation map (help de
navigatiekaart te verbeteren): gegevens,
zoals snelheid of locatie, worden geanonimiseerd opgeslagen in de auto en naar de
fabrikant gestuurd om de digitale kaart te
verbeteren.

Kaartupdate
Algemeen
Navigatiegegevens worden in de auto
opgeslagen en kunnen worden geüpdatet met een USB-apparaat.
Actuele navigatiegegevens zijn
beschikbaar bij een erkende
Toyota-dealer of hersteller/reparateur of
een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige of op
de gebruikerssite.
Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan het updaten van de navigatiegegevens enkele uren duren. U kunt de
status van het updateproces volgen.
Om de accu te sparen worden de navigatiegegevens geüpdatet tijdens een
rit.
Updaten
1 Sluit een USB-apparaat met de
nieuwe navigatiegegevens aan op
een USB-aansluiting aan de voorzijde.
2 Volg de instructies op het regeldisplay.
3 Verwijder het USB-apparaat na het
updaten.
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Controleren van de status
Druk op de toets.

2 “Saving navigation data in the vehicle… (USB)” (navigatiegegevens
opslaan in de auto... (USB))

Automatisch updaten kaart
Algemeen
Afhankelijk van de uitrusting en de
landspecificaties worden de navigatiegegevens voor de thuisregio vier keer
per jaar online verzonden naar de auto,
waar ze automatisch worden geïnstalleerd en geüpdatet.

Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen
Waarom kan de huidige locatie niet
worden weergegeven?
 De locatie bevindt zich in een gebied
dat niet wordt gedekt door de gegevens of in een gebied met een
slechte ontvangst, of het systeem
berekent op dit moment de locatie.
Normaal gesproken is ontvangst in
de buitenlucht mogelijk.
Waarom wordt een bestemming zonder
gegevens met betrekking tot de straat
niet overgebracht naar het routebegeleidingssysteem?
 Er kan geen stadscentrum worden
bepaald voor de ingevoerde
plaats/stad. Voer een straat in in de
geselecteerde plaats/stad en start
de routebegeleiding.
Waarom wordt een bestemming niet
overgebracht naar het routebegeleidingssysteem?
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1

Veelgestelde vragen
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 De gegevens voor de bestemming
zijn niet beschikbaar in de navigatiegegevens. Kies een bestemming die
zo dicht mogelijk bij de originele
bestemming ligt.
Waarom kunnen er geen letters worden
geselecteerd voor het invoeren van een
bestemming?
 De gegevens voor de bestemming
zijn niet beschikbaar in de navigatiegegevens. Kies een bestemming die
zo dicht mogelijk bij de originele
bestemming ligt.
Waarom worden gesproken aanwijzingen tijdens routebegeleiding niet langer
vlak voor kruispunten gegeven?
 U hebt de aanbevolen route verlaten
en het systeem heeft een paar
seconden nodig om een nieuwe
voorgestelde route te berekenen.

Supra_Navi_en-gb
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Algemeen

2-1.ENTERTAINMENT

Geluidsweergave

Uitrusting

Veiligheidsaanwijzing

Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Bediening
Toetsen en functies
Toets

Functie
Indrukken: In-/uitschakelen
van de geluidsweergave.
Draaien: Regelen van het
volume.

● Bij een hoog geluidsvolume kan uw
gehoor beschadigd raken. Er bestaat
een kans op letsel. Stel het geluidsvolume niet te hoog in.

Volume en geluidsweergave
 Draai aan de knop om het
volume in te stellen.
 Druk op de knop om de
geluidsweergave uit te
schakelen. Door nogmaals
op de knop te drukken keert
u terug naar het vorige
volume.

Het afspelen van audio-opnames wordt
onderbroken als het geluid is gedempt.

Entertainmentbronnen
Algemeen
Mogelijke entertainmentbronnen:

Wijzigen van de entertainmentbron.

 Radio, zie blz. 38.

Eén keer indrukken: Wijzigen
van de radiozender/het nummer.

 USB-audio, zie blz. 47.

Ingedrukt houden: Vooruit-/terugspoelen van een
nummer.
Voorkeuzetoetsen.
Inschakelen/uitschakelen
van verkeersinformatie.
Australië/Nieuw-Zeeland:
Wijzigen van de golfband.
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WAARSCHUWING

 Muziekcollectie, zie blz. 44.
 USB-video, zie blz. 52.
 Bluetooth-audio, zie blz. 47.
 Screen Mirroring, zie blz. 52.
 Apple CarPlay, zie blz. 75.
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Wijzigen van de entertainmentbron
Op de radio:
1

Druk op de toets.

2

Druk nogmaals op de toets
om een entertainmentbron te selecteren.

Via Toyota Supra Command:
1 “Media/Radio”
Er wordt een lijst met alle beschikbare entertainmentbronnen weergegeven.

2 Selecteer de gewenste entertainmentbron.
Via de toets op de controller:
1

Druk op de toets.

De laatst geselecteerde entertainmentbron
wordt afgespeeld.

2

Druk nogmaals op de toets.

Er wordt een lijst met alle op dat moment
beschikbare entertainmentbronnen weergegeven.

3 Selecteer de gewenste entertainmentbron.

Supra_Navi_en-gb

Aanpassen van de keuzelijst
voor de entertainmentbronnen
U kunt kiezen welke entertainmentbronnen worden weergegeven in de keuzelijst. De op dat moment afgespeelde
entertainmentbron kan niet worden verwijderd uit de keuzelijst.
1 “Media/Radio”
Er wordt een lijst met alle beschikbare entertainmentbronnen weergegeven.

2 “Personalise menu” (menu personaliseren)
3 Selecteer de gewenste instelling.

2

ENTERTAINMENT

Er wordt een lijst met alle op dat moment
beschikbare entertainmentbronnen weergegeven.
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Geluid

Multichannel reproductie,
surround

Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
De instellingen worden opgeslagen in
het op dat moment gebruikte bestuurdersprofiel.

Hoge tonen, lage tonen,
balans, fader
1 “Media/Radio”
2 “Sound” (geluid)
3 Selecteer de gewenste instelling:
 “Treble” (hoge tonen): hoge tonen
afstellen.
 “Bass” (lage tonen): lage tonen
afstellen.
 “Balance” (balans): geluidsverdeling
links/rechts.
 “Fader”: geluidsverdeling voor/achter.
4 Afstellen: draai de controller.
5 Opslaan: druk op de controller.
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Principe
Als surround wordt ingeschakeld, wordt
multichannel reproductie gesimuleerd
als een soundtrack in stereo wordt
afgespeeld.
In-/uitschakelen
1 “Media/Radio”
2 “Sound” (geluid)
3 “Surround”

Equalizer
Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de uitrusting.
Instellingen voor individuele geluidsfrequentiebereiken
1 “Media/Radio”
2 “Sound” (geluid)
3 “Equaliser” (equalizer)
De huidige instellingen voor lage en hoge
tonen, zie blz. 36, worden weergegeven op
de linker en rechter rand van het equalizerscherm. Deze waarden kunnen ook worden
ingesteld in de equalizer. De geluidsinstellingen voor hoge en lage tonen beïnvloeden de
instellingen van de audiofrequentiebereiken
van de equalizer.

Opslaan en aanpassen van de instellingen voor hoge en lage tonen of van een
audiofrequentiebereik:
1 Draai de controller om het audiofrequentiebereik te selecteren dat
moet worden ingesteld.
2 Druk op de controller.
3 Draai de controller om de audiofrequentie in te stellen.
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4 Druk op de controller om de instelling op te slaan.

Volumecompensatie

Het is mogelijk om een automatische
verhoging van het volume in te stellen
om toenemende rijgeluiden bij hogere
snelheden te compenseren.
Het instellen van het volume voor het
verkeersprogramma, zie blz. 42, vindt
plaats tijdens een melding.
Instellen van een volumeverhoging
1 “Media/Radio”
2 “Sound” (geluid)
3 “Volume settings” (volume-instellingen)
4 Selecteer de gewenste instelling.
 “Navigation” (navigatie): verhouding
tussen het volume van gesproken
aanwijzingen en het volume van de
entertainmentbron.
 “Speed volume” (snelheidsvolume):
verhouding tussen het volume ter
compensatie van rijgeluiden en het
volume van de entertainmentbron.
 “Parking Sens.” (parkeersensoren):
verhouding tussen het volume van
het akoestische signaal van de parkeersensoren en het volume van de
entertainmentbron.
De basisinstelling zorgt ervoor dat het
akoestische signaal bij elk volume hoorbaar
is.
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De basisinstelling zorgt ervoor dat het
akoestische signaal bij elk volume hoorbaar
is.

 “Microphone” (microfoon): gevoeligheid van de microfoon tijdens een
telefoongesprek.
De instelling wordt aangepast tijdens het
telefoongesprek en wordt opgeslagen voor
de mobiele telefoon die wordt gebruikt.

 “Loudspeakers” (luidsprekers): luidsprekervolume tijdens een telefoongesprek.
Het afspelen van audio-opnames wordt
onderbroken als het geluid is gedempt.
De instelling wordt aangepast tijdens het
telefoongesprek en wordt opgeslagen voor
de mobiele telefoon die wordt gebruikt.

5 Afstellen: draai de controller.
6 Opslaan: druk op de controller.

Resetten van de
geluidsinstellingen
De geluidsinstellingen worden gereset
naar de fabrieksinstellingen.
1 “Media/Radio”
2 “Sound” (geluid)
3 “Reset” (resetten)

2

ENTERTAINMENT

Principe

 “Gong”: verhouding tussen het
volume van het akoestische signaal,
bijvoorbeeld voor de waarschuwing
voor de veiligheidsgordel, en het
volume van de entertainmentbron.

37
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Radio

geschakeld op de frequentie met de
beste ontvangstkwaliteit, indien nodig.

Uitrusting

Het is raadzaam RDS in te schakelen.

Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
De instellingen worden opgeslagen in
het op dat moment gebruikte bestuurdersprofiel.

AM/FM-radiozenders

In-/uitschakelen
1 “Media/Radio”
2 FM
3

Druk op de toets.

4 RDS
Een radiozender selecteren
1 “Media/Radio”
2 FM of AM
De laatst afgespeelde radiozender wordt
afgespeeld en de zenderlijst wordt weergegeven.

3 Selecteer de gewenste radiozender.
Selecteren van een andere radiozender
Op de radio:
Druk op de toets “links” of
“rechts”.

Algemeen
Afhankelijk van de uitrusting en de
landspecificaties kunnen AM-radiozenders mogelijk niet ontvangen worden.
Radio Data Systeem RDS
Principe
RDS zendt extra informatie uit op de
FM-golfband, bijvoorbeeld de naam
van de radiozender.
Als een radiozender een aantal frequenties heeft, wordt automatisch over-
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De vorige of volgende radiozender in
de zenderlijst wordt afgespeeld.
Opslaan van radiozenders
Algemeen
Een symbool naast de gemarkeerde
radiozender geeft aan of de radiozender al is opgeslagen.
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Symbool

Betekenis
Radiozender is niet opgeslagen.
Radiozender is al opgeslagen.

5 Selecteren van de frequentie: draai
de controller.
6 Opslaan van de frequentie: druk op
de controller.

1 “Media/Radio”
2 FM of AM
3 Kantel de controller naar links.
4

“Save station” (radiozender
opslaan)

De geheugenlijst wordt weergegeven.

5 Selecteer de gewenste geheugenlocatie.
Opslaan van een radiozender die niet
wordt afgespeeld
1 “Media/Radio”
2 FM of AM
3 Markeer de gewenste radiozender.
4 Houd de controller ingedrukt totdat
de geheugenlijst wordt weergegeven.
5 Selecteer de gewenste geheugenlocatie.
De radiozenders kunnen alleen worden
opgeslagen onder de toetsen “Favorieten”, zie de handleiding van de auto.
Handmatig selecteren radiozender
Selecteren radiozender via frequentie.
1 “Media/Radio”
2 FM of AM
3 Kantel de controller naar links.
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“Manual search” (handmatig
zoeken)

Hernoemen van een radiozender
Als een radiozender met een RDS-signaal wordt opgeslagen, wordt de
RDS-informatie die wordt overgebracht
tijdens het opslaan, overgenomen als
zendernaam. De naam van de radiozender kan worden gewijzigd.
1 “Media/Radio”
2 FM
3 Selecteer de gewenste radiozender.
4

Druk op de toets.

5 “Rename as:” (hernoem als:)
Wacht indien nodig totdat de naam van de
gewenste radiozender wordt weergegeven.

6 Druk op de controller om deze
naam op te slaan.
Extra informatie over de radiozender
Principe
Als een radiozender Radio Text- of
Radio Text Plus-gegevens uitzendt, kan
deze informatie, bijvoorbeeld het nummer of de artiest van het muziekstuk,
worden weergegeven. De beschikbaarheid, inhoud en volgorde zijn afhankelijk van de radiozender.

2

ENTERTAINMENT

Opslaan van de radiozender die wordt
afgespeeld

4
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Weergeven van extra informatie over
de radiozender
1 “Media/Radio”
2 FM

DAB: informatie over de radiozender
die en het programma dat momenteel
wordt afgespeeld, wordt getoond. De
beschikbaarheid, inhoud en volgorde
zijn afhankelijk van de radiozender.

3 Selecteer de gewenste radiozender.
4

Selecteren van een andere radiozender

Druk op de toets.

5 “Station information” (informatie
radiozender)

Digitale radio DAB/DMB

Op de radio:
Druk op de toets “links” of
“rechts”.

De vorige of volgende radiozender in
de zenderlijst wordt afgespeeld.

Principe
Opslaan van radiozenders
Digitale radiozenders kunnen meerdere
shows gelijktijdig uitzenden op één frequentie. De verzameling radiozenders
voor een specifieke frequentie wordt
een ensemble genoemd. Een aantal
radiozenders beschikt over extra programma's. Sportzenders bijvoorbeeld
kunnen diverse sportevenementen
gelijktijdig uitzenden.
Afhankelijk van de radiozender kunnen
extra informatie of zelfs afbeeldingen
die worden verstuurd door de zender
worden weergegeven.
Een radiozender selecteren

Algemeen
Een symbool naast de gemarkeerde
radiozender geeft aan of de radiozender al is opgeslagen.
Symbool

Betekenis
Radiozender is niet opgeslagen.
Radiozender is al opgeslagen.

Opslaan van de radiozender die wordt
afgespeeld
1 “Media/Radio”

1 “Media/Radio”

2 DAB of DAB/DMB

2 DAB of DAB/DMB

3 Kantel de controller naar links.

 DAB: de laatst afgespeelde radiozender wordt afgespeeld en de zenderlijst wordt weergegeven.

4

 DMB: de huidige video wordt afgespeeld.

5 Selecteer de gewenste geheugenlocatie.

3 Selecteer een radiozender.

Supra_Navi_en-gb

“Save station” (radiozender
opslaan)

De geheugenlijst wordt weergegeven.
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Automatisch volgen van een
radiozender

Opslaan van een radiozender die niet
wordt afgespeeld
1 “Media/Radio”
2 DAB of DAB/DMB
4 Houd de controller ingedrukt totdat
de geheugenlijst wordt weergegeven.
5 Selecteer de gewenste geheugenlocatie.
De radiozenders kunnen alleen worden
opgeslagen onder de toetsen “Favorieten”, zie de handleiding van de auto.
Extra informatie
Principe
Als een radiozender Radio Text of
Radio Text Plus uitzendt, kan deze
informatie worden weergegeven. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld
bestaan uit het nummer of de artiest
van het muziekstuk of het telefoonnummer of e-mailadres van de radiozender.
De beschikbaarheid, inhoud en volgorde zijn afhankelijk van de radiozender.
Weergeven van extra informatie
1 “Media/Radio”
2 DAB of DAB/DMB
3 Selecteer de gewenste radiozender.
4

Druk op de toets.

5 “Station information” (informatie
radiozender)
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Als de ontvangst slecht is, wordt
gezocht naar dezelfde radiozender in
een ander ensemble. Als de ontvangst
van de radiozender in een ander
ensemble beter is, wordt er automatisch overgeschakeld.
Als het volgen van een radiozender is
geactiveerd, wordt tevens naar de zender gezocht in de analoge frequentieband. Als hij niet beschikbaar is in een
ander ensemble, wordt overgeschakeld
naar de analoge frequentie van de
radiozender. Overschakelen is alleen
mogelijk als de signaalkwaliteit van de
desbetreffende radiozender voldoende
is en de ID's van de radiozenders overeenkomen.
Inschakelen van automatisch volgen
van een radiozender
1 “Media/Radio”
2 DAB of DAB/DMB
3

Druk op de toets.

4 “DAB station following”
(DAB-radiozender volgen)
Elektronische programmagids
Principe
Diverse radiozenders zenden een elektronische programmagids uit voor hun
programma.

2

ENTERTAINMENT

3 Markeer de gewenste radiozender.

Algemeen
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Weergeven van de elektronische programmagids
1 “Media/Radio”

Een radiozender selecteren
1 “Media/Radio”

2 DAB of DAB/DMB

2 “Saved stations” (opgeslagen radiozenders)

3 Kantel de controller naar links.

3 Selecteer de gewenste radiozender.

4

“DAB programme”
(DAB-programma)

Alle beschikbare programmagidsen
worden weergegeven.
Voor elk programma worden het programma dat op dat moment wordt uitgezonden en het volgende programma
weergegeven.
Selecteer de gewenste entry om de
programmagegevens te tonen.

Wissen van een radiozender
1 “Media/Radio”
2 “Saved stations” (opgeslagen radiozenders)
3 Markeer de radiozender die moet
worden gewist.
4

Druk op de toets.

5 “Delete entry” (entry verwijderen)

Vergroten van een afbeelding

Verkeersinformatie
Als een radiozender afbeeldingen verzendt, worden deze getoond. De
afbeeldingen kunnen vergroot worden
weergegeven.
1 “Media/Radio”

Inschakelen/uitschakelen
Op de radio:
Druk op de toets.

2 DAB of DAB/DMB
3 Kantel de controller naar links.
4

“Enlarge image” (afbeelding vergroten)

Opgeslagen radiozenders
Algemeen
Er kunnen 40 radiozenders worden
opgeslagen.
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Onderbreken
Druk op een van de volgende toetsen
op de radio tijdens de verkeersmelding:


 “Cancel traffic information” (verkeersinformatie annuleren)
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Regelen van het volume

Draai de knop tijdens een verkeersmelding totdat het
gewenste volume is bereikt.

 Het ingestelde volume wordt niet
opgeslagen.
 Bij het begin van elke rit wordt het
volume van de verkeersmeldingen
aangepast aan het afspeelvolume
van de entertainmentbron.
 Het volume kan niet verder worden
verlaagd dan het punt waarop de
verkeersmelding nog duidelijk hoorbaar is.

Audio
Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
Muzieknummers, audioboeken en podcasts kunnen worden afgespeeld. Het
geluid wordt weergegeven via de luidsprekers van de auto.
De instellingen worden opgeslagen
voor het op dat moment gebruikte
bestuurdersprofiel.
Afhankelijk van de uitrusting kunnen de
volgende audiobronnen worden
gebruikt:
Symbool

Betekenis
Muziekcollectie.
USB-apparaat.
Muziekinterface voor smartphones.
Bluetooth-audio.

Supra_Navi_en-gb
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ENTERTAINMENT

Houd rekening met het volgende met
betrekking tot de volume-instelling:
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Muziekcollectie
Algemeen
Nummers van USB-apparaten kunnen
worden opgeslagen in de muziekcollectie in de auto en vanaf daar worden
afgespeeld.
 USB-apparaat met gecomprimeerde
audiobestanden: alle afspeelbare
audiobestanden van het USB-apparaat worden opgeslagen in een
directory met de naam van het
USB-apparaat. Nummers en directory's kunnen vervolgens worden
hernoemd en verwijderd. Beheren
van de muziekcollectie, zie blz. 45.
Nummers met DRM Digital Rights
Management-kopieerbeveiliging worden opgeslagen, maar kunnen niet worden afgespeeld.
Maak regelmatig een back-up van de
muziekcollectie, zie blz. 46. Anders kan
de opgeslagen muziek verloren gaan
bij een fout in de harddisk.
Opslaan vanaf een USB-apparaat
1 Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting, zie blz. 47.
2 “Media/Radio”
3 USB
Of: Selecteer de naam van het USB-apparaat.

4 Kantel de controller naar links.
5

“Import music” (muziek importeren)

De audiogegevens worden opgeslagen in de
muziekcollectie.
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Houd bij het opslaan rekening met het
volgende:
 Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het opslaan, omdat dit het
opslagproces kan onderbreken.
 De nummers op het USB-apparaat
kunnen nog steeds worden afgespeeld.
 Er kan worden overgeschakeld op
andere audiobronnen.
Annuleren van het opslaan vanaf
een USB-apparaat
1 “Media/Radio”
2 USB
Of: Selecteer de naam van het USB-apparaat.

3 Kantel de controller naar links.
4

“Cancel music import” (muziek
importeren onderbreken)

Het opslagproces wordt onderbroken.
Hervatten van het opslaan vanaf
een USB-apparaat
1 “Media/Radio”
2 USB
Of: Selecteer de naam van het USB-apparaat.

3 Kantel de controller naar links.
4

“Import music” (muziek importeren)
Selecteren van de muziekcollectie

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (muziekcollectie)
Zie blz. 48 voor meer informatie over
het afspelen.
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Beheren van de muziekcollectie
Hernoemen van mappen of nummers

Als een nummer wordt hernoemd, verandert de bestandsnaam, maar niet de
naam van het nummer die wordt opgeslagen in de informatie over het nummer.
1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (muziekcollectie)
3 Kantel de controller naar links.
4

“Media search” (media zoeken)

5 “Browse folder” (door map bladeren)
Mappen en nummers in de hoogste directory
worden weergegeven.

6 Markeer de gewenste map of het
gewenste nummer, doorzoek submappen indien nodig.
7

Druk op de toets.

8 “Rename folder” (map hernoemen)
of “Rename track” (nummer hernoemen)

Verwijderen van mappen en nummers
Een map kan niet worden verwijderd
als een nummer in de map op dat
moment wordt afgespeeld.
Een nummer kan niet worden verwijderd als het op dat moment wordt afgespeeld.
1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (muziekcollectie)
3 Kantel de controller naar links.
4

“Media search” (media zoeken)

5 “Browse folder” (door map bladeren)
Mappen en nummers in de hoogste directory
worden weergegeven.

6 Markeer de gewenste map of het
gewenste nummer, doorzoek submappen indien nodig.
7

Druk op de toets.

8 “Delete folder” (map verwijderen) of
“Delete track” (nummer verwijderen)
Weergeven van vrije capaciteit
1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (muziekcollectie)
3

Druk op de toets.

9 Wijzig de naam naar wens.

4 “Manage music collection”
(muziekcollectie beheren)

10

5 “Available memory”
(beschikbaar geheugen)

De huidige naam wordt getoond.
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Selecteer het symbool.

2

ENTERTAINMENT

Als een map met de naam van een
album wordt hernoemd, verandert de
albumnaam in de informatie over het
nummer voor de individuele nummers
niet.
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Verwijderen van geselecteerde nummers
1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (muziekcollectie)
3

Druk op de toets.

4 “Manage music collection”
(muziekcollectie beheren)
5 “Delete selected tracks” (geselecteerde nummers verwijderen)
Het zoeken van muziek wordt weergegeven.
Ga verder volgens de beschrijving voor
zoekcriteria, zie blz. 49.
Er wordt een lijst met te verwijderen nummers gemaakt volgens de zoekcriteria.

6 Selecteer een nummer.

van een back-up van de muziekcollectie lang duren. Daarom kunt u de
back-up het best maken tijdens een
langere rit. Verwijder het USB-apparaat niet als er geen tijd is om de
back-up te voltooien. De back-up wordt
hervat bij uw volgende rit.
1 Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting, zie blz. 47.
2 “Media/Radio”
3 “Music collection” (muziekcollectie)
4

Druk op de toets.

5 “Manage music collection”
(muziekcollectie beheren)
6 “Save music collection to USB”
(muziekcollectie op USB opslaan)

Verwijderen van alle nummers
1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (muziekcollectie)
3

Druk op de toets.

4 “Manage music collection”
(muziekcollectie beheren)
5 “Delete all music tracks”
(alle muzieknummers verwijderen)
6 OK
Maken van een back-up van de
muziekcollectie
Maak regelmatig een back-up van de
muziekcollectie op een USB-apparaat.
Anders kan de opgeslagen muziek verloren gaan bij een fout in de harddisk.
Zorg er voor het maken van een
back-up voor dat het USB-apparaat voldoende vrije capaciteit heeft.
Afhankelijk van de bestandsgrootte en
het aantal nummers, kan het maken

Supra_Navi_en-gb

Herstellen van de muziekcollectie
Als de muziekcollectie wordt hersteld
via een USB-apparaat, wordt de in de
auto aanwezige muziekcollectie overschreven. U kunt de back-up het best
maken tijdens een langere rit. Als het
opslagproces wordt geannuleerd, verwijder het USB-apparaat dan niet. Het
opslaan wordt hervat bij uw volgende
rit.
1 Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting, zie blz. 47.
2 “Media/Radio”
3 “Music collection” (muziekcollectie)
4

Druk op de toets.

5 “Manage music collection” (muziekcollectie beheren)
6 “Restore music collection from USB
device” (muziekcollectie herstellen
via USB-apparaat)
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USB-apparaat
Formaten die kunnen worden
afgespeeld
MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

Apple iPod/iPhone
De functies zoeken van muziek en
afspelen van muziek van Apple
iPod/iPhone worden ondersteund.
Audiospelers en opslagmedia
met USB-aansluiting
Informatie over alle nummers, bijvoorbeeld artiest, genre of naam van nummer, en de afspeellijsten worden
overgebracht naar de auto. Dit kan
enige tijd duren, afhankelijk van het
USB-apparaat, de bestandsgrootte en
het aantal nummers.
Tijdens de overdracht kunnen de nummers worden opgeroepen via de
bestandendirectory.
De informatie van ongeveer 40.000
nummers kan worden opgeslagen in de
auto, maar niet meer dan 16.000 nummers per USB-apparaat.
Muzieknummers met geïntegreerd Digital Rights Management (DRM) kunnen
niet worden afgespeeld.

Selecteren van het USB-apparaat
Zie de handleiding van de auto voor
informatie over de USB-aansluiting.
1 Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting.
U kunt het best de adapterkabel die bij het
USB-apparaat is geleverd, gebruiken.

2 “Media/Radio”
3 USB
Of: Selecteer de naam van het USB-apparaat.

Zie blz. 48 voor meer informatie over
het afspelen.

Bluetooth-audio
Algemeen
 Afspelen van muziekbestanden via
Bluetooth vanaf externe apparaten,
bijvoorbeeld audioapparaten of
mobiele telefoons.
 Het geluidsvolume is afhankelijk van
het apparaat. Wijzig de
volume-instellingen op het apparaat, indien van toepassing.
 Er kunnen maximaal vier externe
apparaten worden aangesloten op
de auto.
Voorwaarden voor werking
 Het Bluetooth-apparaat is verbonden met de auto. Zie voor
Bluetooth-verbindingen de handleiding van de auto.
 Het afspelen van Bluetooth-audio is
ingeschakeld.
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Afhankelijk van het audiobestandsformaat of de coderingssoftware die u
gebruikt, kunnen sommige videobestanden mogelijk niet worden herkend
of afgespeeld.
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Selecteren van een
Bluetooth-apparaat
1 “Media/Radio”
2 Selecteer het vereiste
Bluetooth-apparaat uit de lijst.
Zie blz. 48 voor meer informatie over
het afspelen.
Als het Bluetooth-apparaat niet wordt
weergegeven in de apparatenlijst, is het
afspelen van Bluetooth-audio mogelijk
niet ingeschakeld. Ga als volgt te werk
om het afspelen van Bluetooth-audio in
te schakelen:
1 “Media/Radio”

Door de controller naar links te kantelen worden meer functies weergegeven. Het aantal beschikbare functies is
afhankelijk van de geselecteerde
audiobron.
Bij Bluetooth-apparaten is het aantal
functies dat kan worden bediend via
Toyota Supra Command mogelijk
beperkt, afhankelijk van de ondersteunde Bluetooth-versie. Indien nodig
kunnen de ontbrekende functies rechtstreeks op het apparaat worden
bediend.
Selecteren van een nummer

2 “Manage mobile devices”
(mobiele apparaten beheren)

Selecteer het gewenste nummer uit de
afspeellijst.

3 Selecteer het vereiste
Bluetooth-apparaat.

Alle nummers in de afspeellijst worden
afgespeeld, te beginnen met het geselecteerde nummer.

4 “Bluetooth audio”

Afspelen

Wijzigen van het nummer
Op de radio:

Algemeen
Zodra een audiobron is geselecteerd,
verschijnt informatie over het afspelen
op het regeldisplay.
Het regeldisplay toont de beschikbare
informatie over het huidige nummer en
de afspeellijst. De inhoud en omvang
van de afspeellijst zijn afhankelijk van
de geselecteerde audiobron en de
gebruikte zoekcriteria.
 In het geval van USB- en Bluetoothapparaten en de muziekcollectie
wordt de geselecteerde afspeellijst
weergegeven. Deze kan het resultaat zijn van een zoekopdracht of
een eerder opgeslagen afspeellijst.
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Druk op de toets “links” of
“rechts”.

Het vorige of volgende nummer in de
afspeellijst wordt afgespeeld.
Vooruit-/terugspoelen
Op de radio:
Houd de toets “links” of
“rechts” ingedrukt.
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Zoekcriteria
Algemeen

Zodra een album is geselecteerd, worden
alle overeenkomstige nummers weergegeven.

 “Tracks” (nummers)
Er wordt een lijst met alle beschikbare nummers weergegeven.

Zoeken naar informatie over een nummer

5 Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen.

1 Kantel de controller naar links.
2

“Media search” (media zoeken)

3 Selecteer de gewenste instelling:
 “Search” (zoeken)
Alle nummers met informatie over het nummer waarin de ingevoerde zoekterm voorkomt, worden weergegeven. Hoe meer
karakters er worden ingevoerd, des te minder resultaten er zijn.

4 Selecteer een album, indien nodig.

Het zoeken naar artiesten en nummers
kan ook direct worden geselecteerd.
1 Kantel de controller naar links.
2

“Artists” (artiesten) of
“Tracks” (nummers)

Nummers die het geselecteerde zoekcriterium niet bevatten, worden gegroepeerd als “unknown” (onbekend).
Nummers met informatie over het nummer kunnen alleen worden gevonden
via de directorystructuur.
Zoeken van afspeellijsten

Kantel de controller naar rechts om de lijst
met resultaten weer te geven.

1 Kantel de controller naar links.

 “Genres”

2

Er wordt een lijst met alle beschikbare genres weergegeven.

3 “Playlists” (afspeellijsten)

Zodra een genre is geselecteerd, worden
alle overeenkomstige artiesten weergegeven.

 “Artists” (artiesten)
Er wordt een lijst met alle beschikbare
artiesten weergegeven.
Zodra een artiest is geselecteerd, worden
alle overeenkomstige albums en nummers
weergegeven.

 Albums
Er wordt een lijst met alle beschikbare
albums weergegeven.
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“Media search” (media zoeken)

Er wordt een lijst met alle beschikbare
afspeellijsten weergegeven.

4 Selecteer de afspeellijst.
5 Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen.
Op het regeldisplay verschijnt informatie
over het regeldisplay. De afspeellijst komt
overeen met de nummerlijst die resulteert uit
de zoekopdracht.

2

ENTERTAINMENT

De mogelijke zoekcriteria zijn afhankelijk van de geselecteerde audiobron.

De volgende zoekcriteria hebben
betrekking op de gegevens die zijn
opgeslagen in de informatie over een
nummer.
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Zoeken van audioboeken en podcasts
Afhankelijk van het USB-apparaat en
de uitrusting kan apart naar audioboeken en podcasts worden gezocht.
1 Kantel de controller naar links.
2

“Media search” (media zoeken)

3 Selecteer de gewenste instelling:
 “Podcasts”
Er wordt een lijst met alle beschikbare podcasts weergegeven.

 “Audio books” (audioboeken)
Er wordt een lijst met alle beschikbare
audioboeken weergegeven.

4 Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen.
Op het regeldisplay verschijnt informatie
over het regeldisplay. De afspeellijst komt
overeen met de nummerlijst die resulteert uit
de zoekopdracht.

Zoeken via de directorystructuur
Het is mogelijk om de muziekcollectie
en USB-apparaten te doorzoeken via
de directorystructuur.
De namen van de mappen en nummers
corresponderen met de map- en
bestandsnamen. De map- en bestandsnamen wijken mogelijk af van namen in
de informatie over een nummer.
1 Kantel de controller naar links.
2

“Media search” (media zoeken)

3 “Browse folder” (door map bladeren)
4 Schakel indien nodig over naar een
submap.
Selecteer het nummer dat u als eerste wilt
afspelen.
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Op het regeldisplay verschijnt informatie
over het regeldisplay. De afspeellijst komt
overeen met de nummerlijst die resulteert uit
de zoekopdracht.

Bladeren door albums
1 Kantel de controller naar links.
2

“Browse albums” (door albums
bladeren)

De beschikbare albums worden grafisch
weergegeven.

3 Draai de controller om door de
albums te bladeren.
4 Selecteer het gewenste album.
Alle nummers op het geselecteerde album
worden weergegeven.

5 Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen.
6 Kantel de controller naar links. Op
het regeldisplay wordt informatie
over het afspelen getoond. De
afspeellijst komt overeen met de
nummerlijst van het album.
Zoeken van vergelijkbare nummers
1 Kantel de controller naar links.
2

“More like this (local)” (meer
zoals dit (lokaal))

Er wordt een lijst met vergelijkbare nummers
weergegeven.

3 Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen.
Op het regeldisplay verschijnt informatie
over het regeldisplay. De afspeellijst komt
overeen met de nummerlijst die resulteert uit
de zoekopdracht.

Supra_Navi_Europe_OM99X62E.book Page 51 Monday, May 4, 2020 3:15 PM

2-1. ENTERTAINMENT

Shuffle
Principe

Selecteren van shuffle
1 Kantel de controller naar links.
2

“Shuffle”
Lijst met favorieten

Principe
Het huidige nummer kan worden toegewezen aan een speciale afspeellijst, de
lijst met favorieten. Als het huidige
nummer al in de lijst met favorieten
staat, kan het eruit worden verwijderd.
Bij het zoeken van afspeellijsten wordt
de lijst met favorieten als eerste weergegeven, zie blz. 49.
Creëren van een lijst met favorieten
1 Kantel de controller naar links.
2

“Add to favourites” (aan favorieten toevoegen) of
“Delete from
favourites” (uit favorieten verwijderen)

Video
Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
Videobestanden kunnen worden afgespeeld. Het geluid wordt weergegeven
via de luidsprekers van de auto.
De instellingen worden opgeslagen
voor het op dat moment gebruikte
bestuurdersprofiel.
Het videoscherm op het regeldisplay
wordt uitgeschakeld als de rijsnelheid
hoger wordt dan een bepaalde snelheid
(varieert van land tot land).
Afhankelijk van de uitrusting zijn de volgende videobronnen beschikbaar.
Symbool

Betekenis
USB-apparaat.
Screen Mirroring.
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ENTERTAINMENT

De huidige afspeellijst of alle nummers
op de geselecteerde audiobron worden
in willekeurige volgorde afgespeeld.
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USB-apparaten
Algemeen
Afhankelijk van het USB-apparaat is
het afspelen van video's via de
USB-verbinding wellicht niet mogelijk.
Formaten die kunnen worden
afgespeeld
MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, H.264.
Afhankelijk van het videobestandsformaat of de coderingssoftware die u
gebruikt, kunnen sommige videobestanden mogelijk niet worden herkend
of afgespeeld.
Selecteren van het USB-apparaat
Sluit het USB-apparaat met een
geschikte adapterkabel aan op de
USB-aansluiting.
Zie de handleiding van de auto voor
informatie over de USB-aansluiting.
1 “Media/Radio”
2 USB
Of: Selecteer de naam van het aangesloten
USB-apparaat.

Zoeken van videofilms
1 Kantel de controller naar links.
2

“Media search” (media zoeken)

3 “Videos” (video's)
Er wordt een lijst met alle beschikbare videofilms weergegeven.
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4 Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen.
Op het regeldisplay verschijnt informatie
over het regeldisplay. De afspeellijst komt
overeen met de lijst van films die met de
zoekopdracht zijn gevonden.

Screen Mirroring
Het scherm van de smartphone wordt
via een wifi-verbinding op het regeldisplay getoond. Geluid wordt afgespeeld
via de luidsprekers van de auto.
Deze functie moet worden ondersteund
door de smartphone.
De smartphone wordt gebruikt voor de
bediening.
Zie de handleiding van de auto voor het
verbinden van de smartphone met de
auto.
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Telefoon

Veiligheidsaanwijzing

Uitrusting

WAARSCHUWING

3-1.COMMUNICATIE

Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Telefoonfuncties
Algemeen
Mobiele telefoons kunnen via Bluetooth
worden verbonden met de auto, zie de
handleiding van de auto.
Bij hoge temperaturen is de laadfunctie
van de mobiele telefoon mogelijk
beperkt en worden functies mogelijk
niet meer uitgevoerd.
Bedien, om storingen te voorkomen,
een mobiele telefoon die is verbonden
met de auto niet met het toetsenbord
van de telefoon.
Volg de handleiding van de mobiele
telefoon als u de telefoon gebruikt via
de auto.

● Het bedienen van geïntegreerde informatiesystemen en communicatieapparatuur tijdens een rit kan u afleiden van
het verkeer. U kunt de controle over de
auto verliezen. Er bestaat een kans op
ongevallen. Gebruik de systemen of
apparatuur alleen als de verkeerssituatie dit toelaat. Stop indien nodig en
bedien de systemen of apparatuur terwijl de auto stilstaat.

Binnenkomende oproep
Als het nummer van de beller is opgeslagen in het telefoonboek en is overgezet door het netwerk, wordt de naam
van het contact weergegeven. Anders
wordt alleen het telefoonnummer weergegeven.
Aannemen van een oproep
Inkomende oproepen kunnen op verschillende manieren worden aangenomen.
 Via Toyota Supra Command:
“Accept” (accepteren)


Druk op de toets op het
stuurwiel.

 Via de keuzelijst in het instrumentenpaneel: Selecteer met het kartelwieltje op het stuurwiel: “Accept”
(accepteren)
Weigeren van een oproep
 Via Toyota Supra Command:
“Reject” (weigeren)
 Via de keuzelijst in het instrumentenpaneel: Selecteer met het kartelwieltje op het stuurwiel: “Reject”
(weigeren)
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Beëindigen van een oproep

Opslaan als een contact of toevoegen
aan een contact

 Via Toyota Supra Command:
“End call” (oproep beëindigen)

1 Markeer een telefoonnummer.



2

Druk op de toets op het
stuurwiel.
Laatste oproepen

Schermen
1 “Communication” (communicatie)
2 “Recent calls” (recente oproepen)
3 De laatste 20 oproepen worden
weergegeven.
Filteren van de lijst met oproepen
1 “Calls:” (oproepen:)
2 Selecteer de gewenste instelling.
Bellen van een nummer uit de lijst
Selecteer uit de lijst. De oproep wordt
gedaan vanaf de mobiele telefoon waar
de entry vandaan kwam.
Met gebruik van opties: start de oproep
met de tweede mobiele telefoon.
Beëindigen: “End call” (oproep beëindigen)

Druk op de toets.

3 “Save as new contact” (als nieuw
contact opslaan) of “Add to contact”
(aan contact toevoegen)
Actieve oproepen
Regelen van het volume
Draai tijdens een oproep aan de volumeknop op de radio totdat het
gewenste volume is bereikt. De instelling wordt opgeslagen voor het op dat
moment gebruikte bestuurdersprofiel.
Automatische volumecompensatie
1 “My Vehicle” (mijn auto)
2 “System settings” (systeeminstellingen)
3 “Sound” (geluid)
4 “Volume settings” (volume-instellingen)
5 “Microphone” (microfoon) of “Loudspeakers” (luidsprekers)
6 Afstellen: draai de controller.
7 Opslaan: druk op de controller.
Bellen van een nummer
1 “Communication” (communicatie)
2 “Dial number” (bel nummer)
3 Voer de nummers in.
4
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Selecteer het symbool.
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De meest recente uitgaande, gemiste
en binnengekomen oproepen worden
overgezet naar de auto. Afhankelijk van
de uitrusting vindt het overzetten plaats
vanaf de hoofd- en de extra telefoon.
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De oproep wordt gedaan met de mobiele
telefoon waaraan de telefoonfunctie is toegewezen.

1

2 Voer de DTMF-code in.

Tot stand brengen van de verbinding
met de extra telefoon:
1

In de wacht zetten, hervatten
Een actieve oproep kan in de wacht
worden gezet en later worden hervat.
“Hold/Resume” (in de wacht zetten/hervatten)

De oproep wordt in de wacht gezet.



Oproepen met een aantal deelnemers

Druk op de toets.

2 “Call via” (bel via)



“Digit input” (cijfer invoeren)

“Hold/Resume” (in de wacht zetten/hervatten)

De oproep wordt voortgezet.

Algemeen
Het is mogelijk om tussen oproepen te
schakelen of om twee oproepen samen
te voegen om een conferencecall op te
zetten. De functies moeten worden
ondersteund door de provider van de
mobiele telefoon en van de dienst.
Aannemen van een oproep tijdens
een andere oproep
Als er tijdens de huidige oproep een
tweede oproep is, hoort u een signaal
“gesprek wacht”, indien van toepassing.

Dempen van het geluid van de microfoon
Het geluid van de microfoon kan worden gedempt tijdens de actieve oproep.
“Microphone” (microfoon)

“Accept” (accepteren)

De oproep wordt geaccepteerd en de
bestaande oproep blijft actief.
Plaatsen van een tweede oproep

Een microfoon waarvan het geluid is
gedempt, wordt automatisch geactiveerd:

Tijdens een oproep kan een andere
oproep worden geplaatst.

 Wanneer een nieuwe oproep wordt
gedaan.

2 Selecteer een nieuw nummer dat
gebeld moet worden.

 Wanneer tussen twee gesprekspartners wordt gewisseld.

De oproep wordt gedaan en de eerste
oproep blijft actief.

DTMF overlap dialling
DTMF overlap dialling wordt gebruikt
voor toegang tot netwerkdiensten of
voor het bedienen van apparaten, bijvoorbeeld om op afstand toegang te
krijgen tot een antwoordapparaat. Hiervoor is de DTMF-code nodig.
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1

“Contacts” (contacten)

Schakelen tussen twee oproepen
Het is mogelijk om tussen twee oproepen te schakelen.
1 Breng twee oproepen tot stand.
2 “Resume” (hervatten)
De telefoon schakelt over op de lopende
oproep.
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Opzetten van een conferencecall
Twee oproepen kunnen worden
samengevoegd om een telefoonconferentie op te zetten. De oproepen moeten met dezelfde mobiele telefoon tot
stand worden gebracht.
1 Breng twee oproepen tot stand.
“Place conference call” (conferencecall plaatsen)

Van het handsfree-systeem naar de
mobiele telefoon
Telefoongesprekken via het handsfreesysteem kunnen, afhankelijk van de
mobiele telefoon, ook worden voortgezet via de mobiele telefoon.
Volg de aanwijzingen op het display
van de mobiele telefoon. Zie ook de
handleiding van de mobiele telefoon.
Contacten

Handsfree-systeem
Algemeen
Oproepen die via het handsfree-systeem zijn aangenomen, kunnen worden
voortgezet via de mobiele telefoon en
andersom.
Van de mobiele telefoon naar het
handsfree-systeem
Oproepen die zijn gestart buiten het
Bluetooth-bereik van de auto kunnen
worden voortgezet via het handsfree-systeem in de stand-bystatus of
met het contact AAN. Dit werkt alleen
als de afstandsbediening zich in de
auto bevindt.
Afhankelijk van de mobiele telefoon
wordt er automatisch overgeschakeld
op de handsfree-modus.
Volg de aanwijzingen op het display
van de mobiele telefoon als het overschakelen niet automatisch plaatsvindt. Zie ook de handleiding van de
mobiele telefoon.

Algemeen
Contacten kunnen worden aangemaakt
en bewerkt. Daarnaast kunnen contacten worden overgezet vanaf de mobiele
telefoon en worden weergegeven. De
foto's van contacten kunnen worden
weergegeven als de mobiele telefoon
deze functie ondersteunt.
Weergeven van alle contacten
1 “Communication” (communicatie)
2 “Contacts” (contacten)
De contacten worden in alfabetische volgorde weergegeven.
De zoekfunctie voor contacten en snel zoeken zijn beschikbaar, afhankelijk van het
aantal contacten.

Zoeken van contacten
Als er meer dan 30 contacten zijn, is de
zoekfunctie voor contacten beschikbaar.
1

“Search” (zoeken)

2 Voer letters in.
De zoekresultaten worden rechts weergegeven.
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3 Kantel de controller naar rechts.
4 Selecteer het contact om het weer
te geven.
Snel zoeken in lijsten
Als er meer dan 30 contacten zijn, is de
snelzoekfunctie beschikbaar. Letters
waarvoor een entry beschikbaar is,
worden in alfabetische volgorde weergegeven aan de linker rand van het
regeldisplay.
1 Draai de controller snel naar links of
rechts.
Alle letters waarvoor een contact beschikbaar is, worden aan de linkerzijde weergegeven.

2 Selecteer de eerste letter van het
gewenste contact.
De eerste entry van de geselecteerde letter
wordt weergegeven.

Opslaan van een thuiscontact
Het thuiscontact kan worden opgeslagen. Dit is het eerste item in uw lijst met
contacten.
1 “Home contact (empty)”
(thuiscontact (leeg))
2 Vul de vereiste velden in.
3 “Save contact in the vehicle”
(contact in de auto opslaan)
Opslaan van een contact in de auto
1

Druk op de toets.

2 “Save contact in the vehicle”
(contact in de auto opslaan)
Een kopie van het contact van de mobiele
telefoon wordt opgeslagen in de auto.

Extra functies
Afhankelijk van de uitrusting zijn de volgende functies beschikbaar voor het
geselecteerde contact:


Routebegeleiding starten.



Contact bellen.



Nieuwe e-mail.

Wissen van een contact
Een in de auto opgeslagen contact kan
worden gewist. Het is niet mogelijk om
contacten die zijn overgezet vanaf de
mobiele telefoon te wissen.
1 Markeer het gewenste contact.
2

Druk op de toets.

3 “Delete contact” (contact wissen)
Wissen van alle contacten in de auto
Alle in de auto opgeslagen contacten
kunnen worden gewist. De contacten
die zijn overgezet vanaf de mobiele
telefoon worden niet gewist.
1

Druk op de toets.

2 “Delete all contacts in the vehicle”
(alle contacten in de auto wissen)
3 OK
Nieuw contact
Indien van toepassing, “Clear fields”
(velden wissen)
1

Druk op de toets.

2 “New contact” (nieuw contact)
3 Vul de vereiste velden in.
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4 “Save contact in the vehicle”
(contact in de auto opslaan)
Selecteren van bronnen
Het is mogelijk om te selecteren of de
contacten zijn overgezet vanaf de
mobiele telefoon en, zo ja, vanaf welke
mobiele telefoon.

4 Corrigeer entries indien nodig.
5 Start route guidance (start routebegeleiding)
Het adres kan worden opgenomen in
de routebegeleiding.

Druk op de toets.

2 “Select sources for contacts” (bronnen selecteren voor contacten)
3 Selecteer de gewenste mobiele
telefoon.
Sorteren van contacten
De namen van contacten kunnen in een
andere volgorde worden weergegeven. Afhankelijk van hoe de contacten
op de mobiele telefoon zijn opgeslagen
kan de volgorde waarin de contacten
worden weergegeven verschillen van
de geselecteerde volgorde.
1

3 “Check address” (adres controleren) of “Search for address online”
(adres online zoeken)

Druk op de toets.

2 “Sort contacts” (contacten sorteren)
3 “Surname” (achternaam) of
“First name” (voornaam)
Controleren van een adres als
bestemming
Als de auto is uitgerust met een navigatiesysteem, kan een contact worden
overgenomen als een bestemming.
1 Selecteer het gewenste contact.
2 Selecteer een adres.

Wijzigen van contacten
Als een contact dat is overgezet vanaf
de mobiele telefoon wordt gewijzigd,
wordt tijdens het opslaan een kopie van
de entry aangemaakt in de auto.
Contactentries met identieke namen
worden samengevoegd tot één contact.
1 Selecteer het gewenste contact.
2 “Edit contact” (contact bewerken)
3 Wijzig de gewenste entry of voeg
entries toe.
4 “Save contact in the vehicle” (contact in de auto opslaan)
Weergeven van foto's van contacten
Voor contacten opgeslagen foto's worden opgeslagen in de auto als de
mobiele telefoon wordt verbonden met
de auto.
1 “My Vehicle” (mijn auto)
2 “System settings” (systeeminstellingen)
3 “Mobile devices” (mobiele apparaten)
4 “Settings” (instellingen)
5 “Contact pictures” (foto's contacten)
6 Druk op de controller.
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Spraakbediening
Een verbonden smartphone kan worden bediend met behulp van spraakcommando's.

terecht bij een servicepartner van de
fabrikant of een andere gekwalificeerde
servicepartner of gespecialiseerde
werkplaats.

Activeer hiervoor spraakbediening op
de smartphone.

Sms-berichten
Weergeven van alle sms-berichten

Toets op
het stuurwiel

Functie

Houd de toets ten minste 3
seconden ingedrukt. Spraakbediening op de smartphone wordt
geactiveerd.

Als de activering is geslaagd, verschijnt
er een symbool of een bevestiging op
het regeldisplay.

Extra functies

1 “Communication” (communicatie)
2 “Messaging” (berichten)
Zie blz. 72 voor informatie over berichten.
Status
Een symbool geeft de status weer van
het sms-bericht.
Symbool

Betekenis
Gelezen sms-bericht.

Algemeen
Afhankelijk van de mobiele telefoon
wordt de volgende inhoud overgezet
vanaf de mobiele telefoon naar de auto:

Ongelezen sms-bericht.

Filteren van een berichtenlijst

 Contacten, zie blz. 57.

1

 Sms-berichten, zie blz. 60.

2 “Filter messages” (berichten filteren)

 E-mails, zie blz. 62.
 Kalenderitems, afspraken, zie
blz. 63.
 Taken, zie blz. 64.
 Memo's, zie blz. 65.
Het overzetten van gegevens kan een
aantal minuten duren.
Bepaalde functies moeten mogelijk
worden ingeschakeld door de telefonieprovider of de provider van de dienst.
Voor meer informatie over met de auto
compatibele mobiele apparaten kunt u
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Druk op de toets.

3 Selecteer de gewenste instelling.
Selecteren van bronnen
Het is mogelijk om te selecteren of de
sms-berichten zijn overgezet vanaf de
mobiele telefoon en, zo ja, vanaf welke
mobiele telefoon.
1

Druk op de toets.

2 “Select sources for messages”
(bronnen selecteren voor berichten)
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3 Selecteer de gewenste mobiele
telefoon.
Wissen van een conversatie
Wis een conversatie met een contact
volledig.
1 Markeer het gewenste sms-bericht.
Druk op de toets.

3 “Delete text message thread”
(tekstberichtenreeks wissen)
4 “Yes” (ja)
Weergeven van een sms-bericht
Selecteer de gewenste sms of conversatie. De conversatie met dit contact
wordt weergegeven.
Beantwoorden of doorsturen van een
sms-bericht
1 Selecteer het gewenste
sms-bericht.
2

“Reply” (beantwoorden)

De ontvanger van het sms-bericht wordt
automatisch ingevoerd.

Nieuw sms-bericht
1 “Communication” (communicatie)
2 “Messaging” (berichten)
3

“Compose text message” (tekstbericht samenstellen)

4 “To:” (aan:) Voer het nummer of
contact in. Kantel de controller naar
rechts om het contact indien nodig
uit de lijst met resultaten te selecteren.
5 “From:” (van:) Selecteer indien
nodig de mobiele telefoon waarvandaan het sms-bericht wordt verzonden.
6 “Text:” (tekst:) Tekstherkenning,
zie blz. 66.
7 “Send” (versturen)
Annuleren: “Delete all contents”
(alle inhoud wissen)
Extra functies
De volgende functies zijn beschikbaar
voor een geselecteerd sms-bericht of
een conversatie.


“Call sender” (afzender bellen)

“To:” (aan:) Voer het nummer of contact in.
Kantel de controller naar rechts om het contact indien nodig uit de lijst met resultaten te
selecteren.



“Add to contacts” (aan contacten
toevoegen) of Show sender (afzender tonen)

3 “From:” (van:)



Selecteer indien nodig de mobiele telefoon
waarvandaan het sms-bericht wordt verzonden.

“Forward” (doorsturen),
zie blz. 61.



“Reply” (beantwoorden),
zie blz. 61.

“Forward” (doorsturen)

4 “Text:” (tekst:)
Tekstherkenning, zie blz. 66.



“Delete” (wissen)

5 “Send” (versturen)



Voorlezen van inhoud, zie blz. 67.

 “Use data” (gebruik gegevens),
zie blz. 67.
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3 “Delete email” (e-mail wissen)

E-mail

4 OK
Weergeven van alle e-mails
1 “Communication” (communicatie)
2 “Email” (e-mail)
Selecteren van een account
Het is mogelijk om te selecteren of de
e-mails zijn overgezet vanaf de mobiele
telefoon en, zo ja, vanaf welke mobiele
telefoon en indien nodig vanaf welk
gebruikersaccount.
1

Weergeven van alle ontvangers
Als een e-mail meerdere ontvangers
heeft, kunnen deze worden weergegeven en kunnen hun gegevens worden
gebruikt voor andere functies.
1 Selecteer de gewenste e-mail.
2

Druk op de toets.

3 “Show all recipients” (alle ontvangers tonen)

Druk op de toets.
Nieuwe e-mail

2 “Select account” (account selecteren)

1 “Communication” (communicatie)

3 Selecteer de gewenste accounts.

2 “Email” (e-mail)
3

Status
Een symbool geeft de status weer van
de e-mail.
Symbool

Betekenis

“Compose email”
(e-mail samenstellen)

4 “To:” (aan:)
Voer een e-mailadres of contact in. Kantel
de controller naar rechts om het contact
indien nodig uit de lijst met contacten te
selecteren.

Gelezen e-mail.

5 “From:” (van:)

Ongelezen e-mail.

Selecteer indien nodig een account waarvandaan de e-mail moet worden verzonden.

Filteren van e-mails

6 “Subject:” (onderwerp:)
Tekstherkenning, zie blz. 66.

1

Druk op de toets.

2 “Filter emails” (e-mails filteren)
3 Selecteer de gewenste instelling.
Wissen van een e-mail
1 Selecteer de gewenste e-mail.
2
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Druk op de toets.

7 “Text:” (tekst:)
Tekstherkenning, zie blz. 66.

8 “Send” (versturen)
Annuleren: “Delete all contents” (alle
inhoud wissen)
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Beantwoorden of doorsturen van een
e-mail
1 Selecteer de gewenste e-mail.
2

“Reply” (beantwoorden)

De ontvanger van het e-mailbericht wordt
automatisch ingevoerd.



“Add to contacts” (aan contacten
toevoegen) of Show sender (afzender tonen)



“Mark as unread” (als ongelezen
markeren)



“Forward” (doorsturen)

“Delete email” (e-mail wissen)
Kalender

Weergeven van de kalender
1 “Communication” (communicatie)

Voer een e-mailadres of contact in. Kantel
de controller naar rechts om het contact
indien nodig uit de lijst met contacten te
selecteren.

2 “Calendar” (kalender)

3 “To:” (aan:)

Weergeven van andere dagen op de
kalender:

Voer een e-mailadres of contact in. Kantel
indien nodig de controller naar rechts om het
contact uit de lijst met resultaten te selecteren.

4 “From:” (van:)
Selecteer indien nodig een mobiele telefoon
of gebruikersaccount waarvandaan de
e-mail moet worden verzonden.

5 Indien van toepassing, “Subject:”
(onderwerp:)
Tekstherkenning, zie blz. 66.

6 “Text:” (tekst:)
Tekstherkenning, zie blz. 66.

De datums van de huidige week worden
weergegeven.

 “Show previous week” (vorige week
tonen)
 “Show next week” (volgende week
tonen)
Tonen van een kalendermaand
Selecteer kalenderdag.
Het overzicht van de maand wordt
weergegeven. Kalenderdagen met
afspraken zijn gemarkeerd.

7 “Send” (versturen)
Overschakelen naar de huidige dag
Extra functies
De volgende functies zijn beschikbaar
voor een geselecteerde e-mail.


“Read out” (voorlezen),
zie blz. 67.
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1

Druk op de toets.

2 “Change to today” (naar vandaag
overschakelen)

3
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“Reply to all” (allen beantwoorden)

Alle ontvangers van het e-mailbericht worden automatisch ingevoerd.

“Reply” (beantwoorden),
zie blz. 63.

“Reply” (beantwoorden)
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Taken

Selecteren van bronnen
Het is mogelijk om te selecteren of de
afspraken zijn overgezet vanaf de
mobiele telefoon en, zo ja, vanaf welke
mobiele telefoon.
1

Druk op de toets.

Weergeven van taken
1 “Communication” (communicatie)
2 “Tasks” (taken)
Alle taken worden weergegeven.

2 “Select source” (bron selecteren)
3 Selecteer de gewenste mobiele
telefoon.

Sorteren van taken
1 “Sorted by” (gesorteerd op)
2 Selecteer de gewenste instelling.

Activeren van herinneringen
Activeren van herinneringen

1

Druk op de toets.

2 “Activate reminders” (herinneringen
activeren)
Herinneringen worden weergegeven in de
berichten en in het statusveld, zie de handleiding van de auto.

1

Druk op de toets.

2 “Activate reminders” (herinneringen
activeren)
Herinneringen worden weergegeven in de
berichten en in het statusveld, zie de handleiding van de auto.

Deactiveren van herinneringen
1 Selecteer het gewenste kalenderitem.
2

“Deactivate reminders”
(herinneringen deactiveren)

Updaten van de kalender
Updaten van gegevens, zie blz. 67.
Extra functies
Afhankelijk van de uitrusting zijn de volgende functies beschikbaar voor een
geselecteerde afspraak:


Updaten van taken
Updaten van gegevens, zie blz. 67.
Selecteren van bronnen
Het is mogelijk om te selecteren of de
taken zijn overgezet vanaf de mobiele
telefoon en, zo ja, vanaf welke mobiele
telefoon.
1

Druk op de toets.

2 “Select source” (bron selecteren)
3 Selecteer de gewenste mobiele
telefoon.

Voorlezen van inhoud, zie blz. 67.

 Starten van routebegeleiding.
 “Use details” (details gebruiken),
zie blz. 67.
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De volgende functies zijn beschikbaar
voor een geselecteerde taak:
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Voorlezen van inhoud, zie blz. 67.

 “Use data” (gebruik gegevens),
zie blz. 67.
Memo's

Wissen van alle spraakmemo's
1

Druk op de toets.

2 “Delete all voice memos” (alle
spraakmemo's wissen)
3 OK

3

Weergeven van alle memo's

2 “Memos” (memo's)
Alle spraak- en tekstmemo's worden weergegeven.

Nieuwe spraakmemo
1

“New voice memo” (nieuwe
spraakmemo)

2

“Start recording” (opnemen starten)/”Resume recording” (opnemen
hervatten)

3

“Pause recording” (opnemen
onderbreken)

Exporteren van alle spraakmemo's
Om spraakmemo's via de USB-aansluiting te exporteren moet een compatibel
apparaat worden aangesloten op de
USB-aansluiting.
De export overschrijft spraakmemo's
die al aanwezig zijn op het USB-apparaat.
 Compatibele apparaten: USB-apparaten voor massaopslag, bijvoorbeeld USB-memorysticks of
MP3-spelers met USB-interface.
 Niet-compatibele apparaten:
USB-harddisks, USB-hubs,
USB-geheugenkaartlezers met
meerdere ingangen, Apple
iPod/iPhone.
 Bestandssystemen: actuele
bestandssystemen voor USB-apparaten worden ondersteund.
FAT32-formaat wordt aanbevolen.
1

Druk op de toets.

2 “Export all memos (USB)”
(alle memo's exporteren (USB))

4 “Save” (opslaan)
De spraakmemo wordt weergegeven in de
lijst met spraakmemo's.

Annuleren: “Cancel” (annuleren)
Weergeven van een memo
Selecteer de gewenste memo.
Extra functies
De volgende functies zijn beschikbaar
voor een geselecteerde spraakmemo.


“Email with voice memo” (e-mail
met spraakmemo), zie blz. 62.



“Export (USB)”, zie blz. 65.



“Delete” (wissen)



“Play” (afspelen), zie blz. 67.

Updaten van notities
Updaten van gegevens, zie blz. 67.
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1 “Communication” (communicatie)
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Tekstherkenning/dicteerfunctie
Algemeen
Het aanbod is afhankelijk van de uitrusting en het land.
Principe
Gesproken woorden worden gesignaleerd door spraakherkenning en omgezet naar tekst. De tekst kan worden
gecorrigeerd en naar wens worden
aangevuld. De tekst kan worden
gebruikt als onderwerp of inhoud van
e-mails of sms-berichten. Om deze te
gebruiken worden gegevens via een
versleutelde verbinding naar een provider van een dienst gestuurd en daar
lokaal opgeslagen.
Voorwaarden voor werking
De mobiele telefoon moet de functie
ondersteunen.
De volgende functie is geactiveerd:
“Server speech recognition” (spraakherkenning server)
Opnemen van teksten
1

Selecteer de gewenste taal.

2

Selecteer het symbool om met
opnemen te beginnen.

3

Selecteer het symbool om met
opnemen te stoppen.

4

“Confirm text” (tekst bevestigen)

Supra_Navi_en-gb

5


“Delete last dictation” (laatste dictaat wissen)
“Delete all” (alles wissen)



“Read out full text” (volledige tekst
voorlezen)



“Read out last dictation” (laatste
dictaat voorlezen)

Verbeteren van spraakherkenning
voor namen van contacten
■ Principe

De namen van contacten op een verbonden mobiele telefoon worden overgezet naar het
spraakherkenningssysteem. Hierdoor
wordt de herkenning van namen van
contacten verbeterd als ze worden
omgezet naar tekst. Om deze te gebruiken worden gegevens via een versleutelde verbinding naar een provider van
een dienst gestuurd en daar lokaal
opgeslagen.
■ Inschakelen/uitschakelen van de

functie
Deze functie kan voor elke mobiele
telefoon worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
1 “My Vehicle” (mijn auto)
2 “System settings” (systeeminstellingen)
3 “Mobile devices” (mobiele apparaten)
4 Selecteer het gewenste apparaat.
5 “Upload of contact names for dictation function” (namen van contacten
uploaden voor dicteerfunctie)
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Voorlezen
Sms'jes, e-mails, taken, tekstmemo's
en kalenderitems kunnen worden voorgelezen.
“Play” (afspelen)



“Pause” (pauze)



“Next section” (volgende sectie)/
”Next element” (volgende element)



“Previous section” (vorige sectie)/
”Previous element” (vorige element)

 Kantel de controller naar links om te
voltooien.
Afspelen
Spraakmemo's kunnen worden afgespeeld.


“Play” (afspelen)



“Pause” (pauze)



“Fast forward” (vooruitspoelen)



“Fast reverse” (terugspoelen)
Updaten van gegevens

Memo's, taken en afspraken in de
kalender kunnen worden geüpdatet.
1 “Communication” (communicatie)
2 Selecteer de gewenste instelling:
 “Calendar” (kalender)

Gebruiken van gegevens
Telefoonnummers, e-mailadressen in
de kalender, sms-berichten, enz. kunnen voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Als de auto rijdt:
1 Selecteer het gewenste element,
bijvoorbeeld een sms-bericht.

3

2 “Use data” (gegevens gebruiken)

COMMUNICATIE



3 Alle gegevens die kunnen worden
gebruikt, worden weergegeven.
4 Selecteer het gewenste element,
bijvoorbeeld een telefoonnummer.
5 Kantel de controller naar rechts.
Alle beschikbare opties worden weergegeven.

 “Compose email” (e-mail samenstellen)
 “Compose text message” (tekstbericht samenstellen)
 “Add to contact” (aan contact toevoegen)
 “Save as contact” (als contact
opslaan)
 “Call number” (nummer bellen)
6 Selecteer de gewenste instelling.
De elementen kunnen afzonderlijk worden geselecteerd als de auto stilstaat.
De beschikbare opties worden weergegeven.

 “Tasks” (taken)
 “Memos” (memo's)
3

Druk op de toets.

4 “Update data” (gegevens updaten)

Aanpassen van het menu
Het menu kan worden aangepast, bijvoorbeeld om entries of ongebruikte
functies uit het menu te verwijderen.
1 “Communication” (communicatie)

Supra_Navi_en-gb
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2 Personalise menu (menu personaliseren)
3 Selecteer de gewenste instelling.
4 Kantel de controller naar links.

Draadloos oplaadstation

Als de auto is uitgerust met een
laadindicator, wordt op het regeldisplay
aangegeven of een Qi-compatibele
mobiele telefoon wordt opgeladen.
Veiligheidsaanwijzingen
OPMERKING

Principe
Met het draadloze oplaadstation kunnen de volgende functies draadloos
worden uitgevoerd:
 Opladen van de batterij van een
mobiele telefoon met Qi-mogelijkheid en van andere mobiele apparaten die de Qi-standaard
ondersteunen.
 Verbinden van de mobiele telefoon
met de externe antenne.
Dit garandeert een betere netwerkontvangst
en een consistente weergavekwaliteit,
afhankelijk van het land.

Algemeen
Zorg er bij het plaatsen van de mobiele
telefoon voor dat er zich geen objecten
bevinden tussen de telefoon en het
draadloze oplaadstation.
Tijdens het opladen kunnen het oppervlak van het station en de mobiele telefoon warm worden. Bij hogere
temperaturen wordt de laadstroom door
de mobiele telefoon mogelijk beperkt; in
uitzonderlijke gevallen wordt het laadproces tijdelijk onderbroken. Neem de
relevante informatie in de bedieningsinstructies voor de mobiele telefoon in
acht.

● Het station is geschikt voor mobiele
telefoons tot een bepaalde grootte. Door
overmatige kracht te gebruiken bij het
plaatsen van de mobiele telefoon kan
het station of de mobiele telefoon
beschadigd raken. Er bestaat een kans
op schade. Neem de maximale afmetingen van de mobiele telefoon in acht.
Plaats de mobiele telefoon niet met
kracht in het oplaadstation.

WAARSCHUWING
● Bij het opladen van een Qi-compatibel
apparaat in het draadloze oplaadstation
kunnen tussen het apparaat en het station aanwezige metalen objecten zeer
warm worden. Als smartcards, geheugenkaarten of kaarten met magneetstrips tussen het apparaat en het station
worden geplaatst, kan dit de werking
van de kaart schaden. Er bestaat een
kans op letsel en schade. Zorg er bij het
opladen van mobiele apparaten voor dat
er zich geen objecten bevinden tussen
het apparaat en het station.

Voorwaarden voor werking
 De mobiele telefoon moet de vereiste Qi-standaard ondersteunen en
er compatibel mee zijn.
Als de mobiele telefoon de Qi-standaard niet
ondersteunt, kan hij worden opgeladen met
behulp van een speciale Qi-compatibele
oplaadpad.

 Contact staat AAN of stand-bystatus
is ingeschakeld.
 Houd rekening met de maximale
afmetingen van de mobiele telefoon.
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 Gebruik alleen beschermende hoezen of covers met een maximale
dikte van 2 mm. Anders wordt de
oplaadfunctie mogelijk negatief beïnvloed.
 Oplaadvak; de op te laden mobiele
telefoon bevindt zich in het midden
van het station.

Algemeen
Het draadloze oplaadstation bevindt
zich aan de voorzijde in de middenconsole.
De mobiele telefoon mag niet groter
zijn dan ongeveer 154,5 x 80 x 18 mm.

Waarschuwing “vergeten”
Algemeen
Als de auto is voorzien van de waarschuwingsfunctie “vergeten”, kan een
waarschuwing worden weergegeven
als een mobiele telefoon met Qi-mogelijkheid bij het verlaten van de auto is
achtergelaten in het draadloze oplaadstation.
De waarschuwing “vergeten” wordt
weergegeven op het instrumentenpaneel.
Inschakelen
Via Toyota Supra Command:
1 “My Vehicle” (mijn auto)
2 “System settings” (systeeminstellingen)

Overzicht

3 “Wireless charging tray” (draadloos
oplaadvak)
2
1

1 Led
2 Opberggebied
Plaatsen van de mobiele telefoon
1 Plaats de mobiele telefoon in het
midden van het vak met het display
naar boven gericht.
Verwijderen van de mobiele telefoon
1 Verwijder de mobiele telefoon.
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4 “Forgotten mobile device alert”
(waarschuwing mobiel apparaat
vergeten)

3
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Oplaadvak
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Diensten en toepassingen

Led-displays
Kleur

Betekenis
De mobiele telefoon wordt opgeladen.

Blauw

Afhankelijk van het model en de
auto brandt de blauwe led niet
meer als de geplaatste Qi-compatibele mobiele telefoon volledig opgeladen is.
De mobiele telefoon wordt niet
opgeladen.

Oranje

De mobiele telefoon wordt mogelijk blootgesteld aan uitzonderlijk
hoge temperaturen of er bevinden zich vreemde objecten in het
oplaadstation.
De mobiele telefoon wordt niet
opgeladen.

Rood

Neem contact op met een
erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar
behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Beperkingen van het systeem
Als de mobiele telefoon of het interieur
van de auto aan uitzonderlijk hoge temperaturen wordt blootgesteld, kunnen
de laadfuncties van de mobiele telefoon
beperkt worden en werken de functies
mogelijk niet meer.

Uitrusting
Dit hoofdstuk beschrijft alle standaard,
landspecifieke en optionele uitrusting
die beschikbaar is voor de modelserie.
Daardoor worden mogelijk uitrusting en
functies beschreven die niet in uw auto
aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van de geselecteerde optionele uitrusting of de landenspecificatie. Dit geldt
ook voor functies en systemen met
betrekking tot veiligheid. Houd u bij het
gebruik van de bijbehorende functies
en systemen aan de desbetreffende
wet- en regelgeving.

Algemeen
De functies onderhoud op afstand,
Automatic Emergency Call of Toyota
Supra Connect-diensten zijn nodig om
de hier beschreven diensten en toepassingen te gebruiken.
De inhoud en omvang van de beschikbare diensten kunnen per land verschillend zijn. Daarom worden sommige
diensten en toepassingen die in deze
handleiding worden beschreven, mogelijk niet aangeboden of zijn ze nog niet
beschikbaar in het land waarin de auto
is geregistreerd.
Diensten en applicaties kunnen op de
volgende manieren worden geleverd:
 Bij de leveringsomvang van de auto,
bijvoorbeeld als speciale uitrusting.
 Via de gebruikerssite op internet.
Voor meer informatie over de inhoud en
omvang van Toyota Supra Connect
kunt u terecht op de gebruikerssite of

Supra_Navi_en-gb

Supra_Navi_Europe_OM99X62E.book Page 71 Monday, May 4, 2020 3:15 PM

3-1. COMMUNICATIE

bij een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar
behoren gekwalificeerde en uitgeruste
deskundige.

71

Vereisten
 Geactiveerd Toyota Supra Connectcontract.
 Mobiele ontvangst.

Veiligheidsaanwijzing

 Contact staat AAN of stand-bystatus
is ingeschakeld.

WAARSCHUWING
matiesystemen en communicatieapparatuur tijdens een rit kan u afleiden van
het verkeer. U kunt de controle over de
auto verliezen. Er bestaat een kans op
ongevallen. Gebruik de systemen of
apparatuur alleen als de verkeerssituatie dit toelaat. Stop indien nodig en
bedien de systemen of apparatuur terwijl de auto stilstaat.

Onderhoud op afstand

Accubewaking
Principe
Als de laadstatus van de accu onder
een bepaalt niveau komt, informeert
Toyota u onmiddellijk of, in bepaalde
gevallen, als de auto de volgende keer
wordt gestart.
Algemeen

Principe
Onderhoud op afstand bestaat uit diensten die helpen de auto op de weg te
houden.
Algemeen
Het aanbod is afhankelijk van de uitrusting en het land.
Neem voor meer informatie met betrekking tot de beschikbare diensten contact op met een erkende Toyota-dealer
of hersteller/reparateur of een andere
naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige, of met klantenondersteuning.
Onderhoud op afstand kan uit de volgende diensten bestaan:
 Accubewaking, zie blz. 71.
 Zie voor pechhulp de handleiding
van de auto.
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De accubewaking is in specifieke landen onder de volgende voorwaarden
beschikbaar:
 Er wordt aan bepaalde technische
eisen voldaan.
 Actief Toyota Supra Connect-contract.
 Uitrusting met Automatic Emergency
Call of met Toyota Supra Connectdiensten.
 Om gegevens te ontvangen van de
accubewaking moeten uw contactgegevens worden opgeslagen op de
gebruikerssite.
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● Het bedienen van geïntegreerde infor-
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Updaten van Toyota Supra
Services

 De juiste datum moet zijn ingesteld
op het regeldisplay, zie de handleiding van de auto.

Principe
Toyota Supra Connect Store
Start de handmatige update van alle
diensten die beschikbaar zijn in de
auto.
Updaten van diensten
1 “Connected Serv.” (extra diensten)
2

Druk op de toets.

3 “Update Toyota Supra Services”
(Toyota Supra Services updaten)
Klantenondersteuning
Principe
Neem contact op met klantenondersteuning voor informatie over alle
aspecten van uw auto.

Principe
Diverse diensten kunnen achteraf worden besteld voor auto's die voldoen aan
bepaalde technische eisen.
Algemeen
Het aanbod verschilt per jaar.
Berichten
Algemeen
Berichten van de Concierge Service en
van My Info worden weergegeven.
Informatie over sms-berichten van de
mobiele telefoon, zie blz. 60.

Toyota Supra Connect
Weergeven van berichten
Voorwaarden voor werking
 Toyota Supra Connect-diensten zijn
aangevraagd bij een erkende
Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren
gekwalificeerde en uitgeruste deskundige of zijn aangeschaft via de
gebruikerssite.
 Mobiele-telefoonontvangst moet
gegarandeerd zijn.
 Voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld informatie over de huidige
locatie, moet de auto in staat zijn om
de huidige locatie te bepalen.
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1 “Connected Serv.” (extra diensten)
of “Communication” (communicatie)
2 “Messages” (berichten)
De laatste berichten worden weergegeven.

Status
Een symbool geeft de status van het
bericht weer.
Symbool

Betekenis
Gelezen bericht.
Ongelezen bericht.
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Filteren van de berichtenlijst overeenkomstig de status
1

Druk op de toets.

2 “Filter messages” (berichten filteren)
3 Selecteer de gewenste instelling.

1 “Filter”
2 Selecteer de gewenste instelling.

Wissen van een bericht
1

Algemeen
Berichten van My Info/Service Info kunnen van de gebruikerssite komen of
verstuurd worden door geselecteerde
partners.
Voertuigapps
Principe
Toyota Supra Connect-diensten bieden
u apps en andere functies die u in staat
stellen om informatie, bijvoorbeeld het
weer en nieuws, weer te geven op het
regeldisplay.

Druk op de toets.

2 Wissen van geselecteerd bericht:
“Delete message” (bericht wissen)
Wissen van alle berichten: “Delete all messages” (alle berichten wissen)

Extra functies
Afhankelijk van de uitrusting zijn de volgende functies beschikbaar in een
geselecteerd bericht, van de Concierge
Service of van My Info:


My Info/Service Info

Selecteer een plaats/stad om de
routebegeleiding te starten.

 Selecteer een telefoonnummer om
het te bellen.
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Weergeven van Toyota Supra Connect-apps
1 “Connected Serv.” (extra diensten)
2 Selecteer de gewenste app.
Berichten
 Berichten My Info, zie blz. 72.
Navigatie
Afhankelijk van de uitvoering:
 Importeren van ritten, zie blz. 13.
 Informatie over POI's, zie blz. 8.

3
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Filteren van de berichtenlijst op type
bericht
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Concierge Service

Login
Om persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld e-mails, weer te geven is een
login nodig.
De functie is afhankelijk van het land.
1 “Connected Serv.” (extra diensten)
2

Druk op de toets.

3 “Login”
4 “User:” (gebruiker:)
Voor de gebruikersnaam van Toyota Supra
Connect in.

5 “Password:” (wachtwoord:)
Voor het wachtwoord van Toyota Supra Connect in.

6 OK
Aanpassen van het menu
Het menu kan worden aangepast, bijvoorbeeld om entries of ongebruikte
functies uit het menu te verwijderen.
1 “Connected Serv.” (extra diensten)
2 Personalise menu (menu personaliseren)
3 Selecteer de gewenste instelling.
4 Kantel de controller naar links.
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Principe
De Concierge Service biedt informatie
over hotels, restaurants, enz. en kan
een sms met de benodigde informatie
naar de auto sturen. Adressen kunnen
ook rechtstreeks naar het navigatiesysteem worden verzonden. Voor dit doel
wordt een spraakverbinding tot stand
gebracht met de Concierge Service.
Starten van de Concierge
Service
1 “Connected Serv.” (extra diensten)
2 “Concierge Services”
Er wordt een spraakverbinding tot
stand gebracht met de Concierge Service.
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Onderhoud op afstand
Principe

De beschikbaarheid van andere functies is afhankelijk van de auto.
Algemeen
De auto wordt geregeld via de Toyota
Supra Connect-app, die voor iOS kan
worden verkregen in de Apple App
Store.
Om onderhoud op afstand te kunnen
gebruiken moet het eenmalig worden
geactiveerd op de gebruikerssite of in
de Toyota Supra Connect-app Een
actief Toyota Supra Connect-contract is
vereist.

Voorbereiding Apple CarPlay
Principe
Met CarPlay kunnen bepaalde functies
van een compatibele Apple iPhone
worden bediend via Siri-spraakbediening en met behulp van Toyota Supra
Command.

Algemeen
Afhankelijk van het land is CarPlay
mogelijk niet beschikbaar. Neem voor
meer informatie contact op met een
erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste
deskundige.
CarPlay en de bijbehorende apps worden door de iPhone geleverd. De
omvang en inhoud zijn afhankelijk van
de fabrikant van het apparaat en kunnen per land verschillen.
De volgende beperkingen zijn van toepassing op een iPhone die is verbonden via CarPlay:
 Niet elke op de iPhone geïnstalleerde app kan worden bediend via
CarPlay.
 Telefoneren is alleen mogelijk via
CarPlay.
 De iPhone kan niet worden geregistreerd als extra telefoon.
 De entries in het telefoonboek worden niet overgezet naar de auto.
 Er kan slechts één extra telefoon
worden verbonden met de auto.
 Het gebruik van CarPlay kan leiden
tot hogere mobiele-telefoonkosten.
Deze kosten zijn geen onderdeel
van de optionele uitrusting van de
auto.
Voorwaarden voor werking
De iPhone is verbonden met de auto,
zie de handleiding van de auto.
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Met onderhoud op afstand kunnen
bepaalde functies van de auto op
afstand worden geregeld via de Toyota
Supra Connect-app. De app kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het
vergrendelen en ontgrendelen van de
auto.
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Selecteren van CarPlay
CarPlay kan worden geselecteerd via
de volgende menu's:
 “Apple CarPlay”

In-/uitschakelen van CarPlay
1 “My Vehicle” (mijn auto)
2 “System settings” (systeeminstellingen)

 “Media/Radio”

3 “Mobile devices” (mobiele apparaten)

“Now playing in Apple CarPlay” (speelt nu in
Apple CarPlay)

4 Selecteer de iPhone met
CarPlay-functie.

De iPhone muziek-app wordt geopend.

5 “Toyota Supra Command”

Het CarPlay-menu wordt weergegeven.

 “Navigation” (navigatie)
“Maps in Apple CarPlay” (kaarten in Apple
CarPlay)

Selecteer de entry om CarPlay uit te schakelen. De iPhone blijft verbonden als een
smartphone.

De iPhone navigatie-app wordt geopend.

Apple CarPlay

 “Communication” (communicatie)

Selecteer de entry om CarPlay in te schakelen.

“Phone in Apple CarPlay” (telefoon in Apple
CarPlay)

CarPlay-navigatie

De iPhone telefoon-app wordt geopend.

Bedienen van CarPlay
CarPlay kan worden bediend met
behulp van Toyota Supra Command en
spraakcommando's.
Met behulp van spraak:
1

De bestemming van de actieve
CarPlay-navigatie kan worden overgebracht naar de navigatie. Routebegeleiding wordt overgenomen door de
navigatie en de CarPlay-navigatie
wordt gesloten.
Weer overbrengen naar CarPlay is niet
mogelijk.

Druk op de toets op het
stuurwiel totdat Siri-spraakbediening wordt geactiveerd op de
iPhone.

2 Zeg de commando's die worden
herkend door de iPhone.
1

Druk op de toets op het
stuurwiel totdat Siri-spraakbediening wordt geactiveerd op de
iPhone.

2 Zeg de commando's die worden
herkend door de iPhone.
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Toyota Supra Connect-apps
Principe
De Toyota Supra Connect-apps bieden
op mobiliteit gebaseerde diensten en
toepassingen.
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Algemeen
U kunt informatie vinden over het installeren van de Toyota Supra Connectapps en de inhoud, en informatie over
de gebruikerssite.

Om alle functies van de Toyota Supra
Connect-apps te kunnen gebruiken
moet u zich bij het opstarten ervan
registreren. U hoeft dit maar eenmaal te
doen. Tijdens het registratieproces
wordt een persoonlijk Toyota Supra
Connect-account voor u aangemaakt.
Als u al een Toyota Supra Connectaccount hebt, kunt u de logingegevens
ervan gebruiken in de Toyota Supra
Connect-apps.
Sommige functies maken communicatie met de auto mogelijk zonder dat u in
of bij de auto hoeft te zijn. Deze functies
kunnen worden uitgevoerd via de
Toyota Supra Connect-apps of de
Toyota Supra Connect-gebruikerssite.
De auto moet gekoppeld zijn aan het
Toyota Supra Connect-account om de
functies te gebruiken. U hoeft dit maar
eenmaal te doen. U kunt de auto koppelen via de gebruikerssite of via de
app. Bevestiging in de auto via Toyota
Supra Command is ook vereist.
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COMMUNICATIE

De Toyota Supra Connect-apps moeten
worden geïnstalleerd op de smartphone
die u wilt gebruiken. Het installatieproces is afhankelijk van uw smartphone.
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Mijden van een routesectie ...................17
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N
Navigatie, split screen ...........................25
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Oproepen van de kaart, navigatie.........13
Opslaan van bestemming als
contact ..................................................15
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Radio ....................................................... 38
Radio Data Systeem RDS...................... 38
Radio, bediening .................................... 34
Radio, dempen van geluid .................... 34
Radio, geluidsinstellingen .................... 36
Radio, instellen volume......................... 34
Radio, zie Wijzigen van de
entertainmentbron............................... 34
Radiozenders AM/FM............................. 38
RDS Radio Data Systeem...................... 38
Real Time Traffic Information RTTI ...... 27
Rit, routebegeleiding met
tussenstops ......................................... 11
Ritten, importeren .................................. 13
Route, wijzigen....................................... 15
Routebegeleiding................................... 14
Routebegeleiding met tussenstops,
zie Rit.................................................... 11
Routebegeleidingsinformatie, route .... 20
Routecriteria, route................................ 15
Routemagneet, zie Wijzigen van
de route ................................................ 18
RTTI Real Time Traffic Information ...... 27
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