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Beknopte 
handleiding

• Basishandelingen systeem
• Beknopte informatie m.b.t. tot de routebegeleiding

Basisfuncties
• Informatie die moet worden gelezen voordat u het systeem gaat gebruiken
• Oorspronkelijke instellingen instellen voordat u het systeem gaat ge-

bruiken
• Het Bluetooth®-apparaat aansluiten

Navigatiesysteem
• Bedienen van het kaartscherm
• Zoeken op de kaart
• Activeren van de routebegeleiding

Audio-/informatie-
systeem

• Luisteren naar de radio
• Muziek luisteren en video's bekijken

Spraakcommando-
systeem • Bedienen van het spraakcommandosysteem

Peripheral 
Monitoring-systeem • Controleren van de situatie achter de auto

Telefoon • Bedienen van de telefoon
(Handsfree-systeem voor mobiele telefoons)

Toyota online • Gebruik Toyota Online

Index • Alfabetisch zoeken
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In deze handleiding wordt de werking 
van het systeem uitgelegd. Lees deze 
handleiding zorgvuldig door, zodat u de 
mogelijkheden op de juiste wijze kunt 
benutten. Bewaar deze handleiding 
altijd in uw auto.

De afbeeldingen in dit document wijken 
mogelijk af van de daadwerkelijke 
afbeeldingen op het systeem, afhanke-
lijk van het bestaan van de functies 
en/of een contract en de beschikbaar-
heid van kaartgegevens op het moment 
van productie van dit document.

De schermen in deze handleiding ver-
schillen mogelijk ook als de thema-
instellingen voor het scherm zijn gewij-
zigd. (Thema-instellingen: Blz. 56)

In sommige situaties kan het bij wisse-
len tussen schermen langer duren dan 
normaal voordat het scherm verandert, 
kan het scherm kortstondig leeg zijn of 
kan ruis worden weergegeven.

De inhoud van deze handleiding ver-
schilt in sommige gevallen mogelijk van 
het systeem, bijvoorbeeld wanneer de 
systeemsoftware is bijgewerkt.

De bedrijfsnamen en productnamen die 
in deze handleiding worden vermeld 
zijn handelsmerken en geregistreerde 
handelsmerken van hun respectieve-
lijke bedrijven.

Het navigatiesysteem is één van de 
technologisch meest geavanceerde 
accessoires die ooit voor de auto ont-
wikkeld zijn. Het systeem ontvangt 
satellietsignalen van het Global Positio-
ning System (GPS) van het ministerie 
van Defensie van de Verenigde Staten 
van Amerika. Met behulp van deze sig-
nalen en sensoren in de auto kan het 
systeem de positie van uw auto bereke-
nen en u helpen bij het vinden van uw 
bestemming.

Het navigatiesysteem is ontworpen om 
een efficiënte route te bepalen van uw 
vertrekpunt naar uw bestemming. 
Daarnaast is het systeem ontworpen 
om u op een efficiënte manier naar een 
voor u onbekende bestemming te bren-
gen. De elektronische landkaarten zijn 
afkomstig van Harman International op 
basis van kaarten van HERE. De bere-
kende routes zijn niet altijd de kortste 
routes of routes zonder verkeersop-
stoppingen. Met uw persoonlijke kennis 
van de situatie ter plaatse of door een 
stuk van de berekende route “af te snij-
den” kunt u soms sneller uw bestem-
ming bereiken.

Het navigatiesysteem beschikt over 
categorieën POI's (nuttige adressen), 
zoals hotels en restaurants, met behulp 
waarvan u snel en gemakkelijk uw 
bestemming kunt selecteren. Als uw 
bestemming niet in de database is 
opgenomen, kunt u de straatnaam of 
een belangrijk kruispunt in de nabijheid 
van uw bestemming selecteren, waar 
het systeem u naartoe kan leiden.

Inleiding

Handleiding voor het 
navigatie- en 
multimediasysteem

Navigatiesysteem
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Het systeem geeft zowel visuele aan-
wijzingen met behulp van een op het 
display getoonde kaart als gesproken 
aanwijzingen. De gesproken aanwijzin-
gen geven bij het naderen van een ver-
keersknooppunt de nog af te leggen 
afstand en de richting die u moet vol-
gen aan. Dankzij deze gesproken aan-
wijzingen kunt u uw volle aandacht bij 
het verkeer houden en hebt u genoeg 
tijd om van richting te veranderen, van 
rijbaan te wisselen of snelheid te min-
deren.

Houd er rekening mee dat alle actuele 
navigatiesystemen hun beperkingen 
hebben en niet onder alle omstandighe-
den feilloos zullen functioneren. De 
nauwkeurigheid waarmee de actuele 
locatie van de auto wordt weergege-
ven, is afhankelijk van de conditie van 
de satellieten, de ligging van de wegen, 
de conditie van de auto en andere 
omstandigheden. Zie voor meer infor-
matie over de beperkingen van het sys-
teem bladzijde 109.

TOYOTA MOTOR CORPORATION
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Houd u aan de volgende instructies om 
dit systeem zo veilig mogelijk te gebrui-
ken.

Gebruik de functies van dit systeem 
zodanig dat ze geen afleiding vormen 
en een veilige rit niet beletten. De vei-
ligheid tijdens het rijden moet altijd als 
eerste prioriteit gezien worden. Neem 
tijdens het rijden altijd de verkeersre-
gels in acht.

Voordat u het systeem gaat gebruiken, 
moet u eerst de werking en mogelijkhe-
den goed leren kennen. Lees eerst de 
volledige handleiding door om er zeker 
van te zijn dat u het systeem begrijpt. 
Laat anderen geen gebruikmaken van 
het systeem tot ze de aanwijzingen in 

Over deze handleiding

Geeft uitleg over de symbolen die 
in deze handleiding worden 
gebruikt

Symbolen in deze handleiding

Symbolen Betekenis

WAARSCHUWING:

Geeft uitleg over iets dat 
kan resulteren in ernstig let-
sel wanneer de voorzorgs-
maatregelen niet in acht 
worden genomen.

OPMERKING:

Geeft uitleg over iets dat 
kan resulteren in schade of 
storingen aan de auto of de 
uitrusting wanneer de voor-
zorgsmaatregelen niet in 
acht worden genomen.

Geeft bedienings- of wer-
kingsprocedures aan. Volg 
de stappen in de aange-
geven volgorde.

Symbolen in afbeeldingen

Symbolen Betekenis

Geeft de handeling aan 
voor het bedienen van 
schakelaars en dergelijke 
(drukken, draaien, enz.).

Symbolen Betekenis

Geeft het onderdeel of de 
positie aan waarover uitleg 
wordt gegeven.

Veiligheidsinstructie 
(uitvoeringen zonder 
navigatiefunctie)
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deze handleiding gelezen en begrepen 
hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn som-
mige mogelijkheden niet beschikbaar 
als de auto rijdt. De schermtoetsen die 
niet beschikbaar zijn, worden gedimd 
weergegeven.

Houd u aan de volgende instructies om 
dit systeem zo veilig mogelijk te gebrui-
ken.

Het systeem is bedoeld om u te assis-
teren bij het bereiken van uw bestem-
ming en zal dit, mits goed gebruikt, ook 
doen. U bent als bestuurder verant-
woordelijk voor het veilig functioneren 
van uw auto en voor de veiligheid van 
uw passagiers.

Gebruik de functies van dit systeem 
zodanig dat ze geen afleiding vormen 
en een veilige rit niet beletten. De vei-
ligheid tijdens het rijden moet altijd als 
eerste prioriteit gezien worden. Neem 
tijdens het rijden altijd de verkeersre-
gels in acht.

Voordat u het systeem gaat gebruiken, 
moet u eerst de werking en mogelijkhe-
den goed leren kennen. Lees eerst de 
volledige handleiding door om er zeker 
van te zijn dat u het systeem begrijpt. 
Laat anderen geen gebruikmaken van 

het systeem tot ze de aanwijzingen in 
deze handleiding gelezen en begrepen 
hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn som-
mige mogelijkheden niet beschikbaar 
als de auto rijdt. De schermtoetsen die 
niet beschikbaar zijn, worden gedimd 
weergegeven.

Luister tijdens het rijden zo veel moge-
lijk naar de stembegeleiding en werp 
alleen een blik op het scherm als de 
wegsituatie dit toelaat. Vertrouw echter 
nooit volledig op de informatie van de 
stembegeleiding. Gebruik deze alleen 
als referentie. Het is mogelijk dat u 
onjuiste, verlate of geen stembegelei-
ding hoort als het systeem de actuele 
positie niet kan vaststellen.

De gegevens in het systeem zijn soms 
niet volledig. De wegsituatie, inclusief 
beperkingen (niet links afslaan, straten 
afgesloten, enz.) wijzigt regelmatig. Kijk 
daarom, voordat u een instructie van 
het systeem gaat opvolgen, of deze 
handeling veilig en legitiem kan worden 
uitgevoerd.

Het systeem kan u niet waarschuwen 
voor zaken als de veiligheid van een 
gebied, de toestand van het wegdek en 

WAARSCHUWING

● Wees extra voorzichtig wanneer u het 
systeem tijdens het rijden bedient. 
Onvoldoende aandacht voor de weg, 
het verkeer of de weersomstandigheden 
kan leiden tot een ongeval.

Veiligheidsinstructie 
(uitvoeringen met 
navigatiefunctie)

WAARSCHUWING

● Wees extra voorzichtig wanneer u het 
systeem tijdens het rijden bedient. 
Onvoldoende aandacht voor de weg, 
het verkeer of de weersomstandigheden 
kan leiden tot een ongeval.

● Houd u tijdens het rijden aan de ver-
keersregels en let op de toestand van 
de weg. Als een verkeerssituatie recen-
telijk gewijzigd is, kan het routebegelei-
dingssysteem u van verkeerde informa-
tie voorzien, zoals het advies om een 
eenrichtingsweg in te rijden.
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de beschikbaarheid van hulpdiensten. 
Als u niet overtuigd bent van de veilig-
heid van een bepaald gebied, rijd dit 
gebied dan niet in.

Het systeem ondersteunt de bestuur-
der, maar vervangt nooit diens per-
soonlijke beoordeling.

Gebruik dit systeem alleen waar dit 
wettelijk toegestaan is. In sommige 
gebieden is het gebruik van beeld- en 
navigatieschermen naast de bestuurder 
verboden.
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1-1. Basisfuncties

1-1.Basisfuncties

 Uitvoering met 7 inch display

Overzicht toetsen

Functies van alle onderdelen
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1-1. Basisfuncties
Beknopte handleiding

 Uitvoering met 8 inch display

Raak het scherm aan met uw vinger om de geselecteerde functie te bedienen. 
(Blz. 25)

Druk op deze toets om een radiozender te zoeken of om een gewenst nummer 
of bestand te beluisteren. (Blz. 120, 125, 127, 131)

Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het Bluetooth® handsfree-systeem. 
(Blz. 164)

• Wanneer een Apple CarPlay-verbinding tot stand is gebracht, kunt u hierop drukken om het 
applicatiescherm van de telefoon weer te geven.

Druk op deze toets om het scherm “Instellingen” weer te geven. (Blz. 18)

Draai deze knop om naar een andere radiozender te gaan of om naar het vol-
gende of vorige nummer/bestand te gaan. (Blz. 120, 125, 127, 131)

Druk op deze knop om het audio-/videosysteem in of uit te schakelen. Draai aan 
de knop om het volume te regelen. Houd de knop ingedrukt om het systeem 
opnieuw in te schakelen. (Blz. 24, 115)

Druk op deze toets om het kaartscherm weer te geven.*1 (Blz. 64)
Wanneer een Apple CarPlay-/Android Auto-verbinding tot stand is gebracht, 
kunt u hierop drukken om het applicatiescherm voor de kaart weer te geven.

A

B

C

D

E

F

G
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1-1. Basisfuncties

Druk op deze toets om het audio-/informatiesysteem in te schakelen. 
(Blz. 114, 115)

Druk op deze toets om het scherm “Menu” weer te geven. (Blz. 15)

Druk op deze toets om het beginscherm weer te geven. (Blz. 27)
*1: Alleen uitvoeringen met navigatiefunctie
*2: Alleen uitvoeringen zonder navigatiefunctie

● Deze afbeelding is voor auto's met linkse besturing. De positie en vorm van toetsen kunnen 
iets afwijken bij auto's met rechtse besturing.

H

I

J
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1-1. Basisfuncties
Beknopte handleiding

Druk op de toets MENU om het scherm “Menu” weer te geven.

Geeft de klok weer. Hiermee kunt u het instellingsscherm voor de klok weerge-
ven. (Blz. 57)

Hiermee kunt u het kaartscherm weergeven.*1 (Blz. 64)

Hiermee kunt u het audiobedieningsscherm weergeven. (Blz. 114)

Hiermee kunt u het scherm voor handsfree-bediening weergeven. (Blz. 164)
• Wanneer een Apple CarPlay-verbinding tot stand is gebracht, kunt u hiermee het applicatie-

scherm van de telefoon weergeven.

Hiermee kunt u het scherm voor applicaties weergeven.*1, 2, 3 (Blz. 194)

Wanneer een Apple CarPlay-verbinding tot stand is gebracht, kunt u hiermee 

het beginscherm van Apple CarPlay weergeven.*3 (Blz. 49)

Wanneer een Android Auto-verbinding tot stand is gebracht, kunt u hiermee het 

beginscherm van Android Auto weergeven.*3 (Blz. 50)

Hiermee kunt u het brandstofverbruikscherm of de energiemonitor weergeven.*4

Hiermee kunt u het scherm “Instellingen” weergeven. (Blz. 18)

Hiermee kunt u het contrast en de helderheid van de schermen instellen, enz. 
(Blz. 31)

*1: Alleen uitvoeringen met navigatiefunctie
*2: Wanneer een Apple CarPlay-/Android Auto-verbinding tot stand is gebracht, is deze functie 

niet beschikbaar.
*3: Deze functie is in sommige landen/gebieden niet beschikbaar.
*4: Raadpleeg de handleiding van de auto.

Scherm “Menu”

Bediening menuscherm

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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1-1. Basisfuncties

Weergave van het ontvangstniveau 
van de aangesloten telefoon 
(Blz. 16)

Weergave van de actuele ladings-
toestand van de batterij (Blz. 17)

Weergave van de kwaliteit van de 

Bluetooth®-telefoonverbinding 
(Blz. 17)

Weergave van de kwaliteit van de 

Wi-Fi®-verbinding* (Blz. 16)

Wordt weergegeven bij datacom-

municatie via Miracast® (Blz. 16)
*: Alleen uitvoeringen met navigatiefunctie

● Het aantal statusiconen dat kan worden 
weergegeven, hangt af van het scherm dat 
wordt weergegeven.

De ontvangstkwaliteit komt niet altijd 
overeen met de aangegeven ont-
vangstkwaliteit op uw telefoon. Afhan-
kelijk van het type telefoon wordt de 
kwaliteit van het signaal wel of niet 
weergegeven.

Als de mobiele telefoon zich bevindt 
buiten het ontvangstgebied of op een 
plaats waar geen radiogolven kunnen 

komen, wordt  weergegeven.

“Rm” wordt weergegeven wanneer u 
niet via het netwerk van uw eigen tele-
foonaanbieder belt. Tijdens roaming 
wordt “Rm” links boven het icoon weer-
gegeven.

Afhankelijk van uw Bluetooth®-telefoon 
wordt het ontvangstgebied mogelijk niet 
weergegeven.

 Wanneer een mobiele telefoon is 
aangesloten

 Wanneer Wi-Fi® wordt gebruikt

Statusicoon

Statusiconen worden bovenaan 
op het scherm weergegeven.

Uitleg statusiconen

A

B

C

D

E

Weergave ontvangstkwaliteit

Niveau Indicatoren

Slecht

Uitstekend

Niveau Indicatoren

Geen verbinding

Slecht

Uitstekend
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1-1. Basisfuncties
Beknopte handleiding

 Wanneer Miracast®/MirrorLink™ 
wordt gebruikt

● Wanneer de Wi-Fi®/Miracast®-functie is 
uitgeschakeld, wordt er niets weergege-
ven.

De aangegeven hoeveelheid komt niet 
altijd overeen met de hoeveelheid die 
het Bluetooth®-apparaat aangeeft.

Afhankelijk van het type Bluetooth®-
apparaat dat is aangesloten, wordt 
mogelijk niet aangegeven hoe ver de 
batterij geladen is.

Dit systeem beschikt niet over een 
oplaadfunctie.

In het dashboard is een antenne voor 
de Bluetooth®-verbinding ingebouwd.

In de volgende gevallen kan het zijn dat 
de Bluetooth®-verbinding niet goed is 

en de Bluetooth®-telefoon niet functio-
neert:

De mobiele telefoon wordt afge-
schermd door bepaalde voorwerpen (hij 
ligt bijvoorbeeld achter de stoel, in het 
dashboardkastje of in het opbergvak in 
de middenconsole).

De mobiele telefoon maakt contact met 
of is afgeschermd door metaal.

Leg de Bluetooth®-telefoon op een 
plaats waar de Bluetooth®-verbinding 
goed is.

Niveau Indicatoren

Geen verbinding

Slecht

Uitstekend

Weergave actuele 
ladingstoestand batterij

Actuele 
ladingstoestand

Indicatoren

Leeg

Vol

Weergave kwaliteit Bluetooth®-
verbinding

Indicatoren Status

(Blauw)

Geeft aan dat de kwaliteit 
van de Bluetooth®-verbin-
ding goed is.

(Grijs)

Geeft aan dat de geluids-
kwaliteit tijdens het bellen 
slecht kan zijn.

Geeft aan dat de mobiele 
telefoon niet via Bluetooth® 
is aangesloten.
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1-1. Basisfuncties

Druk op de toets SETUP of druk op de 
toets MENU en selecteer vervolgens 
“Instellingen” om het scherm “Instellin-
gen” weer te geven. U kunt de onder-
werpen instellen die op het scherm 
“Instellingen” worden weergegeven.

Hiermee kunt u de geselecteerde 
taal, de instellingen voor de bedie-
ningsgeluiden, enz. wijzigen. 
(Blz. 56)

Hiermee kunt u Bluetooth®-appara-

ten en Bluetooth®-systeeminstellin-
gen aanpassen. (Blz. 38)

Hiermee kunt u de audio-instellin-
gen aanpassen. (Blz. 137)

Hiermee kunt u het geluid van de 
telefoon, de instellingen van de con-
tacten, enz. aanpassen. (Blz. 180)

Hiermee kunt u de spraakinstellin-
gen aanpassen. (Blz. 59)

Hiermee kunt u de gegevens over 
uw voertuig instellen. (Blz. 60)

Hiermee kunt u de instellingen van 
de kaart, de verkeersinformatie, de 
routevoorkeuren, enz. aanpassen*1 
(Blz. 102, 105, 107)

Hiermee kunt u de Wi-Fi®-verbin-
ding instellen. (Blz. 45)

Hiermee kunt u de Toyota Online-

instellingen aanpassen.*1, 2 
(Blz. 205)

*1: Alleen uitvoeringen met navigatiefunctie
*2: Deze functie is in sommige landen/gebie-

den niet beschikbaar.

Scherm “Instellingen”

 Scherm “Instellingen”

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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1-2. Bediening navigatie
Beknopte handleiding

1-2.Bediening navigatie

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

1 Druk op de toets MAP.

2 De actuele locatie van de auto 
wordt op het kaartscherm weerge-
geven.

De volgende handelingen zijn ook 
mogelijk.

 Wijzigen van de kaartrichting 
(Blz. 70)

 3D-weergave van de kaart 
(Blz. 70)

1 Selecteer het gewenste punt op het 
kaartscherm.

 Beweeg het gewenste punt naar het 
midden van het kaartscherm.

 U kunt met het scherm sleep- of 
swipe-acties uitvoeren.

 Druk op de toets MAP om terug te 
keren naar de actuele locatie.

 Voor meer informatie over het bewe-
gen van het kaartscherm: Blz. 69

■ Inzoomen op de kaart

1 Selecteer  op het kaartscherm.

2 Selecteer + of beweeg uw vingers 
van elkaar weg op het scherm. 
(Blz. 70)

Bedienen van het 
kaartscherm*

Weergeven van de actuele 
locatie van de auto op het 
kaartscherm

Bewegen van het kaartscherm

Inzoomen/uitzoomen op de 
kaart
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1-2. Bediening navigatie

■ Uitzoomen op de kaart

1 Selecteer  op het kaartscherm.

2 Selecteer - of beweeg uw vingers 
naar elkaar toe op het scherm. 
(Blz. 70)

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Zoek een bestemming.

 U kunt op verschillende manieren 
een bestemming zoeken. (Blz. 78)

4 Selecteer “Start”.

 Controleer of het routeoverzicht 
wordt weergegeven. (Blz. 87)

5 Selecteer “Bestemming”.

 U wordt met behulp van stembege-
leiding en het begeleidingsscherm 
naar uw bestemming geleid.

Routebegeleiding*

Instellen van de bestemming
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1-2. Bediening navigatie
Beknopte handleiding

Als u de routebegeleiding niet meer 
nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u de 
rest van de route naar uw bestemming 
kent, kan de routebegeleiding worden 
gestopt.
1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Selecteer “Stop nav.”.

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Selecteer “Favorieten”.

4 Selecteer “Thuis”.

5 Selecteer “Ja”.

6 Zoek uw woonadres.

 U kunt op verschillende manieren 
naar uw woonadres zoeken. 
(Blz. 78)

7 Selecteer “Invoeren”.

 Vastleggen van thuis is voltooid.
• Bewerken van de naam, het adres en de 

route: Blz. 100

Routebegeleiding stoppen Vastleggen van thuis*

Vastleggen van thuis
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1-2. Bediening navigatie

1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Selecteer “Thuis”.

 Een andere dan de geadviseerde 
route selecteren (Blz. 87)

 U wordt met behulp van stembege-
leiding en het begeleidingsscherm 
naar uw bestemming geleid.

Instellen van thuis als 
bestemming
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2

Basisfuncties

Sommige functies kunnen bij auto's die bestemd zijn voor andere markten dan 
Europa niet bediend worden tijdens het rijden.

Basisfuncties

2-1. Basisinformatie
Opstartscherm..........................24
Touchscreen .............................25
Bediening beginscherm............27
Invoeren van letters en cijfers/

scrollen...................................28
Afstellen scherm.......................31
Multi-informatiedisplay en 

systeem koppelen ..................33
2-2. Connectiviteitsinstellingen

Registreren/aansluiten van 
een Bluetooth®-apparaat .......34

Bluetooth®-gegevens 
instellen ..................................38

Verbinding maken met 
internet/Miracast® 
via Wi-Fi® ...............................45

2-3. Apple CarPlay/
Android Auto™

Apple CarPlay/Android Auto .....49
2-4. Overige instellingen

Algemene instellingen ..............56
Spraakinstellingen ....................59
Voertuiginstellingen ..................60
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2-1. Basisinformatie

2-1.Basisinformatie

Na enkele seconden wordt het waar-
schuwingsscherm weergegeven.

Als u ongeveer 5 seconden wacht of 
“Doorgaan” selecteert, wordt er auto-
matisch overgeschakeld van het waar-
schuwingsscherm naar het volgende 
scherm.

Wanneer het systeem erg traag rea-
geert, kunt u het systeem herstarten.
1 Houd de AAN/UIT/volumeknop ten 

minste 3 seconden ingedrukt.

Opstartscherm

Wanneer het contact in stand ACC 
of AAN wordt gezet, wordt het 
opstartscherm weergegeven en 
treedt het systeem in werking.

Waarschuwingsscherm

WAARSCHUWING

● Wanneer de auto stilstaat met draai-
ende motor <het hybridesysteem in wer-
king>, moet uit veiligheidsoverwegingen 
altijd de parkeerrem worden geacti-
veerd.

Systeem herstarten
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2-1. Basisinformatie
Basisfuncties

U kunt het systeem bedienen door het touchscreen direct met uw vinger aan te 
raken.

*1: Bovenstaande handelingen kunnen mogelijk niet op alle schermen worden uitgevoerd.
*2: Uitvoeringen met navigatiefunctie
*3: De kaartapplicatie van Apple CarPlay kan niet worden bediend door twee vingers naar 

elkaar toe dan wel van elkaar af te bewegen.

Touchscreen

Handelingen touchscreen

Bediening Beschrijving Belangrijkste gebruik

 Aanraken

Raak het scherm kort 
aan.

 Selecteren van een 
onderwerp op het 
scherm

 Slepen*1

Raak het scherm aan 
met uw vinger en 
beweeg het scherm naar 
de gewenste positie.

 Scrollen door lijsten
 Bewegen van het 

kaartscherm*2

 Verplaatsen van een 
item in een lijst

 Swipen*1

Beweeg het scherm snel 
door met uw vinger te 
swipen.

 Scrollen op het hoofd-
scherm

 Bewegen van het 
kaartscherm*2

 Twee vingers naar 
elkaar toe bewegen/
twee vingers van 
elkaar af bewegen*2, 3

Schuif uw vingers op het 
scherm naar elkaar toe 
of van elkaar af.

 Wijzigen van de 
schaal van de kaart*2
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2-1. Basisinformatie

● Op grotere hoogten werkt het swipen mogelijk niet goed.

● Als het systeem niet reageert op de aanra-
king van uw vinger, neem uw vinger dan 
van het scherm en probeer het nogmaals.

● Schermtoetsen die gedimd worden weer-
gegeven, kunnen niet worden bediend.

● Het beeld kan donker zijn en de bewe-
gende beelden kunnen vervormd zijn als 
het scherm nog koud is.

● Bij extreem lage temperaturen kan het 
scherm wellicht niet worden weergegeven 
en kunnen gegevens die door de gebruiker 
worden ingevoerd, gewist worden. Ook 
kan het moeilijker zijn dan normaal om de 
schermtoetsen te bedienen.

● Wanneer u naar het scherm kijkt door 
gepolariseerd materiaal zoals een gepola-
riseerde zonnebril, wordt het scherm 
mogelijk donker en moeilijk te zien. Kijk in 
dat geval vanuit een andere hoek naar het 
scherm, en wijzig de scherminstellingen op 
het scherm “Displayinstellingen” of zet uw 
zonnebril af.

● Wanneer  op het scherm wordt weer-

gegeven, selecteert u  om terug te 
keren naar het vorige scherm.

De te bedienen gebieden van de capa-
citieve schermtoetsen maken gebruik 
van capacitieve tastsensoren en wer-
ken in de volgende situaties mogelijk 
niet goed:

 Als het scherm vuil of nat is

 Als een bron van sterke elektromag-
netische golven in de buurt van het 
scherm wordt gebracht

 Als tijdens de bediening handschoe-
nen worden gedragen

 Als het scherm met een vingernagel 
wordt aangeraakt

 Als de toetsen met een stylus wor-
den bediend

 Als de palm van uw hand het te 
bedienen gebied van een andere 
toets raakt tijdens de bediening

 Als een toets kort wordt aangeraakt

 Als het te bedienen deel van een 
capacitieve schermtoets wordt aan-
geraakt of bedekt door een metalen 
object, zoals het volgende, werkt het 
mogelijk niet goed:

• Geïsoleerde magneetkaarten

Touchscreen-bediening

Dit systeem wordt hoofdzakelijk 
bediend met behulp van de toet-
sen op het scherm. (In deze hand-
leiding schermtoetsen genoemd.)

Als een schermtoets wordt aange-
raakt, klinkt er een piepsignaal. 
(Voor het instellen van het piepsig-
naal: Blz. 56)

OPMERKING

● Raak, om beschadiging van het scherm 
te voorkomen, de schermtoetsen licht 
aan met uw vinger.

● Raak het scherm uitsluitend met uw vin-
ger aan.

● Verwijder vingerafdrukken op het 
scherm met een brillendoekje. Gebruik 
geen chemische reinigingsmiddelen om 
het scherm te reinigen aangezien deze 
het touchscreen kunnen beschadigen.

● Gebruik de onderstaande vloeistoffen 
niet om het scherm te reinigen aange-
zien deze ervoor kunnen zorgen dat het 
scherm verkleurt: Organische vloeistof-
fen, zoals wasbenzine, benzine of alco-
hol, en alkalische vloeistoffen.

Capacitieve schermtoetsen
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2-1. Basisinformatie
Basisfuncties

• Metaalfolie, zoals de binnenverpakking 
van een sigarettenpakje

• Metalen portemonnees of tassen
• Muntgeld
• Discs, zoals een CD of DVD

 Als het te bedienen deel van een 
capacitieve schermtoets wordt 
schoongeveegd, wordt de toets 
mogelijk per ongeluk bediend.

 Als de capacitieve schermtoets 
wordt aangeraakt als het contact in 
stand ACC of AAN wordt gezet, 
werkt de toets mogelijk niet goed. 
Zorg er in dat geval voor dat de toets 
niet meer wordt aangeraakt, zet het 
contact UIT en daarna in stand ACC 
of AAN of schakel het systeem 
opnieuw in door de AAN/UIT/volu-
meknop ten minste 3 seconden 
ingedrukt te houden.

● De sensorgevoeligheid van de capacitieve 
schermtoetsen kan worden ingesteld. 
(Blz. 56)

1 Druk op de toets HOME.

2 Controleer of het beginscherm 
wordt weergegeven.

 Als u een scherm selecteert wordt dit 
als volledig scherm weergegeven.

● De op het beginscherm weergegeven 
informatie en de plaats ervan op het 
scherm kunnen worden gewijzigd.

● Het beginscherm kan als verschillende 
typen splitscreen worden weergegeven.

Bediening beginscherm

Op het beginscherm kunnen 
gelijktijdig meerdere schermen 
worden weergegeven, zoals het 
scherm van het audio-/informatie-
systeem, het handsfree-scherm en 
het klokscherm.

Bediening beginscherm
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De op het beginscherm weergegeven 
informatie en de plaats ervan op het 
scherm kunnen worden gewijzigd.
1 Druk op de toets SETUP.

 Selecteer “Algemeen” als het 
scherm voor algemene instellingen 
niet wordt weergegeven.

2 Selecteer “Beginscherm aanpas-
sen”.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de weergegeven 
informatie en de plaats ervan op het 
scherm wijzigen.

Als u zoekt naar een adres, naam, enz. 
of als u gegevens wilt invoeren, kunt u 
de letters en cijfers invoeren via het 
scherm.

Tekstveld. Ingevoerde karakters 
worden weergegeven.

Hiermee wist u één karakter. Inge-
drukt houden om meerdere karak-
ters te wissen.

Hiermee kunt u voorspelde tekst-
fragmenten voor de ingevoerde 
tekst kiezen.* (Blz. 29)

Hiermee kunt u een lijst weergeven 
met voorspelde tekstfragmenten, 
als er meer dan één is.* (Blz. 29)

Hiermee kunt u de gewenste karak-
ters invoeren.

Hiermee kunt u kleine letters en 
hoofdletters invoeren.

Hiermee kunt u karaktertypes wijzi-
gen.

Het beginscherm aanpassen aan 
de persoonlijke voorkeur

A

Invoeren van letters en 
cijfers/scrollen

Invoeren van letters en cijfers

A

B

C

D

E

F

G
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2-1. Basisinformatie
Basisfuncties

Hiermee kunt u het karaktertype en 
de lay-out van het toetsenbord wijzi-
gen.

Hiermee kunt u een spatie invoeren.
*: Deze functies zijn niet in alle talen 

beschikbaar.

● Door  te selecteren als dit wordt 
weergegeven, gaat de cursor naar het vol-
gende tekstveld.

1 Selecteer .

2 Selecteer het gewenste karakter en 
toetsenbord en selecteer OK.

1 Selecteer “Type veranderen”.

2 Selecteer het gewenste karakter.

● Afhankelijk van het weergegeven scherm 
kan het voorkomen dat het karakter voor 
het toetsenbord niet kan worden gewijzigd.

*: Deze functies zijn niet in alle talen 
beschikbaar.

Wanneer u tekst invoert, voorspelt het 
systeem de tekst die de op dat moment 
nog niet bevestigde tekst zou kunnen 
aanvullen. De weergegeven voorspelde 
tekstfragmenten sluiten aan op het 
begin van de tekst.
1 Voer tekst in.

Karaktertype en de lay-out 
toetsenbord wijzigen

H

I

Karaktertype wijzigen

Weergeven van voorspelde 
tekstfragmenten*
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2 Selecteer het gewenste tekstfrag-
ment.

 Om een tekstfragment te selecteren 
dat niet wordt weergegeven, selec-

teert u  en vervolgens het 

gewenste voorspelde tekstfragment.

Mogelijk wordt na het invoeren van 
karakters een scherm met een lijst 
weergegeven. Selecteer, wanneer een 
lijst wordt weergegeven, de juiste 
schermtoets om door de lijst te scrollen.

Selecteer, wanneer een lijst wordt 
weergegeven, de juiste schermtoets 
om door de lijst te scrollen.

Swipe de lijst omhoog/omlaag om 
omhoog/omlaag door de lijst te 
scrollen.

Hiermee wordt de volgende of 
vorige pagina weergegeven.
Geselecteerd houden om door de 
lijst te scrollen.

Geeft de positie van de weergege-
ven vermeldingen in de volledige 
lijst weer. Sleep de balk om 
omhoog/omlaag door de pagina's te 
scrollen.

● Als rechts naast de naam van een onder-

werp  verschijnt, is de volledige naam 

te lang om te worden weergegeven.*1

• Selecteer  om naar het einde van de 
naam te scrollen.

• Selecteer  om naar het begin van de 
naam te gaan.

● Na het invoeren van een deel van het 
adres of de naam verschijnt er al een lijst 
op het scherm.

● De lijst wordt automatisch weergegeven 
wanneer het maximumaantal karakters is 
ingevoerd of overeenkomstige items kun-
nen worden weergegeven op een scherm 
met een lijst.

● Het aantal overeenkomstige items wordt 
aan de rechterzijde van het scherm aange-
geven. Als het aantal overeenkomstige 
items groter is dan 999, verschijnen er 
asterisken op het scherm.*2

Lijstscherm

Scrollen door een lijstscherm

A

B

C
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Basisfuncties

*1: Deze functies zijn niet in alle talen 
beschikbaar.

*2: Indien aanwezig

De beste zoekresultaten worden boven 
in de lijst weergegeven.

1 Selecteer .

2 Voer tekst in.

3 Selecteer “Zoeken”.

 De lijst wordt weergegeven.

1 Druk op de toets MENU.

2 Selecteer “Scherm”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Zoeken in een lijst

Afstellen scherm

Het is mogelijk om het contrast en 
de helderheid van het scherm en 
het beeld dat de camera weergeeft 
aan te passen. U kunt ook het 
scherm uitschakelen en/of de dag- 
of nachtmodus selecteren.

(Zie voor informatie over het aan-
passen van het scherm van het 
audio-/informatiescherm: 
Blz. 117)

Weergeven van het scherm 
voor het afstellen van het 
scherm
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Hiermee kunt u het scherm uitscha-
kelen. Druk op een willekeurige 
toets om het display in te schake-
len.

Hiermee kunt u de dagmodus in-/
uitschakelen. (Blz. 32)

Hiermee kunt u de schermweer-
gave afstellen. (Blz. 32)

Hiermee kunt u de cameraweer-
gave afstellen. (Blz. 32)

● Wanneer u het scherm door een polarise-
rende zonnebril bekijkt, verschijnt er moge-
lijk een regenboogpatroon op het scherm 
als gevolg van de optische eigenschappen 
van het scherm. Als dit hinderlijk is, bedien 
het scherm dan zonder polariserende zon-
nebril.

Afhankelijk van de stand van de licht-
schakelaar staat het scherm in de dag- 
of nachtmodus. Deze optie is beschik-
baar wanneer de koplampen zijn inge-
schakeld.
1 Selecteer “Dagmodus”.

● Als het scherm in de dagmodus wordt 
gezet terwijl de verlichting ingeschakeld is, 
wordt dit in het geheugen opgeslagen, 
zelfs als de motor <het hybridesysteem> is 
uitgeschakeld.

Het is mogelijk om het contrast en de 
helderheid van het scherm aan te pas-
sen aan de omstandigheden.
1 Selecteer “Algemeen” of “Camera”.

2 Selecteer het gewenste item.

  Alleen scherm “Scherm (Alge-
meen)”: selecteer < of > om het 
gewenste scherm te selecteren.

• “Contrast”
 +: Hiermee kunt u het contrast van het 
scherm vergroten.

 -: Hiermee kunt u het contrast van het 
scherm verkleinen.

• “Helderheid”
 +: Hiermee kunt u de helderheid van het 
scherm vergroten.

 -: Hiermee kunt u de helderheid van het 
scherm verkleinen.

Wisselen tussen dag- en 
nachtmodus

Instellen contrast/helderheid

A

B

C

D
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Basisfuncties

Multi-informatiedisplay en 
systeem koppelen

De volgende functies van het sys-
teem worden gekoppeld met het 
multi-informatiedisplay in het 
instrumentenpaneel:

 Telefoon*

 Audio

enz.

Deze functies kunnen worden 
bediend met de bedieningstoetsen 
voor het multi-informatiedisplay 
op het stuurwiel. Zie de handlei-
ding voor meer informatie.
*: Wanneer een Apple CarPlay-verbin-

ding tot stand is gebracht, is deze func-
tie niet beschikbaar.
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2-2.Connectiviteitsinstellingen

■ Registreren vanaf het systeem

1 Schakel de Bluetooth®-verbinding 
van uw mobiele telefoon in.

 Deze functie is niet beschikbaar 
wanneer de Bluetooth®-verbinding 

voor uw mobiele telefoon is uitge-
schakeld.

2 Druk op de toets MENU.

3 Selecteer “Telefoon”.

 De handelingen tot aan hier kunnen 
ook worden uitgevoerd door op de 
toets PHONE op het instrumenten-
paneel te drukken.

4 Selecteer “Ja” om een telefoon te 
registreren.

5 Selecteer het gewenste Bluetooth®-
apparaat.

 Als het gewenste Bluetooth®-appa-
raat niet in de lijst staat, selecteer 

Registreren/aansluiten van 
een Bluetooth®-apparaat

Om het handsfree-systeem te kun-
nen gebruiken, moet u een 
Bluetooth®-telefoon in het sys-
teem registreren.

Zodra de telefoon is geregistreerd, 
kunt u het handsfree-systeem 
gebruiken.

Deze handeling kan niet worden 
uitgevoerd tijdens het rijden.

Wanneer een Apple CarPlay-ver-
binding tot stand is gebracht, zijn 
de Bluetooth®-functies niet meer 
beschikbaar en wordt de verbin-
ding met de aangesloten 
Bluetooth®-apparaten verbroken.

Wanneer verbinding wordt 
gemaakt met Android Auto, wordt 
er automatisch een Bluetooth®-
verbinding tot stand gebracht.

Wanneer een Android Auto-ver-
binding tot stand is gebracht, kun-
nen sommige Bluetooth®-functies 
niet worden gebruikt. Het hands-
free-systeem kan wel worden 
gebruikt.

Voor de eerste keer registreren 
van een Bluetooth®-telefoon
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Basisfuncties

dan “Als u ... niet kunt vinden” en 
volg de aanwijzingen op het scherm 
om het nogmaals te proberen of 
registreer vanaf het apparaat. 
(Blz. 36)

6 Registreer het Bluetooth®-apparaat 
met uw Bluetooth®-apparaat.

 Raadpleeg de bij uw Bluetooth®-
apparaat geleverde handleiding voor 
meer informatie over de bediening 
van het apparaat.

 Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-
compatibel (Secure Simple Pairing) 
zijn, is geen pincode nodig. Afhanke-
lijk van het type Bluetooth®-apparaat 
dat is aangesloten, kan er een mel-
ding op het scherm van het 
Bluetooth®-apparaat worden weer-
gegeven waarin gevraagd wordt de 
registratie te bevestigen. Reageer 
en bedien het Bluetooth®-apparaat 
zoals in de bevestigingsmelding 
wordt aangegeven.

7 Controleer of het volgende scherm 
wordt weergegeven, hetgeen aan-
geeft dat het koppelen is gelukt.

 Het systeem maakt verbinding met 
het geregistreerde apparaat.

 In deze fase zijn de Bluetooth®-func-
ties nog niet beschikbaar.

8 Controleer of “Verbonden” wordt 
weergegeven en de registratie is 
voltooid.

 Als een foutmelding wordt weerge-
geven, volg dan de aanwijzingen op 
het scherm en probeer het nog een 
keer.

● Als een mobiele telefoon niet juist werkt 
nadat hij verbonden is, zet de telefoon dan 
uit en aan en verbind hem nogmaals.
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■ Registreren via de telefoon
1 Selecteer “Als u ... niet kunt vinden”.

2 Selecteer “Registreren vanaf de 
telefoon”.

3 Controleer of het volgende scherm 
wordt weergegeven en registreer 
het Bluetooth®-apparaat met behulp 
van uw Bluetooth®-apparaat.

 Raadpleeg de bij uw Bluetooth®-
apparaat geleverde handleiding voor 
meer informatie over de bediening 
van het apparaat.

 Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-
compatibel (Secure Simple Pairing) 
zijn, is geen pincode nodig. Afhanke-

lijk van het type Bluetooth®-apparaat 
dat is aangesloten, kan er een mel-
ding op het scherm van het 
Bluetooth®-apparaat worden weer-
gegeven waarin gevraagd wordt de 
registratie te bevestigen. Reageer 
en bedien het Bluetooth®-apparaat 
zoals in de bevestigingsmelding 
wordt aangegeven.

4 Volg de stappen in “Voor de eerste 
keer registreren van een 
Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 7. 
(Blz. 34)

Om het Bluetooth®-audiosysteem te 
kunnen gebruiken, moet u een audio-
speler in het systeem registreren.

Zodra de speler is geregistreerd, kunt u 
het Bluetooth®-audiosysteem gebrui-
ken.

Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.

Zie voor meer informatie over het regis-
treren van een Bluetooth®-apparaat: 
Blz. 41

1 Schakel de Bluetooth®-verbinding 
van uw audiospeler in.

 Deze functie is niet beschikbaar 
wanneer de Bluetooth®-verbinding 
van uw audiospeler is uitgeschakeld.

Voor de eerste keer registreren 
van een Bluetooth®-
audiospeler
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2 Druk op de toets AUDIO.

3 Selecteer “Bron” op het audio-
scherm of druk nogmaals op de 
toets AUDIO.

4 Selecteer “Bluetooth”.

5 Selecteer “Ja” om een audiospeler 
te registreren.

6 Volg de stappen in “Voor de eerste 
keer registreren van een 
Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. 
(Blz. 34)

Dit systeem ondersteunt de volgende 
diensten.

■ Bluetooth®-basisspecificaties
 Versie 1.1 (aanbevolen: versie 4.2)

■ Profielen:
 HFP (Handsfree-profiel) versie 1.0 

(aanbevolen: versie 1.7)
• Dit is een profiel dat handsfree-telefoon-

gesprekken mogelijk maakt via de 
mobiele telefoon. Het heeft een functie 
voor uitgaande en inkomende gesprek-
ken.

 OPP (Object Push-profiel) versie 1.1 
(aanbevolen: versie 1.2)

• Dit is een profiel voor het overzetten van 
contactgegevens.

 PBAP (Phone Book Access-profiel) 
versie 1.0 (aanbevolen: versie 1.2)

• Dit is een profiel voor het overzetten van 
telefoonboekgegevens.

 MAP (Message Access-profiel) ver-
sie 1.0 (aanbevolen: versie 1.2)

• Dit is een profiel voor het gebruiken van 
telefoonberichtfuncties.

 SPP (Serial Port-profiel) Aanbevo-
len: versie 1.2

• Dit is een profiel voor het gebruiken van 
de Toyota Online-functie.

 PAN (Personal Area Networking) 
aanbevolen: versie 1.0

• Dit is een profiel voor het gebruiken van 
de Toyota Online-functie.

 A2DP (Advanced Audio Distribution-
profiel) versie 1.0 (aanbevolen: ver-
sie 1.3)

• Dit is een profiel voor het versturen van 
stereo-audiogeluid of geluid met een hoge 
kwaliteit naar het audio-/informatiesys-
teem.

 AVRCP (Audio/Video Remote Con-
trol-profiel) versie 1.0 (aanbevolen: 
versie 1.6)

• Dit is een profiel voor de afstandsbedie-
ning van de A/V-apparatuur.

● Er kan niet worden gegarandeerd dat dit 
systeem werkt met alle Bluetooth®-appara-
ten.

● Als uw mobiele telefoon geen HFP-profiel 
ondersteunt, kunt u hem niet als 
Bluetooth®-telefoon registreren. Boven-
dien kunt u in dat geval niet gebruikmaken 
van het OPP-, PBAP-, MAP-, SPP- of 
PAN-profiel.

● Als de versie van het aangesloten 
Bluetooth®-apparaat ouder is dan geadvi-
seerd of niet compatibel is, kan het zijn dat 
het Bluetooth®-apparaat niet goed werkt.

Profielen
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● Verklaring

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk 
van Bluetooth SIG. Inc.

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Bluetooth”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Verbinding maken met een 

Bluetooth®-apparaat en bewerken 
van de informatie van het 
Bluetooth®-apparaat (Blz. 39, 41)

Registreren van een Bluetooth®-
apparaat (Blz. 41)

Verwijderen van een Bluetooth®-
apparaat (Blz. 41)

Bluetooth®-gegevens 
instellen

Weergeven van het Bluetooth®-
instellingsscherm

Bluetooth®-instellingsscherm

A

B

C
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Instellen van het Bluetooth®-sys-
teem (Blz. 43)

● Wanneer een Apple CarPlay-verbinding tot 
stand is gebracht, is deze functie niet 
beschikbaar.

● Wanneer een Android Auto-verbinding tot 
stand is gebracht, zijn sommige functies 
niet beschikbaar.

Er kunnen maximaal 5 Bluetooth®-
apparaten (telefoons (HFP) en audio-
spelers (AVP)) worden geregistreerd.

Als er meerdere Bluetooth®-apparaten 
zijn geregistreerd, selecteer dan het 
apparaat waarmee u verbinding wilt 
maken.

1 Geef het Bluetooth®-instellings-
scherm weer. (Blz. 38)

2 Selecteer “Geregistreerd toestel”.

3 Selecteer het apparaat waarmee u 
verbinding wilt maken.

“Toevoegen”: Registreren van een 
Bluetooth®-apparaat (Blz. 41)
“Voorkeurinstellingen van toestel”: Hiermee 
kunt u de automatische verbindingsprioriteit 
van de geregistreerde Bluetooth®-apparaten 
wijzigen. (Blz. 43)
“Verwijderen”: Verwijderen van een 
Bluetooth®-apparaat (Blz. 41)

: Telefoon

: Audiospeler

: Samenwerkingsdienst telefoon/smart-
phone
 Het icoon voor een profiel voor een 

op dat moment aangesloten appa-
raat wordt in kleur weergegeven.

 Door een icoon voor een profiel dat 
op dat moment niet is aangesloten te 
selecteren, wordt overgeschakeld 
naar de verbinding van de functie.

 Als het gewenste Bluetooth®-appa-
raat niet in de lijst staat, selecteer 
dan “Nieuw toestel toevoegen” om 
het apparaat te registreren. 
(Blz. 41)

4 Selecteer de gewenste verbinding.

“Toestelinfo”: Hiermee kunt u de informatie 
van het Bluetooth®-apparaat controleren en 
wijzigen. (Blz. 41)

 Als een ander Bluetooth®-apparaat 
is aangesloten

 Selecteer “Ja” om de verbinding met 
het Bluetooth®-apparaat te verbre-
ken.

5 Controleer of er een bevestigings-
scherm wordt weergegeven nadat 
verbinding is gemaakt.

Aansluiten van een Bluetooth®-
apparaat

D

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 39  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



40

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

2-2. Connectiviteitsinstellingen

 Als een foutmelding wordt weerge-
geven, volg dan de aanwijzingen op 
het scherm en probeer het nog een 
keer.

● Tijdens het afspelen van muziek via 
Bluetooth®-audio kan het verbinding 
maken met het apparaat langer duren dan 
normaal.

● Afhankelijk van het type Bluetooth®-appa-
raat dat wordt aangesloten, kan het nodig 
zijn om extra stappen uit te voeren op het 
apparaat.

● Als u de verbinding met een Bluetooth®-
apparaat wilt verbreken, doe dit dan bij 
voorkeur via dit systeem.

Blz. 166

Blz. 180

Blz. 133

■ Modus voor automatisch verbin-
ding maken

Zet “Bluetooth” aan om de modus voor 
automatisch verbinding maken in te 
schakelen. (Blz. 43) Leg het 
Bluetooth®-apparaat op een plaats 

waar er een verbinding tot stand kan 
worden gebracht.

 Als het contact in stand ACC of AAN 
staat, zoekt het systeem naar gere-
gistreerde apparaten die zich in de 
buurt van het systeem bevinden.

 Het systeem zal verbinding zoeken 
met het geregistreerde apparaat 
waarmee het laatst verbinding is 
gemaakt, als dit zich in de nabijheid 
bevindt. Als automatische verbin-
dingsprioriteit is ingeschakeld en er 
meer dan één geregistreerde 
Bluetooth®-telefoon beschikbaar is, 
maakt het systeem automatisch ver-
binding met de Bluetooth®-telefoon 
met de hoogste prioriteit. (Blz. 43)

■ Handmatig verbinding maken
Wanneer de automatische verbinding is 
mislukt of “Bluetooth” is uitgeschakeld, 
dient u handmatig de verbinding met 
het Bluetooth®-apparaat tot stand te 
brengen.

1 Geef het Bluetooth®-instellings-
scherm weer. (Blz. 38)

2 Volg de stappen onder “Aansluiten 
van een Bluetooth®-apparaat” vanaf 
stap 2. (Blz. 39)

■ Opnieuw verbinding maken met 
de Bluetooth®-telefoon

Als de verbinding met de Bluetooth®-
telefoon wegvalt terwijl het contact in 
stand ACC of AAN staat, probeert het 
systeem automatisch opnieuw verbin-
ding te maken met de Bluetooth®-tele-
foon.

Op een andere manier 
aansluiten van een Bluetooth®-
apparaat (via het 
telefoonhoofdscherm)

Op een andere manier 
aansluiten van een Bluetooth®-
apparaat (via het 
telefooninstellingsscherm)

Op een andere manier 
aansluiten van een Bluetooth®-
apparaat (via het Bluetooth®-
audioscherm)
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Er kunnen maximaal 5 Bluetooth®-
apparaten worden geregistreerd.

Bluetooth® compatibele telefoons 
(HFP) en audiospelers (AVP) kunnen 
gelijktijdig worden geregistreerd.

Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.

1 Geef het Bluetooth®-instellings-
scherm weer. (Blz. 38)

2 Selecteer “Nieuw toestel toevoe-
gen”.

 Als een ander Bluetooth®-apparaat 
is aangesloten

 Selecteer “Ja” om de verbinding met 
het Bluetooth®-apparaat te verbre-
ken.

 Wanneer er al 5 Bluetooth®-appara-
ten zijn geregistreerd

 Een van de geregistreerde appara-
ten moet worden vervangen. Selec-
teer “Ja” en selecteer het apparaat 
dat moet worden vervangen.

3 Volg de stappen in “Voor de eerste 
keer registreren van een 
Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. 
(Blz. 34)

Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.

1 Geef het Bluetooth®-instellings-
scherm weer. (Blz. 38)

2 Selecteer “Toestel verwijderen”.

3 Selecteer het gewenste apparaat.

4 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

5 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

● Als u een Bluetooth®-telefoon verwijdert, 
worden tegelijkertijd ook de contactgege-
vens verwijderd.

De informatie van het Bluetooth®-appa-
raat kan op het scherm worden weer-
gegeven. U kunt de weergegeven 
informatie bewerken.

Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.

1 Geef het Bluetooth®-instellings-
scherm weer. (Blz. 38)

2 Selecteer “Geregistreerd toestel”.

3 Selecteer het apparaat dat u wilt 
bewerken.

Registreren van een 
Bluetooth®-apparaat

Verwijderen van een 
Bluetooth®-apparaat

Bewerken van de informatie 
van het Bluetooth®-apparaat
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4 Selecteer “Toestelinfo”.

5 Controleer en wijzig de informatie 
van het Bluetooth®-apparaat.

De naam van het Bluetooth®-appa-
raat. Deze kunt u naar wens wijzi-
gen. (Blz. 42)

Hiermee kunt u de verbindingsme-

thode van de Bluetooth®-audio-
speler instellen. (Blz. 42)

Elk apparaat heeft een uniek adres, 
dat niet kan worden gewijzigd.

Het telefoonnummer van de 

Bluetooth®-telefoon.

Het compatibiliteitsprofiel van het 

Bluetooth®-apparaat.

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

● Als er 2 Bluetooth®-apparaten met 
dezelfde naam zijn geregistreerd, kunnen 
de apparaten worden onderscheiden door 
het adres van het apparaat.

● Afhankelijk van de telefoon die u hebt, 
wordt bepaalde informatie mogelijk niet 
weergegeven.

1 Selecteer “Toestelnaam”.

2 Voer de naam in en selecteer OK.

● Zelfs als u de naam van het apparaat wij-
zigt, verandert de in uw Bluetooth®-appa-
raat geregistreerde naam niet.

1 Selecteer “Audiospeler verbinden 
vanaf”.

2 Selecteer de gewenste verbindings-
methode.

“Voertuig”: Selecteer deze optie om de 
audiospeler te verbinden vanaf het audio-/
informatiesysteem van de auto.
“Toestel”: Selecteer deze optie om het 
audio-/informatiesysteem van de auto te ver-
binden vanaf de audiospeler.

A

B

C

D

Wijzigen van een toestelnaam

Verbindingsmethode voor 
audiospeler instellen

E

F

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 42  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



43

2

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

2-2. Connectiviteitsinstellingen
Basisfuncties

 Het is afhankelijk van de audiospeler 
of “Voertuig” of “Toestel” het beste 
resultaat geeft. Raadpleeg daarom 
de gebruiksaanwijzing van de audio-
speler.

De Bluetooth®-instellingen kunnen wor-
den gecontroleerd en gewijzigd.

1 Geef het Bluetooth®-instellings-
scherm weer. (Blz. 38)

2 Selecteer “Gedetailleerde instellin-
gen”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de Bluetooth®-ver-
binding aan-/uitzetten. (Blz. 43)

Hiermee kunt u de automatische 
verbindingsprioriteit van de geregis-
treerde Bluetooth®-apparaten wijzi-
gen. (Blz. 43)

Hiermee kunt u de systeeminforma-
tie bewerken. (Blz. 44)

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

1 Selecteer “Bluetooth”.

Als “Bluetooth” aan is:

Er wordt automatisch verbinding 
gemaakt met het Bluetooth®-apparaat 
wanneer het contact in stand ACC of 
AAN staat.

Als “Bluetooth” uit is:

De verbinding met het Bluetooth®-
apparaat wordt verbroken en het sys-
teem maakt de volgende keer geen 
verbinding.

● Tijdens het rijden kunt u de status voor 
automatische verbinding van uit naar aan 
zetten, maar niet van aan naar uit.

De automatische verbindingsprioriteit 
van de geregistreerde Bluetooth®-
apparaten kan worden gewijzigd.
1 Selecteer “Voorkeursinstellingen 

van toestel”.

2 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de automatische 
verbindingsprioriteit in-/uitschake-
len.

Scherm “Gedetailleerde 
instellingen”

A

B

C

D

Wijzigen van “Bluetooth”

Instellen van automatische 
verbindingsprioriteit

A

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 43  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



44

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

2-2. Connectiviteitsinstellingen

Hiermee kunt u de automatische 
verbindingsprioriteit van de geregis-
treerde Bluetooth®-telefoons wijzi-
gen. (Blz. 44)

Hiermee kunt u de automatische 
verbindingsprioriteit van de geregis-
treerde Bluetooth®-audiospelers 
wijzigen. (Blz. 44)

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

■ Wijzigen van de automatische ver-
bindingsprioriteit van het 
Bluetooth®-apparaat

1 Selecteer “Voorkeurtelefoons” of 
“Voorkeuraudiospelers”.

2 Selecteer het gewenste Bluetooth®-
apparaat en selecteer “Omhoog” of 
“Omlaag” om de voorkeursvolgorde 
te wijzigen.

● Een nieuw geregistreerd Bluetooth®-appa-
raat krijgt automatisch de hoogste automa-
tische verbindingsprioriteit.

1 Selecteer “Systeeminformatie”.

2 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Geeft de systeemnaam weer. Deze 
kunt u naar wens wijzigen. 
(Blz. 45)

Pincode die wordt gebruikt bij het 

registreren van het Bluetooth®-
apparaat. Deze kunt u naar wens 
wijzigen. (Blz. 45)

Elk apparaat heeft een uniek adres, 
dat niet kan worden gewijzigd.

Hiermee kunt u de weergave van de 
verbindingsstatus van de telefoon 
aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de weergave van de 
verbindingsstatus van de audio-
speler aan-/uitzetten.

Compatibiliteitsprofiel van het sys-
teem

Bewerken van 
systeeminformatie

B

C

D

A

B

C

D

E

F
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Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

■ Bewerken van de systeemnaam
1 Selecteer “Systeemnaam”.

2 Voer een naam in en selecteer OK.

■ Bewerken van de pincode
1 Selecteer “PIN-code van het sys-

teem”.

2 Voer een pincode in en selecteer 
OK.

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer Wi-Fi.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt 
instellen.

G Verbinding maken met 
internet/Miracast® via 
Wi-Fi®

Miracast®, Toyota Online, enz. 
kunnen worden gebruikt met de 
Wi-Fi®-functie van het systeem.

Weergeven van het Wi-Fi®-
instellingsscherm

Wi-Fi®-instellingsscherm
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Hiermee kunt u de Wi-Fi®-functie in-/
uitschakelen. (Blz. 46)

Hiermee kunt u het verbinding 
maken met een netwerk aan-/uitzet-
ten.*1

Geeft de naam van het verbonden 

netwerk weer*1

Hiermee kunt u zoeken naar 
beschikbare netwerken waarmee u 
verbinding kunt maken.*1 
(Blz. 46)

Hiermee kunt u snel verbinding 

maken met een Wi-Fi®-apparaat dat 
WPS-compatibel is.*1 (Blz. 47)

Hiermee kunt u de gedetailleerde 

Wi-Fi®-instellingen instellen.*1 
(Blz. 47)

Geeft de status van de Miracast®-

verbinding weer.*2

“Aan”: Verbinding
“Uit”: Geen verbinding
*1: Uitvoeringen met navigatiefunctie
*2: De Miracast®-status dient uitsluitend te 

worden weergegeven voor uitvoeringen 
met Miracast®-ondersteuning.

Wanneer de functie is ingeschakeld, 
kunnen “Beschikbare netwerken” en 
“Eenvoudige instelling” worden gese-
lecteerd.

1 Geef het Wi-Fi®-instellingsscherm 
weer. (Blz. 45)

2 Selecteer “Wi-Fi aan/uit”.

 Telkens wanneer u “Wi-Fi aan/uit” 
selecteert, wordt de Wi-Fi®-functie 
in-/uitgeschakeld.

U kunt beschikbare netwerken zoeken 
en er verbinding mee maken.

1 Geef het Wi-Fi®-instellingsscherm 
weer. (Blz. 45)

2 Selecteer “Beschikbare netwerken”.

3 Selecteer het gewenste netwerk.

 Wanneer een netwerk met  wordt 

geselecteerd en het invoerscherm 
voor het wachtwoord wordt weerge-
geven, voer dan het wachtwoord in 
en selecteer OK.

A

B

C

D

E

F

G

De Wi-Fi®-functie in-/
uitschakelen

Verbinding maken met een 
netwerk
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 Het netwerk dat als voorkeursnet-
werk was geselecteerd, wordt aan-

gegeven met .

“Bijzonderheden”: Hiermee kunt u meer 
informatie over het netwerk weergeven.

“Wi-Fi-netwerk toevoegen”: Hiermee kunt u 
een Wi-Fi®-netwerk dat op dat moment niet 
wordt weergegeven, toevoegen.

■ Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen
U kunt beschikbare netwerken toevoe-
gen die bij het zoeken niet worden 
weergegeven.
1 Selecteer “Wi-Fi-netwerk toevoe-

gen”.

2 Voer de naam van het netwerk in en 
selecteer OK.

3 Selecteer het beveiligingstype.

4 Voer het wachtwoord in en selec-
teer OK.

Als een Wi-Fi®-apparaat compatibel is 
met Wi-Fi Protected Setup™, kan er 
sneller verbinding worden gemaakt.

1 Geef het Wi-Fi®-instellingsscherm 
weer. (Blz. 45)

2 Selecteer “Eenvoudige instelling”.

3 Selecteer “PIN-code” of “Druk op de 
knop”, al naar gelang het apparaat.

4 Bedien het Wi-Fi®-apparaat om ver-
binding te maken.

1 Geef het Wi-Fi®-instellingsscherm 
weer. (Blz. 45)

2 Selecteer “Gedetailleerde instellin-
gen”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Hiermee kunt u de volgorde waarin 
uw favoriete netwerken worden 
weergegeven wijzigen en netwer-
ken uit het overzicht verwijderen. 
(Blz. 48)

Hiermee kunt u het automatisch 
verbinding maken met het netwerk 
aan-/uitzetten. Wanneer deze func-
tie is ingeschakeld, maakt het sys-
teem automatisch verbinding met 
de door u geregistreerde favoriete 
netwerken.

Hiermee kunt u de weergave van 
meldingen voor automatisch verbin-
den aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

Snel verbinding maken

Gedetailleerde Wi-Fi®-
instellingen

A

B

C

D
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Ieder netwerk waarmee in het verleden 
verbinding is gemaakt, wordt ingesteld 
als een favoriet netwerk. De prioriteit 
van de netwerken waarmee verbinding 
moet worden gemaakt, kan worden 
gewijzigd.
1 Selecteer “Voorkeursnetwerken 

herordenen/verwijderen”.

2 Selecteer het gewenste netwerk en 
selecteer “Omhoog” of “Omlaag” 
om de verbindingsprioriteit van het 
netwerk te wijzigen.

“Verwijderen”: Hiermee kunt u een netwerk 
verwijderen.

● Als er verbinding wordt gemaakt met een 
netwerk, kunnen de instellingen voor favo-
riete netwerken niet worden gewijzigd.

● Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk 
van Wi-Fi Alliance®.

● Wanneer de auto zich in de buurt bevindt 
van een radioantenne, radiozender of 
andere bron van sterke radiogolven en 
elektromagnetische velden, kan de com-
municatie traag verlopen of niet mogelijk 
zijn.

Het ontvangstniveau verschijnt rechts 
boven in het scherm. (Blz. 16)

 Communicatiestandaarden
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n (2,4 GHz)

 Beveiliging
WPA™
WPA2™
WEP*

*: Uitvoeringen zonder navigatiefunctie

• WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected 
Setup™ en Miracast® zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Favoriete netwerkinstellingen

Bedieningstips Wi-Fi®-functie

WAARSCHUWING

● Gebruik Wi-Fi®-apparaten alleen wan-
neer dit veilig en wettelijk toegestaan is.

● Uw audiomodule is uitgerust met Wi-
Fi®-antennes. Mensen met geïmplan-
teerde pacemakers, CRT-pacemakers 
of geïmplanteerde hartdefibrillatoren 
moeten voldoende afstand bewaren tot 
de Wi-Fi®-antennes. Radiogolven kun-
nen de werking van dergelijke appara-
tuur beïnvloeden.

● Alvorens Wi-Fi®-apparaten te gebrui-
ken, moeten gebruikers van medische 
apparatuur anders dan geïmplanteerde 
pacemakers, CRT-pacemakers en 
geïmplanteerde hartdefibrillatoren con-
tact opnemen met de fabrikant of leve-
rancier van deze producten om te 
informeren of radiosignalen invloed uit-
oefenen op de werking van deze appa-
ratuur. 
Radiogolven kunnen onverwachte effec-
ten hebben op de werking van derge-
lijke medische apparatuur.

Omstandigheden weergegeven 
met Wi-Fi®-icoon

Specificaties
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2-3.Apple CarPlay/Android Auto™

*: Deze functie is in sommige landen/gebie-
den niet beschikbaar

1 Schakel Siri in op het apparaat waar 
u verbinding mee wilt maken.

2 Sluit het apparaat aan op de USB-
aansluiting. (Blz. 116)

3 Selecteer “Altijd inschakelen” of 
“Eenmalig inschakelen”.

 Als “Niet inschakelen” is geselec-
teerd, wordt er geen Apple CarPlay-
verbinding tot stand gebracht. In dit 

geval kan het apparaat worden 
bediend als een normaal Apple-
apparaat, zoals een iPod. Apple 
CarPlay blijft uitgeschakeld totdat 
“Voorkeursdienst” op het scherm 
voor algemene instellingen wordt 
ingesteld op “Apple CarPlay”. 
(Blz. 56)

 Afhankelijk van het aangesloten 
apparaat kan het ongeveer 3 tot 6 
seconden duren voordat het sys-
teem terugkeert naar het vorige 
scherm.

 Het scherm wijzigt mogelijk naar het 
scherm in stap 6, afhankelijk van het 
systeem.

4 Druk op de toets MENU.

5 Selecteer “Apple CarPlay”.

Apple CarPlay/Android 
Auto*

Met Apple CarPlay/Android Auto 
kunnen sommige applicaties, 
zoals Kaart, Telefoon en Muziek, 
op het systeem worden gebruikt.

Wanneer een Apple CarPlay-/
Android Auto-verbinding tot stand 
is gebracht, worden Apple 
CarPlay/Android Auto-compati-
bele applicaties weergegeven op 
het systeemdisplay.

 Compatibele apparaten
Apple iPhone (iOS versie 11 of hoger) die 
Apple CarPlay ondersteunt.

Raadpleeg https://www.apple.com/
ios/carplay/ voor meer informatie.

Android-apparaten met Android OS 
versie 5.0 of hoger die Android Auto 
ondersteunen en waarop de applica-
tie Android Auto is geïnstalleerd.

Raadpleeg https://www.android.com/
auto/ voor meer informatie.

Apple CarPlay-verbinding tot 
stand brengen
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6 Controleer of het beginscherm van 
Apple CarPlay wordt weergeven.

Hiermee kunt u het beginscherm 
van Apple CarPlay weergeven.
Geselecteerd houden om Siri in te 
schakelen.

Hiermee kunt u de applicatie star-
ten.
De gebruiker kan elke iPhone-appli-
catie gebruiken die door Apple 
CarPlay wordt ondersteund.

Hiermee kunt u het systeemscherm 
weergeven.

1 Controleer of de Android Auto-appli-
catie is geïnstalleerd op het aan te 
sluiten apparaat.

2 Sluit het apparaat aan op de USB-
aansluiting. (Blz. 116)

3 Selecteer “Aan” om de functie in te 
schakelen.

 “Uit”: Stel “Voorkeursdienst” op het 
scherm voor algemene instellingen 
in op “Android Auto” om Android 
Auto in te schakelen. (Blz. 56)

 Afhankelijk van het aangesloten 
apparaat kan het ongeveer 3 tot 6 
seconden duren voordat het sys-
teem terugkeert naar het vorige 
scherm.

 Het scherm wijzigt mogelijk naar het 
scherm in stap 6, afhankelijk van het 
systeem.

4 Druk op de toets MENU.

Een Android Auto-verbinding 
tot stand brengen

A

B

C
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5 Selecteer “Android Auto”.

6 Controleer of het beginscherm van 
Android Auto wordt weergeven.

● Wanneer een Apple CarPlay-/Android 
Auto-verbinding tot stand is gebracht, wij-
zigt de functie van sommige systeemtoet-
sen.

● Wanneer een Apple CarPlay-/Android 
Auto-verbinding tot stand is gebracht, wor-
den sommige systeemfuncties, zoals de 
onderstaande, vervangen door vergelijk-
bare functies voor Apple CarPlay/Android 
Auto of zijn ze niet meer beschikbaar:

• iPod (afspelen audio)
• USB-audio/USB-video
• Bluetooth®-audio
• Bluetooth®-telefoon (alleen Apple CarPlay)
● Wanneer een Android Auto-verbinding tot 

stand wordt gebracht terwijl Miracast® 
wordt gebruikt, is Miracast® mogelijk niet 
meer beschikbaar.

● Het volume van de stembegeleiding kan 
worden gewijzigd via het scherm voor 
spraakinstellingen. (Blz. 59)

● Apple CarPlay/Android Auto is een door 
Apple Inc/Google LLC ontwikkelde applica-
tie. De functies en diensten ervan kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving wor-
den beëindigd of gewijzigd, afhankelijk van 
het besturingssysteem of de hard- en soft-
ware van het aangesloten apparaat of als 
gevolg van wijzigingen in de Apple 
CarPlay-/Android Auto-specificaties.

● Raadpleeg de respectievelijke websites 
voor een overzicht van de apps die worden 
ondersteund door Apple CarPlay of 
Android Auto.

● Tijdens het gebruik van deze functies wor-
den auto- en gebruikersinformatie, zoals 
locatie en rijsnelheid, gedeeld met de uit-

gever van de desbetreffende applicatie en 
de mobiele-serviceprovider.

● Door het downloaden en gebruiken van de 
applicaties, gaat u akkoord met hun 
gebruiksvoorwaarden.

● Gegevens voor deze functies worden ver-
zonden via internet; dit kan kosten met 
zich meebrengen. Neem contact op met 
uw mobiele-serviceprovider voor informa-
tie over de kosten voor gegevensuitwisse-
ling.

● Afhankelijk van de applicatie worden 
bepaalde functies, zoals het afspelen van 
muziek, mogelijk beperkt.

● Omdat de applicaties voor elke functie 
worden geleverd door derden, kunnen 
deze zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd of stopgezet. Raadpleeg 
de website van de functie voor meer infor-
matie.

● Als het navigatiesysteem van de auto 
wordt gebruikt voor routebegeleiding en 
een route wordt ingesteld met behulp van 
de kaart-app van Apple CarPlay/Android 
Auto, wordt de routebegeleiding uitgevoerd 
via Apple CarPlay/Android Auto. Als de 
kaart-app van Apple CarPlay/Android Auto 
wordt gebruikt voor routebegeleiding en 
een route wordt ingesteld met behulp van 
het navigatiesysteem van de auto, wordt 
de routebegeleiding uitgevoerd via het 
navigatiesysteem van de auto.

● Als de USB-kabel wordt losgenomen, 
wordt de werking van Apple CarPlay/
Android Auto beëindigd. Op dat moment 
wordt er geen geluid meer weergegeven 
en wordt het systeemscherm weergege-
ven.

● Gebruik van het Apple CarPlay-logo bete-
kent dat een gebruikersinterface van een 
auto voldoet aan de prestatienormen van 
Apple. Apple kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor de werking van 
deze auto of de mate waarin de auto vol-
doet aan de eisen voor veiligheid en regel-
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geving. Let erop dat het gebruik van dit 
product in combinatie met een iPhone, 
iPod of iPad de draadloze prestaties nega-
tief kan beïnvloeden.

● Apple CarPlay is een handelsmerk van 
Apple Inc.

● Android en Android Auto zijn handelsmer-
ken van Google LLC.

WAARSCHUWING

● Sluit de smartphone niet aan en bedien 
deze niet tijdens het rijden.

OPMERKING

● Laat uw smartphone niet achter in de 
auto. Vooral de hoge temperaturen in de 
auto kunnen schadelijk zijn voor de 
smartphone.

● Oefen geen overmatige druk uit op de 
smartphone wanneer deze aangesloten 
is omdat anders de smartphone of de 
aansluiting beschadigd kan raken.

● Plaats geen vreemde voorwerpen in de 
opening, aangezien dit de smartphone 
of de aansluiting ervan kan beschadi-
gen.
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Als u problemen ondervindt met Apple CarPlay/Android Auto, raadpleeg dan de 
onderstaande tabel.

Problemen oplossen

Symptoom Oplossing

Er kan geen Apple CarPlay-/
Android Auto-verbinding tot 
stand worden gebracht.

Controleer of het apparaat Apple CarPlay/Android Auto 
ondersteunt.

Controleer of Apple CarPlay/Android Auto is ingeschakeld 
op het aangesloten apparaat.

Controleer of de Android Auto-applicatie is geïnstalleerd op 
het aan te sluiten apparaat.

Raadpleeg https://www.apple.com/ios/carplay/, 
https://www.android.com/auto/ voor meer informatie.

Raadpleeg https://www.apple.com/ios/feature-availability/
#apple-carplay voor landen of gebieden waar Apple 
CarPlay beschikbaar is.

Controleer of “Apple CarPlay”/“Android Auto” onder “Voor-
keursdienst” op het scherm voor algemene instellingen is 
ingeschakeld. (Blz. 56)

Controleer of de USB-kabel die wordt gebruikt goed op het 
apparaat en de USB-aansluiting is aangesloten.

Probeer de smartphone rechtstreeks op de USB-aanslui-
ting in de auto aan te sluiten, zonder de hub te gebruiken.

Apple CarPlay: Controleer of de Lightning-kabel die wordt 
gebruikt door Apple is gecertificeerd en controleer of Siri is 
ingeschakeld.

Probeer na het controleren van alle bovenstaande zaken 
een Apple CarPlay-/Android Auto-verbinding tot stand te 
brengen. (Blz. 49)

Wanneer een Apple CarPlay-/
Android Auto-verbinding tot 
stand is gebracht en een video 
wordt afgespeeld, wordt de video 
niet weergegeven, maar is er wel 
geluid te horen via het systeem.

Aangezien het systeem niet is ontworpen voor het afspelen 
van video via Apple CarPlay/Android Auto, duidt dit niet op 
een storing.

Hoewel een Apple CarPlay-/
Android Auto-verbinding tot 
stand is gebracht, is er geen 
geluid te horen via het systeem.

Mogelijk is het geluid van het systeem uitgeschakeld of is 
het volume laag. Verhoog het volume van het systeem.
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Het geluid van het Apple 
CarPlay-/Android Auto-scherm 
wordt vervormd en/of er klinkt 
ruis via Apple CarPlay/Android 
Auto.

Controleer of de USB-kabel die wordt gebruikt om het 
apparaat op het systeem aan te sluiten beschadigd is. Sluit, 
om te controleren of de USB-kabel beschadigd is, het 
apparaat aan op een ander systeem, zoals een pc, en con-
troleer of het apparaat door het aangesloten systeem wordt 
herkend. (Wanneer het apparaat wordt aangesloten, zou 
het moeten gaan opladen.)

Probeer na het controleren van alle bovenstaande zaken 
een Apple CarPlay-/Android Auto-verbinding tot stand te 
brengen. (Blz. 49)

De kaartweergave van de kaart-
app van Apple CarPlay kan niet 
worden vergroot of verkleind 
door twee vingers naar elkaar 
toe dan wel van elkaar af te 
bewegen.

Aangezien de kaart-app van Apple CarPlay niet kan wor-
den bediend door twee vingers naar elkaar toe dan wel van 
elkaar af te bewegen, duidt dit niet op een storing.

Als tijdens het afspelen van de 
muziekapplicatie van Apple 
CarPlay (Apple Music, Spotify, 
enz.) de iPhone wordt gebruikt 
om audio te starten en af te spe-
len vanuit een applicatie die niet 
compatibel is met Apple 
CarPlay* en het volume van het 
ingebouwde apparaat wordt 
gewijzigd, wordt de audio van de 
niet-compatibele applicatie 
gestopt en hervat het systeem 
het afspelen van de oorspronke-
lijke muziekapplicatie.

Deze handeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de speci-
ficatie van het ingebouwde apparaat; dit duidt niet op een 
storing.

Wanneer het afspelen van audio 
(FM/AM, CD, enz.) vanaf het 
ingebouwde apparaat wordt 
onderbroken door audio (zoals 
routebegeleiding) vanaf een 
applicatie die niet compatibel is 
met Apple CarPlay, wordt vervol-
gens het afspelen van de oor-
spronkelijke audio (FM/AM, CD, 
enz.) niet hervat door het sys-
teem.

Deze handeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de speci-
ficatie van het ingebouwde apparaat; dit duidt niet op een 
storing. Wijzig zelf handmatig de audiobron. Of gebruik 
geen applicaties die niet compatibel zijn met Apple 
CarPlay.* Sommige navigatie-applicaties zijn compatibel 
vanaf iOS 12, update daarom naar de nieuwste iOS- en 
applicatie-versies.

Symptoom Oplossing
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*: Applicaties die niet compatibel zijn met Apple CarPlay zijn op de iPhone geïnstalleerde 
applicaties die niet worden weergegeven in het overzicht met applicaties op het Apple 
CarPlay-scherm. (zoals visuele voicemail)

Bij gebruik van Apple CarPlay 
worden de routebegeleidingspij-
len en de Turn-by-Turn navigatie 
niet weergegeven op het multi-
informatiedisplay en het sys-
teemdisplay. Bij gebruik van 
Android Auto wordt de Turn-by-
Turn navigatie niet weergege-
ven op het multi-informatiedis-
play en het systeemdisplay.

Dit duidt niet op een storing aangezien de weergave van 
deze items niet mogelijk is bij deze functie.

Bij gebruik van Android Auto is 
het geluid bij handsfree bellen 
niet hoorbaar via de luidsprekers 
van de auto.

Neem de telefoon los van de USB-kabel en controleer of 
het geluid bij handsfree bellen te horen is bij gebruik van 
het handsfree-systeem.

Maak verbinding met de telefoon met behulp van Android 
Auto, verhoog het volume van het systeem en controleer of 
het geluid bij handsfree bellen te horen is. Controleer of 
andere geluiden te horen zijn via de luidsprekers van de 
auto.

Symptoom Oplossing
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2-4.Overige instellingen

1 Druk op de toets SETUP.

 Selecteer “Algemeen” als het 
scherm voor algemene instellingen 
niet wordt weergegeven.

2 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

 “Klok”
Hiermee kunt u de tijdzone wijzigen en “Aan” 
of “Uit” voor zomertijd, het automatisch 
instellen van de klok, enz. selecteren. 
(Blz. 57)

 “Taal”
Hiermee kunt u de weergegeven taal wijzi-
gen. De taalinstellingen van Apple CarPlay/
Android Auto kunnen alleen worden gewij-
zigd op het aangesloten apparaat.

 “Beginscherm aanpassen”
Hiermee kunt u het beginscherm aanpassen 
aan de persoonlijke voorkeur. (Blz. 27)

 “Taal spraakherkenning”
Hiermee kunt u de taal voor de spraakher-
kenning wijzigen.

 “Voorkeursdienst”
Hiermee kunt u de dienst selecteren die 
moet worden gestart wanneer er verbinding 
wordt gemaakt met de smartphone. 
(Blz. 58)

 “Pieptoon”
Hiermee kunt u het piepsignaal aan-/uitzet-
ten.

 “Thema-instellingen”
Hiermee kunt u de thema-instellingen van 
het scherm wijzigen.

 “Meeteenheden”
Hiermee kunt u de meeteenheid voor de 
afstand/het brandstofverbruik wijzigen.

 “Automatisch overschakelen naar 
scherm”*

Hiermee kunt u het automatisch overscha-
kelen van het audiobedieningsscherm naar 
het beginscherm aan-/uitzetten. Als “Aan” is 
geselecteerd, keert het scherm na 20 secon-
den automatisch van het audiobedienings-
scherm terug naar het beginscherm.

 “Wis toetsenbordhistorie”
Hiermee kunt u de toetsenbordhistorie wis-
sen.

 “Sla toetsenbordhistorie op”
Hiermee kunt u het opslaan van de toetsen-
bordhistorie aan-/uitzetten.

Algemene instellingen

Instelmogelijkheden voor de klok, 
de bedieningsgeluiden, enz.

Weergeven van het scherm 
voor algemene instellingen

Scherm voor algemene 
instellingen
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 “Animatie”
Hiermee kunt u de animaties aan-/uitzetten.

 “Wissen van persoonlijke gegevens”
Hiermee kunt u persoonlijke gegevens wis-
sen. (Blz. 58)

 “Software-update”
Hiermee kunt u de softwareversies bijwer-
ken. Neem voor meer informatie contact op 
met een erkende Toyota-dealer of hersteller/
reparateur of een andere naar behoren 
gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

 “Update Gracenote-database”

Hiermee kunt u de Gracenote®-database-
versies updaten. Neem voor meer informatie 
contact op met een erkende Toyota-dealer of 
hersteller/reparateur of een andere naar 
behoren gekwalificeerde en uitgeruste des-
kundige.

 “Software-informatie”
Hiermee kunt u de software-informatie weer-
geven. Mededelingen m.b.t. software van 
derden die in dit product worden gebruikt 
zijn opgenomen. (Inclusief instructies met 
betrekking tot het verkrijgen van dergelijke 
software, voor zover van toepassing.)

 “Gevoeligheid toetsen”
Hiermee kunt de gevoeligheid van de capa-
citieve schermtoetsen instellen op 1 (laag), 2 
(gemiddeld) of 3 (hoog).
*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

1 Geef het scherm voor algemene 
instellingen weer. (Blz. 56)

2 Selecteer “Klok”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Hiermee kunt u de tijdzone wijzigen. 
(Blz. 57)

Hiermee kunt u de zomertijd aan-/
uitzetten.

Hiermee kunt u het automatisch 
instellen van de klok via GPS aan-/
uitzetten. Als deze functie is uitge-
schakeld, kan de klok handmatig 
worden ingesteld. (Blz. 57)

Hiermee kunt u de 24-uursnotering 
aan-/uitzetten. Als deze functie is 
uitgeschakeld, wordt de klok weer-
gegeven in de 12-uursnotering.

1 Selecteer “Tijdzone”.

2 Selecteer de gewenste tijdzone.

 Als “Andere” wordt geselecteerd, 
kan de tijdzone handmatig worden 
ingesteld. Selecteer + of - om de tijd-
zone in te stellen.

Als “Automatische instelling door GPS” 
is uitgezet, kan de klok handmatig wor-
den ingesteld.

Klokinstellingen

Tijdzone

Klok handmatig instellen

A

B

C

D
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1 Selecteer “Automatische instelling 
door GPS” om dit uit te schakelen.

2 Stel de klok handmatig in.

Selecteer + om de klok een uur 
vooruit te zetten en - om de klok 
een uur terug te zetten.

Selecteer + om de klok een minuut 
vooruit te zetten en - om de klok 
een minuut terug te zetten.

Hiermee kunt u de tijd op het 
dichtstbijzijnde uur afronden.

bijv.

1:00 - 1:29  1:00

1:30 - 1:59  2:00

1 Geef het scherm voor algemene 
instellingen weer. (Blz. 56)

2 Selecteer “Voorkeursdienst”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

● Deze instelling kan niet worden gewijzigd 
wanneer een apparaat op het systeem is 
aangesloten via USB. Koppel het apparaat 
los voordat u probeert de instelling te wijzi-
gen.

Geregistreerde of gewijzigde persoon-
lijke instellingen worden gewist of naar 
de beginwaarden teruggezet.
1 Geef het scherm voor algemene 

instellingen weer. (Blz. 56)

2 Selecteer “Persoonlijke gegevens 
verwijderen”.

3 Selecteer “Wissen”.

4 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

Voorbeelden van instellingen die naar de 
standaardwaarden kunnen worden terugge-
zet:
 Navigatie-instellingen

 Audio-instellingen

 Telefooninstellingen
enz.

Instellingen voor 
voorkeursdienst

A

B

C

Persoonlijke gegevens wissen
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Basisfuncties1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Spraak”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Hiermee kunt u het volume van de 
stembegeleiding instellen.

Hiermee kunt u de aanwijzingen 
voor de spraakherkenning aan-/uit-
zetten.

Hiermee kunt u de straatnaambege-

leiding aan-/uitzetten.*1

Hiermee kunt u meldingen over te 

vermijden routes aan-/uitzetten.*1

Hiermee kunt u alle onderwerpen 

m.b.t. de instellingen resetten.*2
*1: Uitvoeringen met navigatiefunctie
*2: Uitvoeringen zonder navigatiefunctie

Spraakinstellingen

Het spraakvolume, enz. kan wor-
den ingesteld.

Weergeven van het scherm 
voor spraakinstellingen

Scherm voor 
spraakinstellingen

A

B

C

D

E
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1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Voertuig”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Hiermee kunt u de voorkeursinstel-

lingen voor de auto wijzigen.*

Hiermee kunt u de valet-modus 
instellen. (Blz. 60)

*: Raadpleeg de handleiding van de auto.

Het beveiligingssysteem kan worden 
ingeschakeld door een (4-cijferige) 
beveiligingscode in te voeren.

Als het systeem is ingeschakeld, werkt 
het niet meer als de voeding ervan 
wordt onderbroken. Pas na het invoe-
ren van de beveiligingscode zal het 
systeem weer werken.

1 Ga naar het voertuiginstellings-
scherm. (Blz. 60)

2 Selecteer “Parkeerknechtmodus” 
(valet-modus).

3 Voer de persoonlijke 4-cijferige 
code in en selecteer OK.

4 Voer dezelfde persoonlijke 4-cijfe-
rige code nogmaals in en selecteer 
OK.

 Het systeem zal u vragen de beveili-
gingscode nogmaals in te voeren om 
er zeker van te zijn dat u de code 
goed zult onthouden.

 Als de valet-modus wordt geacti-
veerd, stopt het systeem en wordt 
een stand-byscherm voor de (4-cijfe-
rige) beveiligingscode weergegeven. 
(Blz. 61)

● Als u de persoonlijke 4-cijferige code bent 
vergeten, neem dan contact op met een 
erkende Toyota-dealer of hersteller/repara-
teur of een andere naar behoren gekwalifi-
ceerde en uitgeruste deskundige.

Voertuiginstellingen

Er zijn instellingen beschikbaar 
voor voorkeursinstellingen voor 
de auto en voor de valet-modus.

Weergeven van het 
voertuiginstellingsscherm

Voertuiginstellingsscherm

A

B

Instellen van de valet-modus

Instellen van de valet-modus
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Basisfuncties

1 Voer de persoonlijke 4-cijferige 
code in en selecteer OK.

● Als 6 keer een onjuiste (4-cijferige) beveili-
gingscode wordt ingevoerd, accepteert het 
systeem gedurende 10 minuten geen 
andere (4-cijferige) beveiligingscode.

Als de valet-modus is 
geactiveerd
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3

N
avigatiesysteem

Sommige functies kunnen bij auto's die bestemd zijn voor andere markten dan 
Europa niet bediend worden tijdens het rijden.

Navigatiesysteem

3-1. Basishandelingen
Navigatie...................................64
Bediening kaartscherm.............69
Informatie kaartscherm.............71
Verkeersmeldingen...................75

3-2. Zoeken van bestemming
Zoeken......................................78
Starten van routebegeleiding....87

3-3. Routebegeleiding
Routebegeleiding......................90
Route bewerken .......................93

3-4. Favoriete bestemmingen
Vermelding registreren .............98
Informatie over de 

vermelding wijzigen............. 100
3-5. Instellingen

Kaartinstellingen .................... 102
Instellingen voor 

verkeersmeldingen.............. 105
Instellingen 

routevoorkeuren.................. 107
3-6. Tips voor bediening van het 

navigatiesysteem
GPS (Global Positioning 

System)............................... 109
Database-updates 

navigatiesysteem ................ 111
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3-1.Basishandelingen

*: Alleen uitvoeringen met navigatiefunctie

U kunt het kaartscherm als volgt weergeven:

 Druk op de toets MAP.

 Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens MAP.

■ Na het berekenen van een route naar een nieuwe bestemming

Hiermee kunt u op de kaart inzoomen/uitzoomen. (Blz. 70)

Hiermee kunt u het menuscherm “Bestemming” weergeven. (Blz. 68)

Hiermee kunt u de kaartlay-out wijzigen. (Blz. 70)

Hiermee kunt u het volume van de stembegeleiding instellen. (Blz. 91)

Hiermee kunt u het actiemenuscherm weergeven. (Blz. 66)

Geeft de afstand tot de volgende afslag weer, waarbij de pijl de richting aan-
geeft. Wanneer het pijlicoon wordt geselecteerd, wordt de laatste navigatiemel-
ding herhaald.

Navigatie*

Kaartscherm

A

B

C

D

E

F
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Hiermee wordt informatie over de bestemming weergegeven, zoals de 
geschatte aankomsttijd, de resterende reistijd, de afstand en verkeersvoorspel-
lingsinformatie. Telkens wanneer dit gebied wordt geselecteerd, wijzigt de infor-
matie tussen de aankomsttijd en de resterende tijd tot de bestemming.

Geeft de naam weer van de straat waarop op dat moment wordt gereden of van 
de volgende straat.

Hiermee wordt verkeersinformatie voor de route weergegeven. De resterende 
afstand en de resterende tijd worden weergegeven.

■ Bediening, uitgezonderd tijdens routebegeleiding

Hiermee kunt u op de kaart inzoomen/uitzoomen. (Blz. 70)

Hiermee kunt u het menuscherm “Bestemming” weergeven. (Blz. 68)

Hiermee kunt u de kaartlay-out wijzigen. (Blz. 70)

Hiermee kunt u het actiemenuscherm weergeven. (Blz. 66)

G

H

I

A

B

C

D
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Geef het normale kaartscherm (Blz. 64) weer en selecteer vervolgens  om het 

actiemenuscherm weer te geven.

■ Bediening tijdens routebegeleiding

Hiermee kunt u de routebegeleiding beëindigen.

Hiermee kunt u de verkeersmeldingen weergeven. Er wordt een overzicht gege-
ven van verkeersmeldingen met betrekking tot de ingestelde route, alle ver-
keersmeldingen en -waarschuwingen. (Blz. 75)

Hiermee kunt u informatie over tankstations weergeven. Ook kunt u de locatie 
en brandstofprijzen bekijken. (Blz. 203)

Hiermee kunt u parkeerinformatie weergeven. De locatie, de prijs en de beschik-
bare plaatsen m.b.t. parkeerplaatsen kunnen worden gecontroleerd. 
(Blz. 202)

Hiermee kunt u weersinformatie weergeven. U kunt de weersinformatie rondom 
de bestemming bekijken. (Blz. 201)

Hiermee kunt u het route-informatiescherm weergeven. De route-opties voor de 
routeberekeningen kunnen worden geselecteerd. (Blz. 93)

Actiemenuscherm

A

B

C

D

E

F
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■ Bediening, uitgezonderd tijdens routebegeleiding

Hiermee kunt u de verkeersmeldingen weergeven. Er wordt een overzicht gege-
ven van verkeersmeldingen met betrekking tot de ingestelde route, alle ver-
keersmeldingen en -waarschuwingen. (Blz. 75)

Hiermee kunt u informatie over tankstations weergeven. Ook kunt u de locatie 
en brandstofprijzen bekijken. (Blz. 203)

Hiermee kunt u parkeerinformatie weergeven. De locatie, de prijs en de beschik-
bare plaatsen m.b.t. parkeerplaatsen kunnen worden gecontroleerd. 
(Blz. 202)

Hiermee kunt u weersinformatie weergeven. U kunt de weersinformatie rond 
verschillende locaties bekijken. (Blz. 201)

Hiermee kunt u het informatiescherm m.b.t. de actuele locatie weergeven. 
(Blz. 94)

A

B

C

D

E
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U kunt het menuscherm “Bestemming” als volgt weergeven:

 Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens MAP.

 Selecteer  op het kaartscherm.

Hiermee kunt u een bestemming zoeken door zoektermen in te vullen. 
(Blz. 78)

Hiermee kunt u een bestemming en route zoeken in de lijst met favorieten die in 
het navigatiesysteem zijn opgeslagen. (Blz. 80)

Hiermee kunt u een bestemming zoeken in een overzicht met vorige bestem-
mingen. (Blz. 82)

Hiermee kunt u een bestemming zoeken met behulp van een adres of geografi-
sche coördinaten. (Blz. 82)

Hiermee kunt u een bestemming zoeken met behulp van een POI (nuttig adres).

Hiermee kunt u een bestemming zoeken uit het telefoonboek van de aange-

sloten Bluetooth®-telefoon.

Hiermee kunt u een bestemming instellen met behulp van een sneltoegang. 
Thuis, werk en de 2 meest recente bestemmingen worden weergegeven als 
toetsen. Wanneer deze worden geselecteerd, begint direct de routebegeleiding.

Menuscherm “Bestemming”

A

B

C

D

E

F

G
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1 Druk op de toets MAP.

2 Controleer of de kaart met de actu-
ele locatie wordt weergegeven.

● Tijdens het rijden wordt de actuele locatie 
van de auto op het scherm weergegeven 
en beweegt de kaart.

● De actuele locatie wordt automatisch vast-
gelegd als uw auto signalen ontvangt van 
het GPS (Global Positioning System). Als 
uw actuele locatie niet correct wordt weer-
gegeven, wordt dit automatisch gecorri-
geerd als uw auto signalen ontvangt van 
het GPS.

● Als de accu was losgekoppeld en bij een 
nieuwe auto, kan het voorkomen dat de 
huidige positie niet goed wordt weergege-
ven. De actuele locatie wordt automatisch 
vastgelegd als het navigatiesysteem signa-
len ontvangt van het GPS (Global Positio-
ning System).

U kunt de kaart verschuiven om andere 
locaties dan de actuele locatie te bekij-
ken.

Cursor

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven.

Hiermee kunt u een locatie opslaan 
in de lijst met favorieten. Wijzigen 
van het icoon, de naam, enz.: 
Blz. 100

Hiermee kunt u een locatie als 
bestemming instellen. (Blz. 87)

 U kunt het kaartscherm verschuiven 
door het aan te raken, te slepen of te 
swipen. (Blz. 25)

 Druk op de toets MAP om terug te 
keren naar de actuele locatie.

Bediening kaartscherm

Weergave actuele locatie

De kaart verschuiven

A

B

C

D
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1 Selecteer  op het kaartscherm. 

(Blz. 64)

2 Selecteer + of - om de schaal van 
het kaartscherm te wijzigen.

 U kunt de schaal van het kaart-
scherm ook als volgt wijzigen:

• Slepen van het merkteken van de schaal-
balk naar het gewenste punt.

• Beweeg uw vingers op het scherm naar 
buiten om in te zoomen en naar binnen 
om uit te zoomen.

 Telkens wanneer u  selecteert, 

wordt het automatisch zoomen op 
de kaart in-/uitgeschakeld. U kunt 
het standaardniveau voor automa-
tisch zoomen selecteren. 
(Blz. 102)

● De schaal loopt van 10 m tot 1000 km.
● Nadat de schaal is gewijzigd, wordt de 

nieuwe schaalindicator een poosje weer-
gegeven.

U kunt de kaartlay-out wijzigen tussen 
3D rijrichting boven, 2D rijrichting 
boven en 2D noorden boven door de 
toets voor de kaartlay-out te selecteren.
1 Selecteer de toets voor de kaartlay-

out.

: 3D met rijrichting boven

De rijrichting is altijd naar boven.

: Rijrichting boven

De rijrichting is altijd naar boven.

: Noorden boven

Het noorden is altijd boven, onafhankelijk 
van de bewegingsrichting van de auto.

 Telkens als de toets voor de kaart-
lay-out wordt bediend, verandert de 

kaartlay-out als volgt:  (3D met 

rijrichting boven)   (2D met rij-

richting boven)   (2D met noor-

den boven)

Schaal van de kaart Kaartlay-out
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Er kunnen verschillende soorten infor-
matie op de kaart worden weergege-
ven.

*: Indien aanwezig

De snelheidslimiet van de weg waar u 
op dat moment rijdt kan worden weer-
gegeven.

Geeft informatie weer over het 
icoon van de snelheidslimieten en 
de snelheidslimiet van de weg waar 
u op dat moment rijdt.

Gebouwen kunnen in 3D worden weer-
gegeven op de kaart.

 Deze weergavefunctie is beschik-
baar tot een kaartschaal van 50 m.

Oriëntatiepunten kunnen in 3D worden 
weergegeven op de kaart.

 Deze weergavefunctie is beschik-
baar tot een kaartschaal van 50 m.

Snelheids-/roodlichtcamera's kunnen 
als iconen worden weergegeven op de 
kaart.

Locatie van een snelheids-/rood-
lichtcamera op de kaart.

Geeft informatie weer over het 
icoon van en de afstand tot de snel-
heids-/roodlichtcamera.

● Of de bovenstaande onderdelen worden 
weergegeven, is afhankelijk van de schaal 
van de kaart.

Informatie kaartscherm

Weergeven van verschillende 
soorten informatie op de kaart

Snelheidslimieten*

3D-weergave gebouwen

A

3D-oriëntatiepunten

Snelheids-/roodlichtcamera's

A

B
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● Of de bovenstaande onderdelen worden 
weergegeven, is afhankelijk van de 
beschikbare kaartgegevens.

● De weergave van bovenstaande items kan 
worden uitgeschakeld. (Blz. 102)

POI-iconen (nuttige adressen), zoals 
benzinestations en restaurants, kun-
nen op het scherm worden weergege-
ven. Hun locatie kan ook als 
bestemming worden ingesteld.

● U kunt een op het scherm weergegeven 
type POI-icoon selecteren. (Blz. 104)

 Openbaar

POI-iconen

Weergeven van POI-iconen

Overzicht POI-iconen

Icoon Naam

Bibliotheek

Hogeschool/universiteit

School

VVV

Begraafplaats, rouwcentrum

Overheidsgebouw, instituut, 
gemeentehuis, gemeentelijke 
instantie

Wijkcentrum

Rechtbank

Gebedshuis

Accommodatie, hotel/motel

Apotheek

Congrescentrum, expositie-
centrum

(Financierings)bank

Geldautomaat

Postkantoor

Bedrijf, onderneming, bedrijf 
algemeen, faciliteit bedrijf

Gezondheidszorg, dokter

Ambulance, ziekenhuis/polikliniek

Brandweerkazerne

Politiebureau

Telefooncel, communicatie

Tandarts

Dierenarts

Icoon Naam
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 Verkeer

 Uitgaansleven

 Sport

Icoon Naam

Autodealer/-reparateur, 
werkplaats, algemene reparateur, 
wasstraat, bandenreparateur

Autodealer

Afslag snelweg

Luchthaven: aankomst/vertrek, 
terrein, internationaal, binnenland

Busstation, bushalte, vervoer, 
halte openbaar vervoer, vervoer 
algemeen

Treinstation

Metro

Tankstation

Autoverhuurmaatschappij: 
kantoor, parkeergelegenheid

Veerboot

Parkeerplaats, openbare 
parkeerplaats, parkeerplaats 
algemeen

Parkeergarage

P+R-parkeergelegenheid

Parkeerplaats langs snelweg

Automobielclub

Verhuizer, verhuisbedrijf

Motordealer

Toyota-vestiging

Lexus-vestiging

Icoon Naam

Meerdere POI's

Bar, uitgaansleven

Vrije tijd, cultureel centrum, 
theater, muziekcentrum, 
concertzaal

Bioscoop

Casino

Café, bar

Restaurant, Frans, Belgisch, 
Chinees, Duits, Grieks, 
vegetarisch, fastfood, grill, 
visrestaurant, broodjes, steak...

Icoon Naam

Sport, sport algemeen, 
sportactiviteiten

Golfbaan

Racecircuit

Stadion, sportcentrum, renbaan

Watersporten

Bowling

Ski-oord

Icoon Naam
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 Vrije tijd

1 Selecteer het gewenste POI-icoon 
op de kaart.

 Als er meerdere POI's beschikbaar 
zijn voor het geselecteerde icoon, 
selecteer dan een POI-naam uit de 
lijst.

2 Controleer of de POI-informatie 
wordt weergegeven.

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven. (Blz. 201)

Hiermee kunt u het geregistreerde 
telefoonnummer bellen. 
(Blz. 173)

Icoon Naam

Pretpark

Wijnmakerij

Museum

Winkelen, markt, winkelcentrum, 
factory outlet

Winkel, warenhuis, slijterij

Toeristische attracties, 
belangrijke toeristische attracties

Park/recreatiegebied

Jachthaven, haven

Kampeerplek

Supermarkt

Historisch monument

Camperplaats, camping

Boekwinkel

Haar & schoonheid

Fotografie

Schoenenwinkel

Wijn & drank

Kleding

Stomerij & wasserette

Weergeven van POI-informatie

A

B
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Hiermee kunt u de POI vastleggen 
in de lijst met favorieten. (Blz. 98)

Hiermee kunt u het beginscherm 
voor de routebegeleiding weerge-
ven. (Blz. 87)

 Iconen voor verkeersmeldingen op 
de kaart

 Overzicht met verkeersmeldingen

C

D

Verkeersmeldingen

Op de kaart of het overzicht wor-
den verkeersmeldingen zoals 
files, ongevallen en wegafslui-
tingen weergegeven. Verkeersin-
formatie kan worden ontvangen 
via radio-uitzendingen of internet.

Scherm voor 
verkeersmeldingen
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■ Weergeven van gedetailleerde 
verkeersmelding

1 Selecteer het gewenste icoon voor 
verkeersmeldingen op de kaart.

2 Controleer of de gedetailleerde ver-
keersmelding wordt weergegeven.

■ Lijst van verkeersmeldingsiconen

1 Selecteer  op het kaartscherm. 

(Blz. 64)

2 Selecteer “Verkeer”.

3 Selecteer het gewenste tabblad om 
de lijst te selecteren.

Hiermee kunt u de verkeersmeldin-
gen met betrekking tot de inge-
stelde route weergeven.

Hiermee kunt u alle verkeersmeldin-
gen weergeven.

Hiermee kunt u de verkeersmeldin-
gen en waarschuwingen voor de 
omleidingsroute weergeven.

Icoon voor verkeersmelding op 
de kaart

Icoon Naam

Gevaar (zwart)

Weer

Langzaam rijdend verkeer

Stilstaand verkeer

Ongeval

Wegwerkzaamheden

Wegversmalling

Extreem gevaar (rood)

Afgesloten

Informatie

Overzicht met 
verkeersmeldingen

Icoon Naam

A

B

C
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4 Selecteer de gewenste verkeers-
melding.

Sectie route
Als de sectie van de route niet 
beschikbaar is, wordt informatie 
zoals wegnummer, naam van de 
stad, regio of land weergegeven.

: Icoon van een ongeval

: Icoon van een ongeval op de 
route

: Icoon van een ongeval waar-
voor een omleiding is ingesteld

Afstand tot het ongeval en richting 
ten opzichte van de auto

5 Controleer of de gedetailleerde ver-
keersmelding wordt weergegeven.

Hiermee kunt u de vorige of vol-
gende verkeersmelding weergeven.

Geeft de details van de verkeers-
melding weer.

A

B

C

A

B
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3-2.Zoeken van bestemming

Er kunnen bestemmingen worden 
gezocht op het menuscherm “Bestem-
ming”.
1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Controleer of het menu “Bestem-
ming” wordt weergegeven.

 U kunt op verschillende manieren 
een bestemming zoeken.

Er kan een bestemming worden gese-
lecteerd door een willekeurige zoek-
term in te voeren.

De zoekterm wordt gezocht in de vol-
gende databases:

 Favorieten

 Recente bestemming

 POI-database

 Navigatiedatabase (straatnamen, 
plaatsnamen, landnamen)

 Telefoonboek van een aangesloten 
telefoon

1 Geef het menuscherm “Bestem-
ming” weer. (Blz. 68)

 Selecteer het icoon met de vlag van 
het land om het land waarin u zoekt 
te wijzigen. (Blz. 79)

2 Voer de gewenste zoektermen in 
het zoekveld in.

 Als er 3 of meer karakters worden 
ingevoerd, wordt de beste overeen-
komst weergegeven in het veld met 
één resultaat onder het zoekveld.

3 Selecteer “Zoeken” of  om de 

lijst met resultaten weer te geven.

 Selecteer  om het scherm met 

extra informatie weer te geven. 
(Blz. 79)

 De lijst met resultaten beslaat maxi-
maal 5 pagina's. Selecteer “Meer 
resultaten” aan het einde van de lijst 
om meer resultaten te bekijken.

 Bij elke nieuwe vermelding “POI's 
zoeken via XX” wordt via een andere 
zoekmachine gezocht.

• Voor meer informatie over de instellingen 
van het online zoeken: Blz. 205

Zoeken

Weergeven van het 
menuscherm “Bestemming”

Zoeken via het zoekveld
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1 Selecteer het icoon met de vlag van 
het land.

2 Voer de gewenste landnaam in.

3 Selecteer het gewenste land als de 
lijst van landen wordt weergegeven.

Als het resultaat een contact, een 
adres, een favoriet of een recente 
bestemming is, wordt het bijbehorende 
detailscherm weergegeven.

Alle detailschermen hebben een toets 
“Start”. Als u deze toets selecteert, 
wordt de routeberekening gestart en 
wordt het routeberekeningsscherm 
weergegeven.

 Als er al een bestemming is inge-
voerd, worden de toetsen “Vervan-
gen”, “Toevoegen” en “Annuleren” 
weergegeven.

“Vervangen”: Hiermee kunt u de bestaande 
bestemming(en) verwijderen en een nieuwe 
instellen.

“Toevoegen”: Hiermee kunt u een bestem-
ming toevoegen aan de huidige route.

“Annuleren”: Hiermee kunt u teruggaan naar 
de actuele bestemming.

1 Selecteer het gewenste .

2 Controleer of de gedetailleerde 
POI-informatie wordt weergegeven.

■ Als het resultaat een contact, een 
favoriet, een recente bestemming 
of een POI is

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven.

Hiermee kunt u het telefoonnummer 
bellen.

Hiermee kunt u de vermelding vast-
leggen in de lijst met favorieten.

Hiermee kunt u het beginscherm 
voor de routebegeleiding weerge-
ven. (Blz. 87)

Land instellen als zoekgebied

Detailscherm bekijken

A

B

C

D
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■ Als het resultaat een adres is

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven.

Hiermee kunt u het huisnummer 
invoeren.

Hiermee kunt u de kruising invoe-
ren.

Hiermee kunt u de vermelding vast-
leggen in de lijst met favorieten.

Hiermee kunt u het beginscherm 
voor de routebegeleiding weerge-
ven. (Blz. 87)

Zoek een bestemming en route in de 
lijst met favorieten die in het navigatie-
systeem zijn opgeslagen. Om deze 
functie te kunnen gebruiken moet u de 
vermelding vastleggen. (Blz. 98)
1 Geef het menuscherm “Bestem-

ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer “Favorieten”.

3 Selecteer de gewenste vermelding.

 Selecteer  om de informatie over 

de vermelding weer te geven en te 
bewerken. (Blz. 100)

 Er is automatische navigatie 
beschikbaar voor de 4 vaste favorie-
ten (thuis, werk en 2 andere favorie-
ten). Wanneer de automatische 
navigatie wordt geactiveerd, wordt 

 ingeschakeld.

● Er kunnen 4 vaste favorieten (thuis, werk 
en 2 andere favorieten) bovenaan de lijst 
worden weergegeven.

● POI's en routes die vanuit een extern 
apparaat of de server zijn overgebracht, 
worden in deze lijst opgeslagen. 
(Blz. 99)

● Overgebrachte routes worden door middel 
van het specifieke icoon gemarkeerd.

Deze functie verzamelt automatisch 
verkeersinformatie op de route naar de 
geregistreerde bestemmingen. Wan-
neer u de motor start tijdens een gere-
gistreerde dag/tijd, stelt het systeem 
voor om die bestemming automatisch 
in te stellen.

Zoeken met behulp van lijst 
met favorieten

A

B

C

D

E

Automatische navigatie voor 
woon-werkverkeer
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 Er wordt een pop-upbericht weerge-
geven wanneer u de motor start tij-
dens een geregistreerde dag/tijd.

 Er is alleen automatische navigatie 
beschikbaar voor de 4 vaste favorie-
ten (thuis, werk en 2 andere favorie-
ten).

 Om deze functie te kunnen gebrui-
ken, moet u dagen/tijden registreren 
voor de bestemmingen.

 Er is één dag/tijd vooraf ingesteld
1 Selecteer OK om de routebegelei-

ding te starten.

 Als u “Ongedaan maken” selecteert, 
wordt het laatste actief gebruikte 
scherm weergegeven.

 Meerdere dagen/tijden vooraf inge-
steld

1 Selecteer de gewenste bestemming 
om de routebegeleiding te starten.

 Als u  selecteert, wordt het laat-

ste actief gebruikte scherm weerge-
geven.

 Er is één dag/tijd vooraf ingesteld
1 Selecteer “Automatische navigatie” 

om de routebegeleiding te starten.

 Als u “Doorgaan” selecteert, wordt 
de actuele routebegeleiding voortge-
zet.

 Meerdere dagen/tijden vooraf inge-
steld

1 Selecteer “Automatische navigatie” 
om de routebegeleiding te starten.

 Als u “Doorgaan” selecteert, wordt 
de actuele routebegeleiding voortge-
zet.

2 Selecteer de gewenste bestemming 
om de routebegeleiding te starten.

 Als u  selecteert, wordt het laat-

ste actief gebruikte scherm weerge-
geven.

Om automatische navigatie te kunnen 
gebruiken, moet u dagen/tijden regis-
treren voor de bestemmingen.

Als de bestemming niet is ingevoerd

Als de bestemming is ingevoerd

Registreren van dagen/tijden
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1 Selecteer  van de gewenste 

bestemming.

2 Voer de gewenste informatie voor 
dag en tijd in voor het woon-werk-
verkeer.

 Selecteer “Automatische navigatie” 
om de automatische navigatie in/uit 
te schakelen.

 Zet voor bepaalde dagen de aan/uit-
instelling voor de automatische navi-
gatie aan of uit.

 Selecteer “Tijd kopiëren van...” om 
een bepaalde tijd van één dag naar 
alle andere dagen te kopiëren.

1 Geef het menuscherm “Bestem-
ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer “Recent”.

3 Selecteer de gewenste vermelding.

 Selecteer  om de informatie over 

de vermelding weer te geven en te 
bewerken. (Blz. 100)

 Selecteer  om de vermelding 

vast te leggen in de lijst met favorie-
ten.

● Het overzicht bestaat maximaal uit 100 
vermeldingen. Wanneer dit maximum 
wordt bereikt, wordt de oudste bestemming 
verwijderd.

1 Geef het menuscherm “Bestem-
ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer “Adres”.

3 Selecteer “Land” om het gewenste 
land in te voeren.

4 Selecteer “Stad”, “Code” of “Straat” 
om de plaatsnaam, postcode of 
straatnaam in te voeren.

Zoeken met behulp van vorige 
bestemmingen

Zoeken met behulp van adres
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5 Selecteer “Nr.” of “Kruispunt” om 
een huisnummer of de naam van 
het kruispunt in te voeren.

 Het is niet mogelijk om tegelijkertijd 
een huisnummer en een kruispunt in 
te voeren.

6 Selecteer “Berekenen”.

● Als u een unieke straatnaam hebt inge-
voerd (waarvan er maar één bestaat in het 
land), kunt u ook “Berekenen” selecteren. 
Als u “Berekenen” selecteert wanneer 
alleen “Stad” of “Code” is ingevoerd, wordt 
een route gezocht met het centrum van de 
ingevoerde plaats als bestemming.

● Als u  selecteert, worden alle inge-
voerde gegevens, behalve “Land” verwij-
derd.

De geografische coördinaten kunnen in 
GMS-formaat (Graden°, Minuten’, 
Seconden”) en decimaal worden inge-
voerd. Alleen coördinaatwaarden die 
potentieel bestaan, kunnen worden inge-
voerd. Onmogelijke coördinaatwaarden 
en hun desbetreffende schermtoetsen 
worden gedimd weergegeven.
1 Selecteer “Coördinaten”.

2 Selecteer “Graden” of “Decimaal”.

3 Voer de lengte- en breedtegraad in.

4 Selecteer “Berekenen”.

● Als er een bestemming is ingevoerd die 
zich niet op een weg bevindt, wordt de 
auto naar het punt geleid op een weg die 
zich het dichtst bij de bestemming bevindt.

● Als er een bestemming is ingevoerd die 
niet kan worden bereikt, wordt er een pop-
upbericht weergegeven dat hier melding 
van maakt.

Zoek een bestemming in de POI-data-
base in het navigatiesysteem.

Wanneer het navigatiesysteem verbin-
ding heeft met internet, kan er op het 
web worden gezocht.
1 Geef het menuscherm “Bestem-

ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer POI.

3 Voer de POI-naam in en selecteer 
“Zoeken”.

Hiermee kunt u het zoekgebied wij-
zigen. (Blz. 84)

Hiermee kunt u de POI-categorie 
specificeren. (Blz. 85)

Hiermee kunt u de lijst met vorige 
zoektermen weergeven. (Blz. 85)

Zoeken met behulp van 
coördinaten

Zoeken met behulp van POI's

A

B

C
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4 Controleer of de zoekresultaten 
worden weergegeven. Selecteer de 
gewenste POI.

Hiermee kunt u een volledig over-
zicht weergeven. De afstand tot de 
POI's kan worden gecontroleerd.

Hiermee kunt u POI's zoeken op het 
web. Wanneer u voor het eerst via 
het web zoekt, wordt het tabblad 
“Online” weergegeven. Selecteer 
het tabblad “Online” om een zoek-
machine in te stellen.
Voor meer informatie over de instel-
lingen van het online zoeken: 
Blz. 205

5 Controleer of de gedetailleerde 
POI-informatie wordt weergegeven. 
(Blz. 79) Selecteer vervolgens 
“Start”.

1 Selecteer “In de buurt”, “Op de 
bestemming”, “Onderweg”, “In een 
stad” of “Op de kaart selecteren” op 
het POI-scherm.

 De tekst van deze toets geeft altijd 
de actuele zoekcriteria aan.

2 Selecteer de gewenste zoekme-
thode.

Hiermee kunt u zoeken rondom de 
actuele locatie.

Hiermee kunt u zoeken rondom de 
bestemming.

Hiermee kunt u zoeken rondom de 
actuele route.

Hiermee kunt u zoeken rondom de 
gewenste stad.

Hiermee kunt u een punt op de 
kaart selecteren.

3 Als het kaartscherm beschikbaar is, 
selecteer dan het gewenste punt op 
de kaart.

4 Voer de POI-naam in en selecteer 
“Zoeken” of de lijsttoets.

Instellen van het zoekgebied

A

B

A

B

C

D

E
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5 Controleer of de zoekresultaten 
worden weergegeven. Selecteer de 
gewenste POI.

6 Controleer of de gedetailleerde 
POI-informatie wordt weergegeven. 
(Blz. 79) Selecteer vervolgens 
“Start”.

1 Selecteer “Op categorie” op het 
POI-scherm.

2 Selecteer de gewenste categorie en 
subcategorieën.

“Alle categorieën selecteren”: Hiermee kunt 
u alle POI-categorieën weergeven.

3 Selecteer de gewenste POI.

4 Controleer of de gedetailleerde 
POI-informatie wordt weergegeven. 
(Blz. 79) Selecteer vervolgens 
“Start”.

1 Selecteer “Geschiedenis” op het 
POI-scherm.

2 Selecteer de gewenste vorige zoek-
term.

: Hiermee kunt u de zoekterm verwijde-

ren.

3 Selecteer “Zoeken”.

4 Controleer of de zoekresultaten 
worden weergegeven. Selecteer de 
gewenste POI.

5 Controleer of de gedetailleerde 
POI-informatie wordt weergegeven. 
(Blz. 79) Selecteer vervolgens 
“Start”.

Zoeken op categorie

Trefwoorden invoeren vanuit de 
geschiedenislijst
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Wanneer de online zoekresultaten wor-
den weergegeven, worden de afbeel-
dingen op het detailscherm getoond.
1 Selecteer de gewenste POI.

2 Controleer of de gedetailleerde 
POI-informatie wordt weergegeven. 
Selecteer vervolgens “Bijzonderhe-
den”.

3 Selecteer .

 Als u de afbeeldingstoets selecteert, 
worden maximaal 6 afbeeldingen als 
thumbnails op het scherm weerge-
geven. Als u een thumbnail selec-
teert, wordt de afbeelding in een 
groter formaat weergegeven.

4 Selecteer de gewenste thumbnail.

 De toetsen “Vorige” en “Volgende” 
worden alleen weergegeven als er 
meer dan één afbeelding beschik-
baar is. Als een afbeelding niet in 

een groter formaat kan worden 
weergegeven, wordt de melding 
“Afbeelding niet beschikbaar.” weer-
gegeven.

Voordat u deze functie gebruikt moet u 
eerst verbinding maken met een 
Bluetooth®-telefoon.

Indien er voor een contact geen adres-
informatie is opgeslagen, wordt die ver-
melding niet-verlicht weergegeven.
1 Geef het menuscherm “Bestem-

ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer “Tel.boek”.

3 Selecteer de gewenste vermelding.

 Selecteer  om het scherm met 

extra informatie weer te geven. 
(Blz. 79)

Weergave van online POI-
informatie

Zoeken met behulp van 
telefoonboek
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avigatiesysteem

Wanneer de bestemming is ingesteld, 
wordt het routeoverzicht vanaf de actu-
ele locatie tot aan de bestemming 
weergegeven.

Afhankelijk van de navigatie-instellin-
gen wordt of het scherm met één route 
of het scherm voor alternatieve routes 
weergegeven. (Blz. 107)

 Scherm met geadviseerde route

 Scherm met alternatieve routes

● Het beginscherm voor de routebegelei-
ding wordt weergegeven in 2D noorden 
boven.

De aanbevolen route wordt op de kaart 
weergegeven.
1 Selecteer “Bestemming”.

Hiermee kunt u drie berekenings-
methoden voor de route weerge-
ven. Selecteer het gewenste item 
om de routevoorkeuren aan te pas-
sen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u de vermijdingscrite-
ria weergeven. Selecteer het 
gewenste item om de vermijdings-
criteria aan te passen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u parkeerinformatie 
weergeven. U kunt de locatie en de 
beschikbaarheid van parkeerplaat-
sen rondom de bestemming bekij-
ken. (Blz. 202)

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven. U kunt de Street View-beelden 
van de bestemming bekijken. 
(Blz. 201)

Starten van 
routebegeleiding

Starten van routebegeleiding

WAARSCHUWING

● Houd u tijdens het rijden aan de ver-
keersregels en let op de toestand van 
de weg. Als een verkeerssituatie is 
gewijzigd, kan het routebegeleidings-
systeem u van verkeerde informatie 
voorzien.

Scherm met geadviseerde route

A

B

C

D
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Hiermee kunt u weersinformatie 
weergeven. U kunt de weersinfor-
matie rondom de bestemming bekij-
ken. (Blz. 201)

 Geeft informatie weer over de 
bestemming, zoals de geschatte 
aankomsttijd en de afstand.

● De standaard routevoorkeuren en vermij-
dingscriteria kunnen worden ingesteld. 
(Blz. 107)

● Als “Bestemming” wordt geselecteerd en u 
uw vinger erop houdt, wordt de demomo-
dus gestart. Selecteer “Stop” op het 
scherm om de demomodus te beëindigen.

1 Selecteer .

2 Selecteer het gewenste item om de 
routevoorkeuren aan te passen.

Hiermee kunt u de snelste route 
weergeven.

Hiermee kunt u de kortste route 
naar de ingevoerde bestemming 
weergeven.

Hiermee kunt u de route met het 
laagste brandstofverbruik weerge-
ven.

 De route wordt opnieuw berekend 
en vervolgens wordt het begin-

scherm van de routebegeleiding 
weergegeven.

1 Selecteer .

2 Selecteer de items die u wilt vermij-
den.

Hiermee kunt u tolwegen vermijden.

Hiermee kunt u snelwegen vermij-
den.

Hiermee kunt u veerboten/treinen 
vermijden.

Hiermee kunt u tunnels vermijden.

 De route wordt opnieuw berekend 
en vervolgens wordt het begin-
scherm van de routebegeleiding 
weergegeven. Als de mogelijke 
route onredelijk lang is, stelt het 
navigatiesysteem een route voor 
waarin wel objecten zijn opgeno-
men die u wilt vermijden.

 U kunt de standaard vermijdingscri-
teria selecteren. (Blz. 108)

Aanpassen van het type route

E

A

B

C

Vermijdingscriteria instellen

A

B

C

D
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N

avigatiesysteem

Er worden drie soorten alternatieve rou-
tes op de kaart weergegeven.
1 Selecteer één van de drie soorten 

alternatieve routes.

 Geeft informatie weer over de 
bestemming, zoals de geschatte 
aankomsttijd en de afstand.

Hiermee kunt u de vermijdingscrite-
ria weergeven. Selecteer het 
gewenste item om de vermijdings-
criteria aan te passen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u parkeerinformatie 
weergeven. U kunt de locatie en de 
beschikbaarheid van parkeerplaat-
sen rondom de bestemming bekij-
ken. (Blz. 202)

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven. U kunt de Street View-beelden 
van de bestemming bekijken. 
(Blz. 201)

Hiermee kunt u weersinformatie 
weergeven. U kunt de weersinfor-
matie rondom de bestemming bekij-
ken. (Blz. 201)

 De geschatte aankomsttijd en de 
afstand van de totale route worden 
in het overzicht weergegeven.

Scherm met alternatieve routes

A

B

C

D
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3-3.Routebegeleiding

Geeft de afstand tot de volgende 
afslag weer, waarbij de pijl de rich-
ting aangeeft. Wanneer het pijlicoon 
wordt geselecteerd, wordt de laatste 
navigatiemelding herhaald.

Actuele locatie

Begeleidingsroute

Hiermee wordt informatie over de 
bestemming weergegeven, zoals de 
geschatte aankomsttijd, de reste-
rende reistijd, de afstand en ver-
keersvoorspellingsinformatie. 
Hiermee kunt u de geschatte aan-
komsttijd/resterende reistijd wijzi-
gen.

Hiermee wordt verkeersinformatie 
voor de route weergegeven. De res-
terende afstand en de resterende 
tijd worden weergegeven.

De naam van de straat waarop op 
dat moment wordt gereden of van 
de volgende straat (wanneer u van 
richting moet veranderen)

Tijdens het rijden op een snelweg wordt 
het snelweginformatiescherm weerge-
geven.

Afritnummer snelweg/naam par-
keerplaats langs snelweg.

De afstand van de actuele locatie 
tot de afrit van de snelweg/parkeer-
plaats langs de snelweg.

POI's langs de snelweg of dicht bij 
een afrit van de snelweg.

● Selecteer de gewenste POI's om de kaart 
van de omgeving van de afrit weer te 
geven.

● Door een toets onder aan de lijst te selec-
teren worden de dichtstbijzijnde afritten 
van de snelweg/parkeerplaatsen langs de 
snelweg weer weergegeven.

*: Als de gegevens beschikbaar zijn

Wanneer u een afslag nadert, wordt 
automatisch een bewegwijzering weer-
gegeven.

Routebegeleiding

Routebegeleidingsscherm

A

B

C

D

E

F

Tijdens rijden op de snelweg

Bewegwijzering*

A

B

C
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N

avigatiesysteem

Geeft informatie weer over de 
bewegwijzering.

Wanneer u een snelwegknooppunt 
nadert, wordt automatisch het snelweg-
knooppunt weergegeven.

Wanneer u van richting moet verande-
ren, wordt automatisch de rijstrookaan-
beveling weergegeven onder de kaart.

Geeft de rijstrookaanbeveling weer.

● Wanneer de auto van de begeleidingsroute 
raakt, wordt de route opnieuw berekend.

● Voor sommige gebieden is het wegennet 
nog niet volledig gedigitaliseerd. Let op 
wanneer u een begeleidingsroute volgt.

● De weergave van bovenstaande items kan 
worden uitgeschakeld. (Blz. 102)

De stembegeleiding geeft verscheidene 
meldingen wanneer u een kruispunt of 
andere plekken waar het nodig is om 
de auto van richting te veranderen, 
nadert. Het volume van de stembege-
leiding kan worden geregeld.

1 Selecteer .

2 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u het volume van de 
stembegeleiding instellen.

• Wanneer dit wordt geselecteerd terwijl de 
stembegeleiding is gedempt, wordt het 
dempen ongedaan gemaakt.

Snelwegknooppuntscherm

Rijstrookaanbeveling

A

A

Stembegeleiding

A
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Hiermee kunt u de stembegeleiding 
dempen/het dempen ongedaan 
maken.

 De laatste navigatiemelding kan 
worden herhaald door het stembe-
geleidingsicoon te selecteren of het 
volume van de stembegeleiding te 
wijzigen.

● Mogelijk worden bepaalde straatnamen 
niet goed of onduidelijk uitgesproken door 
de stembegeleiding als gevolg van de 
beperkingen van de tekst-naar-spraak-
functie.

● Op snelwegen of autowegen met een 
hogere toegestane maximumsnelheid 
wordt de stembegeleiding eerder gegeven 
dan op andere wegen, zodat u tijd hebt om 
de auto van richting te veranderen.

● Als het navigatiesysteem de actuele loca-
tie van de auto niet goed kan bepalen (in 
het geval van een slechte ontvangst van 
het GPS-signaal), wordt de stembegelei-
ding mogelijk te vroeg of met vertraging 
gegeven.

● Het standaardvolume van de gesproken 
aanwijzing kan ook worden gewijzigd. 
(Blz. 59)

Als u de routebegeleiding niet meer 
nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u de 
rest van de route naar uw bestemming 
kent, kan de routebegeleiding worden 
gestopt.

1 Selecteer  op het kaartscherm. 

(Blz. 64)

2 Selecteer “Stop nav.”.

WAARSCHUWING

● Houd u tijdens het rijden aan de ver-
keersregels en let op de verkeerssitua-
tie, vooral op IPD-wegen (wegen die 
niet volledig gedigitaliseerd zijn). De 
routebegeleiding beschikt niet altijd over 
de meest recente informatie over ver-
keerssituaties, zoals de rijrichting van 
eenrichtingswegen.

Routebegeleiding stoppen

B
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Tijdens de routebegeleiding kunt u de 
route naar uw bestemming bekijken en 
bewerken.

1 Selecteer  op het kaartscherm. 

(Blz. 64)

2 Selecteer “Route”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

 Wanneer een bestemming is inge-
steld

Hiermee kunt u drie berekenings-
methoden voor de route weerge-
ven. Selecteer het gewenste item 
om de routevoorkeuren aan te pas-
sen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u de vermijdingscrite-
ria weergeven. Selecteer het 
gewenste item om de vermijdings-
criteria aan te passen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u een bepaalde 
afstand op de nog af te leggen route 
blokkeren. Een geblokkeerde route 
wordt op de kaart aangegeven. 
(Blz. 95)

Hiermee kunt u het routeplan tot 
aan de bestemming weergeven. 
(Blz. 95)

Hiermee kunt u informatie over de 
bestemming weergeven. U kunt de 
bestemming bekijken en de actuele 
locatie registreren. (Blz. 94)

Hiermee kunt u een bestemming 
verwijderen. (Blz. 95)

 Wanneer een bestemming en tus-
senstops zijn ingesteld

Hiermee kunt u drie berekenings-
methoden voor de route weerge-
ven. Selecteer het gewenste item 
om de routevoorkeuren aan te pas-
sen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u de vermijdingscrite-
ria weergeven. Selecteer het 
gewenste item om de vermijdings-
criteria aan te passen. (Blz. 88)

Hiermee kunt u een bepaalde 
afstand op de nog af te leggen route 
blokkeren. Een geblokkeerde route 
wordt op de kaart aangegeven. 
(Blz. 95)

Hiermee kunt u het routeplan tot 
aan de bestemming weergeven. 
(Blz. 95)

Route bewerken

Weergeven van het scherm 
“Route bewerken”

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D
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Hiermee kunt u informatie over de 
bestemming weergeven. U kunt de 
bestemming bekijken en de actuele 
locatie registreren. (Blz. 94)

Hiermee kunt u informatie over de 
bestemming en tussenstops weer-
geven. U kunt de bestemming en 
tussenstops bekijken en bewerken. 
(Blz. 94)

 Wanneer een bestemming is inge-
steld

1 Geef het route-informatiescherm 
weer. (Blz. 93)

2 Selecteer .

3 Controleer of de informatie over de 
bestemming wordt weergegeven.

 Wanneer geen bestemming is inge-
steld

1 Selecteer  op het kaartscherm. 

(Blz. 64)

2 Selecteer “Info”.

3 Controleer of de informatie over de 
actuele locatie wordt weergegeven.

Adres van de bestemming*

Aankomsttijd, resterende tijd en 

afstand tot de bestemming*

Informatie over de actuele locatie

Hiermee kunt u de actuele locatie 
vastleggen in de lijst met favorieten.

*: Dit wordt alleen weergegeven als de rou-
tebegeleiding actief is.

Als er meerdere bestemmingen zijn 
ingesteld, kunt u de volgorde waarin de 
bestemmingen worden aangedaan wij-
zigen.
1 Geef het route-informatiescherm 

weer. (Blz. 93)

2 Selecteer “Lijst tussenstops”.

3 Sleep de gewenste tussenstop naar 
de gewenste positie in de lijst.

4 Selecteer OK.

: Selecteer deze toets om de tussenstop 

te verwijderen. (Blz. 95)
“Route wissen”: Hiermee kunt u alle bestem-
mingen en tussenstops in de lijst wissen.

Informatie over de bestemming 
weergeven

E

F

A

Herschikken van tussenstops

B

C

D
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 Wanneer een bestemming is inge-
steld

1 Geef het route-informatiescherm 
weer. (Blz. 93)

2 Selecteer “Wissen”.

 Wanneer een bestemming en tus-
senstops zijn ingesteld

1 Geef het route-informatiescherm 
weer. (Blz. 93)

2 Selecteer “Lijst tussenstops”.

3 Selecteer  van de gewenste tus-

senstop.

4 Selecteer “Ja”.

U kunt tijdens de routebegeleiding de 
route wijzigen om een sectie van de af 
te leggen weg te omzeilen.
1 Geef het route-informatiescherm 

weer. (Blz. 93)

2 Selecteer .

3 Selecteer de gewenste afstand 
waarvoor u een omleiding wilt 
instellen.

 Selecteer “Deactiveren” om de 
geblokkeerde sectie te annuleren.

 De geblokkeerde route wordt op de 
kaart aangegeven.

 Nadat er een omleiding is ingesteld 
voor de geblokkeerde route, wordt 
de wegblokkeringsfunctie automa-
tisch uitgeschakeld.

1 Geef het route-informatiescherm 
weer. (Blz. 93)

2 Selecteer .

3 Selecteer de gewenste optie om de 
sectie weer te geven.

 De begeleidingspijl, straatnaam en 
afstand tot het punt worden weerge-
geven.

4 Controleer of de sectie gedetail-
leerd wordt weergegeven.

“Omleiding”: Hiermee kunt u een omleiding 
voor deze sectie van de route instellen. 
(Blz. 96)

Tussenstops en bestemmingen 
verwijderen

Secties van af te leggen weg 
blokkeren

Routeplan weergeven
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1 Geef de lijst met afslagen weer. 
(Blz. 95)

2 Selecteer de sectie waarvoor u een 
omleiding wilt instellen.

3 Selecteer “Omleiding”.

1 Geef de lijst met afslagen weer. 
(Blz. 95)

2 Selecteer “Lijst omleid.”.

3 Controleer of de lijst met omleidin-
gen wordt weergegeven. Selecteer 
de gewenste sectie van de route.

4 Selecteer “Omleid. uit” om de inge-
stelde omleiding te annuleren.

Deze functie zorgt ervoor dat de route 
hetzij automatisch hetzij handmatig 
wordt gewijzigd wanneer er ver-
keersmeldingen voor de begeleidings-
route zijn ontvangen.

De instellingen voor het dynamisch 
opnieuw bepalen van de route kunnen 
worden gewijzigd. (Blz. 106)

Instellen van omleiding

Een omleiding instellen voor een 
sectie van het routeplan

Ingestelde omleiding annuleren

Dynamisch opnieuw bepalen 
van de route aan de hand van 
verkeersmeldingen
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De route wordt automatisch gewijzigd 
wanneer er verkeersmeldingen voor de 
begeleidingsroute zijn ontvangen.

 Er wordt een pop-upbericht op het 
scherm weergegeven. De route 
wordt automatisch opnieuw bere-
kend.

Wanneer er verkeersmeldingen voor de 
begeleidingsroute zijn ontvangen, 
selecteer dan handmatig of u de route 
wilt wijzigen.
1 Er wordt een pop-upbericht op het 

scherm weergegeven. Selecteer 
“Toon omleiding” om de omleidings-
route op de kaart weer te geven.

 Selecteer “Negeren” als u wilt terug-
keren naar het vorige scherm.

2 Selecteer “Omleiding”.

 Selecteer “Negeren” als u wilt terug-
keren naar het vorige scherm.

Automatisch opnieuw bepalen 
van de route

Handmatig opnieuw bepalen van 
de route
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3-4.Favoriete bestemmingen

1 Geef het menuscherm “Bestem-
ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer “Favorieten”.

3 Controleer of de lijst met favorieten 
wordt weergegeven.

 Er kunnen 4 vaste favorieten (thuis, 
werk en 2 andere favorieten) boven-
aan de lijst worden weergegeven.

1 Geef de lijst met favorieten weer. 
(Blz. 98)

2 Selecteer “Nieuwe toevoegen...”.

3 Selecteer de gewenste methode om 
de gewenste locatie te zoeken.

4 Voer de naam van de vermelding in 
en selecteer OK.

5 Controleer of de vermelding wordt 
geregistreerd in de lijst met favorie-
ten.

Er kunnen 4 vaste favorieten (thuis, 
werk en 2 andere favorieten) bovenaan 
de lijst worden weergegeven. Er is 
automatische navigatie beschikbaar 
voor de 4 favoriete bestemmingen.
1 Geef de lijst met favorieten weer. 

(Blz. 98)

2 Selecteer “Thuis”, “Werk”, “Favoriet 
1” en “Favoriet 2” als deze nog niet 
zijn vastgelegd.

3 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

Vermelding registreren

Favoriete punten en routes op de 
kaart kunnen worden opgeslagen 
in de lijst met favorieten. Er kun-
nen tot 200 vermeldingen worden 
geregistreerd.

Weergeven van lijst met 
favorieten

Nieuwe vermelding aanmaken

Vaste favoriete bestemming 
registreren
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4 Selecteer de gewenste methode 
voor het invoeren van de locatie.

Uw op de portalsite van Toyota geregis-
treerde POI's en routes kunnen worden 
overgebracht via een USB-geheugen. 
Deze worden opgeslagen in de lijst met 
favorieten.
1 Sluit een apparaat aan op de USB-

aansluiting.

2 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

3 Controleer of een voortgangsbalk 
wordt weergegeven terwijl de gege-
vens worden geladen.

 Selecteer “Annuleren” om deze func-
tie uit te schakelen.

 Na het voltooien van deze handeling 
wordt een bevestigingsscherm weer-
gegeven.

4 Controleer of de vermelding wordt 
geregistreerd in de lijst met favorie-
ten.

Uw op de portalsite van Toyota geregis-
treerde POI's en routes kunnen worden 
gedownload via internet. Deze worden 
opgeslagen in de lijst met favorieten.

Zie voor meer informatie over het 
downloaden van POI's en routes: 
Blz. 199

POI's en routes overbrengen 
via een USB-geheugen

POI's en routes downloaden 
via internet

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 99  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



100

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

3-4. Favoriete bestemmingen

1 Geef het menuscherm “Bestem-
ming” weer. (Blz. 68)

2 Selecteer “Favorieten” of “Recent”.

3 Selecteer  van de gewenste ver-

melding.

4 Selecteer het gewenste item.

 Vermeldingen in de lijst met favorie-
ten (bestemming)

Hiermee kunt u extra informatie 
over de vermelding weergeven. 
(Blz. 101)

Hiermee kunt u de naam/het adres 
van de vermelding wijzigen.

Hiermee kunt u de vermelding ver-
wijderen.

 Vermeldingen in de lijst met favorie-
ten (route)

Hiermee kunt u extra informatie 
over de vermelding weergeven. 
(Blz. 101)

Hiermee kunt u de route bewerken. 
(Blz. 101)

Hiermee kunt u de vermelding ver-
wijderen.

 Vermeldingen in het overzicht met 
vorige bestemmingen

Hiermee kunt u extra informatie 
over de vermelding weergeven. 
(Blz. 101)

Hiermee kunt u de vermelding ver-
wijderen.

Informatie over de 
vermelding wijzigen

Informatie over de vermelding 
wijzigen

A

B

C

A

B

C

A

B
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1 Geef het optiescherm voor vermel-
dingen weer. (Blz. 100)

2 Selecteer “Details weergeven”.

3 Controleer de informatie over de 
vermelding.

 Het adres wordt op de kaart gemar-
keerd.

1 Geef het optiescherm voor vermel-
dingen weer. (Blz. 100)

2 Selecteer “Route bewerken”.

3 Selecteer  van de gewenste ver-

melding.

: Hiermee kunt u de bestemming en tus-

senstops verwijderen.

4 Selecteer het gewenste item.Informatie over de vermelding 
weergeven

Bewerken van de route
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3-5.Instellingen

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Navigatie”.

3 Selecteer “Kaart”.

4 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

 “Kaartlay-out”
Hiermee kunt u de kaartlay-out wijzigen in 
3D rijrichting boven, 2D rijrichting boven of 
2D noorden boven.

 “Dag-/nachtmodus”
Hiermee kunt u de helderheid van het kaart-
scherm wijzigen. (Blz. 103)

 “Aankomstinformatie”
Hiermee kunt u de informatie over de aan-
komst of de resterende reistijd uitschakelen 
of weergeven.

 “Snelheidslimieten”
Hiermee kunt u informatie over de maxi-
mumsnelheid aan-/uitzetten. (Blz. 103)

 “Automatisch zoomen op de kaart”
Hiermee kunt u het zoom-niveau wijzigen 
dat automatisch wordt ingesteld bij het nade-
ren van gebieden die extra aandacht vra-
gen.

 “POI's op de kaart”
Hiermee kunt u de weergave van de catego-
rieën POI-iconen instellen. (Blz. 104)

 “Begeleidingspijl tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de route-
begeleidingspijl aan-/uitzetten. (Blz. 90)

 “Straatnaam tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de naam 
van de straat waarop op dat moment wordt 
gereden of van de volgende straat aan-/uit-
zetten. (Blz. 90)

 “Gebouwen in 3D tonen”
Hiermee kunt u de 3D-weergave van gebou-
wen aan-/uitzetten. (Blz. 71)

 “3D-oriëntatiepunten tonen”
Hiermee kunt u de 3D-weergave van her-
kenningspunten aan-/uitzetten. (Blz. 71)

 “Bewegwijzering tonen”
Hiermee kunt u de weergave van bewegwij-
zering aan-/uitzetten. (Blz. 90)

Kaartinstellingen

Weergeven van het 
kaartinstelscherm

Kaartinstelscherm
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 “Knooppuntscherm tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de knoop-
punten aan-/uitzetten. (Blz. 91)

 “Rijstrookaanbeveling tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de aanbe-
volen rijstrook aan-/uitzetten. (Blz. 91)

 “Verkeersbalk tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de ver-
keersbalk aan-/uitzetten. (Blz. 90)

 “Verkeersiconen tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de ver-
keersmeldingsiconen aan-/uitzetten. 
(Blz. 75)

 “Snelheidscamera's tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de iconen 
van snelheids-/roodlichtcamera's aan-/uit-
zetten. (Blz. 71)

 “Online gegevens gebruiken voor 
snelheidscamera's”

Hiermee kunt u online data gebruiken om de 
iconen van snelheids-/roodlichtcamera's te 
tonen.

 “Recente route opslaan”
Hiermee wordt een spoor van broodkruimels 
op de kaart weergegeven.

 “Snelwegmodus tonen”
Hiermee kunt u de weergave van de snel-
wegmodus aan-/uitzetten. (Blz. 90)

 “Landinformatie”
Deze functie opent een ander scherm 
waarop u:

• De weergave van het scherm met de 
landinformatie wanneer u de grens over 
rijdt kunt aan-/uitzetten.

• De landinformatie voor elk land in de data-
base kunt bekijken.

1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” 
weer. (Blz. 102)

2 Selecteer “Dag-/nachtmodus”.

3 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u het kaartscherm wij-
zigen naar dag- of nachtmodus 
afhankelijk van de stand van de 
lichtschakelaar.

Hiermee wordt het kaartscherm 
altijd in dagmodus weergegeven.

Hiermee wordt het kaartscherm 
altijd in nachtmodus weergegeven.

*: Indien aanwezig

1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” 
weer. (Blz. 102)

2 Selecteer “Snelheidslimieten”.

3 Selecteer het gewenste item.

Dag-/nachtmodus

Snelheidslimieten*

A

B

C
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Hiermee worden de snelheidslimie-
ten op de kaart weergegeven.

Hiermee kunt u een waarschuwing 
laten klinken wanneer de snelheids-
limiet met een bepaalde hoeveel-
heid wordt overschreden.

Hiermee kunt u de drempelwaarde 
voor de snelheidswaarschuwing 
instellen.

1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” 
weer. (Blz. 102)

2 Selecteer “POI's op de kaart”.

3 Selecteer de gewenste POI-catego-
rieën.

Hiermee kunt u alle categorieën 
weergeven.

Hiermee kunt u alle iconen verber-
gen.

Hiermee kunt u hoofd- en subcate-
gorieën weergeven.

1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” 
weer. (Blz. 102)

2 Selecteer “Landinformatie”.

3 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u de weergave van de 
landinformatie bij het overschrijden 
van een grens aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de landinformatie 
weergeven.

POI's op de kaart

A

B

C

A

B

C

Landinformatie

A

B
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1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Navigatie”.

3 Selecteer “Verkeer”.

4 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de ontvangstme-
thode voor verkeersmeldingen wijzi-
gen. (Blz. 105)

Hiermee kunt u de instellingen voor 
de ontvangst van de verkeersmel-
dingen via internet wijzigen. 
(Blz. 105)

Hiermee kunt u de TMC-configuratie 
instellen (Traffic Message Channel).

Hiermee kunt u het bereik instellen 
voor weergave van de verkeersmel-
dingen. (Blz. 106)

Hiermee kunt u de methode voor 
het dynamisch opnieuw bepalen 
van de route instellen. (Blz. 106)

1 Ga naar het scherm voor verkeers-
instellingen. (Blz. 105)

2 Selecteer “Verkeersberichten”.

3 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u verkeersmeldingen 
via internet ontvangen.

Hiermee kunt u verkeersmeldingen 
via TMC (Traffic Message Channel) 
ontvangen.

Hiermee kunt u de ontvangst van 
verkeersmeldingen uitschakelen.

1 Ga naar het scherm voor verkeers-
instellingen. (Blz. 105)

2 Selecteer “Instellingen voor verkeer 
via internet”.

Instellingen voor 
verkeersmeldingen

Weergeven van het scherm 
voor verkeersinstellingen

A

B

C

Ontvangstmethode voor 
verkeersmeldingen

Instellingen voor de ontvangst 
van de verkeersmeldingen via 
internet

D

E

A

B

C
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3 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u de nieuwe frequen-
ties voor verkeersmeldingen in het 
binnenland via internet instellen.

Hiermee kunt u de ontvangstme-
thode voor verkeersmeldingen in 
het buitenland wijzigen.

1 Ga naar het scherm voor verkeers-
instellingen. (Blz. 105)

2 Selecteer “Instellingen voor verkeer 
via radio”.

3 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u de instellingen voor 
de ontvangst van FM-radio wijzigen 
tussen automatisch en handmatig.

Met “Radiozender” kunt u handma-
tig uw favoriete TMC-zender selec-
teren in een lijst van beschikbare 
radiozenders.

1 Ga naar het scherm voor verkeers-
instellingen. (Blz. 105)

2 Selecteer “Straal voor verkeersbe-
richten”.

3 Selecteer het gewenste bereik.

 Deze instelling is voor het bereke-
nen van de route. Alleen verkeers-
meldingen binnen de straal worden 
gebruikt voor het berekenen van de 
route.

1 Ga naar het scherm voor verkeers-
instellingen. (Blz. 105)

2 Selecteer “Route dynamisch herbe-
rekenen”.

Instellingen voor de ontvangst 
van de verkeersmeldingen via 
TMC

A

B

A

Instellen radiusfilter

Instellen van de methode voor 
het dynamisch opnieuw bepalen 
van de route

B
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3 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u het dynamisch 
opnieuw bepalen van de route uit-
schakelen wanneer er verkeersmel-
dingen voor de begeleidingsroute 
zijn ontvangen.

Hiermee kunt u automatisch de 
route opnieuw bepalen. De route 
wordt automatisch gewijzigd wan-
neer er verkeersmeldingen voor de 
begeleidingsroute zijn ontvangen.

Hiermee kunt u handmatig de route 
opnieuw bepalen. Wanneer er ver-
keersmeldingen voor de begelei-
dingsroute zijn ontvangen, selecteer 
dan handmatig of u de route wilt wij-
zigen.

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Navigatie”.

3 Selecteer “Routevoorkeuren”.

4 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u het aanbevolen 
routetype wijzigen in de snelste 
route, kortste route of milieuvriende-
lijke route.

Hiermee kunt u de verkeersinforma-
tie uit het verleden mee laten 
nemen in de routeberekening.

Hiermee kunt u na een routebereke-
ning de 3 routes (snelste, kortste en 

A

B

C

Instellingen 
routevoorkeuren

Weergeven van het scherm 
voor routevoorkeuren

A

B

C

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 107  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



108

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

3-5. Instellingen

milieuvriendelijke) op de kaart weer-
geven. (Blz. 88)

Hiermee kunt u de standaard ver-
mijdingscriteria voor de routebere-
kening instellen. (Blz. 108)

1 Geef het scherm “Navigatie-instel-
lingen” weer. (Blz. 107)

2 Selecteer “Vermijdingscriteria”.

3 Selecteer de items die u wilt vermij-
den.

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Navigatie”.

3 Selecteer “Opgeslagen bestemmin-
gen beheren”.

4 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u alle favorieten ver-
wijderen.

Hiermee kunt u alle recente 
bestemmingen verwijderen.

De navigatiefavorieten worden naar 
het USB-apparaat gestuurd.

De back-up van de favorieten op 
het USB-apparaat wordt geladen in 
de lijst met favorieten van het navi-
gatiesysteem.

De vermijdingscriteria voor de 
routeberekening instellen

D

Weergeven van het scherm 
voor het beheren van 
opgeslagen bestemmingen

A

B

C

D
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3-6.Tips voor bediening van het navigatiesysteem

Het GPS (Global Positioning System), 
ontwikkeld en beheerd door het minis-
terie van Defensie van de Verenigde 
Staten van Amerika, bepaalt de voer-
tuigpositie door gebruik te maken van 
ten minste 4 satellieten en in enkele 
gevallen van 3 satellieten. Het systeem 
heeft een bepaalde mate van onnauw-
keurigheid. In de meeste gevallen com-
penseert het systeem deze 
onnauwkeurigheid automatisch, maar 
sporadisch kan het voorkomen dat het 
tot op een afstand van maximaal 100 
meter onnauwkeurig is. In het alge-
meen zullen fouten binnen enkele 
seconden worden gecorrigeerd.

Het GPS-signaal kan fysiek belemmerd 
worden, waardoor de positie van de 
auto op het kaartscherm onjuist wordt 
weergegeven. Het doorgeven van sig-
nalen kan gehinderd worden door tun-
nels, grote gebouwen, vrachtwagens of 
zelfs door voorwerpen die op het dash-
board liggen.

Ook kan het voorkomen dat de satellie-
ten geen signalen uitzenden wegens 
onderhoud of reparaties.

Ook als het navigatiesysteem de juiste 
GPS-signalen ontvangt, kan het in 
sommige omstandigheden voorkomen 
dat de actuele locatie niet wordt weer-
gegeven of dat er onvolledige informa-
tie wordt verstrekt.

 De actuele locatie wordt in de vol-
gende situaties mogelijk niet juist 
weergegeven:

• Bij het rijden over een Y-vormige weg 
waarvan de wegen dicht bij elkaar liggen.

• Bij het rijden over een kronkelige weg.
• Bij het rijden over een glad wegdek zoals 

op zand, grind, sneeuw, enz.
• Bij het rijden over een lange rechte weg.
• Als de snelweg parallel loopt met een 

ventweg.
• Nadat de auto per boot verplaatst is of is 

gesleept.
• Als de positie op een lange route gezocht 

moet worden tijdens het rijden met hoge 
snelheid.

• Als gereden wordt zonder dat de ijking 
van de actuele locatie correct is uitge-
voerd.

• Nadat de auto vaak heen en weer gere-
den is of omgekeerd is op een plateau, 
bijvoorbeeld in een parkeergarage.

• Bij het verlaten van een overdekte par-
keerplaats of een parkeergarage.

• Als een dakdrager is geplaatst.

GPS (Global Positioning 
System)

Dit navigatiesysteem bepaalt de 
actuele locatie aan de hand van 
signalen van satellieten, diverse 
voertuigsignalen, kaartgegevens, 
enz. Toch kan het gebeuren dat de 
actuele locatie niet accuraat wordt 
weergegeven, afhankelijk van de 
toestand van de satellieten, het 
wegennet, de toestand van de 
auto en andere omstandigheden.

Beperkingen van het 
navigatiesysteem

OPMERKING

● Het aanbrengen van folie op de ruiten 
kan het doorgeven van GPS-signalen 
belemmeren. De meeste folies bevatten 
metaaldeeltjes die de ontvangst van 
GPS-signalen door de antenne in het 
dashboard kunnen storen. Wij advise-
ren daarom om geen folie aan te bren-
gen in auto's die zijn uitgerust met een 
navigatiesysteem.
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• Tijdens het rijden met sneeuwkettingen.
• Als de banden versleten zijn.
• Na het vervangen van een of meerdere 

banden.
• Bij het gebruik van grotere of kleinere 

banden dan volgens de specificaties is 
voorgeschreven.

• Als de bandenspanning niet in orde is.

 Onvolledige routebegeleiding kan 
voorkomen in de volgende situaties:

• Tijdens afslaan op een andere kruising 
dan volgens de routebegeleiding wordt 
geadviseerd.

• Als u meer dan één bestemming hebt 
ingevoerd maar een van de bestemmin-
gen overslaat, zal het systeem automa-
tisch een route berekenen om terug te 
keren naar de bestemming van de vorige 
route.

• Er is geen routebegeleiding tijdens het 
afslaan op een kruispunt.

• Er is geen routebegeleiding tijdens het 
passeren van een kruispunt.

• Tijdens het automatisch herberekenen 
van de route kan de routebegeleiding 
mogelijk de volgende afslag links of rechts 
niet aangegeven.

• Het kan veel tijd kosten om de route 
opnieuw te bepalen als met hoge snelheid 
wordt gereden. Tijdens het automatisch 
herberekenen van de route kan een 
omleidingsroute weergegeven worden.

• Na het automatisch herberekenen van de 
route kan dezelfde route weergegeven 
worden.

• Er kan ten onrechte worden weergegeven 
of aangekondigd dat er gekeerd moet 
worden.

• Een locatie kan meerdere namen hebben 
en het systeem noemt een of meerdere 
van deze namen.

• Wanneer er geen route kan worden 
gezocht.

• Als de route naar uw bestemming over 
onverharde wegen voert, kan het voorko-
men dat het systeem geen route kan 
berekenen.

• Het kan voorkomen dat uw bestemming 
zich aan de tegenovergestelde zijde van 
de straat bevindt.

• Als een verkeerssituatie (tijdelijk) gewij-
zigd is, zoals een afgesloten weggedeelte 
waar u niet mag inrijden.

• De weginformatie en de kaarten die zijn 
opgeslagen in het geheugen van het navi-
gatiesysteem kunnen verouderd of niet 
compleet zijn.

● Bij de berekeningen van dit navigatiesys-
teem speelt de maat van de banden een 
belangrijke rol en daarom moeten de ban-
den voldoen aan de fabrieksspecificaties 
voor de auto. Het monteren van banden 
met andere dan de voorgeschreven afme-
tingen kan leiden tot een onjuiste weer-
gave van de actuele locatie. De 
bandenspanning heeft eveneens invloed 
op de diameter van de banden; zorg er 
daarom voor dat de bandenspanning van 
alle 4 banden van uw auto in orde is.
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1 Sluit een apparaat aan op de USB-
aansluiting.

2 Sluit het USB-apparaat met de 
nieuwe bestanden met de naviga-
tiedatabase aan.

3 Selecteer “Ja” om het bijwerken te 
starten.

4 Voer de activeringscode in, indien 
nodig.

 Als de activeringscode ongeldig is, 
wordt de navigatiedatabase niet bij-
gewerkt.

5 Zorg ervoor dat de motor draait <het 
hybridesysteem in werking is> en 

selecteer “Bevestigen” om verder te 
gaan met het bijwerken.

 Er wordt een voortgangsscherm 
voor het bijwerken getoond gevolgd 
door de bevestiging dat de database 
succesvol is bijgewerkt.

6 Verwijder het USB-apparaat als 
hierom wordt gevraagd. Hierdoor 
wordt het navigatiesysteem herstart 
en het bijwerkproces voltooid.

● Mogelijk wordt in de volgende gevallen niet 
alles goed bijgewerkt:

• Als het navigatiesysteem wordt uitgescha-
keld voordat het bijwerken is voltooid

• Als het USB-apparaat wordt verwijderd 
voordat het bijwerken is voltooid

● De tijd die nodig is voor het voltooien van 
het bijwerken is afhankelijk van de gege-
vensgrootte.

Database-updates 
navigatiesysteem

Een navigatiedatabase met sys-
teemsoftware, kaartgegevens, 
Gracenote-database, enz. kan 
worden bijgewerkt met behulp van 
een USB-geheugen.

Neem voor meer informatie con-
tact op met een Toyota-dealer of 
raadpleeg de portalsite van Toyota 
(www.my.toyota.eu).

Bijwerken database 
navigatiesysteem
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4

Audio-/inform
atiesysteem

Sommige functies kunnen bij auto's die bestemd zijn voor andere markten dan 
Europa niet bediend worden tijdens het rijden.

Audio-/
informatiesysteem

4-1. Basishandelingen
Korte uitleg ............................ 114
Basishandelingen .................. 115

4-2. Bediening radio
AM/FM/DAB-radio ................. 120

4-3. Bediening media
USB-geheugen...................... 125
iPod/iPhone 

(Apple CarPlay)................... 127
Android Auto .......................... 130

Bluetooth®-audio ................... 131

Miracast®............................... 134
4-4. Afstandsbediening 

audio/informatie
Stuurwieltoetsen .................... 136

4-5. Instellingen
Audio-instellingen .................. 137

4-6. Tips voor bediening 
van het audio-/
informatiesysteem

Bedieningsinformatie ............. 138
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4-1.Basishandelingen

Het audiobedieningsscherm kan op de volgende manieren worden weergegeven:

 Via de toets AUDIO
1 Druk op de toets AUDIO.

 Via de toets MENU
1 Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens “Audio”.

 Gebruik van de radio (Blz. 120)

 Afspelen van bestanden op een USB-geheugen (Blz. 125)

 Afspelen van bestanden op een iPod/iPhone (Apple CarPlay*) (Blz. 127)

 Gebruik van Android Auto* (Blz. 130)

 Afspelen van bestanden van een Bluetooth®-apparaat (Blz. 131)

 Gebruik van Miracast® (Blz. 134)

 Gebruik van de audiotoetsen op het stuurwiel (Blz. 136)

 Instellingen audiosysteem (Blz. 137)
*: Deze functie is in sommige landen/gebieden niet beschikbaar.

Korte uitleg

Overzicht functies
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“AAN/UIT/volumeknop”: Druk op deze 
knop om het audio-/informatiesysteem 
in of uit te schakelen. Het systeem zal 
bij het inschakelen de laatst ingestelde 
functie activeren. Draai deze knop om 
het volume te regelen.

1 Druk op de toets AUDIO.

2 Selecteer “Bron” of druk nogmaals 
op de toets AUDIO.

3 Selecteer de gewenste bron.

● Schermtoetsen die gedimd worden weer-
gegeven, kunnen niet worden bediend.

● Wanneer er twee pagina's zijn, selecteer 

dan  of  om naar de andere pagina 
te gaan.

● Wanneer een Apple CarPlay-/Android 
Auto-verbinding tot stand is gebracht, wor-
den sommige systeemfuncties, zoals de 
onderstaande, vervangen door vergelijk-
bare functies voor Apple CarPlay/Android 
Auto of zijn ze niet meer beschikbaar:

• iPod (afspelen audio)
• USB-audio/USB-video
• Bluetooth®-audio

Basishandelingen

In dit deel wordt een aantal basis-
handelingen uitgelegd die betrek-
king hebben op het audio-/
informatiesysteem. Mogelijk is 
niet alle informatie op uw systeem 
van toepassing.

Uw audio-/informatiesysteem 
werkt als het contact in de stand 
ACC of AAN staat.

OPMERKING

● Laat, om te voorkomen dat de 12V-accu 
ontladen raakt, het audio-/informatie-
systeem niet langer ingeschakeld dan 
nodig is wanneer de motor niet draait 
<het hybridesysteem niet is ingescha-
keld>.

In- en uitschakelen van het 
systeem

Selecteren van een audiobron
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1 Weergeven van het selectiescherm 
van de audiobron. (Blz. 115)

2 Selecteer “Herordenen”.

3 Selecteer de gewenste audiobron 

en vervolgens  of  om te heror-

denen.

1 Sluit een apparaat aan op de USB-
aansluiting.

 Als het apparaat niet is ingescha-
keld, schakel het dan alsnog in.

● Wanneer een USB-hub wordt gebruikt, 
kunnen er tegelijkertijd twee apparaten 
worden aangesloten.

● Zelfs wanneer een USB-hub wordt gebruikt 
om meer dan twee USB-apparaten aan te 
sluiten, worden alleen de twee apparaten 
herkend die als eerste werden aange-
sloten.

● Als een USB-hub met meer dan twee aan-
sluitingen wordt aangesloten op de USB-
aansluiting, worden de op de USB-hub 
aangesloten apparaten mogelijk niet opge-
laden of werken ze mogelijk niet doordat 
de stroomtoevoer onvoldoende kan zijn.

1 Geef het audiobedieningsscherm 
weer. (Blz. 114)

2 Selecteer “Geluid”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de hoge tonen/mid-
dentonen/lage tonen afstellen. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u de fader/balans 
afstellen. (Blz. 117)

Hiermee kunt u de automatische 
geluidsregeling in-/uitschakelen. 
(Blz. 117)

■ Hoge tonen/middentonen/lage 
tonen

De geluidskwaliteit van een audiopro-
gramma wordt grotendeels bepaald 
door de instellingen van de hoge tonen, 
de middentonen en de lage tonen. Het 
is zelfs zo dat verschillende muziek-
soorten en praatprogramma's beter 
klinken met verschillende combinaties 
van hoge tonen, middentonen en lage 
tonen.
1 Selecteer “Hoge tonen/middento-

nen/lage tonen”.

Herordenen van de audiobron

USB-aansluiting

Geluidsinstellingen

A

B

C
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2 Selecteer de gewenste scherm-
toets.

Selecteer + of - om de hoge tonen 
in te stellen.

Selecteer + of - om de middentonen 
in te stellen.

Selecteer + of - om de lage tonen in 
te stellen.

■ Fader/Balans
Een goede verdeling over de linker en 
rechter stereokanalen en het geluidsni-
veau voor en achter is ook belangrijk.

Houd er rekening mee dat, als u luistert 
naar een stereoweergave, het wijzigen 
van de geluidsverdeling links-rechts 
ervoor zorgt dat de geluidssterkte van 
één groep van geluiden toeneemt en 
die van een andere afneemt.
1 Selecteer “Fader/balans”.

2 Selecteer de gewenste scherm-
toets.

Hiermee kunt u de geluidsverdeling 
tussen de luidsprekers voor en ach-
ter instellen.

Hiermee kunt u de geluidsverdeling 
tussen de luidsprekers links en 
rechts instellen.

■ Automatische geluidsregeling 
(ASL)

Het systeem stelt de geluidssterkte en 
de toonregeling optimaal af afhankelijk 
van de rijsnelheid, om het toenemende 
weggeluid, windgeruis of andere gelui-
den tijdens het rijden te compenseren.
1 Selecteer “ASL automatische equa-

lizer”.

2 Selecteer “Hoog”, “Midden”, “Laag” 
of “Uit”.

■ Instellingen schermformaat
Het formaat van het scherm kan wor-
den geselecteerd voor USB-video, 
MirrorLink™ en Miracast®.

 Vanaf het instellingsscherm voor het 
audiosysteem

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Audio”.

3 Selecteer “Vaak voorkomend”.

4 Selecteer “Schermformaat”.

A

B

C

Afstellen audioscherm

A

B
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5 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u het scherm in 4 : 3-
formaat weergeven, met aan weers-
zijden een zwarte balk.

Hiermee kunt u de afbeelding hori-
zontaal en verticaal uitrekken tot 
deze op het volledige scherm wordt 
weergegeven.

Hiermee kunt u de afbeelding in 
dezelfde verhouding horizontaal en 
verticaal vergroten.*

*: Alleen USB-video

 Vanaf het Miracast®-bedienings-
scherm

1 Geef het Miracast®-bedienings-
scherm weer. (Blz. 134)

2 Selecteer “Breed”.

3 Volg de stappen onder “Vanaf het 
instellingsscherm voor het audio-
systeem” vanaf stap 5. (Blz. 117)

■ Afstellen van de kleur, de kleur-
schakering, het contrast en de 
helderheid

U kunt de kleur, de kleurschakering, het 
contrast en de helderheid van het 
scherm afstellen.

 Vanaf het instellingsscherm voor het 
audiosysteem

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Audio”.

3 Selecteer “Vaak voorkomend”.

4 Selecteer “Scherm”.

5 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

• “Kleur”
 R: Hiermee wordt de kleur rood op het 
scherm versterkt.
 G: Hiermee wordt de kleur groen op het 
scherm versterkt.
• “Contrast”
 +: Hiermee kunt u de kleurschakering op 
het scherm versterken.
 -: Hiermee kunt u de kleurschakering op het 
scherm verminderen.
• “Contrast”
 +: Hiermee kunt u het contrast van het 
scherm vergroten.
 -: Hiermee kunt u het contrast van het 
scherm verkleinen.
• “Helderheid”
 +: Hiermee kunt u de helderheid van het 
scherm vergroten.
 -: Hiermee kunt u de helderheid van het 
scherm verkleinen.

● Afhankelijk van de audiobron zijn sommige 
functies mogelijk niet beschikbaar.

 Vanaf het Miracast®-bedienings-
scherm

1 Geef het Miracast®-bedienings-
scherm weer. (Blz. 134)

2 Selecteer “Scherm”.

3 Volg de stappen onder “Vanaf het 
instellingsscherm voor het audio-
systeem” vanaf stap 5. (Blz. 118)

A

B

C
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1 Druk op deze toets om het spraak-
commandosysteem te bedienen.

 Het spraakcommandosysteem en de 
lijst met commando's kunnen wor-
den gebruikt. (Blz. 148)

 Spraakcommandosysteem
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*: Indien aanwezig

U kunt het bedieningsscherm voor de 
radio op de volgende manieren weer-
geven: Blz. 115

 AM/FM

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u het scherm met 
favorieten weergeven. (Blz. 121)
Hiermee kunt u een lijst met beschik-
bare radiozenders weergeven.*

Hiermee kunt u het scherm voor 
handmatig afstemmen weergeven. 
(Blz. 122)
Hiermee kunt u het optiescherm voor 
de radio weergeven.* (Blz. 122)

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u op voorkeuzezen-
ders afstemmen. (Blz. 121)

*: Alleen FM

 DAB

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u het scherm met 
favorieten weergeven. (Blz. 121)

Hiermee kunt u een lijst met 
beschikbare diensten/radiozenders 
weergeven.

Hiermee kunt u het scherm voor 
handmatig afstemmen weergeven. 
(Blz. 122)

Hiermee kunt u het bedienings-
scherm voor Time Shift weergeven. 
(Blz. 123)

Hiermee kunt u het optiescherm 
voor de radio weergeven. 
(Blz. 122)

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

AM/FM/DAB*-radio

Overzicht

Bedieningsscherm

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G
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Hiermee kunt u op voorkeuzedien-
sten/-zenders afstemmen. 
(Blz. 121)

AM/FM:
Scherm “Favorieten”: Druk hierop 
om voorkeuzezenders te selecte-
ren.
Scherm voor zenders: Druk hierop 
om verder/terug te gaan in de zen-
derlijst.
Scherm voor handmatige bedie-
ning: Druk hierop om te zoeken 
naar zenders. Ingedrukt houden om 
onafgebroken te zoeken.
DAB:
Scherm “Favorieten”: Druk hierop 
om voorkeuzediensten/-zenders te 
selecteren.
Scherm voor diensten/radiozen-
ders: Druk hierop om verder/terug 
te gaan in het overzicht met dien-
sten/zenders.
Scherm voor handmatige bedie-
ning: Druk hierop om te zoeken 
naar diensten/zenders. Ingedrukt 
houden om onafgebroken te zoe-
ken.

AM/FM:
Scherm “Favorieten”: Draaien om 
voorkeuzezenders te selecteren.
Scherm voor zenders: Draaien om 
verder/terug te gaan in de zender-
lijst.
Scherm voor handmatige bedie-
ning: Draaien om frequenties te 
zoeken.
DAB:
Scherm “Favorieten”: Draaien om 
voorkeuzediensten/-zenders te 
selecteren.
Scherm voor diensten/radiozen-
ders: Draaien om verder/terug te 
gaan in het overzicht met diensten/
zenders.
Scherm voor handmatige bedie-
ning: Draaien om diensten te zoe-
ken.
Scherm “DAB Time Shift”: Draaien 
om naar voren/achteren te sprin-
gen.

● De radio zal automatisch overgaan op ste-
reo-ontvangst als een stereo-uitzending 
wordt ontvangen.

● Als een stereo-uitzending zwak wordt en 
gaat storen, zal de mate waarin de kanalen 
gescheiden worden automatisch worden 
verminderd tot het laagste ruisniveau 
bereikt is. Wanneer de ontvangst erg zwak 
wordt, zal de radio op mono-ontvangst 
overgaan.

Er kunnen maximaal 6 voorkeuzezen-
ders/-diensten worden vastgelegd in de 
stand AM, stand FM en stand DAB.
1 Stem af op de gewenste radiozen-

der.

Bedieningspaneel

H

A

Vastleggen van een 
radiozender in het geheugen

B
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2 Houd een van de schermtoetsen (1-
6) ingedrukt totdat u een piepsig-
naal hoort.

 De frequentie van de radiozender 
wordt weergegeven in de scherm-
toets.

 Het wijzigen van voorkeuzezenders/
-diensten gaat op dezelfde wijze.

 AM/FM
1 Selecteer “Handmatig”.

2 Stem af op de gewenste radiozen-
der.

Hiermee kunt u verder/terug zoeken 
naar een radiozender.

Hiermee kunt u naar hogere/lagere 
frequenties gaan.

 DAB
1 Selecteer “Handmatig”.

2 Stem af op het gewenste DAB-
ensemble of de gewenste DAB-
dienst.

Hiermee kunt u het gewenste 
ensemble instellen.

Hiermee kunt u de gewenste dienst/
radiozender instellen.

1 Selecteer “Opties”.

2 Selecteer het gewenste item.

 FM

Hiermee kunt u de volgorde van de 
zenderlijst instellen op “Omroep” of 
“Alfabetisch”.

Hiermee kunt u “FM-verkeersinfor-
matie” in-/uitschakelen. (Blz. 123)

Hiermee kunt u “Alternatieve FM-
frequentie” in-/uitschakelen. 
(Blz. 123)

Handmatig afstemmen

A

B

Radio-opties

A

B

A

B

C
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Hiermee kunt u een zender selecte-
ren binnen eenzelfde gebied.

Hiermee kunt u “FM-radiotekst” 
aan-/uitzetten.

 DAB

Hiermee kunt u het afstemgebied L-
band aan-/uitzetten. Wanneer “Uit” 
is geselecteerd, is het fysieke zen-
derbereik voor het afstemmen 
beperkt tot Band III, behalve bij de 
voorkeuzezenders. Wanneer “Aan” 
is geselecteerd, is het fysieke zen-
derbereik voor het afstemmen Band 
III en L-band.

Hiermee kunt u “DAB-verkeersinfor-
matie” in-/uitschakelen. (Blz. 123)

Hiermee kunt u “Alternatieve DAB-
frequentie” in-/uitschakelen. 
(Blz. 123)

Hiermee kunt u “DAB-radiotekst” 
aan-/uitzetten.

● De radio-instellingen kunnen worden inge-
steld op het scherm “Audio-instellingen”. 
(Blz. 137)

Met de time shift-functie kan de dienst 
waar u op dat moment naar luistert, 
worden uitgesteld naar een willekeurig 
later tijdstip.
1 Selecteer “Time Shift”.

2 Selecteer de gewenste bedie-
ningstoets.

Hiermee kunt u 10 seconden voor-
uit-/terugspringen. Geselecteerd 
houden om vooruit/terug te spoelen.

Terugkeren naar de live radio-uit-
zending.

● De momenten waarop afspelen mogelijk 
is, zijn afhankelijk van de bitrate van de 
dienst die moet worden opgenomen, de 
grootte van het geheugen van de DAB-
eenheid en het moment waarop de ont-
vangst van het programma begon.

Met deze functie kan uw radio zender- 
en programma-informatie ontvangen 
als de zender waar naar geluisterd 
wordt, deze informatie meestuurt. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van 
RDS-infrastructuur werkt de functie 
mogelijk niet goed.

D

E

A

B

C

D

Time Shift-functie

RDS (Radio Data Systeem)

A

B
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Als een radiozender is gekozen, wordt 
automatisch de frequentie gekozen met 
de beste ontvangst.

De tuner zoekt automatisch een radio-
zender die regelmatig verkeersinforma-
tie uitzendt en naar die zender wordt 
overgeschakeld zodra er verkeersinfor-
matie wordt uitgezonden.
1 Wanneer de radio een TP-zender 

zoekt, wordt er een pop-upbericht 
weergegeven op het scherm.

2 Selecteer “Doorgaan”.

● Wanneer de verkeersmelding is ingescha-
keld (Blz. 122), gaat de radio op zoek 
naar een radiozender met verkeersinfor-
matie.

● Zodra de verkeersinformatie eindigt, wordt 
de oorspronkelijke activiteit hervat.

■ Functie geluidssterkte verkeersin-
formatie

Het volume waarmee de verkeersinfor-
matie wordt doorgegeven, wordt in het 
geheugen opgeslagen.

AF-functie (alternatieve 
frequentie) (FM/DAB)

TA-functie (verkeersmelding) 
(FM/DAB)
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4-3.Bediening media

U kunt het bedieningsscherm voor het 
USB-geheugen op de volgende manie-
ren weergeven: Blz. 115

 Aansluiten van een USB-geheugen 
(Blz. 116)

 Wanneer een Apple CarPlay-/
Android Auto-verbinding tot stand is 
gebracht, is deze functie niet 
beschikbaar.

 USB-audio

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u terugkeren naar het 
hoofdscherm.

Hiermee kunt u het scherm met een 
overzicht van de nummers weerge-
ven.

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de afspeelmodus weergeven.

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u het afspelen herha-
len. (Blz. 126)

Hiermee kunt u een bestand/num-
mer selecteren. Geselecteerd hou-
den om terug te spoelen.

Hiermee kunt u afspelen/het afspe-
len onderbreken.

Hiermee kunt u een bestand/num-
mer selecteren. Ingedrukt houden 
om snel vooruit te spoelen.

Hiermee kunt u in willekeurige volg-
orde afspelen. (Blz. 126)

Geeft de albumhoes weer

 USB-video
1 Selecteer “Bladeren”.

2 Selecteer “Video's”.

3 Selecteer de gewenste map en het 
gewenste bestand.

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u terugkeren naar het 
hoofdscherm.

Hiermee kunt u het scherm met een 
overzicht van de nummers weerge-
ven.

USB-geheugen

Overzicht

Bedieningsscherm

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C
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Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de afspeelmodus weergeven.

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u een bestand selec-
teren. Geselecteerd houden om 
terug te spoelen.

Hiermee kunt u afspelen/het afspe-
len onderbreken.

Hiermee kunt u een bestand selec-
teren. Ingedrukt houden om snel 
vooruit te spoelen.

Hiermee kunt een afbeelding op vol-
ledig scherm weergeven.

Druk hierop om een ander bestand/
nummer te selecteren. Ingedrukt 
houden om snel vooruit/terug te 
spoelen.

Draaien om een ander bestand/
nummer te selecteren. Draaien om 
omhoog/omlaag door de lijst te 
bewegen. Door de knop in te druk-
ken kunnen keuzes op de schermen 
met lijsten worden ingevoerd.

● Tijdens het rijden kan deze functie alleen 
geluid weergeven.

● Als er tag-informatie beschikbaar is, wor-
den de namen van het bestand/de map 
gewijzigd in de namen van het nummer/
album.

Het bestand/nummer of de map/het 
album waarnaar u op een bepaald 
moment luistert, kan worden herhaald.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt 
de modus als volgt:

Wanneer afspelen in willekeurige volgorde 
uit is

• bestand/nummer herhalen  map/album 
herhalen  uit

Wanneer afspelen in willekeurige volgorde 
aan is

• bestand/nummer herhalen  uit

Bestanden/nummers of mappen/
albums kunnen automatisch in wille-
keurige volgorde worden geselecteerd.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt 
de modus als volgt:

• willekeurige volgorde (1 map/album in wil-
lekeurige volgorde)  map/album in wille-
keurige volgorde (alle mappen/albums in 
willekeurige volgorde)  uit

Bedieningspaneel

D

E

F

G

H

I

A

B

Herhalen

Willekeurige volgorde

WAARSCHUWING

● Bedien de draagbare speler niet tijdens 
het rijden en sluit het USB-geheugen 
ook niet aan tijdens het rijden.
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*: Deze functie is in sommige landen/gebie-
den niet beschikbaar

U kunt het bedieningsscherm voor 
iPod/iPhone op de volgende manieren 
weergeven: Blz. 115

 Aansluiten van een iPod/iPhone 
(Blz. 116)

 Wanneer een Android Auto-verbin-
ding tot stand is gebracht, is deze 
functie niet beschikbaar.

 Er wordt geen Apple CarPlay-verbin-
ding tot stand gebracht

 Er wordt een Apple CarPlay-verbin-
ding tot stand gebracht

OPMERKING

● Laat uw draagbare speler niet achter in 
de auto. Met name de hoge temperatu-
ren in de auto kunnen de draagbare 
speler beschadigen.

● Oefen geen overmatige druk uit op de 
draagbare speler wanneer deze aange-
sloten is omdat anders de speler of de 
aansluiting beschadigd kan raken.

● Steek geen vreemde voorwerpen in de 
aansluiting omdat de draagbare speler 
of de aansluiting hierdoor beschadigd 
kan raken.

iPod/iPhone (Apple 
CarPlay*)

Overzicht

Bedieningsscherm
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Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u terugkeren naar het 
hoofdscherm.

Hiermee kunt u het scherm met een 
overzicht van de nummers weerge-
ven.

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de afspeelmodus weergeven.

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u het afspelen herha-
len. (Blz. 129)

Hiermee kunt u een ander nummer 
selecteren. Geselecteerd houden 
om terug te spoelen.

Hiermee kunt u afspelen/het afspe-
len onderbreken.

Hiermee kunt u een ander nummer 
selecteren. Ingedrukt houden om 
snel vooruit te spoelen.

Hiermee kunt u in willekeurige volg-
orde afspelen. (Blz. 129)

Geeft de albumhoes weer

Hiermee kunt u het audiobedie-
ningsscherm van Apple CarPlay 
weergeven.

Druk hierop om een ander nummer 
te selecteren. Ingedrukt houden om 
snel vooruit/terug te spoelen.

Draaien om een ander nummer te 
selecteren. Draaien om omhoog/
omlaag door de lijst te bewegen. 
Door de knop in te drukken kunnen 
keuzes op de schermen met lijsten 
worden ingevoerd.

● Sommige functies zijn mogelijk niet 
beschikbaar, afhankelijk van de uitvoering.

● Als de iPod/iPhone is aangesloten met een 
originele iPod/iPhone-kabel, wordt de bat-
terij van de iPod/iPhone automatisch gela-
den.

● Afhankelijk van de iPod/iPhone wordt het 
videogeluid mogelijk niet weergegeven.

● Afhankelijk van de iPod/iPhone en de num-
mers op de iPod/iPhone kan de albumhoes 
worden weergegeven. Deze functie kan 
“Aan” of “Uit” worden gezet. (Blz. 137) 
Het kan even duren voordat de albumhoes 
wordt weergegeven en de iPod/iPhone kan 
mogelijk niet worden bediend zolang de 
albumhoes nog niet volledig wordt weerge-
geven.

● Als een iPod/iPhone is aangesloten en de 
audiobron is gewijzigd naar de iPod/
iPhone-modus, zal de iPod/iPhone verder-
gaan met afspelen vanaf het punt waar de 
speler is geëindigd.

● Afhankelijk van de iPod/iPhone die op het 
systeem is aangesloten, zijn bepaalde 
functies mogelijk niet beschikbaar.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Bedieningspaneel

A

B
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● Nummers die worden geselecteerd door 
een aangesloten iPod/iPhone te bedienen 
worden mogelijk niet herkend of niet goed 
weergegeven.

● Het systeem werkt mogelijk niet goed als 
een conversie-adapter wordt gebruikt om 
het apparaat aan te sluiten.

Het nummer waarnaar u op dat 
moment luistert, kan worden herhaald.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt 
de modus als volgt:

Wanneer de functie willekeurig afspelen is 
uitgeschakeld (iPhone 5 of recenter)

• nummer herhalen  album herhalen  uit
Wanneer de functie willekeurig afspelen is 

uitgeschakeld (iPhone 4s of ouder)
• nummer herhalen  uit
Wanneer de functie willekeurig afspelen is 

ingeschakeld
• nummer herhalen  uit

Nummers of albums kunnen automa-
tisch in willekeurige volgorde worden 
geselecteerd.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt 
de modus als volgt:

• in willekeurige volgorde (1 album in wille-
keurige volgorde)  album in willekeurige 
volgorde (alle albums in willekeurige volg-
orde)  uit

Herhalen

Willekeurige volgorde

WAARSCHUWING

● Bedien de speler niet tijdens het rijden 
en sluit de iPod ook niet aan tijdens het 
rijden.

OPMERKING

● Laat uw draagbare speler niet achter in 
de auto. Met name de hoge temperatu-
ren in de auto kunnen de draagbare 
speler beschadigen.

● Oefen geen overmatige druk uit op de 
draagbare speler wanneer deze aange-
sloten is omdat anders de speler of de 
aansluiting beschadigd kan raken.

● Steek geen vreemde voorwerpen in de 
aansluiting omdat de draagbare speler 
of de aansluiting hierdoor beschadigd 
kan raken.
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*: Deze functie is in sommige landen/gebie-
den niet beschikbaar.

U kunt het bedieningsscherm voor 
Android Auto op de volgende manieren 
weergeven: Blz. 115

 Verbinding maken met een Android 
Auto-apparaat (Blz. 116)

 Wanneer een Apple CarPlay-verbin-
ding tot stand is gebracht, is deze 
functie niet beschikbaar.

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u terugkeren naar het 
hoofdscherm.

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u het audiobedie-
ningsscherm van Android Auto 
weergeven.

Hiermee kunt u een ander nummer 
selecteren.

Hiermee kunt u afspelen/het afspe-
len onderbreken.

Hiermee kunt u een ander nummer 
selecteren.

Geeft de albumhoes weer

Druk hierop om een ander nummer 
te selecteren.

Draaien om een ander nummer te 
selecteren.

Android Auto*

Overzicht

Bedieningsscherm

A

B

C

D

E

Bedieningspaneel

WAARSCHUWING

● Sluit de smartphone niet aan en bedien 
deze niet tijdens het rijden.

OPMERKING

● Laat uw smartphone niet achter in de 
auto. Vooral de hoge temperaturen in de 
auto kunnen schadelijk zijn voor de 
smartphone.

● Oefen geen overmatige druk uit op de 
smartphone wanneer deze aangesloten 
is omdat anders de smartphone of de 
aansluiting beschadigd kan raken.

● Plaats geen vreemde voorwerpen in de 
opening, aangezien dit de smartphone 
of de aansluiting ervan kan beschadi-
gen.

F

G

H

A

B
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U kunt het bedieningsscherm voor 
Bluetooth®-audio op de volgende 
manieren weergeven: Blz. 115

 Verbinding maken met een 
Bluetooth®-audiospeler (Blz. 133)

 Afhankelijk van het type draagbare 
speler dat is aangesloten, zijn som-
mige functies mogelijk niet beschik-
baar en/of ziet het scherm er 
mogelijk anders uit dan in deze 
handleiding.

 Wanneer een Apple CarPlay-/
Android Auto-verbinding tot stand is 
gebracht, wordt Bluetooth®-audio 
onderbroken en is deze niet meer 
beschikbaar.

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u terugkeren naar het 
hoofdscherm.

Hiermee kunt u het scherm met een 
overzicht van de nummers weerge-
ven.

Hiermee kunt u het selectiescherm 
voor de afspeelmodus weergeven.

Hiermee kunt u het verbindings-
scherm voor het draagbare appa-
raat weergeven. (Blz. 133)

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor het geluid weergeven. 
(Blz. 116)

Hiermee kunt u het afspelen herha-
len. (Blz. 132)

Hiermee kunt u een ander nummer 
selecteren. Geselecteerd houden 
om terug te spoelen.

Hiermee kunt u afspelen/het afspe-
len onderbreken.

Hiermee kunt u een ander nummer 
selecteren. Ingedrukt houden om 
snel vooruit te spoelen.

Bluetooth®-audio

Het Bluetooth®-audiosysteem 
maakt het mogelijk om muziek die 
wordt afgespeeld op een draag-
bare speler draadloos weer te 
geven via de luidsprekers van de 
auto.
Dit audio-/informatiesysteem 
ondersteunt Bluetooth®, een 
draadloos datasysteem waarmee 
zonder kabels muziek van een 
draagbare speler kan worden 
afgespeeld. Als uw apparaat geen 
Bluetooth® ondersteunt, werkt het 
Bluetooth®-audiosysteem niet.

Overzicht

Bedieningsscherm

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Hiermee kunt u in willekeurige volg-
orde afspelen. (Blz. 132)

Geeft de albumhoes weer

Druk hierop om een ander nummer 
te selecteren. Ingedrukt houden om 
snel vooruit/terug te spoelen.

Draaien om een ander nummer te 
selecteren. Draaien om omhoog/
omlaag door de lijst te bewegen. 
Door de knop in te drukken kunnen 
keuzes op de schermen met lijsten 
worden ingevoerd.

Het nummer of het album waarnaar u 
op dat moment luistert, kan worden 
herhaald.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt 
de modus als volgt:

Wanneer afspelen in willekeurige volgorde 
uit is

• nummer herhalen  album herhalen  uit
Wanneer afspelen in willekeurige volgorde 

aan is
• nummer herhalen  uit

Nummers of albums kunnen automa-
tisch in willekeurige volgorde worden 
geselecteerd.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt 
de modus als volgt:

• willekeurige volgorde (1 album in wille-
keurige volgorde)  album in willekeurige 
volgorde (alle albums in willekeurige volg-
orde)  uit

● Afhankelijk van het Bluetooth®-apparaat 
dat met het systeem verbonden is, wordt 
de muziek mogelijk weer afgespeeld als u 

 selecteert terwijl de muziek is gepau-
zeerd. Omgekeerd kunt u het afspelen 

onderbreken door  te selecteren.

● Onder de volgende omstandigheden werkt 
het systeem mogelijk niet:

• Het Bluetooth®-apparaat is uitgeschakeld.
• Het Bluetooth®-apparaat heeft geen ver-

binding.
• De batterij van het Bluetooth®-apparaat is 

onvoldoende geladen.
● Wanneer u gelijktijdig gebruikmaakt van 

Bluetooth®-audio en Wi-Fi®-functies, kun-
nen de volgende problemen optreden:

• Mogelijk duurt het langer dan gebruikelijk 
om verbinding te maken met het 
Bluetooth®-apparaat.

• Mogelijk valt het geluid weg.

● Wanneer het Bluetooth®-audiosysteem in 
werking is, kan het even duren voordat de 
verbinding met de telefoon tot stand is 
gekomen.

● Raadpleeg de handleiding die bij de draag-
bare speler is geleverd voor meer informa-
tie over de bediening van de draagbare 
speler.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-
apparaat wegvalt als gevolg van een 
slechte ontvangst van het Bluetooth®-net-
werk wanneer het contact in stand ACC of 
AAN staat, probeert het systeem automa-

Bedieningspaneel

Herhalen

K

L

A

B

Willekeurige volgorde
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tisch opnieuw verbinding te maken met de 
draagbare speler.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-
apparaat met opzet wordt verbroken (bij-
voorbeeld wanneer u het apparaat uitzet), 
wordt deze functie niet uitgevoerd. Sluit de 
draagbare speler handmatig opnieuw aan.

● De informatie van het Bluetooth®-apparaat 
wordt geregistreerd als het Bluetooth®-
apparaat is verbonden met het Bluetooth®-
audiosysteem. Verwijder de Bluetooth®-
audio-informatie uit het systeem wanneer 
u de auto verkoopt of wegdoet. (Blz. 58)

● In bepaalde situaties loopt de geluidsweer-
gave via het Bluetooth®-audiosysteem 
mogelijk niet synchroon met het aange-
sloten apparaat of wordt het geluid moge-
lijk met tussenpozen weergegeven.

Om het Bluetooth®-audiosysteem te 
kunnen gebruiken, moet u een 
Bluetooth®-apparaat in het systeem 
registreren.

 Registreren van een extra apparaat

1 Weergeven van het Bluetooth®-
audiobedieningsscherm 
(Blz. 131)

2 Selecteer “Verbinden”.

3 Selecteer “Toestel toevoegen”.

 Als een ander Bluetooth®-apparaat 
is aangesloten, verschijnt er een 
bevestigingsscherm. Selecteer “Ja” 
om de verbinding met het 
Bluetooth®-apparaat te verbreken.

4 Volg de stappen in “Voor de eerste 
keer registreren van een 
Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. 
(Blz. 34)

 Selecteren van een geregistreerd 
apparaat

1 Weergeven van het Bluetooth®-
audiobedieningsscherm 
(Blz. 131)

2 Selecteer “Verbinden”.

3 Selecteer het apparaat waarmee u 
verbinding wilt maken.

4 Controleer of er een bevestigings-
scherm wordt weergegeven nadat 
verbinding is gemaakt.

 Als een foutmelding wordt weerge-
geven, volg dan de aanwijzingen op 
het scherm en probeer het nog een 
keer.

WAARSCHUWING

● Bedien de speler niet en verbind hem 
niet met het Bluetooth®-audiosysteem 
terwijl u rijdt.

● Uw audiosysteem is uitgerust met 
Bluetooth®-antennes. Mensen met 
geïmplanteerde pacemakers, CRT-
pacemakers of geïmplanteerde hartdefi-
brillatoren moeten voldoende afstand 
bewaren tot de Bluetooth®-antennes. 
Radiogolven kunnen de werking van 
dergelijke apparatuur beïnvloeden.

● Alvorens Bluetooth®-apparaten te 
gebruiken, moeten gebruikers van 
medische apparatuur anders dan geïm-
planteerde pacemakers, CRT-pacema-
kers en geïmplanteerde hartdefibrillato-
ren contact opnemen met de fabrikant 
of leverancier van deze producten om te 
informeren of radiosignalen invloed uit-
oefenen op deze apparatuur. Radiogol-
ven kunnen onverwachte effecten heb-
ben op de werking van dergelijke 
medische apparatuur.

OPMERKING

● Laat uw draagbare speler niet achter in 
de auto. Met name de hoge temperatu-
ren in de auto kunnen de draagbare 
speler beschadigen.

Registreren/aansluiten van een 
Bluetooth®-apparaat
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● Miracast® gebruikt voor de draadloze com-
municatie dezelfde frequentieband (2,4 
GHz) als Bluetooth®. Afhankelijk van 
omgevingsfactoren kan er interferentie tus-
sen radiogolven ontstaan waardoor de 
beeldkwaliteit achteruit kan gaan en de 
audio-weergave kan haperen. Als er inter-
ferentie optreedt, kan het aansluiten van 
een in het systeem geregistreerde 
Bluetooth®-telefoon of draagbaar appa-
raat de effecten ervan beperken.

● Miracast® is een geregistreerd handels-
merk van Wi-Fi Alliance®.

Het Miracast®-bedieningsscherm kan 
op de volgende manieren worden weer-
gegeven: Blz. 115

 Aansluiten van een Miracast®-appa-
raat (Blz. 135)

Hiermee kunt u de verbinding van 

het Miracast®-apparaat verbreken.

Hiermee kunt u het formaat van het 
scherm wijzigen. (Blz. 117)

Hiermee kunt u het instelscherm 
voor de beeldkwaliteit weergeven. 
(Blz. 117)

Hiermee kunt u de bedieningstoet-
sen weergeven/verbergen.

● Wanneer “Toegang tot netwerk” (Blz. 45) 
Aan is, kunnen de Wi-Fi®-netwerkverbin-
dingscommunicatie en Miracast®-commu-
nicatie elkaar beïnvloeden, waardoor de 
beeldkwaliteit achteruit kan gaan en de 
audio-weergave kan haperen. Als dit 
gebeurt, kan het instellen van “Toegang tot 
netwerk” op “Uit” deze storingen beperken.

● Het Miracast®-geluidsvolume houdt reke-
ning met het geluidsvolume van het sys-
teem en van het aangesloten apparaat. 
Stel voordat u Miracast® gebruikt het 
geluidsvolume van het aangesloten appa-
raat op een geschikt niveau af.

● Als voor een apparaat dat Bluetooth®-
audio gebruikt Miracast® wordt gebruikt, is 
er mogelijk geen geluid hoorbaar via 
Miracast®. Als dit zich voordoet, schakel 
dan de Bluetooth®-audio uit: mogelijk is er 
dan wel geluid hoorbaar via Miracast®.

● Op het Miracast®-scherm wordt het beeld 
weergegeven dat door het externe appa-
raat wordt verzonden. Als het scherm van 

Miracast®

Met de functie Miracast® kan het 
scherm van de smartphone wor-
den weergegeven op het audio-/
informatiesysteem en kan muziek 
van de smartphone worden afge-
speeld door de smartphone via 
Wi-Fi® (P2P-modus) te verbinden 
met het audio-/informatiesysteem.

Deze functie is niet beschikbaar 
als de smartphone niet door Wi-Fi 
Alliance® als Miracast®-apparaat 
is gecertificeerd. (Of het apparaat 
door Wi-Fi Alliance® als 
Miracast®-apparaat is gecertifi-
ceerd, kan worden gecontroleerd 
op https://www.wi-fi.org/.)

Tijdens het rijden kan deze functie 
alleen geluid weergeven.

Overzicht

Bedieningsscherm

A

B

C

D
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het externe apparaat verticaal is georiën-
teerd, kan op het scherm ook een verticaal 
beeld worden weergegeven.

De Miracast®-functie is beschikbaar 
wanneer de Wi-Fi®-functie is ingescha-
keld. (Blz. 45)

1 Schakel de Miracast®-functie van 
uw smartphone in.

2 Selecteer “Miracast™” op het 
keuzescherm voor de audiobron. 
(Blz. 115)

 Het systeem begint automatisch te 
zoeken naar een Miracast®-compati-
bel apparaat.

3 Controleer of het volgende scherm 
wordt weergegeven wanneer het 
apparaat is gevonden.

 Als het apparaat eerder met het sys-
teem verbonden is geweest, wordt 

dit scherm mogelijk niet weergege-
ven en start de Miracast®-verbinding 
mogelijk direct.

4 Selecteer de systeemnaam op de 
smartphone.

5 Selecteer “Ja”.

6 Controleer of het Miracast®-bedie-
ningsscherm wordt weergegeven.

 Afhankelijk van het apparaat waar 
verbinding mee is gemaakt, duurt 
het mogelijk ongeveer 5 tot 15 
seconden voordat het Miracast®-
bedieningsscherm wordt weergege-
ven.

● De signaalsterkte/status van de Wi-Fi®-
verbinding (P2P-modus) wordt rechtsbo-
ven in het scherm weergegeven. 
(Blz. 16)

● Controleren van de Miracast®-instelling op 
het Wi-Fi®-instellingsscherm (Blz. 45)

● Miracast® zal niet beschikbaar zijn als op 
hetzelfde moment de Wi-Fi®-verbinding 
(P2P-modus) wordt gebruikt.

WAARSCHUWING

● Sluit de smartphone niet aan en bedien 
deze niet tijdens het rijden.

OPMERKING

● Laat uw smartphone niet achter in de 
auto. Vooral de hoge temperaturen in de 
auto kunnen schadelijk zijn voor de 
smartphone.

Aansluiten van een Miracast®-
apparaat
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U kunt sommige onderdelen van het 
audio-/informatiesysteem met de toet-
sen op het stuurwiel instellen.

Bedieningstoetsen volume

 Toets MODE

Toets “Zoeken”Stuurwieltoetsen

Bediening stuurwieltoetsen

Modus Bediening/functie

Alle

Indrukken: Volume hoger/
lager

Ingedrukt houden: Volume 
continu hoger/lager

Modus Bediening/functie

AM/FM/DAB

Indrukken: Wijzigen van 
audiomodi

Ingedrukt houden: Dempen 
(Houd nogmaals ingedrukt 
om het geluid weer aan te 
zetten.)

USB, iPod/
iPhone, 

Bluetooth®-
audio, Android 

Auto

Indrukken: Wijzigen van 
audiomodi

Ingedrukt houden: Pauze-
ren (Houd nogmaals inge-
drukt om de afspeelmodus 
te hervatten.)

Miracast®
Indrukken: Wijzigen van 
audiomodi

A

B

Modus Bediening/functie

AM/FM

Indrukken: Volgende/vorige 
voorkeuzezender (scherm 
“Favorieten”)

Volgende/vorige radiozen-
der (scherm voor zender-
overzicht)

Omhoog/omlaag zoeken 
(scherm voor handmatig 
afstemmen)

Ingedrukt houden: Onon-
derbroken omhoog/omlaag 
zoeken terwijl de toets inge-
drukt wordt gehouden 
(scherm voor handmatig 
afstemmen)

DAB

Indrukken: Volgende/vorige 
voorkeuzezender/-dienst 
(scherm “Favorieten”)

Volgende/vorige dienst/
radiozender (scherm met 
lijst radiozenders/diensten)

Omhoog/omlaag zoeken 
(scherm voor handmatig 
afstemmen)

Ingedrukt houden: Onon-
derbroken omhoog/omlaag 
zoeken terwijl de toets inge-
drukt wordt gehouden 
(scherm voor handmatig 
afstemmen)

USB, iPod/
iPhone, 

Bluetooth®-
audio

Indrukken: Nummer/
bestand omhoog/omlaag

Ingedrukt houden: Snel 
vooruit-/terugspoelen

Android Auto
Indrukken: Volgend/vorig 
nummer

C
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4-5.Instellingen

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Audio”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Hiermee kunt u de normale instellin-
gen instellen. (Blz. 137)

Hiermee kunt u gedetailleerde FM-
radio-instellingen instellen. 
(Blz. 122)

Hiermee kunt u gedetailleerde DAB-

instellingen instellen.* (Blz. 122)
*: Indien aanwezig

1 Geef het instellingsscherm voor de 
audio weer. (Blz. 137)

2 Selecteer “Vaak voorkomend”.

3 Selecteer de items die u wilt instel-
len.

Hiermee kunt u de weergave van de 
albumhoes in-/uitschakelen.

Hiermee kunt u de prioriteit voor de 
weergave van de informatie van de 
Gracenote-database aanzetten.

Hiermee kunt u het formaat van het 
scherm voor videoweergave wijzi-
gen.* (Blz. 117)

Hiermee kunt u het instelscherm 

voor de beeldkwaliteit weergeven.* 
(Blz. 118)

*: Afhankelijk van de audiobron zijn som-
mige functies mogelijk niet beschikbaar.

Audio-instellingen

Er kunnen gedetailleerde audio-
instellingen worden opgeslagen.

Weergeven van het scherm 
voor audio-instellingen

Scherm voor audio-instellingen

A

B

Vaak voorkomende instellingen

C

A

B

C

D
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● Het gebruik van een mobiele telefoon in of 
nabij de auto kan ruis veroorzaken via de 
luidsprekers van het audio-/informatiesys-
teem. Dit duidt echter niet op een storing.

Doorgaans duiden problemen met de 
radio-ontvangst niet op storingen in de 
radio, maar zijn zij het gevolg van 
omstandigheden buiten de auto.

Een nabijgelegen gebouw of het terrein 
kan de FM-ontvangst bijvoorbeeld sto-
ren. Hoogspanningskabels en tele-
foonkabels kunnen storingen veroorza-
ken in de AM-ontvangst. Verder hebben 
radiozenders uiteraard een beperkt 
bereik. Hoe verder u zich van de radio-
zender bevindt, hoe zwakker het sig-
naal is. Bovendien veranderen tijdens 
het rijden voortdurend de omstandighe-
den voor ontvangst.

De volgende veelvoorkomende proble-
men met de ontvangst duiden mogelijk 
niet op storingen in de radio.

■ FM
Zwakker wordende of verschuivende 
zenders: Over het algemeen bedraagt 
het bereik van een FM-zender onge-
veer 40 km. Wanneer u eenmaal buiten 
dit bereik komt, hoort u mogelijk fluctu-
aties, die toenemen naarmate de 

afstand tot de radiozender toeneemt. 
Ze gaan vaak gepaard met storing.

Reflectievervorming: FM-signalen zijn 
reflecterend, waardoor 2 signalen tege-
lijkertijd de antenne kunnen bereiken. 
Wanneer dit gebeurt, schakelen de sig-
nalen elkaar uit, waardoor een kortston-
dige flutter of ontvangstverlies ontstaat.

Atmosferische storing en flutter: Dit 
treedt op als signalen worden geblok-
keerd door gebouwen, bomen of 
andere grote objecten. Dit type storing 
kan afnemen als de lage tonen minder 
sterk worden weergegeven.

Wisselen van zender: Als het FM-sig-
naal waar u naar luistert onderbroken 
of zwak is en er een andere sterke zen-
der dichtbij is op de frequentieband, 
stemt de radio mogelijk af op die zen-
der totdat het oorspronkelijke signaal 
weer kan worden opgepikt.

■ AM
Verzwakken: AM-golven worden, 's 
nachts in het bijzonder, weerkaatst door 
de atmosfeer. Deze gereflecteerde sig-
nalen kunnen de ontvangst van de 
rechtstreeks van de radiozender ont-
vangen signalen storen, waardoor de 
ontvangst afwisselend krachtig en zwak 
is.

Interferentie van zenders: Wanneer een 
gereflecteerd signaal en een signaal 
dat rechtstreeks van een radiozender 
wordt ontvangen bijna dezelfde fre-
quentie hebben, kunnen ze elkaar hin-
deren, waardoor de uitzending moeilijk 
te verstaan is.

Atmosferische storing: De AM-band is 
erg gevoelig voor invloeden van bui-
tenaf, zoals hoogspanningskabels, 

Bedieningsinformatie

OPMERKING

● Voorkomen van schade aan het audio-/
informatiesysteem:

• Let erop dat er geen vloeistoffen over 
het audio-/informatiesysteem worden 
gemorst.

Radio
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onweer en elektromotoren. Hierdoor 
treedt atmosferische storing op.

■ Verklaring

 Gebruik van het embleem “Made for 
Apple” (gemaakt voor Apple) bete-
kent dat een accessoire speciaal 
ontworpen is voor het aansluiten van 
(een) Apple-product(en) en dat het 
accessoire door de ontwikkelaar 
gecertificeerd is omdat het voldoet 
aan de eisen van Apple. Apple kan 
niet verantwoordelijk worden gehou-
den voor de werking van dit appa-
raat of de mate waarin dit apparaat 
voldoet aan de eisen voor veiligheid 
en regelgeving. Let erop dat het 
gebruik van dit accessoire in combi-
natie met een Apple-product de wer-
king van de afstandsbediening 
negatief kan beïnvloeden.

 iPhone®, iPod®, iPod nano®, iPod 
touch® en Lightning® zijn handels-
merken van Apple Inc., geregis-
treerd in de VS en andere landen.

■ Compatibele modellen
Gemaakt voor
• iPhone XS Max
• iPhone XS
• iPhone XR
• iPhone X

• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6e generatie)
• iPod touch (5e generatie)
• iPod nano (7e generatie)

● Dit systeem ondersteunt uitsluitend het 
afspelen van audio.

● Afhankelijk van de verschillen tussen 
modellen, software-versies, enz., zijn som-
mige modellen mogelijk niet compatibel 
met dit systeem.

Dit apparaat ondersteunt geluidsbron-
nen met hoge resolutie.

De definitie van hoge resolutie is geba-
seerd op normen van groepen zoals de 
CTA (Consumer Technology Associa-
tion).

De volgende formaten worden onder-
steund en de volgende media kunnen 
worden afgespeeld.

■ Ondersteunde formaten
WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis

■ Afspeelbare media
USB-geheugen

iPod/iPhone

Geluidsbron met hoge 
resolutie
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*: Alleen USB-video

*1: Alleen compatibel met Windows Media 
Audio-standaard

*2: Geluidsbronnen van 48 kHz of hoger 
worden omlaag geconverteerd tot 48 
kHz/24 bit.

Bestandsinformatie

Compatibele USB-apparaten

USB-communicatie-
formaten

USB 2.0 HS (480 
Mbps)

Bestandsformaten FAT 16/32

Categorie Voor massaopslag

Compatibel audioformaat

Compatibele gecomprimeerde 
bestanden

Item USB

Compatibel 
bestandsformaat

MP3/WMA/AAC

WAV (LPCM)/FLAC/
ALAC/OGG Vorbis

MP4/AVI/WMV

Compatibel 
bestandsformaat 

(video)*
MP4/AVI/WMV

Mappen in het appa-
raat

Maximaal 3.000

Bestanden in het 
apparaat

Maximaal 9.999

Bestanden per map Maximaal 255

Corresponderende 
samplingfrequenties

Bestandstype Frequentie (kHz)

MP3-bestanden:

MPEG 1 LAYER 3
32/44,1/48

MP3-bestanden:

MPEG 2 LSF 
LAYER 3

16/22.05/24

WMA-bestanden:

versie 7, 8, 9*1 
(9.1/9.2)

32/44,1/48

AAC-bestanden: 
MPEG4/AAC-LC

11,025/12/16/22,05/
24/32/44,1/48

WAV (LPCM)-
bestanden*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/44,1/48/
88,2/96/176,4/192

FLAC*2
8/11,025/12/16/

22,05/24/32/44,1/48/
88,2/96/176,4/192

ALAC*2
8/11,025/12/16/

22,05/24/32/44,1/48/
64/88,2/96

OGG Vorbis*2
8/11,025/16/22,05/

32/44,1/

48
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*1: Compatibel met variabele bitrate (VBR)
*2: Alleen compatibel met Windows Media 

Audio-standaard

 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA 
(Windows Media Audio) en AAC 
(Advanced Audio Coding) zijn stan-
daarden voor audiocompressie.

 Dit systeem kan MP3/WMA/AAC-
bestanden op USB-geheugens 
afspelen.

 MP4-, WMV- en AVI-bestanden kun-
nen de volgende resoluties gebrui-
ken: 128x96, 160x120, 176x144 
(QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 
(SIF), 352x288 (CIF), 640x480 
(VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 
(PAL)

 Zorg ervoor dat u aan de bestands-
naam van een MP3/WMA/AAC-
bestand altijd de juiste extensie 
(.mp3/.wma/.m4a) koppelt.

 Dit systeem speelt bestanden met 
de extensie .mp3/.wma/.m4a af als 
respectievelijk MP3/WMA/AAC-
bestanden. Gebruik de juiste exten-
sie om problemen met afspelen te 
voorkomen.

 MP3-bestanden zijn compatibel met 
de ID3 Tag versie 1.0, versie 1.1, 
versie 2.2 en versie 2.3-formaat. Dit 
systeem geeft in andere formaten 
geen titel van het nummer of de 
naam van de artiest weer.

 WMA/AAC-bestanden kunnen een 
WMA/AAC-tag bevatten die op 
dezelfde manier wordt gebruikt als 

Corresponderende bitrates*1

Bestandstype Bitrate (kbps)

MP3-bestanden:

MPEG 1 LAYER 3
32 - 320

MP3-bestanden:

MPEG 2 LSF 
LAYER 3

8 - 160

WMA-bestanden:

versie 7, 8
CBR 48 - 192

WMA-bestanden:

versie 9*2 (9.1/9.2)
CBR 48 - 320

AAC-bestanden:

MPEG4/AAC-LC
8 - 320

OGG Vorbis 32 - 500

Bestandstype
Kwantisatiebitrate 

(bit)

WAV (LPCM)-
bestanden

16/24
FLAC

ALAC

Compatibele 
weergavemogelijkheden

Bestandstype
Weergave-

mogelijkheid

MP3-bestanden

Stereo, meerkanaals 
stereo, tweekanaals-
weergave en mono-
weergave

WMA-bestanden 2ch

AAC-bestanden
1ch, 2ch (meer-
kanaals wordt niet 
ondersteund)

WAV (LPCM)/FLAC/
ALAC/OGG Vorbis

2ch

Bestandstype
Weergave-

mogelijkheid
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een ID3-tag. WMA/AAC-tags bevat-
ten informatie zoals de titel van een 
nummer en de naam van de artiest.

 De optie voor verliesvrije weergave 
is alleen beschikbaar wanneer u 
MP3-bestanden afspeelt.

 Dit systeem kan AAC-bestanden 
afspelen die door iTunes zijn geco-
deerd.

 De geluidskwaliteit van MP3/WMA-
bestanden neemt over het algemeen 
toe bij hogere bitrates.

 m3u-afspeellijsten zijn niet compati-
bel met de audiospeler.

 De formaten MP3i (MP3 interactive) 
en MP3PRO zijn niet compatibel met 
de audiospeler.

 De speler is compatibel met VBR 
(variabele bitrate).

 Wanneer u bestanden die zijn opge-
nomen als VBR-bestanden (varia-
bele bitrate) afspeelt, wordt tijdens 
het vooruit- of terugspoelen de 
afspeeltijd niet juist weergegeven.

 U kunt alleen mappen controleren 
die MP3/WMA/AAC-bestanden 
bevatten.

 U kunt MP3/WMA/AAC-bestanden 
afspelen in mappen tot maximaal 8 
lagen. Wanneer u echter USB-
geheugens gebruikt die vele lagen 
mappen bevatten, begint de weer-
gave mogelijk met enige vertraging. 
Daarom raden wij u aan om niet 
meer dan twee lagen mappen op 
een USB-geheugen te zetten.

 De afspeelvolgorde van het USB-
geheugen met de hierboven 
getoonde structuur is als volgt:

 De volgorde verandert afhankelijk 
van de gebruikte PC en MP3/WMA/
AAC-codeersoftware.
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■ ID3-tag
 Dit is een methode om informatie die 

gerelateerd is aan een nummer in 
een MP3-bestand vast te leggen. 
Deze informatie kan het nummer, de 
titel van het nummer, de naam van 
de artiest, de titel van het album, het 
muziekgenre, het productiejaar, 

Compatibel videoformaat

Formaat Codec

MPEG-4

Video-codec:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4

Audio-codec:
 AAC
 MP3

Corresponderend 
schermformaat:
 MAX. 19201080

Corresponderende 
framerate:
 MAX. 60i/30p

AVI-Container

Video-codec:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4
 WMV9
 WMV9 Advanced-

profiel

Audio-codec:
 AAC
 MP3
 WMA9.2 (7, 8, 9.1, 

9.2)

Corresponderend 
schermformaat:
 MAX. 19201080

Corresponderende 
framerate:
 MAX. 60i/30p

Windows Media 
Video

Video-codec:
 WMV9
 WMV9 Advanced-

profiel

Audio-codec:
 WMA9.2 (7, 8, 9.1, 

9.2)

Corresponderend 
schermformaat:
 MAX. 19201080

Corresponderende 
framerate:
 MAX. 60i/30p

Begrippen

Formaat Codec
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commentaar, de albumhoes of 
andere gegevens bevatten. Met 
behulp van software met opties voor 
het bewerken van ID3-tags kunt u de 
inhoud van de tags onbeperkt wijzi-
gen. De tags bestaan uit een beperkt 
aantal karakters. U kunt de informa-
tie zien wanneer het nummer wordt 
afgespeeld.

■ WMA-tag
 WMA-bestanden kunnen een WMA-

tag bevatten die op dezelfde manier 
wordt gebruikt als een ID3-tag. 
WMA-tags bevatten informatie zoals 
de titel van een nummer en de naam 
van de artiest.

■ MP3
 MP3 is een standaard voor audio-

compressie die door een werkgroep 
(MPEG) van de ISO (International 
Standard Organization) is bepaald. 
MP3 comprimeert audiogegevens 
tot ongeveer 1/10 van het formaat 
van conventionele discs.

■ WMA
 WMA (Windows Media Audio) is een 

formaat voor audiocompressie ont-
wikkeld door Microsoft®. Dit formaat 
comprimeert bestanden tot een for-
maat dat kleiner is dan MP3-bestan-
den. De formaten voor het 
decoderen van WMA-bestanden zijn 
versie 7, 8 en 9.

 Erkenning handelsmerken
Windows Media is een geregistreerd 
handelsmerk of handelsmerk van 
Microsoft Corporation in de Verenigde 
Staten en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door 
bepaalde intellectuele eigendoms-

rechten van Microsoft. Het gebruik of 
de distributie van dergelijke technolo-
gie in andere producten is verboden 
zonder een licentie van Microsoft.

■ AAC
 AAC is een afkorting van Advanced 

Audio Coding en verwijst naar een 
gestandaardiseerde audiocompres-
sietechniek die wordt toegepast bij 
MPEG2 en MPEG4.

■ USB

■ iPod

Foutmeldingen

Melding Toelichting

“USB error” (fout 
USB)

Dit geeft aan dat er 
een probleem is met 
het USB-geheugen 
of de aansluiting 
ervan.

“No music files 
found.” (geen 
muziekbestanden 
gevonden)

Dit geeft aan dat er 
geen compatibele 
bestanden op het 
USB-geheugen 
staan.

“No video files 
found.” (geen video-
bestanden gevon-
den)

Dit geeft aan dat er 
geen videobestan-
den op het USB-
geheugen staan.

Melding Toelichting

“iPod error” (fout 
iPod)

Dit geeft aan dat er 
een probleem is met 
de iPod of de aan-
sluiting ervan.

“No music files 
found.” (geen 
muziekbestanden 
gevonden)

Dit geeft aan dat de 
iPod geen audio-
opnames bevat.
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■ Bluetooth®-audio

● Laat, als de storing niet kan worden verhol-
pen, de auto nakijken door een erkende 
Toyota-dealer of hersteller/reparateur of 
een andere naar behoren gekwalificeerde 
en uitgeruste deskundige.

“Check the iPod firm-
ware version.” (con-
troleer de firmware-
versie van de iPod)

Dit geeft aan dat de 
firmware-versie niet 
compatibel is. 
Update de iPod firm-
ware en probeer 
opnieuw.

“iPod authorisation 
unsuccessful.” (auto-
risatie iPod mislukt)

Dit geeft aan dat de 
iPod niet geautori-
seerd kon worden. 
Controleer uw iPod.

Melding Toelichting

“Music tracks not 
supported. Check 
your portable 
player.”(Muziek-
bestanden worden 
niet ondersteund. 
Controleer uw draag-
bare speler.)

Dit geeft een pro-
bleem aan in het 
Bluetooth®-apparaat.

Melding Toelichting
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andosysteem

Spraakcommando-
systeem

5-1. Bediening spraakcommando-
systeem

Spraakcommandosysteem.... 148
Lijst met 

spraakcommando's ............. 150
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● U kunt de taal voor de spraakherkenning 
wijzigen. Blz. 56

● Deze functie is compatibel met de vol-
gende talen:

• Engels
• Frans
• Duits
• Spaans
• Italiaans
• Nederlands
• Portugees
• Pools
• Tsjechisch
• Deens
• Noors
• Zweeds
• Fins
• Russisch
• Grieks
• Turks
• Vlaams

■ Stuurwieltoetsen

Spraaktoets
• Druk op de spraaktoets om het spraak-

commandosysteem te starten.

• Houd de spraaktoets ingedrukt om het 
spraakcommandosysteem uit te schake-
len.

Wanneer een Apple CarPlay-/Android Auto-
verbinding tot stand is gebracht:
• Houd de spraaktoets ingedrukt om 

Siri/Google Assistant te starten. Druk op 
de spraaktoets om Siri/Google Assistant 
te annuleren.

■ Microfoon

 U hoeft niet direct in de microfoon te 
spreken wanneer u een commando 
geeft.

● Spraakcommando's worden in de vol-
gende gevallen mogelijk niet herkend:

• Te snel uitgesproken.
• Te hard of te zacht uitgesproken.
• De ruiten zijn geopend.
• Andere inzittenden praten tijdens het uit-

spreken van spraakcommando's.
• De aanjagersnelheid van de airconditio-

ning is ingesteld op hoog.
• De uitstroomopeningen van de airconditio-

ning zijn op de microfoon gericht.
● Onder de volgende omstandigheden kan 

het zijn dat het systeem het commando 
niet herkent en dat het gebruik van spraak-
commando's onmogelijk is:

• Het commando is onjuist of onduidelijk. 
Houd er rekening mee dat het systeem 
moeite kan hebben met het herkennen van 
bepaalde woorden, accenten of spraakpro-
fielen.

• Er is veel achtergrondgeluid, zoals windge-
ruis.

● Wacht op het bevestigingspiepsignaal 
alvorens een commando uit te spreken.

Spraakcommandosysteem

Dankzij het spraakcommandosys-
teem kunt u de radio bedienen, 
bellen, enz. via spraakcom-
mando's.

Gebruik van het 
spraakcommandosysteem

A
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● Dit systeem werkt mogelijk niet direct 
nadat het contact in stand ACC of AAN is 
gezet.

1 Druk op de spraaktoets.

 Het spraakcommandosysteem wordt 
geactiveerd.

 Wanneer de spraaktoets wordt inge-
drukt terwijl er een gesproken aan-
wijzing wordt gegeven, dan wordt de 
spraakherkenning gestopt en klinkt 
direct het geluid dat aangeeft dat het 
systeem “luistert”.

 Wanneer de spraakherkenningsmo-
dus is ingeschakeld en de spraak-
toets gedurende ten minste 1 
seconde wordt ingedrukt, wordt de 
spraakherkenningsmodus uitge-
schakeld.

2 Spreek na het piepsignaal het 
gewenste commando uit of selec-
teer het gewenste commando.

■ Weergeven van het scherm 
“Opdrachtenlijst”

1 Zeg “Meer opdrachten” of selecteer 
“Meer opdrachten” in het hoofd-
menu voor spraakcommando's.

2 Spreek het gewenste commando uit 
of selecteer het gewenste com-
mando.

● De commandolijst wordt voorgelezen en 
het desbetreffende commando wordt 
gemarkeerd. Druk op de spraaktoets om 
de functie te annuleren.

Bediening 
spraakcommandosysteem
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De herkenbare spraakcommando's en de bijbehorende acties staan hieronder.

 Vaak gebruikte commando's staan vermeld in de onderstaande tabellen.

 Voor apparaten die niet in de auto gemonteerd zijn, werken de bijbehorende 
commando's mogelijk niet. Ook werken, afhankelijk van overige omstandigheden 
(zoals compatibiliteit), sommige commando's mogelijk niet.

 De beschikbare functies zijn afhankelijk van het geplaatste systeem.

 Wanneer een Apple CarPlay-/Android Auto-verbinding tot stand is gebracht, zijn 
sommige commando's niet meer beschikbaar.

■ Algemeen

■ Hoofdmenu

■ Navigatie*

Lijst met spraakcommando's

Overzicht lijst met spraakcommando's

Lijst met spraakcommando's

Commando Actie

“Correctie” Terugkeren naar de vorige situatie

“Uitschakelen” Annuleren van het spraakcommandosysteem

Commando Actie

“Meer commando's”
Weergeven van meer algemeen gebruikte com-
mando's

Commando Actie

“Bestemming <adres>” Stel een bestemming in door het adres te noemen

“Voer land <landnaam> in”
Stel een bestemming in door de landnaam te noe-
men

“Voer plaats <plaatsnaam> in”
Stel een bestemming in door de plaatsnaam te noe-
men

“Voer postcode <postcode> in”
Stel een bestemming in door de postcode te noe-
men

“Naar huis” Stel thuis als bestemming in

“Favoriet <naam favoriet>” Stel <naam favoriet> als bestemming in

“Vind volgende <naam POI>” Stel <naam POI> als bestemming in
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Spraakcom

m
andosysteem

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

■ Media

*1: Het audioapparaat moet via een USB-kabel zijn aangesloten om deze functie te kunnen 
gebruiken

*2: Alleen beschikbaar voor iPod/iPhone

■ Telefoon

■ Radio

“Toon kaart” Geeft het kaartscherm weer

“Herhaal instructies” Herhaalt de laatste navigatie-instructies

Commando Actie

“Speel <naam artiest> <naam album of 
nummer>”*1

Afspelen van nummers van de geselecteerde 
artiest en het geselecteerde album/nummer

“Artiest <naam artiest>”*1
Afspelen van nummers van de geselecteerde 
artiest

“Album <naam album>”*1
Afspelen van nummers van het geselecteerde 
album

“Nummer <naam nummer>”*1 Afspelen van het geselecteerde nummer

“Speel afspeellijst <naam afspeellijst>”*1, 2 Afspelen van nummers van de geselecteerde 
afspeellijst

Commando Actie

“Bel <telefoonnummer>” Het geselecteerde telefoonnummer bellen

“Opnieuw bellen” Het laatst gebelde telefoonnummer bellen

“Bel <contacten>” Het geselecteerde contact bellen

“Bel <contacten> <telefoontypes>”
Het geselecteerde contact op het geselecteerde 
telefoontype bellen

Commando Actie

“Radiozender <naam radiozender>” Naar de geselecteerde radiozender luisteren

Commando Actie
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■ App*

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

Commando Actie

“Brandstofprijs” Geeft informatie over brandstof weer

“Brandstofprijs op bestemming”
Geeft informatie over brandstof weer op uw huidige 
bestemming

“Parkeren” Geeft parkeerplaatsinformatie weer

“Parkeren op bestemming”
Geeft parkeerplaatsinformatie weer op uw huidige 
bestemming

“Weer” Geeft weersinformatie weer

“Weer op bestemming”
Geeft weersinformatie weer op uw huidige bestem-
ming
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6-1.Rear View Monitor-systeem

*: Indien aanwezig

● De afbeeldingen die hier worden gebruikt, 
dienen slechts als voorbeeld en verschillen 
mogelijk van het werkelijke beeld op het 
scherm.

Het Rear View Monitor-systeem is een 
aanvullend systeem om u te assisteren 
bij het achteruitrijden. Controleer bij het 
achteruitrijden eerst de omgeving van 
de auto, zowel direct als via de spie-
gels. Doet u dit niet, dan raakt u mis-
schien een ander voertuig en kunt u 
een ongeval veroorzaken.

Neem de volgende voorzorgsmaatre-
gelen in acht bij het gebruik van het 
Rear View Monitor-systeem.

Rear View Monitor-
systeem*

Het Rear View Monitor-systeem 
helpt de bestuurder bij het achter-
uitrijden door het gebied achter de 
auto met vaste rijlijnen op een 
scherm weer te geven, bijvoor-
beeld bij het parkeren.

Voorzorgsmaatregelen voor het 
rijden

WAARSCHUWING

● Vertrouw tijdens het achteruitrijden nooit 
uitsluitend op het Rear View Monitor-
systeem. De weergave en positie van 
de rijlijnen op het scherm wijken moge-
lijk af van de werkelijke situatie. Wees 
voorzichtig, net als bij het achteruitrijden 
met elke andere auto.

● Rijd langzaam achteruit, waarbij u de rij-
snelheid regelt via het rempedaal.

● De gegeven instructies zijn slechts richt-
lijnen. Wanneer en in welke mate er bij 
het parkeren aan het stuurwiel moet 
worden gedraaid, is afhankelijk van de 
verkeerssituatie, het wegdek, de staat 
van de auto, enz. Houd hier rekening 
mee wanneer u gebruikmaakt van het 
Rear View Monitor-systeem.

● Controleer voordat u de auto parkeert of 
er voldoende ruimte is voor uw auto.

● Gebruik het Rear View Monitor-systeem 
in de volgende gevallen niet:

• Op een glad of modderig wegdek of in 
sneeuw

• Bij het gebruik van sneeuwkettingen of 
het reservewiel.

• Wanneer de achterklep niet volledig 
gesloten is

• Op wegen die niet recht en niet vlak zijn, 
zoals bochten en hellingen

● Bij lage temperaturen wordt het scherm 
mogelijk donkerder of wordt het beeld 
mogelijk onduidelijk. Het beeld kan wor-
den vervormd wanneer de auto rijdt of 
mogelijk kunt u het beeld niet op het 
scherm zien. Controleer van tevoren 
altijd eerst de omgeving van de auto en 
kijk ook in de spiegels.

● Als er banden met andere afmetingen 
zijn gemonteerd, worden de vaste rijlij-
nen op het scherm mogelijk anders 
weergegeven.

● De camera is voorzien van een speciale 
lens. De afstanden tot objecten en voet-
gangers die op het scherm worden 
weergegeven, verschillen van de werke-
lijke afstanden. (Blz. 157)

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 154  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



155

6

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

6-1. Rear View Monitor-systeem
Peripheral M

onitoring-systeem

Het scherm van het Rear View Monitor-
systeem wordt weergegeven als de 
selectiehendel in stand R wordt gezet 
terwijl het contact AAN staat.

Voertuigbreedtereferentielijn

Geeft de lijnen aan wanneer de auto recht 
achteruit wordt gereden.
• De weergegeven breedte is groter dan de 

werkelijke breedte van de auto.

Voertuighartlijn

Deze lijn geeft naar schatting het midden 
van de auto boven de grond aan.

Afstandslijn

Geeft een bepaalde afstand achter de auto 
aan.
• Geeft punten aan op ongeveer 0,5 m 

(rood) vanaf de rand van de bumper.

Afstandslijn

Geeft een bepaalde afstand achter de auto 
aan.
• Geeft een punt aan op ongeveer 1 m 

(blauw) vanaf de rand van de bumper.

Het Rear View Monitor-systeem wordt 
uitgeschakeld wanneer de selectiehen-
del in een andere stand dan stand R 
wordt gezet.

Schermbeschrijving

A

B

C

D

Rear View Monitor-systeem 
uitschakelen
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Het Rear View Monitor-systeem geeft 
beelden weer van het gebied achter de 
auto vanaf de bumper.

Hoeken van de bumper

 Het gebied rondom beide hoeken 
van de bumper wordt niet weergege-
ven.

● De procedure voor het afstellen van het 
beeld van het Rear View Monitor-systeem 
is gelijk aan de procedure voor het afstel-
len van het scherm. (Blz. 31)

● Het gebied dat op het scherm wordt weer-
gegeven, is afhankelijk van de stand van 
de auto.

● Objecten die zich te dicht bij de hoeken 
van de bumper of onder de bumper bevin-
den, kunnen niet worden weergegeven.

● De camera is voorzien van een speciale 
lens. De afstand op het beeld op het 
scherm wijkt af van de werkelijke afstand.

● Objecten die zich op een hogere plaats 
bevinden dan de camera, worden mogelijk 
niet weergegeven op het scherm.

De camera van het Rear View Monitor-
systeem is bevestigd zoals aange-
geven in de afbeelding.

■ Gebruik van de camera
Als er vuil of verontreinigingen (zoals 
waterdruppels, sneeuw, modder, enz.) 
op de camera zit, kan deze geen duide-
lijk beeld overbrengen. Spoel hem in dit 
geval af met een grote hoeveelheid 
water en veeg de cameralens af met 
een zachte, natte doek.

Voorzorgsmaatregelen 
Rear View Monitor-
systeem

Gebied dat op het scherm 
wordt weergegeven

A

De camera

OPMERKING

● Mogelijk werkt het Rear View Monitor-
systeem in de volgende gevallen niet 
goed.

• Als de achterzijde van de auto aan 
schokken wordt blootgesteld, kan de 
stand van de camera veranderen.

• De camera is waterdicht afgesloten. 
Verwijder, demonteer of wijzig hem 
daarom niet. Anders kan hij onjuist gaan 
werken.
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Peripheral M

onitoring-systeem

 De afstandslijnen en voertuigbreed-
tereferentielijnen staan mogelijk niet 
geheel parallel aan de zijlijnen van 
het parkeervak, ook al lijkt dit wel zo. 
Controleer dit visueel.

 De ruimtes tussen de voertuigbreed-
tereferentielijnen en de linker en 
rechter zijlijn van het parkeervak zijn 
mogelijk niet gelijk aan elkaar, ook al 
lijkt dit wel zo. Controleer dit visueel.

 De afstandslijnen geven een indica-
tie van de afstanden op een vlakke 
ondergrond. In elk van de volgende 
gevallen is er sprake van een fout-
marge tussen de vaste rijlijnen op 
het scherm en de werkelijke 
afstand/koers op de weg.

■ Wanneer zich achter de auto een 
steile helling omhoog bevindt

De afstandslijnen geven een afstand 
dichter bij de auto aan dan in werkelijk-
heid het geval is. Objecten lijken zich 
daarom verder van de auto te bevinden 
dan in werkelijkheid het geval is. Op 
dezelfde manier is er sprake van een 
foutmarge tussen de rijlijnen en de wer-
kelijke afstand/koers op de weg.

OPMERKING

• Spoel de camera af met een grote hoe-
veelheid water en veeg de lens af met 
een zachte, natte doek. Wrijf niet te hard 
over de cameralens. Als er krassen op 
de cameralens zitten, kan deze geen 
duidelijk beeld overbrengen.

• Zorg ervoor dat er geen organische 
oplosmiddelen, autowas, ruitenreiniger 
of ruitencoating op de lens terechtkomt. 
Verwijder dergelijke stoffen zo snel 
mogelijk van de lens als dit gebeurt.

• Bij een snelle temperatuurverandering, 
bijvoorbeeld wanneer bij koud weer 
heet water op de auto wordt gegoten, 
kan het zijn dat het systeem niet goed 
werkt.

• Stel de camera of de omgeving van de 
camera tijdens het wassen van de auto 
niet bloot aan sterke waterstralen. Hier-
door kunnen storingen optreden in de 
camera.

● Stel de camera niet bloot aan hevige 
schokken, omdat anders een storing 
kan optreden. Laat, als dit gebeurt, de 
auto nakijken door een erkende Toyota-
dealer of hersteller/reparateur of een 
andere naar behoren gekwalificeerde 
en uitgeruste deskundige.

Verschillen tussen de 
schermweergave en de 
werkelijke weg
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■ Wanneer zich achter de auto een 
steile helling omlaag bevindt

De afstandslijnen geven een afstand 
verder van de auto vandaan aan dan in 
werkelijkheid het geval is. Objecten lij-
ken zich daarom dichter bij de auto te 
bevinden dan in werkelijkheid het geval 
is. Op dezelfde manier is er sprake van 
een foutmarge tussen de rijlijnen en de 
werkelijke afstand/koers op de weg.

■ Als een deel van de auto enigs-
zins in de veren zakt

Als een deel van de auto enigszins in 
de veren zakt door het aantal passa-
giers of de verdeling van de bagage, is 
er sprake van een foutmarge tussen de 
vaste rijlijnen op het scherm en de wer-
kelijke afstand/koers op de weg.

Een foutmarge

De afstandslijnen worden op basis van 
platte oppervlakken (zoals het wegdek) 
weergegeven. Met de voertuigbreedte-
referentielijnen en afstandslijnen kan de 
positie van driedimensionale objecten 
(zoals voertuigen) niet worden bepaald. 
Let bij het naderen van een uitstekend 
driedimensionaal object (zoals de laad-
bak van een vrachtauto) op het vol-
gende.

Bij het naderen van 
driedimensionale objecten

A
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Peripheral M

onitoring-systeem

■ Voertuigbreedtereferentielijnen
Controleer visueel de omgeving en het 
gebied achter de auto. In de hieronder 
afgebeelde situatie lijkt de vrachtwagen 
zich buiten de voertuigbreedtereferen-
tielijnen te bevinden en lijkt het alsof de 
auto de vrachtwagen niet zal raken. 
Toch kan de achterzijde van de vracht-
auto zich boven de voertuigbreedtere-
ferentielijnen bevinden. Als u in 
werkelijkheid achteruitrijdt volgens de 
voertuigbreedtereferentielijnen, zal de 
auto de vrachtwagen mogelijk raken.

Voertuigbreedtereferentielijnen

■ Afstandslijnen

Controleer visueel de omgeving en het 
gebied achter de auto. Op het scherm 
lijkt het alsof een vrachtwagen op punt 

 geparkeerd staat. Maar wanneer u 

in werkelijkheid tot aan  achteruitrijdt, 

raakt u de vrachtwagen. Op het scherm 

lijkt het alsof  het dichtstbij is en  

het verst weg is. In werkelijkheid is de 

afstand tot  en  echter hetzelfde 

en is  verder dan  en .

A

B

A

A C

A C

B A C
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Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, raadpleeg dan de mogelijke oor-
zaak en de oplossing en controleer opnieuw.

Is het symptoom door de oplossing nog niet verdwenen, laat dan de auto controle-
ren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar 
behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zaken die u dient te weten

Als u bepaalde verschijnselen opmerkt

Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Oplossing

Het beeld is niet goed te zien

 De auto bevindt zich in een 
donkere omgeving

 De temperatuur rondom de 
lens is hoog of laag

 De buitentemperatuur is 
laag

 Er zitten waterdruppels op 
de camera

 Het regent of is vochtig
 Er zitten verontreinigingen 

(modder, enz.) op de 
camera

 Zonlicht of koplampen van 
andere auto's schijnt/schij-
nen rechtstreeks in de 
camera

 De auto bevindt zich onder 
fluorescerende lampen, 
natriumlampen, kwiklam-
pen, enz.

Rijd achteruit terwijl u de 
omgeving van de auto visueel 
controleert. (Gebruik de moni-
tor weer als de omstandighe-
den verbeterd zijn.)

De procedure voor het afstel-
len van de beeldkwaliteit van 
het Rear View Monitor-sys-
teem is gelijk aan de proce-
dure voor het afstellen van het 
scherm. (Blz. 31)

Het beeld is wazig

Er zit(ten) vuil of verontreini-
gingen (zoals waterdruppels, 
sneeuw en modder) op de 
camera.

Spoel de camera af met een 
grote hoeveelheid water en 
veeg de lens af met een 
zachte, natte doek.

Het beeld is niet recht
De camera of de omgeving 
ervan is aan een krachtige 
schok blootgesteld.

Laat de auto nakijken door een 
erkende Toyota-dealer of her-
steller/reparateur of een 
andere naar behoren gekwali-
ficeerde en uitgeruste deskun-
dige.
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De vaste rijlijnen lopen hele-
maal verkeerd

De camerapositie is niet uitge-
lijnd.

Laat de auto nakijken door een 
erkende Toyota-dealer of her-
steller/reparateur of een 
andere naar behoren gekwali-
ficeerde en uitgeruste deskun-
dige.

 De auto staat schuin (de 
auto is zwaar beladen, de 
bandenspanning is te laag 
als gevolg van een lekke 
band, enz.).

 De auto wordt gebruikt op 
een helling.

Als dit gebeurt als gevolg van 
deze oorzaken, duidt dat niet 
op een storing.

Rijd achteruit terwijl u de 
omgeving van de auto visueel 
controleert.

Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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Telefoon

Sommige functies kunnen bij auto's die bestemd zijn voor andere markten dan 
Europa niet bediend worden tijdens het rijden.

Telefoon

7-1. Bediening telefoon 
(handsfree-systeem voor 
mobiele telefoon)

Korte uitleg ............................ 164
Basishandelingen .................. 165

Bellen met het Bluetooth® 
handsfree-systeem.............. 169

Gebeld worden met het 
Bluetooth® handsfree-
systeem............................... 172

Telefoongesprek voeren 
via het Bluetooth® 
handsfree-systeem.............. 173

Berichtfunctie Bluetooth®-
telefoon ............................... 175

7-2. Instellingen
Telefooninstellingen............... 180

7-3. Wat moet u doen als...
Problemen oplossen.............. 189
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7-1.Bediening telefoon (handsfree-systeem voor mobiele telefoon)

Het telefoonhoofdscherm kan op de 
volgende manier worden weergegeven:

 Via de toets PHONE (telefoon)
1 Druk op de toets PHONE (telefoon).

 Via de toets MENU
1 Druk op de toets MENU en selec-

teer vervolgens “Telefoon”.

Bij het bedienen van de telefoon kun-
nen de volgende functies worden 
gebruikt:

 Registreren/aansluiten van een 
Bluetooth®-apparaat (Blz. 34)

 Bellen met het Bluetooth® hands-
free-systeem (Blz. 169)

 Gebeld worden met het Bluetooth® 
handsfree-systeem (Blz. 172)

 Telefoongesprek voeren via het 
Bluetooth® handsfree-systeem 
(Blz. 173)

Bij het bedienen van de berichtfunctie 
kan de volgende functie worden 
gebruikt:

 Gebruik van de berichtfunctie van de 
Bluetooth®-telefoon (Blz. 175)

Via het systeem zijn de volgende instel-
lingen mogelijk:

 Telefooninstellingen (Blz. 180)

 Bluetooth®-instellingen (Blz. 38)

Korte uitleg

Bediening telefoonscherm

Bediening Bluetooth® 
handsfree-systeem

Berichtfunctie

Instellen van een telefoon
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● Er kan niet worden gegarandeerd dat dit 
systeem werkt met alle Bluetooth®-appara-
ten.

● Als uw mobiele telefoon geen Bluetooth® 
ondersteunt, werkt het systeem niet.

● Onder de volgende omstandigheden werkt 
het systeem mogelijk niet:

• De mobiele telefoon wordt uitgeschakeld.
• De actuele locatie valt buiten het ont-

vangstbereik.
• De mobiele telefoon is niet aangesloten.
• De batterij van de mobiele telefoon is bijna 

leeg.
● Wanneer u gelijktijdig gebruikmaakt van 

het handsfree-systeem of Bluetooth®-
audio en Wi-Fi®-functies, kunnen de vol-
gende problemen optreden:

• De Bluetooth®-verbinding wordt mogelijk 
onderbroken.

• Bij het afspelen van audio via Bluetooth® 
kan ruis hoorbaar zijn.

• Er kan ruis hoorbaar zijn tijdens een tele-
foongesprek.

● Bluetooth® maakt gebruik van de frequen-
tieband van 2,4 GHz. Als een Wi-Fi®- en 
een Bluetooth®-verbinding tegelijkertijd 
worden gebruikt, kunnen ze elkaar hinde-
ren.

● Als een Bluetooth®-apparaat verbinding 
probeert te maken met de auto terwijl een 
ander apparaat al als een Bluetooth®-
audioapparaat of via het handsfree-sys-
teem, Miracast® (via Wi-Fi®) is verbonden, 
neemt de communicatiesnelheid mogelijk 
af of kunnen er storingen ontstaan, zoals 
beeldvervorming en het overslaan van 
stukken muziek. Als het Bluetooth®-appa-
raat is verbonden met het systeem, nemen 
de storingen die het veroorzaakt af. Als u 
een apparaat bij u hebt waarvan de 
Bluetooth®-verbinding is ingeschakeld, 
registreer het dan in het systeem en ver-
bindt het apparaat met het systeem of 
schakel de Bluetooth®-functie uit.

● Als een apparaat via Bluetooth® is verbon-
den, wordt het Bluetooth®-icoon in de sta-
tusbalk blauw weergegeven. (Blz. 16)

Basishandelingen

Dankzij het handsfree-systeem 
kunt u bellen en gebeld worden 
zonder dat u uw handen van het 
stuurwiel hoeft te nemen.

Dit systeem ondersteunt 
Bluetooth®. Bluetooth® is een 
draadloos datasysteem waarmee 
mobiele telefoons kunnen worden 
gebruikt zonder dat er een kabel is 
aangesloten of de telefoon in een 
houder is geplaatst.

In dit hoofdstuk wordt de bedie-
ning van de telefoon uitgelegd.

Wanneer een Apple CarPlay-ver-
binding tot stand is gebracht, wor-
den de telefoonfuncties uitge-
voerd door Apple CarPlay in 
plaats van het handsfree-systeem. WAARSCHUWING

● Bedien uw mobiele telefoon niet tijdens 
het rijden.

● Uw audiosysteem is uitgerust met 
Bluetooth®-antennes. Mensen met 
geïmplanteerde pacemakers, CRT-
pacemakers of geïmplanteerde hartdefi-
brillatoren moeten voldoende afstand 
bewaren tot de Bluetooth®-antennes. 
Radiogolven kunnen de werking van 
dergelijke apparatuur beïnvloeden.

● Alvorens Bluetooth®-apparaten te 
gebruiken, moeten gebruikers van 
medische apparatuur anders dan geïm-
planteerde pacemakers, CRT-pacema-
kers en geïmplanteerde hartdefibrillato-
ren contact opnemen met de fabrikant 
of leverancier van deze producten om te 
informeren of radiosignalen invloed uit-
oefenen op deze apparatuur. Radiogol-
ven kunnen onverwachte effecten heb-
ben op de werking van dergelijke 
medische apparatuur.
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Om het handsfree-systeem voor 
mobiele telefoons te kunnen gebruiken, 
moet u een mobiele telefoon in het sys-
teem registreren. (Blz. 34)

■ Aansluiten van een Bluetooth®-
apparaat

 Registreren van een extra apparaat
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Kies een toestel”.

3 Selecteer “Toestel toevoegen”.

 Als een ander Bluetooth®-apparaat 
is aangesloten, verschijnt er een 
bevestigingsscherm. Selecteer “Ja” 
om de verbinding met het 
Bluetooth®-apparaat te verbreken.

4 Volg de stappen in “Voor de eerste 
keer registreren van een 
Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. 
(Blz. 34)

 Selecteren van een geregistreerd 
apparaat

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Kies een toestel”.

3 Selecteer het apparaat waarmee u 
verbinding wilt maken.

4 Controleer of er een bevestigings-
scherm wordt weergegeven nadat 
verbinding is gemaakt.

 Als een foutmelding wordt weerge-
geven, volg dan de aanwijzingen op 
het scherm en probeer het nog een 
keer.

■ Weergave status Bluetooth®-tele-
foon

De status van de Bluetooth®-telefoon 
wordt rechtsboven in het scherm weer-
gegeven. (Blz. 16)

■ Stuurwieltoetsen
Door op de telefoontoetsen te drukken, 
kunt u een oproep ontvangen of beëin-
digen zonder uw handen van het stuur-
wiel te nemen.

Telefoontoets
• Als tijdens een gesprek op deze toets 

wordt gedrukt, wordt het gesprek beëin-
digd.

• Als op deze toets wordt gedrukt wanneer 
u een oproep ontvangt, wordt de oproep 
beantwoord.

• Als tijdens een gesprek op deze toets 
wordt gedrukt wanneer een afzonderlijke 
binnenkomende oproep in de wacht staat, 

OPMERKING

● Laat uw mobiele telefoon niet achter in 
de auto. De temperatuur in de auto kan 
hoog oplopen waardoor de telefoon 
beschadigd kan raken.

Registreren/aansluiten van een 
Bluetooth®-telefoon

Gebruik van de telefoontoets/
microfoon

A
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wordt overgeschakeld naar de oproep die 
in de wacht staat.

• Als de toets wordt ingedrukt wanneer een 
Apple CarPlay-verbinding tot stand is 
gebracht, wordt de telefoonapplicatie van 
Apple CarPlay op het systeemscherm 
weergegeven.

Bedieningstoetsen volume

Indrukken om het volume te regelen.

■ Microfoon
De microfoon wordt gebruikt om via de 
telefoon te praten.

● De stem van de gesprekspartner is te 
horen via de luidsprekers voor. Het geluid 
van het audio/informatiesysteem wordt uit-
geschakeld tijdens telefoongesprekken of 
wanneer spraakcommando's voor het 
handsfree-systeem worden gebruikt.

● Wacht met praten tot de gesprekspartner is 
uitgepraat. Als beide partijen tegelijkertijd 
praten, hoort de gesprekspartner mogelijk 
niet wat er wordt gezegd. (Dit wijst niet op 
een storing.)

● Stel het geluidsvolume van de oproep niet 
te hoog af. Anders is de stem van de 
gesprekspartner mogelijk buiten de auto 
hoorbaar of kan er echo ontstaan. Spreek 
altijd duidelijk in de richting van de micro-
foon.

● In de volgende gevallen hoort de 
gesprekspartner u mogelijk niet goed:

• Er wordt op een onverharde weg gereden. 
(Waardoor de auto overmatig lawaai 
maakt.)

• Er wordt met hoge snelheid gereden.
• De ruiten zijn geopend.
• De uitstroomopeningen van de airconditio-

ning zijn op de microfoon gericht.

• Als de ventilator van de airconditioning te 
veel geluid maakt.

• De geluidskwaliteit wordt negatief beïn-
vloed als gevolg van de telefoon en/of het 
netwerk dat wordt gebruikt.

Druk op deze toets om het spraakcom-
mandosysteem te bedienen.

 Het spraakcommandosysteem en de 
lijst met commando's kunnen wor-
den gebruikt. (Blz. 148)

 Van elke geregistreerde telefoon 
worden de volgende gegevens 
opgeslagen. Wanneer een andere 
telefoon is aangesloten, kunnen de 
volgende geregistreerde gegevens 
niet worden gelezen:

• Contactgegevens
• Gegevens oproepgeschiedenis
• Gegevens favorieten
• Gegevens afbeelding
• Alle telefooninstellingen
• Berichtinstellingen

B

OPMERKING

● Raak de microfoon niet aan en steek er 
geen scherpe objecten in. Anders kun-
nen er storingen optreden.

Spraakcommandosysteem

Over de contacten in de lijst 
met contacten
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● Als u de registratie van de telefoon wist, 
worden de bovenstaande gegevens ook 
gewist.

Wanneer u het handsfree-systeem 
gebruikt, wordt een groot aantal per-
soonlijke gegevens geregistreerd. Initi-
aliseer de gegevens wanneer u de auto 
verkoopt of wegdoet. (Blz. 58)

 U kunt de volgende gegevens in het 
systeem initialiseren:

• Contactgegevens
• Gegevens oproepgeschiedenis
• Gegevens favorieten
• Gegevens afbeelding
• Alle telefooninstellingen
• Berichtinstellingen

● De gegevens en instellingen worden bij het 
initialiseren gewist. Wees zeer zorgvuldig 
bij het resetten van gegevens.

Wanneer u de auto verkoopt of 
wegdoet
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1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer de gewenste belmethode.

■ Belmethoden vanaf het telefoon-
scherm

 Via oproepgeschiedenis (Blz. 169)

 Via favorieten (Blz. 170)

 Via contacten (Blz. 170)

 Via toetsenblok (Blz. 171)

 Via bericht (Blz. 178)

■ Daarnaast kunnen vanuit het 
scherm van elke functie de vol-
gende lijsten worden opgeroepen

 Via POI* (Blz. 74)

 Via spraakcommandosysteem 
(Blz. 167)

 SOS* (Blz. 171)

 Via beginscherm (Blz. 172)
*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

U kunt maximaal 45 items (gemist, 
inkomend, uitgaand) uit de oproepge-
schiedenis selecteren.
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Geschiedenis” en selec-
teer het gewenste contact.

 Als het in de contactenlijst geselec-
teerde contact niet is geregistreerd, 
wordt in plaats van de naam van het 
contact “Onbekend contact” weerge-
geven. Selecteer in dat geval een 
nummer om te bellen.

3 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

● De iconen van het oproeptype worden 
weergegeven.

: Gemiste oproep

: Ontvangen oproep

: Uitgaande oproep

● Wanneer u vaker hetzelfde nummer belt, 
wordt alleen de meest recente keer in de 
lijst opgeslagen.

● Wanneer een oproep wordt ontvangen van 
een nummer dat in de lijst met contacten is 
geregistreerd, wordt de naam weergege-
ven.

● Ook de oproepen via nummers waarvan 
de nummerweergave is uitgeschakeld, 
worden in het systeem opgeslagen.

● Afhankelijk van de Bluetooth®-telefoon die 
u hebt, kunnen mogelijk geen internatio-
nale gesprekken worden gevoerd.

● In de lijst moeten opeenvolgende registra-
ties met hetzelfde telefoonnummer en 
oproeptype worden gegroepeerd. Bijvoor-
beeld, twee oproepen van de mobiele tele-
foon van John worden als volgt 
weergegeven: John (2)

Bellen met het Bluetooth® 
handsfree-systeem

Nadat een Bluetooth®-telefoon is 
geregistreerd, kunt u handsfree 
bellen. Er zijn verschillende 
manieren om te bellen, zoals hier-
onder omschreven.

Belmethoden met de 
Bluetooth®-telefoon

Via oproepgeschiedenis
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U kunt iemand bellen met behulp van 
een geregistreerd contact dat u selec-
teert in een lijst met contacten. 
(Blz. 186)
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Favorieten” en selecteer 
het gewenste contact.

3 Selecteer het gewenste nummer.

4 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

U kunt bellen met behulp van de con-
tactgegevens die zijn overbracht vanaf 
een geregistreerde mobiele telefoon. 
(Blz. 182)

In elke lijst met contacten kunnen gege-
vens voor maximaal 5.000 contacten 
(maximaal 4 telefoonnummers en 
e-mailadressen per contact) worden 
geregistreerd.
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Contacten” en selecteer 
het gewenste contact.

3 Selecteer het gewenste nummer.

“Favoriet toevoegen”/“Favoriet verwijderen”: 
Hiermee kunt u het contact in de lijst met 

favorieten vastleggen/uit de lijst met favorie-
ten verwijderen. (Blz. 186, 187)
“E-mailadressen”: Hiermee kunt u alle gere-
gistreerde e-mailadressen voor het contact 
weergeven.

4 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

■ PBAP-compatibele Bluetooth®-
telefoon waarbij “Automatische 
overdracht” is ingeschakeld 
(Blz. 183)

 Contacten worden automatisch over-
gebracht.

■ PBAP-compatibele Bluetooth®-
telefoon waarbij “Automatische 
overdracht” is uitgeschakeld 
(Blz. 183)

1 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u automatisch altijd 
alle contacten overbrengen vanuit 
een aangesloten mobiele telefoon.

Hiermee kunt u alle contacten een-
malig overbrengen vanuit een aan-
gesloten mobiele telefoon.

Hiermee kunt u het overbrengen 
annuleren.

Via lijst met favorieten

Via lijst met contacten

Wanneer de contactenlijst leeg 
is

A

B

C
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2 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

■ Niet-PBAP-compatibele maar wel 
OPP-compatibele Bluetooth®-tele-
foons

1 Selecteer het gewenste item.

Hiermee kunt u automatisch altijd 
alle contacten overbrengen vanuit 
een aangesloten mobiele telefoon.

Hiermee kunt u handmatig een 
nieuw contact toevoegen.
Volg de stappen onder “Een nieuw 
contact registreren in de contacten-
lijst” vanaf stap 2. (Blz. 185)

Hiermee kunt u het overbrengen 
annuleren.

● Als uw mobiele telefoon niet PBAP- of 
OPP-compatibel is, kunnen de contacten 
niet worden overgebracht via Bluetooth®. 
U kunt de contacten dan wel overbrengen 
vanaf een USB-apparaat. (Blz. 184)

● Afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-
foon:

• Mogelijk is het nodig om bij het overbren-
gen van de contactgegevens extra stappen 
uit te voeren op de telefoon.

• De geregistreerde afbeelding in de lijst met 
contacten wordt mogelijk niet overgebracht 
afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-
foon dat is aangesloten.

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Toetsenblok” en voer het 
telefoonnummer in.

3 Selecteer  of druk op de toets 

 op het stuurwiel.

4 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

● Afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-
foon dat is aangesloten, kan het zijn dat er 
nog extra handelingen op de telefoon moe-
ten worden uitgevoerd.

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

Met deze functie kunt u 112 bellen voor 
een noodoproep. Deze functie is niet 
beschikbaar wanneer het handsfree-
systeem niet is ingeschakeld.

U kunt alleen een noodoproep doen in 
landen waar 112 beschikbaar is.
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Toetsenblok” en selec-
teer SOS.

3 Selecteer “112”.

4 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

 De actuele locatie van de auto wordt 
weergegeven op het scherm.

A

B

C

Via toetsenblok

SOS*

112-noodoproepdienst

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 171  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



172

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

7-1. Bediening telefoon (handsfree-systeem voor mobiele telefoon)

Met deze functie kunt u de pechhulp 
van Toyota bellen.

Dit kan alleen in landen waar de 
pechhulp van Toyota beschikbaar is.

Om deze functie te kunnen gebruiken, 
moet u een land registreren. 
(Blz. 188)
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Favorieten” en selecteer 
“Toyota-assistentie”.

3 Selecteer .

4 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

 De actuele locatie van de auto wordt 
weergegeven op het scherm.

1 Geef het beginscherm weer. 
(Blz. 27)

2 Selecteer het gewenste contact.

3 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

1 Houd de schermtoets ingedrukt om 
een contact toe te voegen.

2 Selecteer het gewenste contact.

3 Selecteer het gewenste nummer.

● Als er geen contacten in de contactenlijst 
staan, kunnen de contacten niet worden 
geregistreerd op het beginscherm.

● Het contact kan tijdens het rijden niet wor-
den geregistreerd op het beginscherm.

1 Selecteer “Beantw.” of druk op de 

toets  op het stuurwiel om het 

telefoongesprek aan te nemen.

“Weigeren”: Hiermee kunt u een oproep wei-
geren.
Het volume van de ontvangen oproep instel-
len: Draai aan de AAN/UIT/volumeknop of 
gebruik de volumetoetsen op het stuurwiel.

● Afhankelijk van de mobiele telefoon die u 
hebt, wordt bij een internationale oproep 
de naam of het nummer van de gespreks-
partner mogelijk niet juist weergegeven.

● De weergavemodus van de inkomende 
oproep kan worden ingesteld. (Blz. 181)

● De beltoon die is ingesteld op het scherm 
voor geluidsinstellingen klinkt wanneer u 
een oproep ontvangt. Afhankelijk van het 
type Bluetooth®-telefoon, laten zowel het 
systeem als de Bluetooth®-telefoon gelijk-
tijdig een beltoon horen bij een inkomende 
oproep. (Blz. 180)

Pechhulp

Via beginscherm

Een nieuw contact registreren

Gebeld worden met het 
Bluetooth® handsfree-
systeem

Wanneer er een oproep wordt ont-
vangen, wordt het volgende 
scherm weergegeven en klinkt er 
een geluidssignaal.

Inkomende oproepen
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Hiermee kunt u het toetsenblok 
weergeven om tonen te versturen. 
(Blz. 173)

Hiermee kunt u tonen versturen. 
Deze toets verschijnt alleen wan-
neer er in de handsfree-modus een 
nummer met een (w) wordt gebeld. 
(Blz. 173)

Hiermee kunt u uw stemvolume dat 
de gesprekspartner vanuit zijn luid-
sprekers hoort afstellen. 
(Blz. 174)

Hiermee kunt u uw stemgeluid 
onderbreken richting de gespreks-
partner.

Hiermee kunt u het geluid van de 
routebegeleiding onderbreken tij-
dens een telefoongesprek.*

Hiermee kunt u de modus wijzigen 
tussen handsfree en mobiele tele-
foon.

Hiermee kunt u een gesprek in de 
wacht zetten. Selecteer “Activeren” 
om deze functie uit te schakelen.

Hiermee kunt u de telefoon ophan-
gen.

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

● Als u overschakelt van bellen met uw 
mobiele telefoon naar handsfree bellen, 
verschijnt het handsfree-scherm en kunt u 
dit gebruiken.

● U kunt schakelen tussen bellen met uw 
mobiele telefoon en handsfree bellen door 
de mobiele telefoon zelf te bedienen.

● Afhankelijk van de mobiele telefoon die u 
hebt, wijken de wijze van doorschakelen 
en de bediening mogelijk af.

● Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon 
geleverde handleiding voor meer informa-
tie over de bediening van de telefoon.

■ Via toetsenblok
Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.
1 Selecteer 0-9.

2 Voer het gewenste nummer in.

■ Via selecteren van “Vrijgavetonen”
“Vrijgavetonen” wordt weergegeven 
wanneer een doorkiescode met een (w) 
in de lijst met contacten is geregis-
treerd.

Telefoongesprek voeren 
via het Bluetooth® 
handsfree-systeem

Als u via de telefoon aan het pra-
ten bent, wordt het volgende 
scherm weergegeven. De hieron-
der aangegeven handelingen kun-
nen op dit scherm worden 
uitgevoerd.

Bediening belscherm

A

B

C

D

Tonen versturen

E

F

G

H

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 173  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



174

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

7-1. Bediening telefoon (handsfree-systeem voor mobiele telefoon)

Deze handeling kan worden uitgevoerd 
tijdens het rijden.
1 Selecteer “Vrijgavetonen”.

● Een doorkiescode is een reeks karakters 
die bestaat uit nummers en de karakters 
“p” of “w”. (bijv. 056133w0123p#1)

● Wanneer wachtfunctiecode “p” wordt 
gebruikt, worden na 2 seconden wachten 
de gegevens tot de volgende wachtfunctie-
code automatisch verzonden. Wanneer de 
wachtfunctiecode “w” wordt gebruikt, wor-
den de gegevens tot de volgende wacht-
functiecode automatisch verzonden na 
bediening door de gebruiker.

● Vrijgavetonen kunnen worden gebruikt 
wanneer automatische bediening van een 
telefoonservice, zoals een antwoordappa-
raat of een telefoonservice van een bank, 
gewenst is. Een telefoonnummer met een 
doorkiescode kan worden geregistreerd in 
de lijst met contacten.

1 Selecteer “Uitgaand gespr.vol.”.

2 Selecteer het gewenste niveau voor 
het verzendvolume.

3 Druk op de toets  om het 

vorige scherm weer te geven.

● De stemkwaliteit van de stem van de 
gesprekspartner wordt mogelijk negatief 
beïnvloed.

● “Uitgaand gespr.vol.” wordt gedimd weer-
gegeven wanneer “Dempen” is ingescha-
keld.

 Wanneer er tijdens een telefoonge-
sprek geen andere gesprekken in de 
wacht staan, wordt “In wacht plaat-
sen” weergegeven. Wanneer u deze 

optie selecteert, wordt het huidige 
telefoongesprek in de wacht gezet.

 Wanneer er geen telefoongesprek 
bezig is maar er wel een gesprek in 
de wacht staat, wordt “Activeren” 
weergegeven. Wanneer u deze optie 
selecteert, schakelt het systeem 
over naar het gesprek dat in de 
wacht stond.

 Wanneer er tijdens een telefoonge-
sprek een ander gesprek in de wacht 
staat, wordt “Wissel gesprek” weer-
gegeven. Wanneer u deze optie 
selecteert, wordt het huidige gesprek 
in de wacht gezet en schakelt het 
systeem over naar het gesprek dat 
in de wacht stond.

● Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, 
afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Wanneer u tijdens een telefoongesprek 
door iemand anders wordt gebeld, 
wordt het scherm voor inkomende 
gesprekken weergegeven.

1 Selecteer “Beantw.” of druk op de 

toets  op het stuurwiel om met 

de derde persoon te praten.
“Weigeren”: Hiermee kunt u een oproep wei-
geren.

■ Van gesprekspartner wisselen
1 Selecteer “Wissel gesprek”.

 Telkens wanneer “Wissel gesprek” 
wordt gekozen, wordt er overge-
schakeld naar de gesprekspartner 
die in de wacht staat.

● Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, 
afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Instellingen zendvolume

Een ander telefoongesprek 
aannemen terwijl een 
telefoongesprek bezig is

Wisselgesprek
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7-1. Bediening telefoon (handsfree-systeem voor mobiele telefoon)
Telefoon

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Bericht”.

 Er verschijnt een bevestigingsmel-
ding als de “Automatische bericht-
overdracht”-functie wordt 
uitgeschakeld (Blz. 187), selecteer 
“Ja”.

3 Controleer of het berichtenscherm 
wordt weergegeven.

“Telefoon”: Hiermee kunt u overschakelen 
op de telefoonfunctie.
 De accountnaam wordt links op het 

scherm weergegeven.

 Accountnamen zijn de namen van 
de accounts die zijn ingesteld op de 
momenteel aangesloten telefoon.

 Bij het bedienen van de berichtfunc-
tie kunnen de volgende functies wor-
den gebruikt:

• Een bericht ontvangen (Blz. 175)
• Ontvangen berichten bekijken 

(Blz. 176)
• Verzonden berichten bekijken (Blz. 176)
• Nieuw bericht opstellen (Blz. 177)
• Een bericht beantwoorden (snel ant-

woord) (Blz. 177)
• Afzender van het bericht bellen 

(Blz. 178)
• Berichtinstellingen (Blz. 187)

Wanneer een e-mail/sms/mms wordt 
ontvangen, wordt de melding voor een 
binnenkomend bericht weergegeven, is 
een geluidssignaal te horen en kan de 
pop-up op het scherm worden bediend.

Hiermee kunt u het bericht lezen.

Hiermee kunt u ervoor zorgen dat 
het bericht niet wordt geopend.

Hiermee kunt u de afzender van het 
bericht bellen.

● Afhankelijk van de mobiele telefoon die u 
gebruikt voor het ontvangen van berichten 
of de registratiestatus van het systeem, 
wordt bepaalde informatie mogelijk niet 
weergegeven.

● Het pop-upscherm is onder de volgende 
omstandigheden afzonderlijk beschikbaar 

Berichtfunctie Bluetooth®-
telefoon

Ontvangen berichten kunnen via 
de aangesloten Bluetooth®-tele-
foon worden doorgestuurd, zodat 
u deze via het systeem kunt bekij-
ken en beantwoorden.

Afhankelijk van het type 
Bluetooth®-telefoon dat is aange-
sloten, worden ontvangen berich-
ten mogelijk niet overgebracht 
naar het systeem.

Als de telefoon de berichtfunctie 
niet ondersteunt, kan deze functie 
niet worden gebruikt.

Weergeven van het 
berichtenscherm

Een bericht ontvangen

A

B

C
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voor binnenkomende e-mails en sms/
mms-berichten:

E-mail:
• “Weergave binnenkomende e-mail” is 

ingesteld op “Volledig scherm”. 
(Blz. 181)

• “E-mailmeldingspop-up” is ingeschakeld. 
(Blz. 181)

Sms/mms:
• “Weergave binnenkomende SMS/MMS” is 

ingesteld op “Volledig scherm”. 
(Blz. 181)

• “Sms-/mms-meldingspop-up” is ingescha-
keld. (Blz. 181)

1 Geef het scherm “Berichten” weer: 
(Blz. 175)

2 Selecteer de gewenste account-
naam.

3 Selecteer het gewenste bericht in 
de lijst.

4 Controleer of het bericht wordt 
weergegeven.

Hiermee kunt u de afzender van het 
bericht bellen.

Hiermee worden berichten voorge-
lezen.
Selecteer “Stoppen” om deze func-
tie te annuleren.
Als “Automatisch voorlezen van een 
bericht” is ingeschakeld, worden 
berichten automatisch voorgele-
zen. (Blz. 187)

Hiermee kunt u het vorige of vol-
gende bericht weergeven.

Hiermee kunt u het bericht beant-
woorden. (Blz. 177)

● Afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-
foon dat is aangesloten, kan het zijn dat er 
nog extra handelingen op de telefoon moe-
ten worden uitgevoerd.

● De berichten worden weergegeven in de 
mailadresmap van de desbetreffende 
Bluetooth®-telefoon. Selecteer de map die 
u wilt weergeven.

● Alleen ontvangen berichten op de aange-
sloten Bluetooth®-telefoon kunnen worden 
weergegeven.

● De tekst van het bericht wordt tijdens het 
rijden niet weergegeven.

● Draai aan de “AAN/UIT/volumeknop” of 
gebruik de volumetoetsen op het stuurwiel 
om het voorleesvolume voor berichten in te 
stellen.

● “Het veld “Onderwerp:” wordt niet getoond 
bij een sms.

● Alleen e-mail: Selecteer “Markeren als 
ongelezen” of “Markeren als gelezen” om 
mailtjes die ongelezen of gelezen zijn op 
het scherm weer te geven. Deze functie is 
beschikbaar wanneer “Gelezen status van 
bericht op telefoon updaten” is ingescha-
keld. (Blz. 187)

1 Geef het scherm “Berichten” weer: 
(Blz. 175)

2 Selecteer het gewenste postvak 
met verzonden berichten in de lijst 
aan de linkerzijde van het scherm.

3 Selecteer het gewenste bericht in 
de lijst.

Ontvangen berichten bekijken

A

B

Verzonden berichten bekijken

C

D
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Telefoon

4 Controleer of het bericht wordt 
weergegeven.

“Opn. verz.”: Hiermee kunt u het bericht 
opnieuw verzenden. Deze knop wordt weer-
gegeven als het verzenden van de sms is 
mislukt.

Het enige type bericht dat u kunt aan-
maken is een sms.
1 Geef het telefoonhoofdscherm 

weer. (Blz. 164)

 Vanuit het scherm “Contacten” of 
“Favorieten”

2 Selecteer “Contacten” of “Favorie-
ten”.

3 Selecteer het gewenste contact.

 Vanuit het scherm met de oproepge-
schiedenis

2 Selecteer “Geschiedenis...”.

3 Selecteer een contact die nog niet 
in de lijst met contacten is geregis-
treerd.

4 Selecteer  bij het gewenste 

nummer.

5 Selecteer “Nieuw”.

6 Voer het bericht in en selecteer OK.

7 Selecteer “Verzenden”.
“Annuleren”: Hiermee kunt u het versturen 
van het bericht annuleren.

 Als het bericht wordt verstuurd, ver-
schijnt een melding op het scherm.

8 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

 Als een foutmelding wordt weerge-
geven, volg dan de aanwijzingen op 
het scherm en probeer het nog een 
keer.

● De sms'jes kunnen uit maximaal 160 
karakters bestaan. Berichten met meer 
dan 160 karakters worden in delen ver-
stuurd.

● Afhankelijk van de Bluetooth®-telefoon die 
u gebruikt voor het ontvangen van berich-
ten, is de antwoordfunctie mogelijk niet 
beschikbaar.

Er zijn al 15 berichten opgeslagen.
1 Geef het scherm “Berichten” weer: 

(Blz. 175)

2 Selecteer links op het scherm de 
gewenste accountnaam.

3 Selecteer het gewenste bericht in 
de lijst.

4 Selecteer “Antwoorden”.

5 Selecteer “Snelbericht”.

6 Selecteer het gewenste bericht.

: Hiermee kunt u het bericht bewerken. 

(Blz. 178)
7 Selecteer “Verzenden”.
“Annuleren”: Hiermee kunt u het versturen 
van het bericht annuleren.
 Als het bericht wordt verstuurd, ver-

schijnt een melding op het scherm.

Nieuw bericht opstellen

Een bericht beantwoorden 
(snel antwoord)
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8 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

 Als een foutmelding wordt weerge-
geven, volg dan de aanwijzingen op 
het scherm en probeer het nog een 
keer.

● Afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-
foon is de antwoordfunctie mogelijk niet 
beschikbaar.

■ Bewerken van de snelle ant-
woord-berichten

Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.
1 Selecteer “Antwoorden”.

2 Selecteer “Snelbericht”.

3 Selecteer  bij het bericht dat u 

wilt bewerken.

4 Selecteer na het wijzigen OK.

● Selecteer “Standaard” om het bewerkte 
snelbericht te resetten.

● Snelbericht 1 (“Ik ben aan het rijden en zal 
er over ongeveer [##] minuten zijn.”)*: Dit 
bericht kan niet worden bewerkt. [##] wordt 
automatisch ingevuld met de door het navi-
gatiesysteem berekende geschatte aan-
komsttijd op het bevestigingsscherm. Als 
er tussenpunten zijn ingesteld, wordt [##] 
naast het tussenpunt weergegeven. Als er 
op dat moment geen route is ingesteld in 
het navigatiesysteem, kan snelbericht 1 
niet worden geselecteerd.

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

U kunt bellen naar het telefoonnummer 
van iemand die een e-mail/sms/mms 
heeft gestuurd.

Deze handeling kan worden uitgevoerd 
tijdens het rijden.

■ Bellen via het scherm met de e-
mail/sms/mms

1 Geef het scherm “Berichten” weer: 
(Blz. 175)

2 Selecteer links op het scherm de 
gewenste accountnaam.

3 Selecteer het gewenste bericht.

4 Selecteer  of druk op de toets 

 op het stuurwiel.

 Indien er 2 of meer telefoonnum-
mers zijn, selecteer dan het 
gewenste nummer.

5 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

■ Bellen via een nummer in een 
bericht

U kunt bellen naar een nummer dat in 
het tekstgebied van een bericht staat.

Deze handeling kan niet worden uitge-
voerd tijdens het rijden.
1 Geef het scherm “Berichten” weer: 

(Blz. 175)

2 Selecteer links op het scherm de 
gewenste accountnaam.

3 Selecteer het gewenste bericht.

Afzender van het bericht bellen
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Telefoon

4 Selecteer het tekstgebied.

 De in het bericht geïdentificeerde 
telefoonnummers worden blauw 
weergegeven.

5 Selecteer het gewenste nummer.

6 Controleer of het belscherm wordt 
weergegeven.

● Mogelijk wordt een getallenreeks herkend 
als een telefoonnummer. Daarnaast wor-
den sommige telefoonnummers mogelijk 
niet herkend, bijvoorbeeld nummers voor 
andere landen.

■ Bellen via het scherm met inko-
mende berichten

Blz. 175
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7-2.Instellingen

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Telefoon”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Verbinding maken met een 

Bluetooth®-apparaat en bewerken 
van de informatie van het 
Bluetooth®-apparaat (Blz. 39, 41)

Geluidsinstellingen (Blz. 180)

Instellingen meldingen (Blz. 181)

Instellingen contacten/oproepge-
schiedenis (Blz. 182)

Berichtinstellingen (Blz. 187)

Instellingen voor Toyota-assisten-

tie* (Blz. 188)
*: Alleen uitvoeringen met navigatiefunctie

Het gespreks- en het beltoonvolume 
kunnen worden ingesteld. Er kan een 
beltoon worden geselecteerd.
1 Ga naar het telefooninstellings-

scherm: (Blz. 180)

2 Selecteer “Geluiden”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de gewenste bel-
toon instellen.

Selecteer - of + om het beltoonvo-
lume in te stellen.

Telefooninstellingen

Weergeven van het 
telefooninstellingsscherm

Telefooninstellingsscherm

A

B

C

D

Scherm voor 
geluidsinstellingen

E

F

A

B
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Telefoon

Selecteer - of + om het standaard-
volume van het stemgeluid van de 
gesprekspartner in te stellen.

Hiermee kunt u de gewenste toon 
voor een binnenkomende e-mail 
instellen.

Hiermee kunt u de gewenste toon 
voor binnenkomende sms/mms 
instellen.

Selecteer - of + om het toonvolume 
voor een binnenkomende sms/mms 
in te stellen.

Selecteer - of + om het toonvolume 
voor een binnenkomende e-mail in 
te stellen.

Selecteer - of + om het voorleesvo-
lume voor berichten in te stellen.

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

● Afhankelijk van het type telefoon zijn som-
mige functies mogelijk niet beschikbaar.

1 Ga naar het telefooninstellings-
scherm: (Blz. 180)

2 Selecteer “Meldingen/scherm”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de weergave van 
inkomende oproepen wijzigen.

“Volledig scherm”: Wanneer u een gesprek 
ontvangt, wordt het scherm met binnenko-
mende gesprekken weergegeven en kunt u 
de telefoon bedienen via het scherm.
“Keuzelijst”: Er wordt een melding weerge-
geven aan de bovenzijde van het scherm.

Hiermee kunt u het pop-upbericht 
voor sms/mms aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de weergave van 
een binnenkomende sms/mms wij-
zigen.

“Volledig scherm”: Wanneer u een sms/mms 
ontvangt, wordt het scherm voor een binnen-
komende sms/mms weergegeven en kunt u 
dit bedienen via het scherm.
“Keuzelijst”: Wanneer u een sms/mms ont-
vangt, wordt er aan de bovenzijde van het 
scherm een melding weergegeven.

Hiermee kunt u het pop-upbericht 
voor e-mail aan-/uitzetten.

Instelscherm voor meldingen/
display

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D
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Hiermee kunt u de weergave van 
binnenkomende e-mails wijzigen.

“Volledig scherm”: Wanneer u een e-mail 
ontvangt, wordt het scherm voor binnenko-
mende e-mails weergegeven en kunt u dit 
bedienen via het scherm.
“Keuzelijst”: Wanneer u een e-mail ontvangt, 
wordt er aan de bovenzijde van het scherm 
een melding weergegeven.

Hiermee kunt u de weergave van de 
melding voor voltooiing van het 
overbrengen van contact/geschie-
denis aan-/uitzetten.

Het telefoonhoofdscherm kan wor-
den weergegeven op het multi-infor-
matiedisplay of het systeemscherm.

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

● Afhankelijk van de telefoon zijn deze func-
ties mogelijk niet beschikbaar.

De contacten kunnen vanaf een 
Bluetooth®-telefoon naar dit systeem 
worden overgebracht. De contacten en 
favorieten kunnen worden aangevuld, 
bewerkt en gewist. Het is ook mogelijk 
om de oproepgeschiedenis te wissen.
1 Ga naar het telefooninstellings-

scherm: (Blz. 180)

2 Selecteer “Contacten/oproepge-
schiedenis”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

PBAP-compatibele Bluetooth®-tele-
foons: Hiermee kunt u de instellin-
gen voor het overbrengen van 
contacten/geschiedenis wijzigen. 
(Blz. 183)

Hiermee kunt u contacten bijwerken 
vanaf de aangesloten telefoon of 
een USB-geheugen. (Blz. 184)

Hiermee kunt u de contacten sorte-
ren op voornaam of achternaam.

Hiermee kunt u contacten toevoe-
gen aan de lijst met favorieten. 
(Blz. 186)

Hiermee kunt u contacten verwijde-
ren uit de lijst met favorieten. 
(Blz. 187)

Hiermee kunt u de oproepge-

schiedenis wissen.*

Instelscherm “Contacten/
oproepgeschiedenis”

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F
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Telefoon

Hiermee kunt u nieuwe contacten 
toevoegen aan de lijst met contac-
ten.* (Blz. 185)

Hiermee kunt u contacten in de lijst 

met contacten bewerken.* 
(Blz. 186)

Hiermee kunt u contacten wissen uit 

de lijst met contacten.* (Blz. 186)

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

*: Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-tele-
foons is deze functie beschikbaar wan-
neer “Automatische overdracht” is 
uitgeschakeld. (Blz. 183)

● Afhankelijk van het type telefoon zijn som-
mige functies mogelijk niet beschikbaar.

● Voor elke geregistreerde telefoon worden 
apart contactgegevens beheerd. Wanneer 
een telefoon is aangesloten, kunnen de 
geregistreerde gegevens van een andere 
telefoon niet worden gelezen.

De functie automatische overdracht 
van contacten/geschiedenis is alleen 
beschikbaar voor PBAP-compatibele 
Bluetooth®-telefoons.
1 Selecteer “Automatische over-

dracht”.

2 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de automatische 
overdracht van contacten/geschie-
denis in-/uitschakelen. Wanneer de 
functie is ingeschakeld, worden de 
contactgegevens en geschiedenis 
in de telefoon automatisch overge-
bracht.

Hiermee kunt u contacten bijwerken 
vanaf de aangesloten telefoon. 
(Blz. 183)

Hiermee kunt u de weergave van 
een overgebrachte afbeelding van 
een contact aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

■ Contacten updaten vanuit de tele-
foon

1 Selecteer “Nu updaten”.

 Contacten worden automatisch over-
gebracht.

2 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

 Afhankelijk van het type mobiele 
telefoon is deze handeling mogelijk 
niet nodig.

 Als tijdens het overbrengen van con-
tactgegevens een ander Bluetooth®-
apparaat is aangesloten, moet het 

Instellen van de automatische 
overdracht van contacten/
geschiedenis

G

H

I

J

A

B

C

D
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aangesloten Bluetooth®-apparaat, 
afhankelijk van de telefoon, mogelijk 
worden losgekoppeld.

 Afhankelijk van het type Bluetooth®-
telefoon dat is aangesloten, kan het 
zijn dat er nog extra handelingen op 
de telefoon moeten worden uitge-
voerd.

■ De contacten op een andere 
manier bijwerken (via het scherm 
voor oproepgeschiedenis)*

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Geschiedenis” en selec-
teer een contact dat nog niet in de 
lijst met contacten is geregistreerd.

3 Selecteer “Contact updaten”.

4 Selecteer het gewenste contact.

5 Selecteer een telefoontype voor het 
telefoonnummer.

*: Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-tele-
foons is deze functie beschikbaar wan-
neer “Automatische overdracht” is 
uitgeschakeld. (Blz. 183)

● Wanneer een Android Auto-verbinding tot 
stand is gebracht, is deze functie niet 
beschikbaar.

1 Selecteer “Contacten overbrengen 
van toestel”.

2 Selecteer “Van telefoon 
(Bluetooth)”.

 Wanneer het contact niet is geregis-
treerd

3 Breng de contactgegevens met de 
Bluetooth®-telefoon over naar het 
systeem.

 Afhankelijk van het type mobiele 
telefoon is deze handeling mogelijk 
niet nodig.

 Selecteer “Annuleren” om deze func-
tie uit te schakelen.

4 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

 Wanneer het contact is geregistreerd
3 Selecteer “Contacten vervangen” of 

“Contact toevoegen”.
“Contacten vervangen”: Hiermee kunt u het 
contact overbrengen van de aangesloten 
mobiele telefoon en het huidige contact ver-
vangen.
“Contact toevoegen”: Hiermee kunt u de 
gewenste contactgegevens overbrengen 
van de aangesloten mobiele telefoon en aan 
de huidige gegevens toevoegen.

4 Breng de contactgegevens met de 
Bluetooth®-telefoon over naar het 
systeem.

 Afhankelijk van het type mobiele 
telefoon is deze handeling mogelijk 
niet nodig.

 Selecteer “Annuleren” om deze func-
tie uit te schakelen.

5 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

Als back-up opgeslagen contactgege-
vens (in “vCard”-formaat) kunnen vanaf 
een USB-apparaat of een Bluetooth®-

Contacten overbrengen van 
apparaat

Vanaf telefoon (alleen OPP-
compatibele Bluetooth®-telefoons)

Van USB-apparaat
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telefoon via USB worden overgebracht 
naar dit systeem.
1 Sluit een USB-apparaat aan. 

(Blz. 116)

2 Selecteer “Contacten overbrengen 
van toestel”.

3 Selecteer “Van USB”.

4 Selecteer “USB 1” of “USB 2” wan-
neer meerdere USB-apparaten zijn 
aangesloten.

 Als er maar één USB-apparaat is 
aangesloten, kunt u deze stap over-
slaan.

 Wanneer het contact niet is geregis-
treerd

5 Selecteer het gewenste bestand uit 
de lijst vCard-bestanden.

6 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

 Wanneer het contact is geregistreerd
5 Selecteer “Contacten vervangen” of 

“Contact toevoegen”.
“Contacten vervangen”: Hiermee kunt u het 
contact overbrengen van het aangesloten 
USB-apparaat of de aangesloten 
Bluetooth®-telefoon en het huidige contact 
vervangen.
“Contact toevoegen”: Hiermee kunt u de 
gewenste contactgegevens overbrengen 
van het aangesloten USB-apparaat of de 
aangesloten Bluetooth®-telefoon en aan de 
huidige gegevens toevoegen.

6 Selecteer het gewenste bestand uit 
de lijst vCard-bestanden.

7 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

● Afhankelijk van het gebruikte type telefoon 
en het aantal bestanden kan het even 
duren tot de lijsten van vCard-bestanden 

worden weergegeven en de contacten zijn 
gedownload.

● Mogelijk wordt in de volgende gevallen niet 
alles goed gedownload:

• Als het contact tijdens het downloaden UIT 
staat.

• Als het USB-apparaat of de Bluetooth®-
telefoon wordt verwijderd voordat het 
downloaden is voltooid.

Er kunnen nieuwe contactgegevens 
worden geregistreerd.

U kunt maximaal 4 nummers per per-
soon registreren. Bij PBAP-compatibele 
Bluetooth®-telefoons is deze functie 
beschikbaar wanneer “Automatisch 
overdracht” is uitgeschakeld. 
(Blz. 182)
1 Selecteer “Nieuw contact”.

2 Voer de naam in en selecteer OK.

3 Voer het telefoonnummer in en 
selecteer OK.

4 Selecteer het telefoontype voor het 
telefoonnummer.

5 Als u een ander nummer wilt toe-
voegen aan dit contact, selecteert u 
“Ja”.

■ Een nieuw contact op een andere 
manier registreren (via het 
scherm voor oproepge-
schiedenis)

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Geschiedenis” en selec-
teer een contact dat nog niet in de 
lijst met contacten is geregistreerd.

3 Selecteer “Toevoegen aan contac-
ten”.

Een nieuw contact registreren in 
de lijst met contacten
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4 Volg de stappen onder “Een nieuw 
contact registreren in de contacten-
lijst” vanaf stap 2. (Blz. 185)

Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-tele-
foons is deze functie beschikbaar wan-
neer “Automatische overdracht” is 
uitgeschakeld. (Blz. 182)
1 Selecteer “Contact bewerken”.

2 Selecteer het gewenste contact.

3 Selecteer  bij de gewenste 

naam of het gewenste nummer.

 Bewerken van de naam
4 Volg de stappen onder “Een nieuw 

contact registreren in de contacten-
lijst” vanaf stap 2. (Blz. 185)

 Bewerken van het nummer
4 Volg de stappen onder “Een nieuw 

contact registreren in de contacten-
lijst” vanaf stap 3. (Blz. 185)

Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-tele-
foons is deze functie beschikbaar wan-
neer “Automatische overdracht” is 
uitgeschakeld. (Blz. 182)
1 Selecteer “Contacten wissen”.

2 Selecteer het gewenste contact en 
vervolgens “Wissen”.

3 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

● U kunt meerdere gegevens selecteren en 
deze tegelijkertijd verwijderen.

● Als u een Bluetooth®-telefoon verwijdert, 
worden tegelijkertijd ook de contactgege-
vens verwijderd.

Er kunnen maximaal 15 contacten 
(maximaal 4 nummers per contact) 
worden geregistreerd in de lijst met 
favorieten.

■ De contacten registreren in de lijst 
met favorieten

1 Selecteer “Favoriet toevoegen”.

2 Selecteer het contact dat u wilt toe-
voegen aan de lijst met favorieten.

 Contacten die gedimd worden weer-
gegeven, zijn al opgeslagen als 
favorieten.

 Wanneer er al 15 contacten in de lijst 
met favorieten zijn geregistreerd, 
moet er een geregistreerd contact 
worden vervangen. Selecteer “Ja” 
wanneer het bevestigingsscherm 
verschijnt en selecteer het contact 
dat vervangen moet worden.

3 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

■ Contacten op een andere manier 
in de lijst met favorieten registre-
ren (vanaf het scherm voor con-
tactgegevens)

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Contacten” en selecteer 
het gewenste contact.

3 Selecteer “Favoriet toevoegen”.

4 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

De contactgegevens bewerken

De contactgegevens wissen

Lijst met favorieten instellen
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■ De contacten verwijderen uit de 
lijst met favorieten

1 Selecteer “Favoriet verwijderen”.

2 Selecteer de gewenste contacten 
en vervolgens “Verwijderen”.

3 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

4 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

■ Contacten op een andere manier 
uit de lijst met favorieten verwij-
deren (vanaf het scherm voor 
contactgegevens)

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Favorieten” of “Contac-
ten” en selecteer het contact dat u 
wilt verwijderen.

3 Selecteer “Favoriet verwijderen”.

4 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

5 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

1 Ga naar het telefooninstellings-
scherm: (Blz. 180)

2 Selecteer “Berichten”.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u het automatisch 
overbrengen van berichten aan-/uit-
zetten.

Hiermee kunt u het automatisch 
voorlezen van berichten aan-/uitzet-
ten.

Hiermee kunt u de status van gele-
zen berichten bijwerken op de tele-
foon aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de weergave van 
berichtenaccountnamen op het 
berichtenscherm aan-/uitzetten. 
Wanneer deze is ingeschakeld, 
worden de berichtenaccountnamen 
van de mobiele telefoon weergege-
ven.

Hiermee kunt u de instellingen voor 
de voertuighandtekening wijzigen. 
(Blz. 188)

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

● Afhankelijk van de telefoon zijn deze func-
ties mogelijk niet beschikbaar.

Scherm voor 
berichtinstellingen

A

B

C

D

E

F
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1 Selecteer “Voertuighandtekening”.

2 Selecteer het onderwerp dat u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u het toevoegen van 
een voertuighandtekening aan uit-
gaande berichten aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de voertuighandte-
kening bewerken. (Blz. 188)

Hiermee kunt u alle onderwerpen 
m.b.t. de instellingen resetten.

■ Voertuighandtekening bewerken
1 Selecteer “Voertuighandtekening 

bewerken”.

2 Voer de gewenste handtekening in 
en selecteer OK.

3 Selecteer OK op het voorbeeld-
scherm. “Nogmaals bewerken”: 
Hiermee kunt u de handtekening 
nogmaals bewerken.

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie

1 Ga naar het telefooninstellings-
scherm. (Blz. 180)

2 Selecteer “Instellingen voor Toyota-
assistentie”.

3 Selecteer het land.

4 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

1 Geef het telefoonhoofdscherm 
weer. (Blz. 164)

2 Selecteer “Favorieten”.

3 Selecteer “Toyota-assistentie”.

4 Selecteer de schermtoets van het 
geregistreerde land.

5 Selecteer het land.

6 Selecteer “Ja” wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

Instellingen 
voertuighandtekening

A

B

C

Scherm “Instellingen voor 
Toyota-assistentie”*

Een land registreren

Een land op een andere manier 
registreren
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7-3.Wat moet u doen als...

■ De Bluetooth®-versie van de aan-
gesloten mobiele telefoon is 
mogelijk ouder dan de aange-
geven versie.

Gebruik een mobiele telefoon met 
Bluetooth®-versie 2.0 of hoger (aanbe-
volen: versie 4.2) (Blz. 37)

■ Er is een onjuiste toegangscode 
ingevoerd op de mobiele telefoon.

Voer de juiste toegangscode in op de 
mobiele telefoon.

■ De registratieprocedure is niet 
voltooid op de mobiele telefoon.

Voltooi de registratieprocedure op de 
mobiele telefoon (bevestig de registra-
tie op de telefoon).

■ Er is verouderde registratie-infor-
matie aanwezig op hetzij dit sys-
teem hetzij de mobiele telefoon.

Wis de bestaande registratie-informa-
tie van zowel dit systeem als de 
mobiele telefoon en registreer de 
mobiele telefoon die u op het systeem 
wilt aansluiten. (Blz. 41)

■ Er is al een ander Bluetooth®-
apparaat aangesloten.

Maak handmatig verbinding met de 
mobiele telefoon die u in combinatie 
met dit systeem wilt gebruiken. 
(Blz. 39)

■ De Bluetooth®-functie is niet inge-
schakeld op de mobiele telefoon.

Schakel de Bluetooth®-functie op de 
mobiele telefoon in.

■ Het automatisch verbinding 
maken met Bluetooth® is voor dit 
systeem uitgeschakeld.

Schakel het automatisch verbinding 
maken met Bluetooth® voor dit systeem 
in wanneer het contact in stand ACC of 
AAN staat. (Blz. 43)

Problemen oplossen

Als zich een probleem voordoet 
met het handsfree-systeem of een 
Bluetooth®-apparaat, controleer 
dan eerst de onderstaande tabel.

Problemen oplossen

Bij het gebruik van het 
handsfree-systeem in 
combinatie met een Bluetooth®-
apparaat

Het handsfree-systeem of 
Bluetooth®-apparaat werkt niet.

Bij het registreren/aansluiten 
van een mobiele telefoon

Een mobiele telefoon kan niet wor-
den geregistreerd.

Er kan geen Bluetooth®-verbinding 
worden gemaakt.
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■ De functie voorkeursinstellingen 
van toestel is voor dit systeem 
ingeschakeld.

Schakel de functie voorkeursinstellin-
gen van toestel voor dit systeem uit. 
(Blz. 43)

Geef de gewenste mobiele telefoon de 
hoogste automatische verbindingsprio-
riteit. (Blz. 44)

■ De Bluetooth®-functie is niet inge-
schakeld op de mobiele telefoon.

Schakel de Bluetooth®-functie op de 
mobiele telefoon in.

■ Er is verouderde registratie-infor-
matie aanwezig op hetzij dit sys-
teem hetzij de mobiele telefoon.

Wis de bestaande registratie-informa-
tie van zowel dit systeem als de 
mobiele telefoon en registreer de 
mobiele telefoon die u op het systeem 
wilt aansluiten. (Blz. 41)

■ Uw auto bevindt zich buiten het 
dekkingsgebied.

Rijd naar een gebied waar wel bereik 

is.  wordt dan niet meer weergege-

ven.

■ De functie voor automatisch over-
brengen van contacten is voor dit 
systeem uitgeschakeld.

Schakel de functie voor automatisch 
overbrengen van contacten voor dit 
systeem in. (Blz. 182)

■ De toegangscode is niet inge-
voerd op de mobiele telefoon.

Voer de toegangscode in op de mobiele 
telefoon indien hierop wordt gevraagd 
(standaardtoegangscode: 1234).

■ Het overbrengen op de mobiele 
telefoon is niet voltooid.

Voltooi het overbrengen op de mobiele 
telefoon (bevestig het overbrengen op 
de telefoon).

■ De functie voor automatisch over-
brengen van contacten is voor dit 
systeem ingeschakeld.

Schakel de functie voor automatisch 
overbrengen van contacten voor dit 
systeem uit. (Blz. 182)

Een mobiele telefoon kan geen 
verbinding maken.

Bij het bellen/gebeld worden

U kunt niet bellen/gebeld worden.

Bij gebruik van het telefoonboek

De telefoonboekgegevens kunnen 
niet handmatig/automatisch 
worden overgebracht.

De telefoonboekgegevens kunnen 
niet worden bewerkt.
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■ Het overbrengen van berichten is 
niet ingeschakeld op de mobiele 
telefoon.

Schakel het overbrengen van berichten 
op de mobiele telefoon in (bevestig het 
overbrengen van berichten op de tele-
foon).

■ De functie voor automatisch over-
brengen is voor dit systeem uitge-
schakeld.

Schakel de functie voor automatisch 
overbrengen voor dit systeem in. 
(Blz. 182)

■ Meldingen van de ontvangst van 
een sms/mms/e-mail is voor dit 
systeem uitgeschakeld.

Schakel de meldingen van de ont-
vangst van een sms/mms/e-mail voor 
dit systeem in. (Blz. 181)

■ Het automatisch overbrengen van 
berichten is niet ingeschakeld op 
de mobiele telefoon.

Schakel het automatisch overbrengen 
op de mobiele telefoon in.

■ De weergave van verbindingsbe-
vestiging is voor dit systeem 
ingeschakeld.

Schakel de weergave van de verbin-
dingsbevestiging uit op dit systeem. 
(Blz. 43)
*: Het contact staat in stand ACC of AAN.

■ De mobiele telefoon bevindt zich 
niet dicht genoeg bij dit systeem.

Plaats de mobiele telefoon dichter in de 
buurt van dit systeem.

■ Er treedt interferentie op.

Schakel de Wi-Fi®-apparaten en ove-
rige apparaten die mogelijk radiogolven 
verzenden uit.

■ De mobiele telefoon is de meest 
waarschijnlijke veroorzaker van 
dit symptoom.

Schakel de mobiele telefoon uit, verwij-
der de accu, plaats deze terug en scha-
kel de mobiele telefoon weer in.

Schakel de Bluetooth®-verbinding met 
de mobiele telefoon in.

Schakel de Wi-Fi®-verbinding op de 
mobiele telefoon uit.

Bij gebruik van de Bluetooth®-
berichtfunctie

Berichten kunnen niet worden 
bekeken.

Er worden geen meldingen voor 
nieuwe berichten weergegeven.

In overige situaties

Telkens wanneer het systeem wordt 
ingeschakeld, wordt de status van 
de Bluetooth®-verbinding boven 
aan het scherm weergegeven.*

Hoewel alle mogelijke maatregelen 
zijn genomen, wijzigt de status van 
het symptoom niet.
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Annuleer de beveiligingssoftware van 
de mobiele telefoon en sluit alle toepas-
singen.

Controleer, voordat u een op de 
mobiele telefoon geïnstalleerde toepas-
sing gebruikt, zorgvuldig wat de bron 
ervan is en hoe de werking ervan de 
werking van dit systeem kan beïnvloe-
den.

● Raadpleeg de handleiding van uw mobiele 
telefoon voor meer informatie.

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 192  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



8
193

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

8

Toyota O
nline

Mogelijk zijn niet alle extra diensten in alle landen beschikbaar.

Toyota Online

8-1. Toyota Online
Toyota Online......................... 194
Vereiste instellingen voor 

gebruik van de diensten...... 197

Bediening applicaties 
Toyota Online ...................... 198

Online zoeken........................ 199

Importeren van favorieten 
en opgeslagen routes.......... 199

Street View ............................ 201
Weer ...................................... 201
Parkeren................................ 202
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8-1.Toyota online

*: Uitvoeringen met navigatiefunctie (Deze functie is in sommige landen of gebieden niet 
beschikbaar.)

 Online zoeken/Street View/Weer/Brandstofprijs/Parkeren

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Systeem

Voer een trefwoord in.

Toyota Online*

De volgende diensten zijn beschikbaar wanneer u met een mobiele telefoon 
of Wi-Fi®-netwerk het systeem via internet verbindt met de portalsite van 
Toyota.

 Online zoeken: Nieuwe etablissementen, zoals restaurants, bars, enz., die niet 
in het systeem zijn geregistreerd, kunnen als bestemming worden ingesteld.

 Favorieten en routes importeren: etablissementen die met behulp van een pc 
zijn gevonden, kunnen als bestemming worden ingesteld en worden opgesla-
gen als favorieten.

 Street View: U kunt de Street View van de gewenste locatie bekijken.

 Weer: Er kan informatie over het weer op een gewenste locatie worden weer-
gegeven.

 Brandstofprijs: Er kan informatie over brandstofprijzen op een gewenste loca-
tie worden weergegeven.

 Parkeren: Er kan informatie over beschikbare parkeerplaatsen en prijzen voor 
parkeren m.b.t. een gewenste locatie worden weergegeven.

 Persoonlijke voorkeursinstellingen op afstand instellen: Dankzij deze functie 
kunnen gebruikers hun gewenste voertuiginstellingen instellen via de portal-
site van Toyota.

Systeemonderdelen

A
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Portalsite van Toyota/contentprovider

Het trefwoord wordt naar de zoekmachine verzonden, de resultaten worden ontvangen en ver-
volgens naar het systeem gestuurd.

Systeem

De resultaten worden weergegeven.

 Favorieten en routes importeren: Downloaden via internet

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Uw pc en de portalsite van Toyota

Ga naar de portalsite van Toyota en zoek POI's en routes.

Portalsite van Toyota

De POI's en routes worden opgeslagen op de portalsite van Toyota.

Systeem

De POI's en routes worden via internet gedownload naar het systeem.

 Favorieten en routes importeren: Downloaden vanaf een USB-geheugen

Uw pc en de portalsite van Toyota

Ga naar de portalsite van Toyota en zoek POI's en routes.

B

C

A

B

C

A
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Portalsite van Toyota

De POI's en routes worden opgeslagen op de portalsite van Toyota.

USB-geheugen

De POI's en routes worden op een USB-geheugen opgeslagen.

Systeem

De POI's en routes worden via het USB-geheugen gedownload naar het systeem.

● Raadpleeg www.my.toyota.eu voor meer informatie over de portalsite van Toyota.

Voordat u Toyota Online gaat gebrui-
ken, moet u eerst een account aanma-
ken. Er zijn 2 manieren om een nieuw 
account aan te maken.

 Een account aanmaken via de por-
talsite van Toyota (Blz. 197)

 Een account aanmaken via het sys-
teem (Blz. 197)

Neem de volgende voorzorgsmaatre-
gelen in acht wanneer u met een 
mobiele telefoon verbinding maakt met 
internet:

 Om deze service te kunnen gebrui-
ken, dient u te beschikken over een 
Wi-Fi®-verbinding of een Bluetooth® 
PAN-compatibele mobiele telefoon 
met voldoende netwerkbereik en 
een SIM-kaart met een contract 
waarmee toegang tot internet moge-
lijk is.

 Mogelijk zijn er aan het gebruik van 
de Toyota Online extra kosten ver-
bonden, afhankelijk van uw telefoon-
abonnement.

 Wanneer uw mobiele telefoon niet 
via het netwerk van uw eigen tele-
foonaanbieder werkt, zullen de kos-
ten hoger zijn.

B

C

D

Vóór gebruik van Toyota Online
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Voordat u Toyota Online gaat gebrui-
ken, moet u eerst een account aanma-
ken. Er zijn 2 manieren om een nieuw 
account aan te maken. Bij gebruik van 
sommige online-applicaties van Toyota 
is een internetverbinding vereist.

Ga, voordat u Toyota Online gaat 
gebruiken, met bijvoorbeeld een pc 
naar de portalsite van Toyota 
(www.my.toyota.eu) en maak een 
account aan.

Voer vervolgens onderstaande proce-
dure uit op het navigatiesysteem.
1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Online”.

3 Selecteer “Toyota Online”.

4 Selecteer “Bestaand account”.

5 Voer de gevraagde gegevens in.

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Online”.

3 Selecteer “Toyota Online”.

4 Selecteer “Nieuwe account”.

5 Voer de gevraagde gegevens in.

Het systeem moet met internet zijn ver-
bonden om deze service te kunnen 
gebruiken.

 Via een Bluetooth®-apparaat 
(Blz. 34)

 Via Wi-Fi® (Blz. 45)

Vereiste instellingen voor 
gebruik van de diensten

Een account voor de portalsite 
van Toyota aanmaken

Een account aanmaken via de 
portalsite van Toyota

Een account aanmaken via het 
systeem

Verbinding maken met internet
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Het scherm met applicaties voor Toyota 
online kan op de volgende manieren 
worden weergegeven:
1 Druk op de toets MENU.

2 Selecteer “Apps”.

3 Selecteer de gewenste applicatie.

Start de geselecteerde applicatie.

Geeft meldingen weer dat er wijzi-
gingen of updates zijn voor de appli-
catie.

Hiermee kunt u de actieve applica-
tie sluiten.

● Om de applicaties voor Toyota online te 
gebruiken, moet u de voorkeursdienst 
instellen op “Toyota Online”. (Blz. 58)

Bediening applicaties 
Toyota online

Scherm applicaties Toyota 
Online

A

B

C
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Voor toegang tot de portalsite van 
Toyota via internet moet de mobiele 
telefoon of Wi-Fi® in het systeem zijn 
geregistreerd. (Blz. 197)

Online zoeken

Nieuwe etablissementen, zoals 
restaurants, bars, enz., die niet in 
het systeem zijn geregistreerd, 
kunnen als bestemming worden 
ingesteld.

Om online te kunnen zoeken, 
moet het systeem al met internet 
zijn verbonden. (Blz. 197)

Onderstaande zijn de functies die 
aan het online zoeken zijn gerela-
teerd.

 Zoekveld: Blz. 78

 Zoeken POI's: Blz. 83

 Details POI's: Blz. 86

Importeren van favorieten 
en opgeslagen routes

De POI's en routes die zijn gevon-
den op de portalsite van Toyota 
kunnen worden gedownload in het 
systeem en worden opgeslagen 
als favorieten.

Er zijn 2 manieren om de POI's en 
routes te downloaden naar het 
systeem:

(a) Na het opslaan van de POI's en 
routes op de portalsite van Toyota, 
kunnen ze via internet worden 
gedownload.

(b) Na het opslaan van de POI's en 
routes op de portalsite van Toyota, 
kunnen ze worden gedownload 
naar een USB-geheugen. De POI's 
en routes kunnen vervolgens 
vanaf het USB-geheugen worden 
gedownload.

Beide procedures voor het down-
loaden van POI's en routes wor-
den uitgevoerd in de auto.

Zie www.my.toyota.eu voor meer 
informatie over het zoeken van 
POI's en routes op de portalsite 
van Toyota en het downloaden 
naar een USB-geheugen.

Registreren van een extern 
punt als favoriet en routes 
vanaf internet
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1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Online”.

3 Selecteer “Toyota Online”.

4 Selecteer “POI's en routes laden 
van de server”.

5 Controleer of na het voltooien van 
deze handeling een bevestigings-
scherm wordt weergegeven.

 Bewerken van favorieten en routes: 
Blz. 100

● Wanneer “POI's automatisch downloaden” 
staat ingesteld op “Aan”, worden de 
externe punten automatisch gedownload. 
(Blz. 206)

● Zelfs als er al een favoriet met dezelfde 
naam is, wordt hij in de lijst weergegeven 
zonder dat die andere wordt overschreven.

1 Sluit een apparaat aan op de USB-
aansluiting.

2 Selecteer “Ja” in het pop-upvenster 
met de tekst “Op uw USB-apparaat 
staan POI's en/of routes. Wilt u 
deze toevoegen aan de favorieten 
in het navigatiesysteem?”

3 Wacht het proces af.

4 Het voltooiingsscherm wordt weer-
gegeven.

 Alle routes en favorieten worden 
gekopieerd.

● Favorieten buiten het gegevensbereik van 
de kaart kunnen niet worden geregistreerd.

● Er kunnen maximaal 200 favorieten wor-
den opgeslagen.

● In sommige gevallen kunnen er mogelijk 
geen favorieten en routes worden geïm-
porteerd. In dat geval wordt er een fout-
melding met meer informatie 
weergegeven.

Procedure voor het 
downloaden van favorieten en 
routes vanaf een USB-
geheugen
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Street View kan worden geactiveerd 
wanneer het Street View-icoon zicht-
baar is.
1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer een punt op de kaart.

3 Selecteer .

4 Controleer of de afbeelding wordt 
weergegeven.

 <, >: Hiermee kunt u de afbeeldingen wijzi-
gen. Er worden maximaal 6 afbeeldingen 
per locatie weergegeven.

● De Street View-functie kan ook worden 
geselecteerd vanuit de volgende scher-
men:

• Scherm met routeoverzicht (Blz. 87)
• Scherm met online POI-informatie 

(behalve verkeersinformatie) (Blz. 74)
● Deze functie is tijdens het rijden niet 

beschikbaar.

1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Selecteer “Weer”.

4 Controleer of het scherm “Weer” 
wordt weergegeven.

“Locatie”: Hiermee kunt u de locatie voor de 
weersinformatie wijzigen. (Blz. 201)
“Voorspellingen”: Hiermee kunt u de weers-
voorspellingen voor de komende 5 dagen 
weergegeven.
“Actueel”: Hiermee kunt u de actuele weers-
voorspelling weergeven.

: Hiermee kunt u de weersinformatie 
updaten.

1 Ga naar het scherm “Weer”. 
(Blz. 201)

2 Selecteer “Locatie”.

Street View

U kunt als het systeem verbinding 
heeft met internet de Street View 
van de gewenste locatie bekijken. 
(Blz. 197)

Weergeven van Street View

Weer

Er kan als het systeem verbinding 
heeft met internet informatie over 
het weer op een gewenste locatie 
worden weergegeven. (Blz. 197)

Weergeven van het 
weerscherm

Wijzigen van locatie
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3 Selecteer het gewenste onderwerp 
om een punt te zoeken.

“Op bestemming”: Hiermee kunt u een loca-
tie instellen met behulp van een actuele 
bestemming.
“Actuele locatie”: Hiermee kunt u een locatie 
instellen met behulp van de actuele locatie.
“Locatie zoeken”: Hiermee kunt u een 
andere locatie zoeken.
“Locatie instellen”: Hiermee kunt u een 
nieuwe favoriete locatie instellen. 
(Blz. 202)
■ Registreren van favorieten
1 Selecteer “Locatie instellen”.

2 Voer de gewenste locatie in door 
een zoekactie uit te voeren. Selec-
teer de gewenste locatie uit de 
zoekresultaten.

● U kunt maximaal 20 locaties registreren.

1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Selecteer “Parkeren”.

4 Er wordt een POI-lijst met parkeer-
plaatsinformatie weergegeven. 
(Indien er zich informatie in een 
offline of online database bevindt.)

: Hiermee kunt u sorteren op afstand.

: Hiermee kunt u de POI's op alfabeti-
sche volgorde sorteren.

: Hiermee kunt u sorteren op prijs.*

*: Voor deze functie moet u verbinding heb-
ben met internet en zijn ingelogd op de 
portalsite van Toyota.

: Hiermee kunt u de lijst met een kaart 
bekijken.

: Hiermee kunt u handmatig bijwerken.

Parkeren

Er kan, als het systeem verbinding 
heeft met internet, parkeerplaatsin-
formatie voor een gewenste locatie 
worden weergegeven. (Blz. 197)

Weergeven van het scherm met 
het parkeerplaatsoverzicht
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5 Controleer of de parkeerinformatie 
wordt weergegeven.

“Start”: Hiermee kunt u het beginscherm 
voor de routebegeleiding weergeven. 
(Blz. 87)
“Bellen”: Hiermee kunt u het geregistreerde 
telefoonnummer bellen. (Blz. 173)

: Hiermee kunt u Street View weerge-

ven. (Blz. 201)

1 Ga naar het parkeerscherm. 
(Blz. 202)

2 Selecteer het zoekgebied.
“Dichtbij”: Hiermee kunt u sorteren rondom 
de actuele locatie.
“Bestemming”: Hiermee kunt u sorteren 
rondom de bestemming.*

“Op route”: Hiermee kunt u sorteren rondom 
de actuele route.*
*: Alleen beschikbaar indien een bestem-

ming is ingesteld.

1 Druk op de toets MAP.

2 Selecteer  op het kaartscherm.

3 Selecteer “Brandstof”.

4 Er wordt een POI-lijst met brand-
stofprijzen weergegeven. (Indien er 
zich informatie in een offline of 
online database bevindt.)

: Hiermee kunt u sorteren op afstand.

: Hiermee kunt u sorteren op merk.

: Hiermee kunt u sorteren op prijs.*

*: Voor deze functie moet u verbinding heb-
ben met internet en zijn ingelogd op de 
portalsite van Toyota.

: Hiermee kunt u de lijst met een kaart 
bekijken.

Wijzigen van locatie

Brandstofprijs

Er kan als het systeem verbinding 
heeft met internet informatie over 
brandstofprijzen op een gewenste 
locatie worden weergegeven. 
(Blz. 197)

Weergeven van het scherm met 
het brandstofprijsoverzicht
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: Hiermee kunt u de informatie over 
brandstofprijzen updaten.
5 Controleer of de informatie over 

brandstofprijzen wordt weergege-
ven.

“Start”: Hiermee kunt u het beginscherm 
voor de routebegeleiding weergeven. 
(Blz. 87)
“Bellen”: Hiermee kunt u het geregistreerde 
telefoonnummer bellen. (Blz. 173)

: Hiermee kunt u Street View weerge-

ven. (Blz. 201)

1 Geef het scherm met het brandstof-
prijsoverzicht weer. (Blz. 203)

2 Selecteer het zoekgebied.
“Dichtbij”: Hiermee kunt u sorteren rondom 
de actuele locatie.
“Bestemming”: Hiermee kunt u sorteren 
rondom de bestemming.*

“Op route”: Hiermee kunt u sorteren rondom 
de actuele route.*
*: Alleen beschikbaar indien een bestem-

ming is ingesteld.

Wijzigen van locatie

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 204  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



205

8

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

8-2. Instellingen
Toyota O

nline

8-2.Instellingen

1 Druk op de toets SETUP.

2 Selecteer “Online”.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u de automatische 
verbinding met internet inschake-
len/uitschakelen voor verkeersinfor-
matie via internet en automatisch 
startende apps die een internetver-
binding nodig hebben.

Hiermee kunt u de gedetailleerde 
Toyota Online-instellingen aanpas-
sen.

1 Geef het Online-instellingsscherm 
weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Toyota Online”.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt 
instellen.

Toont de loginnaam waarmee wordt 
ingelogd. Hiermee kunt u een nieuw 
account aanmaken of inloggen met 
een bestaand account. (Blz. 206)

Hiermee kunt u de informatie voor 
kaartupdates weergeven. 
(Blz. 206)

Hiermee kunt u de QR-code weer-
geven voor toegang tot de online 
instellingshandleiding. (Blz. 207)

Online-instellingen

De volgende uitgebreide online-
instellingen kunnen worden inge-
steld.

Online-instellingsscherm 
weergeven

A

Toyota Online-instellingen

B

A

B

C
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Hiermee kunt u gedetailleerde 
instellingen voor de desbetreffende 
applicatie instellen. (Blz. 207)

Hiermee kunt u de gewenste zoek-
provider instellen. (Blz. 208)

Hiermee kunt u POI's en routes toe-
voegen door deze te downloaden 
vanaf de portalsite van Toyota. 
Deze worden opgeslagen in de lijst 
met favorieten.

Hiermee kunt u overschakelen naar 
het automatisch downloaden van 
POI's en routes vanaf de portalsite.

Hiermee kan de brandstofsoort wor-
den ingesteld. (Blz. 208)

Hiermee kunt u instellingen uploa-
den vanaf het navigatiesysteem 
naar de portalsite van Toyota.

Hiermee kunt u instellingen down-
loaden vanaf de portalsite van 
Toyota naar het navigatiesysteem.

1 Geef het Toyota Online-instellings-
scherm weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Account wijzigen”.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u een nieuw account 
instellen.

Hiermee kunt u inloggen op een 
bestaand account. Als het account 
al eerder is gemaakt, selecteert u 
hieronder de gewenste account-

naam. Selecteer  of  om het 

bestaande account te bewer-
ken/verwijderen.

1 Geef het Toyota Online-instellings-
scherm weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Kaartupdate”.Accountinstellingen

D

E

F

G

H

I

J Update-informatie kaart en 
instellingen

A

B

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 206  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



207

8

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

8-2. Instellingen
Toyota O

nline

3 Controleer en wijzig de kaartup-
date-instellingen.

Elk apparaat heeft een uniek ID, dat 
niet kan worden gewijzigd.

Geeft de verzoekcode weer om het 
apparaat handmatig aan de Toyota-
portal toe te voegen.

Hiermee kunt u het systeem zo 
instellen dat automatisch wordt 
gecontroleerd op kaartupdates.

Hiermee kunt u het systeem zo 
instellen dat beschikbare kaart-
updates automatisch worden 
gedownload.

Hiermee kunt u handmatig controle-
ren op kaartupdates.

Hiermee kunt u de huidige kaartver-
sie weergeven.

U kunt tips krijgen voor het gebruik van 
dit systeem via een QR-code of URL.
1 Geef het Toyota Online-instellings-

scherm weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Online handleiding”.

3 Scan de QR-code met uw telefoon 
of ga naar de URL die op het 
scherm wordt weergegeven.

 De wizard “Aan de slag” wordt opge-
start.

1 Geef het Toyota Online-instellings-
scherm weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Applicaties”.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt 
instellen.

Hiermee kunt u een overzicht weer-
geven van alle applicaties die naar 
het systeem zijn gedownload. 

A

B

C

D

E

F

Online handleiding

Applicatie-instellingen

A

YARIS_HB_NAVI_Europe_OMK0019E.book  Page 207  Wednesday, March 11, 2020  10:47 AM



208

YARIS HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM_Euro-
pa_MK0019_nl

8-2. Instellingen

Selecteer  om de applicatie te 

verwijderen. Wanneer u een appli-
catie selecteert, wordt het informa-
tiescherm voor applicaties 
weergegeven met daarop een toets 
waarmee u de desbetreffende appli-
catie kunt verwijderen/stoppen.

Hiermee kunt u kiezen welke appli-
catie automatisch wordt opgestart 
nadat het systeem is ingeschakeld.

Hiermee kunt u de volgorde van de 
applicatie-inhoud wijzigen. Sleep de 
gewenste applicatie naar de 
gewenste positie in de lijst.

U kunt de door u gewenste zoekma-
chine instellen. Voordat u een nieuwe 
zoekmachine kunt gebruiken, dient u 
de gebruiksvoorwaarden op de portal-
site van Toyota te lezen en te accepte-
ren. Afhankelijk van de omstandighe-
den kunnen bepaalde zoekmachines 
niet worden geselecteerd.
1 Geef het Toyota Online-instellings-

scherm weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Zoekprovider”.

3 Selecteer de gewenste zoekma-
chine.

U kunt de gewenste brandstofklasse 
wijzigen die wordt gebruikt voor de 
prijsinformatie.
1 Geef het Toyota Online-instellings-

scherm weer. (Blz. 205)

2 Selecteer “Brandstofklasse”.

3 Selecteer de gewenste brandstof-
klasse.

Instellingen zoekmachine

Instellingen brandstofklasse

B

C
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A

AAN/UIT/volumeknop........................... 115
Afstellen scherm ....................................31
Algemene instellingen ...........................56

Scherm voor algemene instellingen ....56
Weergeven van het scherm voor 

algemene instellingen.......................56
AM..........................................................120
Android Auto...................................49, 130
Apple CarPlay .........................................49
Audio

Afstellen scherm................................ 117
Audiobron.......................................... 115
Basishandelingen.............................. 115
Bedieningsinformatie.........................138
Geluidsinstellingen ............................ 116
Herordenen van de audiobron .......... 116
In- en uitschakelen van het 

systeem .......................................... 115
Spraakcommandosysteem................ 119
USB-aansluiting ................................ 116

Audio-instellingen ................................137
Vaak voorkomende instellingen.........137

Audiobron ............................................. 115
Bediening beginscherm.........................27
Bediening kaartscherm....................19, 69

Kaartlay-out .........................................70
Schaal van de kaart ......................19, 70
Scrollen .........................................19, 69
Weergave actuele locatie ..............19, 69

B

Bellen met het Bluetooth® 
handsfree-systeem............................ 169

SOS .................................................. 171
Via beginscherm ............................... 172
Via lijst met contacten....................... 170
Via lijst met favorieten....................... 170
Via oproepgeschiedenis.................... 169
Via toetsenblok ................................. 171

Berichtfunctie Bluetooth®-telefoon.... 175
Afzender van het bericht bellen ........ 178
Een bericht beantwoorden (snel 

antwoord) ....................................... 177
Een bericht ontvangen...................... 175
Nieuw bericht opstellen..................... 177
Ontvangen berichten bekijken .......... 176
Verzonden berichten bekijken........... 176
Weergeven van het 

berichtenscherm............................. 175
Bluetooth® handsfree-systeem .......... 164
Bluetooth®-audio ................................. 131

Registreren/aansluiten van een 
Bluetooth®-apparaat....................... 133

Brandstofprijs ...................................... 203
Weergeven van het scherm met 

het brandstofprijsoverzicht ............. 203

D

DAB ....................................................... 120
Database-updates navigatiesysteem..111

Bijwerken database 
navigatiesysteem.............................111
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F

FM ..........................................................120

G

Gebeld worden met het Bluetooth® 
handsfree-systeem ............................172

Gedetailleerde Bluetooth®-
instellingen...........................................38

Aansluiten van een Bluetooth®-
apparaat............................................39

Bewerken van de informatie van het 
Bluetooth®-apparaat .........................41

Bluetooth®-instellingsscherm ..............38
Registreren van een Bluetooth®-

apparaat............................................41
Scherm “Gedetailleerde instellingen” ..43
Verwijderen van een Bluetooth®-

apparaat............................................41
Weergeven van het Bluetooth®-
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Raadpleeg de handleiding voor 
meer informatie over de 
volgende items.

· Brandstofverbruik
· Persoonlijke voorkeursinstellingen 
auto

Toyota Motor Europe NV/SA, 
Avenue du Bourget 60 - 1140 
Brussel, België 
www.toyota-europe.com
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