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Inleiding

In deze handleiding wordt de werking van het navigatie-/multimediasysteem uitge-
legd. 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 afbeel-
dingen op het navigatie-/multimediasysteem, afhankelijk van het bestaan van de
functies en/of een contract en de beschikbaarheid van kaartgegevens op het mo-
ment van productie van dit document.
De inhoud van deze handleiding verschilt in sommige gevallen mogelijk van het navi-
gatie-/multimediasysteem, bijvoorbeeld wanneer de systeemsoftware is bijgewerkt.

Het navigatiesysteem is één van de technologisch meest geavanceerde accessoires
die ooit voor de auto ontwikkeld zijn. Het systeem ontvangt satellietsignalen van het
Global Positioning System (GPS) van het ministerie van Defensie van de Verenigde
Staten van Amerika. Met behulp van deze signalen en sensoren in de auto kan het sys-
teem de positie van uw auto berekenen en u helpen bij het vinden van uw bestemming.
Het navigatiesysteem is ontworpen om een efficiënte route te bepalen van uw ver-
trekpunt naar uw bestemming. Daarnaast is het systeem ontworpen om u op een
efficiënte manier naar een voor u onbekende bestemming te brengen. Het systeem
is ontwikkeld door “Harman International” met behulp van kaarten van HERE. De
berekende routes zijn niet altijd de kortste routes of routes zonder verkeersopstop-
pingen. Met uw persoonlijke kennis van de situatie ter plaatse of door een stuk van
de berekende route “af te snijden” kunt u soms sneller uw bestemming bereiken.
Het navigatiesysteem beschikt over categorieën POI's (nuttige adressen), zoals ho-
tels 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 straat-
naam of een belangrijk kruispunt in de nabijheid van uw bestemming selecteren,
waar het systeem u naartoe kan leiden.
Het systeem geeft zowel visuele aanwijzingen met behulp van een op het display
getoonde kaart als gesproken aanwijzingen. De gesproken aanwijzingen geven bij
het naderen van een verkeersknooppunt de nog af te leggen afstand en de richting
die u moet volgen aan. Dankzij deze gesproken aanwijzingen kunt u uw volle aan-
dacht bij het verkeer houden en hebt u genoeg tijd om van richting te veranderen,
van rijbaan te wisselen of snelheid te minderen.
Houd er rekening mee dat alle actuele navigatiesystemen hun beperkingen hebben
en niet onder alle omstandigheden feilloos zullen functioneren. De nauwkeurigheid
waarmee de actuele locatie van de auto wordt weergegeven, is afhankelijk van de
conditie van de satellieten, de ligging van de wegen, de conditie van de auto en an-
dere omstandigheden. Zie voor meer informatie over de beperkingen van het sys-
teem bladzijde 216.

HANDLEIDING VOOR HET NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM

NAVIGATIESYSTEEM
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Deze handleiding geeft onderwerpen die uit veiligheidsoverwegingen bijzonde-
re aandacht vragen, op de volgende wijze aan.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING

● Dit is een waarschuwing voor mogelijk letsel als de waarschuwing wordt genegeerd. U
wordt geïnformeerd over wat u moet doen of niet moet doen, om het risico op letsel voor
uzelf en voor anderen te verminderen.

OPMERKING

● Dit is een waarschuwing tegen iets wat schade aan de auto of uitrusting ervan kan ver-
oorzaken als de waarschuwing wordt genegeerd. U wordt geïnformeerd over wat u moet
doen of niet moet doen om schade aan uw auto en de uitrusting ervan te vermijden of het
risico hierop te verminderen.

SYMBOLEN DIE IN DE AFBEELDINGEN WORDEN GEBRUIKT

Waarschuwingssymbool

Het symbool van een cirkel met een schuine streep erdoor betekent dat
er iets niet mag worden gedaan of mag gebeuren.

Pijlen die handelingen aangeven

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

Nr. Naam Beschrijving

Beschrijving 
bediening Er wordt een beschrijving gegeven van de bediening.

Belangrijkste 
handelingen De stappen van een handeling worden uitgelegd.

Verwante 
handelingen

Er wordt uitleg gegeven over de aanvullende handelingen op 
de belangrijkste handelingen.

Informatie Er wordt voor de gebruiker nuttige informatie gegeven.

2. BEDIENING TELEFOON

1. BELLEN MET EEN Bluetooth®-TELEFOON

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Contacten. (�Blz. 60)

U kunt bellen met behulp van de tele-
foonboekgegevens van de aange-
sloten mobiele telefoon. Het telefoon-
boek wijzigt afhankelijk van welke tele-
foon is aangesloten.

� Selecteer  om de informatie over
de vermelding weer te geven en te
bewerken.

INFORMATIE
Wanneer een telefoon voor de eerste
keer wordt verbonden, moet het tele-
foonboek worden gedownload. Indien
het telefoonboek niet kan worden
gedownload, wordt er een pop-upven-
ster weergegeven.
Indien er voor het contact geen telefoon-
nummer is opgeslagen, wordt die ver-
melding gedimd weergegeven.
Het telefoonboekoverzicht kan worden
bijgewerkt. 
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Houd u aan de volgende instructies om dit
systeem zo veilig mogelijk te gebruiken.
Het systeem is bedoeld om u te assisteren
bij het bereiken van uw bestemming en zal
dit, mits goed gebruikt, ook doen. U bent
als bestuurder verantwoordelijk voor het
veilig functioneren van uw auto en voor de
veiligheid van uw passagiers.
Gebruik de functies van dit systeem zoda-
nig dat ze geen afleiding vormen en een
veilige rit niet beletten. De veiligheid tij-
dens het rijden moet altijd als eerste priori-
teit gezien worden. Neem tijdens het rijden
altijd de verkeersregels in acht. 
Voordat u het systeem gaat gebruiken,
moet u eerst de werking en mogelijkheden
goed leren kennen. Lees eerst de volledi-
ge 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 sommige
mogelijkheden niet beschikbaar als de auto
rijdt. De schermtoetsen die niet beschikbaar
zijn, worden gedimd weergegeven.
Luister tijdens het rijden zo veel mogelijk
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
stembegeleiding hoort als het systeem de
actuele positie niet kan vaststellen.
De gegevens in het systeem zijn soms niet
volledig. De wegsituatie, inclusief beper-
kingen (niet links afslaan, straten afgeslo-
ten, 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 de beschik-
baarheid van hulpdiensten. Als u niet over-
tuigd bent van de veiligheid van een
bepaald gebied, rijd dit gebied dan niet in.
Het systeem ondersteunt de bestuurder,
maar vervangt nooit diens persoonlijke be-
oordeling.
Gebruik dit systeem alleen waar dit wette-
lijk toegestaan is.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
(Toyota Touch 2 with Go)

WAARSCHUWING

● Wees extra voorzichtig wanneer u het
navigatiesysteem 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 recentelijk
gewijzigd is, kan het routebegeleidings-
systeem u van verkeerde informatie
voorzien, zoals het advies om een een-
richtingsweg in te rijden.
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Houd u aan de volgende instructies om dit
systeem zo veilig mogelijk te gebruiken.
Gebruik de functies van dit systeem zoda-
nig dat ze geen afleiding vormen en een
veilige rit niet beletten. De veiligheid tij-
dens het rijden moet altijd als eerste priori-
teit gezien worden. Neem tijdens het rijden
altijd de verkeersregels in acht. 
Voordat u het systeem gaat gebruiken,
moet u eerst de werking en mogelijkheden
goed leren kennen. Lees eerst de volledi-
ge 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 sommige
mogelijkheden niet beschikbaar als de
auto rijdt. De schermtoetsen die niet be-
schikbaar zijn, worden gedimd weergege-
ven.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
(Toyota Touch 2)

WAARSCHUWING

● Wees extra voorzichtig wanneer u het
multimediasysteem tijdens het rijden
bedient. Onvoldoende aandacht voor de
weg, het verkeer of de weersomstandig-
heden kan leiden tot een ongeval.
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1. BEDIENING EN KENMERKEN

1. OVERZICHT BEDIENING

Nr. Functie Bladzijde

Bedien de geselecteerde functies met behulp van de schermtoetsen. 14

• Draaien om een radiozender of een muziekstuk te selecteren. 
• Draaien om de schaal van de kaart te wijzigen. 19, 178

Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het voertuiginformatiesys-
teem. Handleiding

Druk op deze toets om de functie-instellingen aan te passen aan uw per-
soonlijke voorkeur. 117

Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het Bluetooth® handsfree-
systeem en de applicaties.
Elke keer dat op de toets wordt gedrukt, wijzigt het scherm tussen de
menuschermen “Telefoon” en “Toyota online”.

57, 87, 219

*
Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het navigatiesysteem.
Telkens als op de toets wordt gedrukt, wijzigt het scherm tussen het
kaartscherm en het menuscherm “Navigatie”.

169
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*: Toyota Touch 2 with Go

Druk hierop om dempen in of uit te schakelen. —

Druk hierop om een radiozender of een muziekstuk te selecteren. 23, 31, 36, 
41

Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het audiosysteem. Het au-
diosysteem zal de laatst ingestelde functie activeren. 20, 21

• Draaien om het volume te regelen.
• Druk op deze toets om het audiosysteem in of uit te schakelen.
• Houd de toets ingedrukt om het systeem opnieuw in te schakelen.

20

Nr. Functie Bladzijde
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1. BEDIENING EN KENMERKEN

2. TOUCHSCREEN-BEDIENING

Dit systeem wordt hoofdzakelijk
bediend met behulp van de scherm-
toetsen.
Als een schermtoets wordt aange-
raakt, klinkt er een piepsignaal. (Voor
het instellen van een piepsignaal,
→Blz. 120.)

OPMERKING

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

● Raak het scherm niet met iets anders
dan uw vinger aan.

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

● Laat, om te voorkomen dat de accu ont-
laden raakt, het systeem niet langer
ingeschakeld dan nodig is wanneer de
motor niet draait <het hybridesysteem
niet is ingeschakeld>.

INFORMATIE
● Als het systeem niet reageert op de aan-

raking van uw vinger, neem uw vinger
dan van het scherm en probeer het nog-
maals.

● Schermtoetsen die gedimd worden
weergegeven, kunnen niet worden
bediend.

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

● Bij extreem lage temperaturen kan het
scherm wellicht niet worden weergege-
ven en kunnen gegevens die door de
gebruiker worden ingevoerd, gewist
worden. Ook reageren de schermtoet-
sen mogelijk langzamer dan gebruikelijk
wanneer deze worden geselecteerd.

● Wanneer u naar het scherm kijkt door
gepolariseerd materiaal zoals een gepo-
lariseerde zonnebril, wordt het scherm
mogelijk donker en moeilijk te zien. Kijk
in dat geval vanuit een andere hoek
naar het scherm, en wijzig de schermin-
stellingen (→Blz. 123) of zet uw zonne-
bril af.

● Selecteer  om terug te keren
naar het vorige scherm.

1. BEDIENING EN KENMERKEN
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*: Bovenstaande handelingen kunnen mogelijk niet op alle schermen worden uitgevoerd.

HANDELINGEN TOUCHSCREEN

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

Bediening Beschrijving Belangrijkste gebruik 

Tikken 
Raak het scherm kort aan.

Selecteren van een onderwerp op
het scherm

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

• Scrollen door lijsten
• Bewegen van het kaartscherm

Swipen*
Beweeg het scherm snel
door met uw vinger te swi-
pen.

Naar het volgende/vorige scherm
gaan
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1 Selecteer de toetsen om letters of cij-
fers in te voeren.

2 Kies OK.

BEDIENING INVOERSCHERM

Als u zoekt naar een naam, kunt u de
letters, cijfers, enz. invoeren via het
scherm.

INVOEREN VAN LETTERS EN 
CIJFERS

Nr. Functie

• Hiermee kunt u één letter verwij-
deren. 

• Houd uw vinger op deze toets om
meerdere letters te verwijderen.

Hiermee kunt u symbolen invoeren.

Hiermee kunt u kleine letters en
hoofdletters invoeren.

Hiermee kunt u van type toetsen-
bord wisselen.

INFORMATIE
● Wanneer een karakter wordt ingevoerd,

verschijnt er een suggestie met een
mogelijke overeenkomst voor het woord
dat wordt gezocht.

● Schermtoetsen die op dat moment niet
beschikbaar zijn, worden gedimd weer-
gegeven.

● Wanneer een vermelding te lang is om
in het tekstveld weer te geven, wordt het
laatste deel van de ingevoerde tekst
weergegeven en wordt het eerste deel
weergegeven als “...”.

● In de volgende gevallen wordt de invoer-
functie automatisch gewijzigd tussen
hoofdletters en kleine letters.
• Wanneer de lay-out van het toetsen-

bord wordt gewijzigd naar invoer van
hoofdletters, wijzigt de lay-out automa-
tisch terug naar invoer van kleine let-
ters nadat er één letter is ingevoerd.

• Wanneer /, &, . of ( wordt ingevoerd,
wijzigt de lay-out van het toetsenbord
automatisch naar invoer van hoofdlet-
ters.

• Wanneer alle karakters worden gewist,
wijzigt de lay-out van het toetsenbord
automatisch naar invoer van hoofdlet-
ters.
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1 Voer letters in.

 Als er een mogelijke invoertekst wordt
weergegeven in het invoerveld en dit de
door u gezochte tekst is, selecteer dan
OK of de mogelijke invoertekst.

 Selecteer  om de lijst met
mogelijke invoerteksten weer te geven.
Het aantal overeenkomstige items wordt
weergegeven.

 De lijst wordt automatisch weergegeven
wanneer er 5 of minder overeenkomstige
vermeldingen zijn.

2 Selecteer het gewenste item.

 U kunt ook de pagina wijzigen door het
gewenste punt op de scrollbar te selecte-
ren.

INVOEREN VANUIT DE LIJST 
MET OVEREENKOMSTIGE 
VERMELDINGEN

Op bepaalde schermen wordt een mo-
gelijke invoertekst of een automatische
aanvulling weergegeven op basis van
de ingevoerde letters. Het gewenste
item kan worden geselecteerd en inge-
voerd.

SCROLLEN

Kies, wanneer een lijst wordt weerge-
geven, de juiste schermtoets om door
de lijst te scrollen.

Nr. Functie

Hiermee kunt u omhoog/omlaag
door de schermen bladeren.

Dit geeft de positie van het weerge-
geven scherm weer. Door dit te ver-
slepen, kunt u omhoog/omlaag door
de schermen bladeren.
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1 Selecteer één van de karakterscherm-
toetsen.

 Telkens als dezelfde karakterschermtoets
wordt gekozen, wordt de lijst die met het
volgende karakter begint weergegeven.

SCHAKELTOETSEN 
KARAKTERS IN LIJSTEN

Sommige lijsten bevatten karakter-
schermtoetsen, A-C, D-F, enz., waar-
mee u direct naar lijstvermeldingen die
met dezelfde letter als de karakter-
schermtoets beginnen, kunt springen.
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1 BASISHANDELINGEN

2 BEDIENING RADIO

3 BEDIENING MEDIA

4 AFSTANDSBEDIENING 
AUDIOSYSTEEM

5 TIPS VOOR BEDIENING VAN 
HET AUDIOSYSTEEM

AUDIOSYSTEEM

Sommige functies kunnen niet worden bediend tijdens het rijden.
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1. BASISHANDELINGEN

1. BASISHANDELINGEN

De AAN/UIT/volumeknop: Druk op deze
knop om het audiosysteem in en uit te
schakelen. Draai deze knop om het volu-
me te regelen.

Toets : Druk op deze toets om de
schermtoetsen van het audiosysteem
weer te geven.

In dit deel worden een aantal basis-
handelingen uitgelegd die betrekking
hebben op uw audiosysteem. Mogelijk
is niet alle informatie op uw systeem
van toepassing.
Het audiosysteem werkt wanneer het
systeem is ingeschakeld.

OPMERKING

● Laat, om te voorkomen dat de accu ont-
laden raakt, het audiosysteem niet lan-
ger ingeschakeld dan nodig is wanneer
de motor niet draait <het hybridesys-
teem niet is ingeschakeld>.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN 
HET AUDIOSYSTEEM

INFORMATIE
● Als het volume wordt ingesteld terwijl de

muziek tijdelijk onderbroken of onder-
drukt is, zal het onderbreken of onder-
drukken worden beëindigd.
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21 Druk op de toets .

 Het audiosysteem zal de laatst ingestelde
functie activeren.

2 Selecteer  of druk nogmaals op

de toets .

3 Selecteer de gewenste audiobron.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

SELECTEREN VAN EEN 
AUDIOBRON

INFORMATIE
● Schermtoetsen die gedimd worden

weergegeven, kunnen niet worden
bediend.
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1 Open het klepje van de USB-aanslui-
ting.

2 Sluit een apparaat aan.
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-appara-
ten aan te sluiten, worden alleen de twee
apparaten herkend die als eerste werden
aangesloten.

USB-AANSLUITING
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2. BEDIENING RADIO

1. AM/FM/DAB*-RADIO

■BEDIENINGSPANEEL

OVERZICHT

Selecteer AM, FM of DAB op het selectiescherm voor de audiobron (→Blz. 21)

*: Indien aanwezig
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■BEDIENINGSSCHERM
Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

FM

DAB

FM

DAB
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Nr. Functie

• Scherm voor afstemmen op voorkeuzezenders: Draaien om een voorkeuzezender te
selecteren.

• Scherm voor zenders: Draaien om verder/terug te gaan in de zenderlijst.
• Scherm voor handmatig afstemmen: Draaien om naar een hogere/lagere frequentie te

gaan.
• Scherm “DAB Time Shift”: Draaien om naar voren/achteren te springen.

Kies deze toets om de geluidsinstellingen in te stellen. (→Blz. 125)

Druk hierop om dempen in of uit te schakelen.

• Scherm afstemmen op voorkeuzezenders: Druk hierop om verder/terug te gaan in de
voorkeuzezenders.

• Scherm voor zenders: Druk hierop om verder/terug te gaan in de zenderlijst. 
• Scherm Handmatig afstemmen: Druk hierop om verder/terug te zoeken naar een

radiozender.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron selecteren.

• Draaien om het volume te regelen.
• Druk op deze toets om het audiosysteem in of uit te schakelen.

Hiermee kunt u op voorkeuzezenders afstemmen.

Hiermee kunt u het optiescherm voor de radio weergeven.

Hiermee kunt u het scherm voor handmatig afstemmen weergeven.

Hiermee kunt u de zenderlijst weergeven.

Hiermee kunt u de voorkeuzezender weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u het bedieningsscherm voor time shift weergeven.

INFORMATIE
● De radio zal automatisch overgaan op stereo-ontvangst als een stereo-uitzending wordt

ontvangen.
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1 Selecteer Favorieten.

2 Stem af op de gewenste radiozender.

3 Selecteer één van de voorkeuzetoet-
sen (1-6) en houd deze ingedrukt tot-
dat een piepsignaal is te horen.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

 De frequentie (AM/FM) of naam (FM/DAB)
van de radiozender wordt weergegeven in
de schermtoets.

 Het wijzigen van vastgelegde gegevens
gaat op dezelfde wijze.

■SCHERM AM/FM

1 Selecteer Manueel.

2 Stem af op de gewenste radiozender.

VASTLEGGEN VAN EEN 
RADIOZENDER IN HET 
GEHEUGEN

HANDMATIG AFSTEMMEN

Nr. Functie

• Hiermee kunt u verder/terug zoe-
ken naar een radiozender.

• Houd deze geselecteerd om onaf-
gebroken zenders te zoeken.

• Hiermee kunt u naar hogere/la-
gere frequenties gaan.

• Houd deze geselecteerd om onaf-
gebroken frequenties te zoeken.

Het is mogelijk om het merkteken te
verslepen door uw vinger over het
scherm te schuiven (in het gebied
waar het merkteken wordt weerge-
geven). U kunt het merkteken ook
een andere plaats geven door een
positie op de frequentieband te se-
lecteren.
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■SCHERM DAB

1 Selecteer Manueel.

2 Stem af op het gewenste ensemble of
de gewenste bediening.

UIT: Om een zender met de beste ont-
vangst binnen hetzelfde RDS-netwerk te
selecteren, om zo de zender te kunnen
volgen over een grotere afstand.
AAN: Om een zender te selecteren binnen
eenzelfde gebied.

Nr. Functie

• Hiermee kunt u verder/terug zoe-
ken naar beschikbare ensembles.

• Kies deze toets en houd hem
ingedrukt om onafgebroken ver-
der/terug te zoeken. Wanneer u
uw vinger van de toets haalt, stopt
de zoekfunctie bij de volgende
zender die kan worden ontvan-
gen.

Hiermee kunt u beschikbare dien-
sten instellen. 
 Toyota Touch 2
Houd de toets ingedrukt om iedere
seconde de beschikbare diensten in
te stellen.

RDS (RADIO DATA 
SYSTEEM)

Afhankelijk van de beschikbaarheid
van RDS-infrastructuur werkt de func-
tie mogelijk niet.

AF-FUNCTIE (ALTERNATIEVE 
FREQUENTIE)

Als een radiozender is gekozen, wordt
automatisch de frequentie gekozen
met de beste ontvangst.

WIJZIGEN VAN REGIOCODE
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1 Wanneer de radio een TP-zender
zoekt, wordt er een pop-upbericht
weergegeven op het scherm.

2 Selecteer Verder.

■GELUIDSSTERKTE
VERKEERSINFORMATIE

1 Selecteer  op het scherm DAB.
(→Blz. 24)

Gebruik van het touchscreen

2 Selecteer  of  om 10 se-
conden vooruit/terug te springen. 

Houd  of  geselecteerd
om snel vooruit/terug te spoelen.

Met de knop Tune/Scroll

2 Draai de knop Tune/Scroll.

 De tijd kan worden ingesteld met interval-
len van 10 seconden.

TA-FUNCTIE 
(VERKEERSMELDING)

De tuner zoekt automatisch een radio-
zender die regelmatig verkeersinfor-
matie uitzendt en naar die zender
wordt overgeschakeld zodra er ver-
keersinformatie wordt uitgezonden.

INFORMATIE
● Wanneer de TA-functie aan (→Blz. 29)

staat, gaat de radio op zoek naar een
TP-zender.

● Zodra de verkeersinformatie eindigt,
wordt de oorspronkelijke activiteit her-
vat.

Het volume waarmee de verkeersinfor-
matie wordt doorgegeven, wordt in het
geheugen opgeslagen.

TIME SHIFT-BEDIENING 
(DAB)

Met de time shift-functie kan de service
waar u op dat moment naar luistert,
worden uitgesteld naar een willekeurig
later tijdstip.
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1 Geef het bedieningsscherm voor FM-

radio weer. (→Blz. 23)

2 Kies .

3 Selecteer de toets die u wilt instellen.

INFORMATIE
● De momenten waarop afspelen mogelijk

is, zijn afhankelijk van de bitrate van de
DAB-zender die moet worden opgeno-
men, de grootte van het geheugen van
de DAB-eenheid en het moment waarop
de ontvangst van het programma begon.

RADIO-OPTIES

FM-RADIO-OPTIES

Nr. Functie

Hiermee kunt u “Per omroep” of “Al-
fabetisch” selecteren voor de volg-
orde van de zenderlijst.

De tuner zoekt automatisch een ra-
diozender die regelmatig verkeers-
informatie uitzendt en naar die
zender wordt overgeschakeld zodra
er verkeersinformatie wordt uitge-
zonden.

Hiermee kunt u het automatisch
zoeken van een zender met een
goede ontvangst wanneer de ont-
vangst van de actuele zender ver-
slechtert aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u een zender selecte-
ren binnen eenzelfde gebied.

Hiermee kunt u FM-radiotekst aan-
/uitzetten.

INFORMATIE
● De actuele instelling van elke optie

wordt rechts ervan weergegeven.
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1 Geef het scherm DAB weer. (→Blz. 23)

2 Kies .

3 Selecteer de toets die u wilt instellen.

DAB-OPTIES

Nr. Functie

Hiermee kunt u de DAB-zenderlijst
bijwerken.

Hiermee kunt u de L-band in het af-
stembereik aan-/uitzetten. Wanneer
dit is uitgeschakeld, is het fysieke
zenderbereik 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 het automatisch zoe-
ken naar een zender die regelmatig
verkeersinformatie uitzendt aan-/uit-
zetten. Wanneer deze functie is in-
geschakeld en verkeersinformatie
wordt ontvangen, verschijnt er een
pop-upvenster.

Hiermee kunt u het automatisch
zoeken van een zender met een
goede ontvangst wanneer de ont-
vangst van de actuele zender ver-
slechtert aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de DAB-tekstfunctie
aan-/uitzetten.
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3. BEDIENING MEDIA

1. USB-GEHEUGEN

■BEDIENINGSPANEEL

OVERZICHT

U kunt het bedieningsscherm voor het USB-geheugen op de volgende manieren
weergeven: 
Aansluiten van een USB-geheugen (→Blz. 22)
Kies USB op het keuzescherm voor de audiobron (→Blz. 21)
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■BEDIENINGSSCHERM
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Nr. Functie

• Draaien om een muziekstuk te selecteren.
• Draaien om omhoog/omlaag door de lijst te bewegen.

Kies deze toets om de geluidsinstellingen in te stellen. (→Blz. 125)

Druk hierop om af te spelen/te onderbreken.

• Druk hierop om een muziekstuk te selecteren.
• Ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron selecteren.

• Draaien om het volume te regelen.
• Druk op deze toets om het audiosysteem in of uit te schakelen.

Geeft de voortgang weer.

Hiermee kunt u het USB-optiescherm weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de bladerfunctie weergeven en vervolgens de
gewenste optie selecteren.

Hiermee kunt u in willekeurige volgorde afspelen.

Hiermee kunt u het afspelen herhalen. 

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron weergeven.

• Geeft de albumhoes weer.
• Hiermee kunt u een overzicht van muziekstukken weergeven.

Wanneer er 2 USB-geheugens zijn aangesloten, kunt u hiermee schakelen tussen USB1
en USB2.

Hiermee kunt u afspelen/onderbreken.
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WAARSCHUWING

● Bedien de draagbare speler niet tijdens het rijden en sluit het USB-geheugen ook niet
aan tijdens het rijden.

OPMERKING

● Laat een draagbare speler niet in de auto achter. Met name de hoge temperaturen in de
auto kunnen de draagbare speler beschadigen.

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

● Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting omdat de draagbare speler of de aan-
sluiting hierdoor beschadigd kan raken.

INFORMATIE
● Alleen Toyota Touch 2 with Go: Dit systeem ondersteunt MTP-apparaten.
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1 Kies .

 Telkens wanneer u  selecteert, wij-
zigt de modus als volgt:
• muziekstuk herhalen → uit

1 Kies .

 Telkens wanneer u  selecteert, wij-
zigt de modus als volgt:
• willekeurige volgorde → uit

1 Geef het bedieningsscherm voor het
USB-geheugen weer. (→Blz. 31)

2 Kies .

3 Selecteer de toets die u wilt instellen.

AFSPELEN VAN BESTANDEN 
OP EEN USB-GEHEUGEN

HERHALEN

Het muziekstuk waarnaar u op dat mo-
ment luistert, wordt herhaald.

WILLEKEURIGE VOLGORDE

Muziekstukken worden automatisch in
willekeurige volgorde geselecteerd.

OPTIES USB-GEHEUGEN

Nr. Functie

Hiermee kunt u een overzicht van
muziekstukken weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm
voor de bladerfunctie weergeven en
vervolgens de gewenste optie se-
lecteren.

Hiermee kunt u het afspelen van de
muziekstukken hervatten vanaf het
begin van de afspeellijst wanneer
het afspelen van het laatste muziek-
stuk van de lijst is afgelopen.

Hiermee kunt u in willekeurige volg-
orde afspelen.

Hiermee kunt u het afspelen van het
muziekstuk herhalen.
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3. BEDIENING MEDIA

2. iPod

■BEDIENINGSPANEEL

OVERZICHT

U kunt het bedieningsscherm voor iPod op de volgende manieren weergeven: 
Aansluiten van een iPod (→Blz. 22)
Kies iPod op het keuzescherm voor de audiobron (→Blz. 21)
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■BEDIENINGSSCHERM
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Nr. Functie

• Draaien om een muziekstuk te selecteren.
• Draaien om omhoog/omlaag door de lijst te bewegen.

Kies deze toets om de geluidsinstellingen in te stellen. (→Blz. 125)

Druk hierop om af te spelen/te onderbreken.

• Druk hierop om een muziekstuk te selecteren. 
• Ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron selecteren.

• Draaien om het volume te regelen.
• Druk op deze toets om het audiosysteem in of uit te schakelen.

Geeft de voortgang weer.

Hiermee kunt u het optiescherm voor iPod-audio weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de bladerfunctie weergeven en vervolgens de
gewenste optie selecteren.

Hiermee kunt u in willekeurige volgorde afspelen.

Hiermee kunt u het afspelen herhalen.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron weergeven.

• Geeft de albumhoes weer.
• Hiermee kunt u een overzicht van muziekstukken weergeven.

Wanneer er 2 iPods zijn aangesloten, kunt u hiermee schakelen tussen iPod1 en iPod2.

Hiermee kunt u afspelen/onderbreken.
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WAARSCHUWING

● Bedien de speler niet tijdens het rijden en sluit de iPod ook niet aan tijdens het rijden.

OPMERKING

● Laat een draagbare speler niet in de auto achter. Met name de hoge temperaturen in de
auto kunnen de draagbare speler beschadigen.

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

● Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting omdat de draagbare speler of de aan-
sluiting hierdoor beschadigd kan raken.

INFORMATIE
● Als de iPod is aangesloten met een originele iPod-kabel, wordt de batterij van de iPod

automatisch geladen.
● Afhankelijk van de iPod en de nummers in de iPod, kan de iPod-albumhoes worden

weergegeven. Het kan even duren voordat de albumhoes wordt weergegeven en de iPod
kan niet worden bediend zolang de albumhoes nog niet volledig wordt weergegeven. Er
kunnen alleen iPod-albumhoezen worden weergegeven die opgeslagen zijn in JPEG-for-
maat.

● Als een iPod is aangesloten en de audiobron is gewijzigd naar de iPod-modus, zal de
iPod verdergaan met afspelen vanaf het punt waar de speler is geëindigd.

● Afhankelijk van de iPod die op het systeem is aangesloten, zijn bepaalde functies moge-
lijk niet beschikbaar.
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1 Kies .

 Telkens wanneer u  selecteert, wij-
zigt de modus als volgt:
• muziekstuk herhalen → uit

1 Kies .

 Telkens wanneer u  selecteert, wij-
zigt de modus als volgt:
• willekeurige volgorde → uit

1 Geef het bedieningsscherm voor de
iPod weer. (→Blz. 36)

2 Kies .

3 Selecteer de toets die u wilt instellen.

iPod-AUDIO

HERHALEN

Het muziekstuk waarnaar u op dat mo-
ment luistert, wordt herhaald.

WILLEKEURIGE VOLGORDE

Muziekstukken worden automatisch in
willekeurige volgorde geselecteerd.

AUDIO-OPTIES iPod

Nr. Functie

Hiermee kunt u een overzicht van
muziekstukken weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm
voor de bladerfunctie weergeven en
vervolgens de gewenste optie se-
lecteren.

Hiermee kunt u het afspelen van de
muziekstukken hervatten vanaf het
begin van de afspeellijst wanneer
het afspelen van het laatste muziek-
stuk van de lijst is afgelopen.

Hiermee kunt u in willekeurige volg-
orde afspelen.

Hiermee kunt u het afspelen van het
muziekstuk herhalen.
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3. Bluetooth®-AUDIO

■BEDIENINGSPANEEL

Het Bluetooth®-audiosysteem maakt het mogelijk om muziek die wordt afgespeeld
op een draagbare speler draadloos weer te geven via de luidsprekers van de auto.

Dit audiosysteem ondersteunt Bluetooth®, een draadloos communicatiesysteem
waarmee muziek op een draagbare speler kan worden afgespeeld zonder dat een
kabelverbinding nodig is. Als een apparaat Bluetooth® niet ondersteunt, werkt het
Bluetooth®-audiosysteem niet.
Afhankelijk van het type draagbare speler dat is aangesloten, zijn sommige func-
ties mogelijk niet beschikbaar en/of ziet het scherm er mogelijk anders uit dan in
deze handleiding.

OVERZICHT

U kunt het bedieningsscherm voor Bluetooth®-audio op de volgende manieren
weergeven:
Verbinding maken met een Bluetooth®-audiospeler (→Blz. 45)
Kies Bluetooth op het keuzescherm voor de audiobron (→Blz. 21)
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■BEDIENINGSSCHERM
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Nr. Functie

• Draaien om een muziekstuk te selecteren.
• Draaien om omhoog/omlaag door de lijst te bewegen.

Kies deze toets om de geluidsinstellingen in te stellen. (→Blz. 125)

Druk hierop om af te spelen/te onderbreken.

• Druk hierop om een muziekstuk te selecteren.
• Ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron selecteren.

• Draaien om het volume te regelen.
• Druk op deze toets om het audiosysteem in of uit te schakelen.

Geeft de voortgang weer.

Hiermee kunt u het optiescherm voor Bluetooth®-audio weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de bladerfunctie weergeven en vervolgens de
gewenste optie selecteren.

Hiermee kunt u in willekeurige volgorde afspelen.

Hiermee kunt u het afspelen herhalen.

Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron weergeven.

Hiermee kunt u afspelen/onderbreken.
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WAARSCHUWING

● Bedien de speler niet en verbind hem niet met het Bluetooth®-audiosysteem terwijl u rijdt.
● Uw audiomodule is uitgerust met Bluetooth®-antennes. Mensen met geïmplanteerde

pacemakers, CRT-pacemakers of geïmplanteerde hartdefibrillatoren moeten voldoende
afstand bewaren tot de Bluetooth®-antennes. Radiogolven kunnen de werking van der-
gelijke apparatuur beïnvloeden.

● Alvorens Bluetooth®-apparaten te gebruiken, moeten gebruikers van medische appara-
tuur anders dan geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers en geïmplanteerde hart-
defibrillatoren contact opnemen met de fabrikant of leverancier van deze producten om te
informeren of radiosignalen invloed uitoefenen op deze apparatuur. Radiogolven kunnen
onverwachte effecten hebben op de werking van dergelijke medische apparatuur.

OPMERKING

● Laat een draagbare speler niet in de auto achter. Met name de hoge temperaturen in de
auto kunnen de draagbare speler beschadigen.

INFORMATIE
● Onder de volgende omstandigheden werkt dit systeem mogelijk niet:

• Het Bluetooth®-apparaat is uitgeschakeld.
• Het Bluetooth®-apparaat heeft geen verbinding.
• De batterij van het Bluetooth®-apparaat is onvoldoende geladen.

● Wanneer het Bluetooth®-audiosysteem in werking is, kan het even duren voordat de ver-
binding met de telefoon tot stand is gekomen.

● Raadpleeg de handleiding die bij de draagbare speler is geleverd voor meer informatie
over de bediening van de draagbare speler.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-apparaat wegvalt als gevolg van een slechte ont-
vangst van het Bluetooth®-netwerk wanneer het systeem is ingeschakeld, probeert het
systeem automatisch opnieuw verbinding te maken met de draagbare speler.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-apparaat is verbroken doordat dit is uitgeschakeld,
zal er niet automatisch opnieuw verbinding worden gemaakt. Sluit de draagbare speler
handmatig opnieuw aan.

● De informatie van het Bluetooth®-apparaat wordt geregistreerd als de draagbare speler
verbinding maakt met het Bluetooth®-audiosysteem. Verwijder de Bluetooth®-audio-
informatie uit het systeem wanneer u de auto verkoopt of wegdoet.
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Toyota Touch 2 (→Blz. 127)
Toyota Touch 2 with Go (→Blz. 132)

1 Kies .

 Telkens wanneer u  selecteert, wij-
zigt de modus als volgt:
• muziekstuk herhalen → uit

1 Kies .

 Telkens wanneer u  selecteert, wij-
zigt de modus als volgt:
• willekeurige volgorde → uit

AANSLUITEN VAN EEN 
Bluetooth®-AUDIOSPELER

Om het Bluetooth®-audiosysteem te
kunnen gebruiken, moet u een
Bluetooth®-apparaat in het systeem re-
gistreren.

LUISTEREN NAAR 
Bluetooth®-AUDIO

HERHALEN

Het muziekstuk waarnaar u op dat mo-
ment luistert, wordt herhaald.

WILLEKEURIGE VOLGORDE

Muziekstukken worden automatisch in
willekeurige volgorde geselecteerd.
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1 Geef het bedieningsscherm voor
Bluetooth® weer. (→Blz. 41)

2 Kies .

3 Selecteer de toets die u wilt instellen.

AUDIO-OPTIES Bluetooth®

Nr. Functie

Hiermee kunt u een overzicht van
muziekstukken weergeven.

Hiermee kunt u het selectiescherm
voor de bladerfunctie weergeven en
vervolgens de gewenste optie se-
lecteren.

Hiermee kunt u het afspelen van de
muziekstukken hervatten vanaf het
begin van de afspeellijst wanneer
het afspelen van het laatste muziek-
stuk van de lijst is afgelopen.

Hiermee kunt u in willekeurige volg-
orde afspelen.

Hiermee kunt u het afspelen van het
muziekstuk herhalen.

INFORMATIE
● Als een draagbaar apparaat AVRCP 1.4

en bladeren ondersteunt, zijn het titel-
overzicht en bladeren in muziek
beschikbaar. (Als het apparaat bladeren
niet ondersteunt, worden deze menu-
items grijs weergegeven.) 
Minder luxe uitgevoerde apparaten
ondersteunen deze functies niet. 
Bij deze apparaten worden het titelover-
zicht en bladeren in muziek grijs weer-
gegeven.
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4. AFSTANDSBEDIENING AUDIOSYSTEEM

1. STUURWIELTOETSEN

Bedieningstoetsen volume

Sommige functies van het audiosysteem kunnen worden bediend met behulp van
toetsen op het stuurwiel.

Type A Type B

Nr. Toets

Bedieningstoetsen volume

Toets   

Toets MODE

Modus Werking Functie

Alle Indrukken Volume hoger/lager
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Toets  

Toets MODE

Modus Werking Functie

AM/FM-radio
Indrukken

Volgende/vorige voorkeuzezender (scherm voor af-
stemmen op voorkeuzezenders)
Volgende/vorige zenderlijst (scherm voor zenderover-
zicht)
Omhoog/omlaag zoeken (scherm voor handmatig af-
stemmen)

Ingedrukt houden Onafgebroken omhoog/omlaag zoeken (scherm voor
handmatig afstemmen)

DAB

Indrukken

Volgende/vorige voorkeuzezender (scherm voor af-
stemmen op voorkeuzezenders)
Volgende/vorige zenderlijst (scherm voor zenderover-
zicht)
 Toyota Touch 2 with Go
Omhoog/omlaag zoeken service (scherm voor hand-
matig afstemmen)
 Toyota Touch 2
Omhoog/omlaag zoeken ensemble (scherm voor
handmatig afstemmen)

Ingedrukt houden
 Toyota Touch 2
Onafgebroken omhoog/omlaag zoeken ensemble
(scherm voor handmatig afstemmen)

USB, iPod, 
Bluetooth®-audio

Indrukken Volgend/vorig muziekstuk

Ingedrukt houden Snel vooruit-/terugspoelen

Modus Werking Functie

Alle
Indrukken Wijzigen van audiomodi

Ingedrukt houden Dempen/pauze

USB, iPod, 
Bluetooth®-audio

Indrukken Wijzigen van audiomodi

Ingedrukt houden Onderbreken
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5. TIPS VOOR BEDIENING VAN HET AUDIOSYSTEEM

1. BEDIENINGSINFORMATIE

OPMERKING

● Voorkomen van schade aan het audio-
systeem:
• Let erop dat er geen dranken over het

audiosysteem worden gemorst.

INFORMATIE
● Het gebruik van een mobiele telefoon in

of nabij de auto kan een storing veroor-
zaken via de luidsprekers van het audio-
systeem waar u naar luistert. Dit duidt
echter niet op een storing.

RADIO-ONTVANGST

Gewoonlijk worden problemen bij de
radio-ontvangst niet veroorzaakt door
een probleem met de radio, maar door
omstandigheden buiten de auto.
Een nabijgelegen gebouw of het ter-
rein kan de FM-ontvangst bijvoorbeeld
storen. Hoogspanningskabels en tele-
foonkabels kunnen storingen veroor-
zaken in de AM-signalen. Radiosigna-
len hebben uiteraard maar een beperkt
bereik: hoe verder u bij een station
vandaan bent, hoe zwakker het sig-
naal is. Verder veranderen de ont-
vangstcondities voortdurend omdat uw
auto in beweging is.
De volgende veelvoorkomende proble-
men met de ontvangst duiden mogelijk
niet op storingen in de radio.
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Zwakker wordende of verschuivende
zenders: Over het algemeen bedraagt het
bereik van een FM-zender ongeveer
40 km. Wanneer u eenmaal buiten dit be-
reik komt, hoort u mogelijk fluctuaties, die
toenemen naarmate de afstand tot de ra-
diozender toeneemt. Ze gaan vaak ge-
paard met storing.
Reflectievervorming: FM-signalen zijn
reflecterend, waardoor twee signalen te-
gelijkertijd de antenne kunnen bereiken.
Wanneer dit gebeurt, schakelen de signa-
len elkaar uit, waardoor een kortstondige
flutter of ontvangstverlies ontstaat.
Atmosferische storingen en flutters: Dit
komt voor wanneer signalen door gebou-
wen, bomen of andere hoge voorwerpen
worden belemmerd. Dit type storing kan
afnemen als de lage tonen minder sterk
worden weergegeven.
Wisselen van zender: Als het FM-signaal
waar u naar luistert onderbroken of zwak is
en er een andere sterke zender dichtbij is
op de frequentieband, stemt de radio mo-
gelijk af op die zender totdat het oorspron-
kelijke signaal weer kan worden opgepikt.

Faden: Uitzendingen in AM worden door
de bovenste atmosfeer gereflecteerd,
vooral 's nachts. Deze gereflecteerde sig-
nalen kunnen de ontvangst van de recht-
streeks van de radiozender ontvangen
signalen storen, waardoor de ontvangst af-
wisselend krachtig en zwak is.
Interferentie van zenders: Als een gere-
flecteerd signaal en een signaal dat direct
van een radiozender een dicht bij elkaar
gelegen frequentie hebben, kunnen ze el-
kaar storen, waardoor het moeilijk wordt
om de uitzending te horen.
Atmosferische storingen: AM wordt ge-
makkelijk beïnvloed door externe elektro-
magnetische velden, zoals hoogspan-
ningsleidingen, bliksem of elektromotoren.
Hierdoor treedt atmosferische storing op.

FM AM
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 “Made for iPod” (gemaakt voor iPod),
“Made for iPhone” (gemaakt voor iPhone)
en “Made for iPad” (gemaakt voor iPad)
houden in dat een elektronische acces-
soire speciaal is ontworpen voor respec-
tievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de
ontwikkelaar garandeert dat het product
aan de prestatienormen van Apple vol-
doet.

 Apple kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de werking van dit appa-
raat of de mate waarin dit apparaat vol-
doet aan de eisen voor veiligheid en
regelgeving. Let erop dat het gebruik van
dit accessoire in combinatie met een iPod,
iPhone of iPad de werking van de
afstandsbediening negatief kan beïnvloe-
den.

 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano en iPod touch zijn handelsmerken
van Apple Inc., geregistreerd in de VS en
andere landen. Lightning is een geregis-
treerd handelsmerk van Apple Inc.

De volgende iPod®-, iPod nano®-, iPod
classic®-, iPod touch®- en iPhone®-appa-
raten kunnen in combinatie met dit sys-
teem worden gebruikt.
Gemaakt voor

• iPod touch (6e generatie)*
• iPod touch (5e generatie)
• iPod touch (4e generatie)
• iPod touch (3e generatie)
• iPod touch (2e generatie)
• iPod touch (1e generatie)
• iPod classic
• iPod nano (7e generatie)
• iPod nano (6e generatie)
• iPod nano (5e generatie)
• iPod nano (4e generatie)
• iPod nano (3e generatie)
• iPod nano (2e generatie)
• iPod nano (1e generatie)
• iPhone 6S Plus*
• iPhone 6S*
• iPhone 6 Plus*
• iPhone 6*
• iPhone 5S*
• iPhone 5C*
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

*: Behalve Toyota Touch 2
Afhankelijk van de verschillen tussen mo-
dellen, software-versies, enz., zijn sommi-
ge modellen mogelijk niet compatibel met
dit systeem.

iPod COMPATIBELE MODELLEN
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■COMPATIBELE USB-APPARATEN

■COMPATIBELE
GECOMPRIMEERDE BESTANDEN

■CORRESPONDERENDE
SAMPLINGFREQUENTIES

■CORRESPONDERENDE BITRATES

(Compatibel met variabele bitrate (VBR))

BESTANDSINFORMATIE

USB-communicatie-
formaten

USB 2.0 HS (480
Mbps) en FS (12
Mbps)

Bestandsformaten FAT 16/32

Categorie Voor massaopslag

Onderwerp USB

Compatibel bestands-
formaat (audio) MP3/WMA/AAC

Mappen in het apparaat Maximaal 3.000

Bestanden in het appa-
raat Maximaal 9.999

Bestanden per map Maximaal 255

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 (9.1/9.2) 32/44,1/48

AAC-bestanden: 
MPEG4/AAC-LC

11,025/12/16/ 
22,05/24/32/ 
44,1/48

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 (9.1/9.2) CBR 48 - 320

AAC-bestanden: 
MPEG4/AAC-LC 16 - 320
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 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA
(Windows Media Audio) en AAC (Advan-
ced Audio Coding) zijn standaarden voor
audiocompressie.

 Dit systeem kan MP3/WMA/AAC-bestan-
den op USB-geheugens afspelen.

 Zorg ervoor dat u aan de bestandsnaam
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 respectie-
velijk MP3/WMA/AAC-bestanden. Gebruik
de juiste extensie 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 album
of van het muziekstuk of de naam van de
artiest weer.

WMA/AAC-bestanden kunnen een
WMA/AAC-tag bevatten die op dezelfde
manier wordt gebruikt als een ID3-tag.
WMA/AAC-tags bevatten informatie zoals
de titel van een muziekstuk en de naam
van de artiest.

 De optie voor verliesvrije weergave is
alleen beschikbaar wanneer u MP3/WMA-
bestanden afspeelt die zijn opgenomen op
32, 44,1 of 48 kHz.

 Dit systeem kan AAC-bestanden afspelen
die door iTunes zijn gecodeerd.

 De geluidskwaliteit van MP3/WMA-
bestanden neemt over het algemeen toe
bij hogere bitrates. Voor een redelijke
geluidskwaliteit adviseren wij u bestan-
den te gebruiken die zijn opgenomen met
een bitrate van ten minste 128 kbps.

 De formaten MP3i (MP3 interactive) en
MP3PRO zijn niet compatibel met de
audiospeler.

 De speler is compatibel met VBR (varia-
bele bitrate).

Wanneer u bestanden die zijn opgenomen
als VBR-bestanden (variabele bitrate)
afspeelt, wordt tijdens het vooruit- of
terugspoelen de afspeeltijd niet juist weer-
gegeven.

 U kunt alleen mappen controleren die
MP3/WMA/AAC-bestanden bevatten.

 U kunt MP3/WMA/AAC-bestanden afspe-
len in mappen tot maximaal 8 lagen.

 De volgorde verandert afhankelijk van de
gebruikte PC- en MP3/WMA/AAC-codeer-
software.

001.mp3
002.wma

Map 1
003.mp3
Map 2
004.mp3
005.wma

Map 3
006.m4a

Media-apparaat
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 Dit is een methode om informatie die
gerelateerd is aan een muziekstuk in een
MP3-bestand vast te leggen. Deze infor-
matie kan de titel van het muziekstuk, de
naam van de artiest, de titel van het
album, het muziekgenre, het productie-
jaar, commentaar, de albumhoes of
andere gegevens bevatten. Met behulp
van software met opties voor het bewer-
ken van ID3-tags kunt u de inhoud van de
tags onbeperkt wijzigen. Hoewel het aan-
tal karakters waaruit een tag bestaat
beperkt is, kan de informatie die is vastge-
legd worden bekeken als het nummer
wordt afgespeeld.

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
muziekstuk of de naam van de artiest.

 MP3 is een standaard voor audiocom-
pressie die door een werkgroep (MPEG)
van de ISO (International Standard Orga-
nization) is bepaald. MP3 comprimeert
audiogegevens tot ongeveer 1/10 van het
formaat van conventionele discs.

WMA (Windows Media Audio) is een for-
maat voor audiocompressie ontwikkeld
door Microsoft®. Dit formaat comprimeert
bestanden tot een formaat dat kleiner is
dan MP3-bestanden. De formaten voor
het decoderen van WMA-bestanden zijn
versie 7, 8 en 9.

 Dit product wordt beschermd door
bepaalde intellectuele eigendomsrechten
van Microsoft Corporation en derden. Het
gebruik of de distributie van dergelijke
technologie in andere producten is verbo-
den zonder een licentie van Microsoft of
een gemachtigde dochteronderneming
van Microsoft en derden.

 AAC is een afkorting van Advanced Audio
Coding en verwijst naar een gestandaardi-
seerde audiocompressietechniek die
wordt toegepast bij PEG2 en MPEG4.

BEGRIPPEN

ID3-TAG

WMA-TAG

MP3

WMA

AAC
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1. BELLEN MET EEN 
Bluetooth®-TELEFOON.............. 67

VIA INTOETSEN NUMMER ..................  67
VIA LIJST MET CONTACTEN...............  68
VIA TELEFOONBOEK...........................  68
VIA BELLIJSTEN ...................................  69
BELLEN VIA EEN SMS .........................  70

2. GESPREK AANNEMEN 
MET EEN Bluetooth®-
TELEFOON.................................. 71

3. PRATEN VIA EEN 
Bluetooth®-TELEFOON.............. 72

TONEN VERSTUREN ...........................  73
TWEEDE NUMMER BELLEN................  74

1. SMS-FUNCTIE...............................  76
ONTVANGEN VAN EEN SMS..............  76
ONTVANGEN SMS-BERICHTEN 

BEKIJKEN ..........................................  76
VERZONDEN SMS-BERICHTEN 

BEKIJKEN ..........................................  77
EEN NIEUW SMS-BERICHT 

VERSTUREN......................................  78

1. PROBLEMEN OPLOSSEN ...........  80

2 BEDIENING TELEFOON 3 SMS-FUNCTIE

4 WAT MOET U DOEN ALS...

Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEEM (Toyota Touch 2)

Sommige functies kunnen niet worden bediend tijdens het rijden.
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1. BASISINFORMATIE

1. KORTE UITLEG

Druk op de toets  om het menuscherm “Telefoon” weer te geven. Elke keer
dat op de toets  wordt gedrukt, wijzigt het scherm tussen de menuschermen
“Toyota Online” en “Telefoon”.

Nr. Functie Bladzijde

Kies deze toets om het scherm “Kies nummer” weer te geven.
U kunt bellen door het nummer te kiezen. 67

Hiermee kunt u het scherm “Contacten” weergeven.
Er kan een vermelding uit de lijst van contacten op de schermen “Be-
waard” en “Telefoonboek” worden geselecteerd en gebeld.

68

Selecteer deze toets om het scherm “Bellijsten” weer te geven.
Er kan een vermelding uit de lijsten met gemiste en ontvangen oproepen
en gebelde nummers worden geselecteerd en gebeld.

69

Selecteer deze toets om het scherm “Berichten” weer te geven.
Er kunnen een lijst van ontvangen en verstuurde sms'jes en een menu om
nieuwe sms'jes te maken worden weergegeven.

76
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■TELEFOONSCHERMEN WIJZIGEN

 Kies het desbetreffende icoon om over te
schakelen naar het scherm “Kies nummer”,
“Contacten”, “Bellijsten” of “Berichten”.
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2. BASISHANDELINGEN

Door uw mobiele telefoon aan te slui-
ten op het Bluetooth® handsfree-sys-
teem kunt u bellen zonder uw handen
van het stuurwiel te nemen.

Dit systeem ondersteunt Bluetooth®.
Bluetooth® is een draadloos datasys-
teem waarmee u kunt bellen zonder
dat uw mobiele telefoon met een kabel
is aangesloten of in de houder is ge-
plaatst.
De bediening van het systeem wordt in
dit hoofdstuk uitgelegd.

WAARSCHUWING

● Gebruik de mobiele telefoon en sluit de
Bluetooth®-telefoon alleen aan wan-
neer dit veilig en wettelijk toegestaan is.

● Uw audiomodule 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 medi-
sche apparatuur anders dan geïmplan-
teerde pacemakers, CRT-pacemakers
en geïmplanteerde hartdefibrillatoren
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
hebben op de werking van dergelijke
medische apparatuur.

OPMERKING

● Laat uw mobiele telefoon niet achter in
de auto. De temperatuur in de auto kan
hoog oplopen waardoor de telefoon
beschadigd kan raken.

INFORMATIE
● Als uw mobiele telefoon geen

Bluetooth® ondersteunt, werkt het sys-
teem niet.

● Onder de volgende omstandigheden
werkt het systeem mogelijk niet:
• De mobiele telefoon wordt uitgescha-

keld.
• De actuele locatie valt buiten het ont-

vangstbereik.
• De mobiele telefoon is niet aange-

sloten.
• De batterij van de mobiele telefoon is

bijna leeg.
● Wanneer u gelijktijdig gebruikmaakt van

Bluetooth®-audio en het handsfree-sys-
teem, kunnen de volgende problemen
optreden.
• De Bluetooth®-verbinding kan worden

onderbroken.
• Bij het afspelen van audio via

Bluetooth® kan ruis hoorbaar zijn.
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1 Druk op de toets .

2 Kies Ja.

 Dit scherm kan worden weergegeven door
op de toets  op het stuurwiel te druk-
ken.

3 Volg de stappen “Bluetooth®-APPA-
RAAT KOPPELEN”. (→Blz. 127)

VERBINDING MAKEN MET 
EEN Bluetooth®-TELEFOON

Om het handsfree-systeem te kunnen
gebruiken, moet de telefoon worden
gekoppeld en het telefoonprofiel (HFP)
op het systeem worden aangesloten.
Zodra het profiel is aangesloten, kan er
handsfree worden gebeld.
Als u nog geen Bluetooth®-telefoon
met telefoonprofiel (HFP) hebt verbon-
den, moet u dit eerst doen. Volg daarbij
de volgende procedure. Sluit een
Bluetooth®-telefoon met telefoonpro-
fiel (HFP) aan nadat u de auto volledig
tot stilstand hebt gebracht.
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Auto's met monochroom multi-informa-
tiedisplay

Auto's met kleuren-multi-informatiedis-
play

Bedieningstoetsen volume 
 Druk op de zijde + voor een hogere

geluidssterkte.
 Druk op de zijde - voor een lagere geluids-

sterkte.

Toets gesprek beëindigen

Toets gesprek aannemen

Invoertoets
 Indrukken om een inkomend gesprek aan

te nemen overeenkomstig het multi-infor-
matiedisplay.

GEBRUIK VAN DE 
TELEFOONTOETS/
MICROFOON

STUURWIELTOETSEN

Door op de telefoontoetsen te drukken,
kunt u een oproep ontvangen of beëin-
digen zonder uw handen van het stuur-
wiel te nemen.

MICROFOON

De microfoon wordt gebruikt om via de
telefoon te praten.

INFORMATIE
● De stem van de gesprekspartner is te

horen via de luidsprekers voor. Het
geluid van het audiosysteem wordt uit-
geschakeld tijdens telefoongesprekken.

● Wacht met praten tot de gesprekspart-
ner is uitgepraat. Wanneer door elkaar
heen gepraat wordt, kan het zijn dat het
stemgeluid van de een niet ontvangen
wordt door de ander. (Er is geen sprake
van een storing.)

● Stel het volume van de stem van uw
gesprekspartner laag in. Anders klinkt er
een echo en is de ontvangen stem hoor-
baar buiten de auto. Spreek duidelijk in
de microfoon tijdens het telefoongesprek.

● Onder de volgende omstandigheden is
het mogelijk dat degene met wie u belt
uw stem niet hoort.
• Er wordt op een onverharde weg gere-

den. (Door verkeerslawaai.)
• Er wordt met hoge snelheid gereden.
• Er is een portierruit geopend.
• De ventilatieroosters zijn op de micro-

foon gericht.
• De aanjager maakt veel geluid.
• Er is een probleem met het netwerk

van de mobiele telefoon.
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 Van elke geregistreerde telefoon worden
de volgende gegevens opgeslagen. Wan-
neer een andere telefoon is aangesloten,
kunnen de volgende geregistreerde gege-
vens van de eerder aangesloten telefoon
niet worden gelezen:
• Telefoonboekgegevens
• Gegevens oproepgeschiedenis  U kunt de volgende gegevens in uw sys-

teem initialiseren.
• Telefoonboekgegevens
• Gegevens oproepgeschiedenis
• Volume-instelling
• Bluetooth®-instelling
• Alle telefooninstellingen
• Sms-sjabloon

OVER HET TELEFOONBOEK 
IN DIT SYSTEEM

INFORMATIE
● Als u de telefoon wist, worden ook

bovenstaande gegevens gewist.

WANNEER U DE AUTO 
WEGDOET

Wanneer u het handsfree-systeem ge-
bruikt, wordt een groot aantal persoon-
lijke gegevens geregistreerd. Initiali-
seer uw gegevens wanneer u de auto
wegdoet. (→Blz. 120)

INFORMATIE
● Zodra de gegevens zijn geïnitialiseerd,

worden alle persoonlijke gegevens
gewist. Let goed op wanneer u de gege-
vens initialiseert.
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3. VERMELDING REGISTREREN

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Contacten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Bewaard.

3 Kies Nieuwe vermelding maken.

4 Selecteer één van de 4 telefoontypen

( , ,  of ) en
voer een nummer in. 

 U kunt voor elk telefoontype een nummer
invoeren.

5 Kies .

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

7 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd in het overzicht “Bewaard”.

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Kies nummer. (→Blz. 58)

2 Voer de nummers in.

3 Kies .

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

NIEUWE VERMELDING 
REGISTREREN

Er kunnen tot 200 contacten in dit sys-
teem worden geregistreerd.

AANMAKEN VANUIT HET 
SCHERM “CONTACTEN”

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te wijzi-
gen. (→Blz. 65)

REGISTREREN VIA HET 
SCHERM “KIES NUMMER”

INFORMATIE
● Het telefoontype is geregistreerd als

.
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1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Contacten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Telefoonboek.

3 Selecteer  voor de gewenste op-
tie.

4 Kies Toevoegen aan opgeslagen
contacten.

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

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Bellijsten. (→Blz. 58)

2 Kies  naast de gewenste optie.

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

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Contacten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Bewaard of het
tabblad Telefoonboek.

3 Selecteer  naast de gewenste
vermelding.

REGISTREREN VIA HET 
SCHERM “TELEFOONBOEK”

INFORMATIE
● Het telefoontype dat in het telefoonboek

is geregistreerd, wordt ook geregis-
treerd.

REGISTREREN VIA HET 
SCHERM “BELLIJSTEN”

INFORMATIE
● Het telefoontype is geregistreerd als

.

INFORMATIE OVER DE 
VERMELDING WIJZIGEN

Er kan gedetailleerde informatie over
vermeldingen in de lijst worden weer-
gegeven of gewijzigd.
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4 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

Vermeldingen in het overzicht “Be-
waard”

Vermeldingen in het telefoonboekover-
zicht

Nr. Functie

Selecteer deze toets om de informa-
tie over de vermelding weer te ge-
ven.
Selecteer de vermelding die u wilt
bellen.

Selecteer deze toets om de naam
van de vermelding te wijzigen.

Selecteer deze toets om telefoon-
nummers te bewerken.
Selecteer één van de 4 telefoonty-
pen, voer een nummer in en selec-

teer vervolgens .

Selecteer deze toets om de vermel-
ding te verwijderen.

Selecteer deze toets om alle ver-
meldingen te verwijderen.

Selecteer deze toets om de vermel-
ding vast te leggen in het overzicht
“Bewaard” op het scherm “Contac-
ten”. (→ Blz. 65)

INFORMATIE
● Als een via een mobiele telefoon over-

gebrachte vermelding wordt bewerkt, zal
de wijziging van invloed zijn op de ver-
melding in het overzicht “Bewaard” op
het scherm “Contacten”. (→Blz. 64)

Nr. Functie
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2. BEDIENING TELEFOON

1. BELLEN MET EEN Bluetooth®-TELEFOON

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Kies nummer. (→Blz. 58)

2 Voer een telefoonnummer in.

3 Kies .

4 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

Nadat een Bluetooth®-telefoon is aan-
gesloten, kunt u handsfree bellen. Er
zijn verschillende manieren om te bel-
len, zoals hieronder omschreven.

Een bellijst maken Blad-
zijde

Via intoetsen nummer 67

Via lijst met contacten 68

Via telefoonboek 68

Via bellijsten 69

Via een sms 70

VIA INTOETSEN NUMMER

INFORMATIE
● Afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-

foon dat wordt aangesloten, kan het
nodig zijn om extra stappen uit te voeren
op de telefoon.

● Wanneer Kies nummer wordt geselec-
teerd, wordt het laatst gekozen nummer

grijs weergegeven. Selecteer  om
het nummer opnieuw te bellen.

● Wanneer het icoon voor gemiste oproe-
pen of het icoon voor een nieuwe sms
onderin wordt weergegeven, kunt u het
overzicht weergeven door het icoon te
selecteren.
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1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Contacten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Bewaard. 

3 Selecteer de gewenste vermelding.

 Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn,
selecteer dan het gewenste nummer in de
lijst.

4 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Contacten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Telefoonboek. 

3 Selecteer de gewenste vermelding.

 Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn,
selecteer dan het gewenste nummer in de
lijst.

Contact zoeken: Hiermee kunt u op de
naam van het contact zoeken.

4 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

VIA LIJST MET CONTACTEN

U kunt iemand bellen met behulp van
een geregistreerd contact dat u selec-
teert in een lijst met contacten. 
(→Blz. 64)

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 65)

VIA TELEFOONBOEK

U kunt bellen met behulp van de tele-
foonboekgegevens van de aange-
sloten mobiele telefoon. Het telefoon-
boek wijzigt afhankelijk van welke tele-
foon is aangesloten.

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 65)
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31 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Bellijsten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het gewenste tabblad.

INFORMATIE
● Wanneer een telefoon voor de eerste

keer wordt verbonden, moet het tele-
foonboek worden gedownload. Indien
het telefoonboek niet kan worden
gedownload, wordt er een pop-upven-
ster weergegeven.

● Indien er voor het contact geen telefoon-
nummer is opgeslagen, wordt die ver-
melding gedimd weergegeven.

● Het telefoonboekoverzicht kan worden
bijgewerkt. (→Blz. 151)

VIA BELLIJSTEN

U kunt maximaal 15 items uit de
oproepgeschiedenis (gemist, ontvan-
gen, gebeld) selecteren op het scherm
“Bellijsten”.

Nr. Functie

Hiermee kunt u alle nummers weer-
geven.

Hiermee kunt u gemiste oproepen
weergeven.

Hiermee kunt u ontvangen oproe-
pen weergeven.

Hiermee kunt u gekozen nummers
weergeven.

De iconen van het oproeptype wor-
den weergegeven.

: Gemist

: Ontvangen

: Gebeld
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3 Selecteer de gewenste vermelding.

4 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

1 Kies Afz. bellen.

2 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

Wanneer  wordt gekozen, wordt
de vermelding in het overzicht
“Bewaard” op het scherm “Contacten”
geregistreerd. (→Blz. 65)

BELLEN VIA EEN SMS

U kunt bellen naar het telefoonnummer
van iemand die een sms heeft ge-
stuurd. (→Blz. 76)
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2. GESPREK AANNEMEN MET EEN Bluetooth®-TELEFOON

1 Kies Accepte... of druk op de toets
 op het stuurwiel.

Een binnenkomende oproep weigeren:
Kies Weiger... of druk op de toets  op
het stuurwiel.
Het volume van de ontvangen oproep
instellen: Draai aan de AAN/UIT/volume-
knop.

Oproepen die binnenkomen op een
Bluetooth®-telefoon, worden op het
scherm weergegeven.

INFORMATIE
● Afhankelijk van de mobiele telefoon die

u hebt, wordt bij een internationale
oproep de naam of het nummer van de
gesprekspartner mogelijk niet juist weer-
gegeven.

● Er kan een beltoon worden geselec-
teerd. (→Blz. 151)

● Afhankelijk van de beschikbare informa-
tie van de aangesloten telefoon wijkt de
lay-out van het scherm met binnenko-
mende gesprekken af.
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3. PRATEN VIA EEN Bluetooth®-TELEFOON

Eén gesprek

Wisselgesprek

Als u via een Bluetooth®-telefoon aan
het praten bent, wordt een belscherm
weergegeven. De hieronder aange-
geven handelingen kunnen op dit
scherm worden uitgevoerd.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de telefoon op-
hangen.

U kunt ook de toets  op het
stuurwiel indrukken om de tele-
foon op te hangen.

Selecteer deze toets om een
tweede nummer te bellen.
(→Blz. 74)

Selecteer deze toets om een
toon te versturen. (→Blz. 73)

Selecteer deze toets om een ge-
sprek in de wacht te zetten. Kies
Verder om deze functie te annu-
leren.

Selecteer deze toets om de op-
roep door te verbinden. Selec-
teer Doorverbinden om over te
schakelen van handsfree bellen
naar bellen met de mobiele tele-
foon. Selecteer Handsfree om
van bellen met de mobiele tele-
foon over te schakelen naar
handsfree bellen.

Hiermee kunt u uw stemgeluid
onderbreken richting de ge-
sprekspartner. Wanneer het ge-
luid is onderbroken, licht deze
icoon op. Selecteer deze icoon
nogmaals om het onderbreken
van het geluid te annuleren.

Selecteer deze toets om van ge-
sprekspartner te wisselen.

Selecteer deze toets om over te
schakelen naar een conference
call.
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1 Kies Toetsenbord.

2 Voer de nummers in.

 Selecteer  om terug te keren naar
het vorige scherm.

INFORMATIE
● Als u overschakelt van bellen met uw

mobiele telefoon naar handsfree bellen,
verschijnt het handsfree-scherm en kunt
u dit gebruiken voor het gesprek.

● Afhankelijke van de aangesloten mo-
biele telefoon wordt de Bluetooth®-ver-
binding mogelijk verbroken wanneer een
oproep wordt doorverbonden naar de
mobiele telefoon.

● Afhankelijk van de mobiele telefoon die
u hebt, wijkt de wijze van doorschakelen
mogelijk af.

● Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon
geleverde handleiding voor meer infor-
matie over de werking van de telefoon.

● Het ontvangstvolume kan worden inge-
steld met de AAN/UIT/volumeknop of de
volumetoets op het stuurwiel.

TONEN VERSTUREN
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1 Selecteer Kiezen.

2 Selecteer de gewenste belmethode.

Als Kies nummer is geselecteerd

3 Voer het nummer in en selecteer ver-

volgens .

Als Kies uit contacten is geselecteerd

3 Selecteer de gewenste lijst en selec-
teer vervolgens de gewenste vermel-
ding.

Als Kies uit bellijsten is geselecteerd

3 Selecteer de gewenste lijst en selec-
teer vervolgens de gewenste vermel-
ding.

4 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven wanneer een
nieuw gesprek tot stand is gebracht.

 Het eerste gesprek wordt in de wacht
gezet en de informatie van de gespreks-
partner wordt gedimd weergegeven.

 De informatie van de tweede oproep wordt
onder de informatie van de eerste oproep
weergegeven.

TWEEDE NUMMER BELLEN
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■VAN GESPREKSPARTNER 
WISSELEN

1 Selecteer Wissel gesprek.
 Telkens wanneer Wissel gesprek wordt

gekozen, wordt er overgeschakeld naar
de gesprekspartner die in de wacht staat.

 Er kan ook naar de gesprekspartner
worden overgeschakeld door op de
toets  op het stuurwiel te drukken.

■OVERSCHAKELEN NAAR EEN 
CONFERENCE CALL

1 Selecteer Koppel gespr.

INFORMATIE
● De bediening van het onderbroken

gesprek kan verschillen afhankelijk van
uw provider en uw mobiele telefoon.
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3. SMS-FUNCTIE

1. SMS-FUNCTIE

1 Selecteer Tonen om een ontvangen
sms te bekijken.

2 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Berichten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Inbox 

3 Selecteer het gewenste sms-bericht.

 De status van een bericht wordt weerge-
geven door middel van de volgende ico-
nen.

: Gelezen bericht

: Ongelezen bericht

4 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

Ontvangen sms-berichten kunnen via
de aangesloten Bluetooth®-telefoon
worden doorgestuurd, zodat u via dit
systeem deze kunt bekijken en beant-
woorden.

Afhankelijk van het type Bluetooth®-te-
lefoon dat is aangesloten, worden ont-
vangen sms'en mogelijk niet overge-
bracht naar het postvak met berichten.
Als de telefoon de sms-functie niet on-
dersteunt, kan deze functie niet wor-
den gebruikt.

ONTVANGEN VAN EEN SMS

Wanneer u een nieuwe sms ontvangt,
wordt er op het scherm een pop-up-
venster weergegeven.

INFORMATIE
● Deze functie kan in en uit worden

geschakeld. (→Blz. 151)

ONTVANGEN SMS-
BERICHTEN BEKIJKEN

Nr. Functie

Selecteer deze toets om de afzen-
der te bellen.

Selecteer deze toets om de sms via
een vrije tekst te beantwoorden.

Selecteer deze toets om de sms via
een sjabloon te beantwoorden.
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1 Selecteer Vrije antw. tekst of Ant-
woordsjabl.

Wanneer u Antwoordsjabl. selecteert,
selecteer dan het gewenste sjabloon.

2 Voer het bericht in en selecteer OK.
 De sms wordt verzonden.

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Berichten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Verzonden. 

3 Selecteer het gewenste sms-bericht.

4 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

BEANTWOORDEN VAN EEN 
SMS

INFORMATIE
● De functie “Vrije antw. tekst” is tijdens

het rijden niet beschikbaar.

VERZONDEN SMS-
BERICHTEN BEKIJKEN
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1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Berichten. (→Blz. 58)

2 Selecteer het tabblad Maak nieuwe. 

3 Selecteer Bericht opstellen of Sja-
bloon gebruiken.

Als Bericht opstellen is geselecteerd

4 Voer het bericht in en selecteer OK.

Als Sjabloon gebruiken is geselec-
teerd

4 Selecteer de gewenste sjabloon.

: Selecteer deze toets om de sja-
bloon te verwijderen.

5 Bewerk de sms en selecteer vervol-
gens OK.

6 Selecteer het nummer/contact waar-
naar de sms moet worden verzonden.

Als Nieuw nummer is geselecteerd

7 Voer het nummer in en selecteer ver-
volgens OK.

 De sms wordt verzonden.
Als Selecteer contact of Selecteer uit

bellijsten is geselecteerd

7 Selecteer het gewenste overzicht.

8 Selecteer het gewenste contact.
 Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn,

selecteer dan het gewenste nummer in de
lijst.

 De sms wordt verzonden.

EEN NIEUW SMS-BERICHT 
VERSTUREN

INFORMATIE
● De functies “Bericht opstellen” en “Sja-

bloonbericht maken” zijn tijdens het rij-
den niet beschikbaar.
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31 Selecteer Sjabloonbericht maken.

2 Voer het bericht in en selecteer OK.
 Het bericht wordt geregistreerd in de sja-

bloonlijst.

INFORMATIE
● Er zijn al 10 berichten op het scherm

voor berichtsjablonen geregistreerd.
● De cursorpositie kan worden gewijzigd

door de gewenste positie op het invoer-
scherm te selecteren.

● De sms'jes kunnen uit maximaal 160 ka-
rakters bestaan. Wanneer het beschik-
bare aantal karakters voor een bericht
wordt overschreden, wordt automatisch
een nieuw sms-bericht aangemaakt. Dit
wordt aangegeven met een scheidings-
lijn en een icoon in het invoerveld, wat
verschijnt zodra er nog slechts 10 karak-
ters resteren voor de sms.

● Het resterende aantal karakters voor de
sms wordt weergegeven.

● Een serie kan uit maximaal 3 sms-
berichten bestaan.

● De functie voor het invoeren van tekst is
tijdens het rijden niet beschikbaar.

NIEUWE SJABLONEN 
REGISTREREN

Er kunnen nieuwe sjablonen worden
aangemaakt. Er kunnen maximaal 15
sjablonen worden geregistreerd.
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4. WAT MOET U DOEN ALS...

1. PROBLEMEN OPLOSSEN

Bij het gebruik van het handsfree-systeem in combinatie met een Bluetooth®-
apparaat

Als zich een probleem voordoet met het handsfree-systeem of een Bluetooth®-
apparaat, controleer dan eerst de onderstaande tabel.

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Het handsfree-sys-
teem of Bluetooth®-
apparaat werkt niet.

Mogelijk is het aan-
gesloten apparaat 
geen mobiele tele-
foon met Bluetooth®-
ondersteuning.

Neem voor een over-
zicht van specifieke 
apparaten die ge-
schikt zijn voor dit 
systeem contact op 
met uw Toyota-dea-
ler.

∗ ⎯

De Bluetooth®-versie 
van de aangesloten 
mobiele telefoon is 
mogelijk ouder dan 
de aangegeven ver-
sie.

Gebruik een mobiele 
telefoon met 
Bluetooth®-versie 
1.1 of hoger (aanbe-
volen: versie 3.0 
+EDR of hoger).

∗ 129
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Bij het koppelen/aansluiten van een mobiele telefoon

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Een mobiele telefoon 
kan niet worden ge-
koppeld.

Er is een onjuiste toe-
gangscode ingevoerd 
op de mobiele tele-
foon.

Voer de juiste toe-
gangscode in op de 
mobiele telefoon.

∗ ⎯

De koppelprocedure 
is niet voltooid op de 
mobiele telefoon.

Voltooi de koppelpro-
cedure op de mobiele 
telefoon (bevestig de 
koppeling op de tele-
foon).

∗ ⎯

Er is verouderde kop-
pelinformatie aanwe-
zig op hetzij dit 
systeem hetzij de mo-
biele telefoon.

Wis de bestaande kop-
pelinformatie van zowel 
dit systeem als de mo-
biele telefoon en kop-
pel de mobiele telefoon 
die u op het systeem 
wilt aansluiten.

∗ 131

Er kan geen 
Bluetooth®-verbin-
ding worden gemaakt.

Er is al een ander 
Bluetooth®-apparaat 
aangesloten.

Maak handmatig ver-
binding met de mobie-
le telefoon die u in 
combinatie met dit 
systeem wilt gebrui-
ken.

⎯ 131

De Bluetooth®-functie 
is niet ingeschakeld 
op de mobiele tele-
foon.

Schakel de 
Bluetooth®-functie op 
de mobiele telefoon 
in.

∗ ⎯

Het automatisch ver-
binding maken met 
Bluetooth® is voor dit 
systeem uitgescha-
keld.

Schakel het automa-
tisch verbinding ma-
ken met Bluetooth® 
voor dit systeem in 
wanneer het systeem 
is ingeschakeld.

⎯ 127

Er is verouderde re-
gistratie-informatie 
aanwezig op hetzij dit 
systeem hetzij de mo-
biele telefoon.

Wis de bestaande re-
gistratie-informatie 
van zowel dit systeem 
als de mobiele tele-
foon en registreer de 
mobiele telefoon die u 
op het systeem wilt 
aansluiten.

∗ 131
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Bij het bellen/gebeld worden

Bij gebruik van het telefoonboek

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

U kunt niet bellen/ge-
beld worden.

Uw auto bevindt zich 
in een gebied waar 
geen bereik is.

Ga naar een gebied 
waar het ontvangst-
signaal op het dis-
play verschijnt.

⎯ ⎯

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

De telefoonboekge-
gevens kunnen niet 
handmatig/automa-
tisch worden overge-
bracht.

De profielversie van 
de aangesloten mo-
biele telefoon is mo-
gelijk niet compatibel 
voor het overbren-
gen van telefoon-
boekgegevens.

Neem voor een over-
zicht van specifieke 
apparaten die ge-
schikt zijn voor dit 
systeem contact op 
met uw Toyota-dea-
ler.

∗ ⎯

Het overbrengen op 
de mobiele telefoon 
is niet voltooid.

Voltooi het overbren-
gen op de mobiele 
telefoon (bevestig 
het overbrengen op 
de telefoon).

∗ ⎯
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Bij gebruik van de Bluetooth®-berichtfunctie

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Berichten kunnen 
niet worden beke-
ken.

Het overbrengen van 
berichten is niet inge-
schakeld op de mo-
biele telefoon.

Schakel het over-
brengen van berich-
ten op de mobiele 
telefoon in (bevestig 
het overbrengen van 
berichten op de tele-
foon).

∗ ⎯

Er worden geen mel-
dingen voor nieuwe 
berichten weergege-
ven.

Meldingen van de 
ontvangst van een 
sms/e-mail is voor dit 
systeem uitgescha-
keld.

Schakel de meldin-
gen van de ont-
vangst van een sms/
e-mail voor dit sys-
teem in.

∗ 151
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In overige situaties

∗: Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Hoewel alle mogelij-
ke maatregelen zijn 
genomen, wijzigt de 
status van het symp-
toom niet.

De mobiele telefoon 
bevindt zich niet 
dicht genoeg bij dit 
systeem.

Plaats de mobiele te-
lefoon dichter in de 
buurt van dit sys-
teem.

⎯ ⎯

De mobiele telefoon 
is de meest waar-
schijnlijke veroorza-
ker van dit 
symptoom.

Schakel de mobiele 
telefoon uit, verwijder 
de accu, plaats deze 
terug en schakel de 
mobiele telefoon 
weer in. 

∗ ⎯

Schakel de 
Bluetooth®-verbin-
ding met de mobiele 
telefoon in.

∗ ⎯

Annuleer de beveili-
gingssoftware van de 
mobiele telefoon en 
sluit alle toepassin-
gen.

∗ ⎯

Controleer, voordat u 
een op de mobiele 
telefoon geïnstalleer-
de toepassing ge-
bruikt, zorgvuldig wat 
de bron ervan is en 
hoe de werking er-
van de werking van 
dit systeem kan beïn-
vloeden.

∗ ⎯
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4
1. BELLEN MET EEN 

Bluetooth®-TELEFOON.............. 97
VIA INTOETSEN NUMMER ..................  97
VIA FAVORIETEN .................................  98
VIA TELEFOONBOEK...........................  98
VIA BELLIJSTEN ...................................  99
BELLEN VIA EEN SMS .......................  100
VIA POI ................................................  100
VIA DE SCHERMTOETS SOS ............  101

2. GESPREK AANNEMEN MET 
EEN Bluetooth®-TELEFOON ... 102

3. PRATEN VIA EEN Bluetooth®-
TELEFOON................................ 103

TONEN VERSTUREN .........................  104
TWEEDE NUMMER BELLEN..............  105

1. SMS-FUNCTIE.............................. 107
ONTVANGEN VAN EEN SMS............. 107
ONTVANGEN SMS-BERICHTEN 

BEKIJKEN ......................................... 107
VERZONDEN SMS-BERICHTEN 

BEKIJKEN ......................................... 108
EEN NIEUW SMS-BERICHT 

VERSTUREN..................................... 109

1. PROBLEMEN OPLOSSEN .......... 111

2 BEDIENING TELEFOON 3 SMS-FUNCTIE

4 WAT MOET U DOEN ALS...

Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEEM (Toyota Touch 2 with Go)

Sommige functies kunnen niet worden bediend tijdens het rijden.
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1. BASISINFORMATIE

1. KORTE UITLEG

Druk op de toets  om het menuscherm “Telefoon” weer te geven. Elke keer
dat op de toets  wordt gedrukt, wijzigt het scherm tussen de menuschermen
“Toyota Online” en “Telefoon”.
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Nr. Functie Bladzijde

• Hiermee kunt u het nummer terugbellen.

• Selecteer  om de volledige bellijst weer te geven.
Er kan een vermelding uit de lijsten met gemiste en ontvangen oproepen
en gebelde nummers worden geselecteerd en gebeld.

99

Hiermee kunt u het menuscherm “Telefoon” weergeven.
Er kan een vermelding uit het telefoonboekoverzicht worden geselecteerd
en gebeld.

98

Geeft de kwaliteit van de Bluetooth®- en internetverbinding weer.
Wanneer u deze icoon selecteert, wordt het scherm met de lijst met ge-
koppelde toestellen weergegeven.

137

Hiermee kunt u het scherm met favorieten weergeven.
Er kan een vermelding uit het overzicht met favorieten worden geselec-
teerd en gebeld.

98

Selecteer deze toets om het scherm “Berichten” weer te geven.
Er kunnen een lijst van ontvangen en verstuurde sms'jes en een menu om
nieuwe sms'jes te maken worden weergegeven.

107

Kies deze toets om het scherm “Kies nummer” weer te geven.
U kunt bellen door het nummer te kiezen. 97
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2. BASISHANDELINGEN

Door uw mobiele telefoon aan te slui-
ten op het Bluetooth® handsfree-sys-
teem kunt u bellen zonder uw handen
van het stuurwiel te nemen.

Dit systeem ondersteunt Bluetooth®.
Bluetooth® is een draadloos datasys-
teem waarmee u kunt bellen zonder
dat uw mobiele telefoon met een kabel
is aangesloten of in de houder is ge-
plaatst.
De bediening van het systeem wordt in
dit hoofdstuk uitgelegd.

WAARSCHUWING

● Gebruik de mobiele telefoon en sluit de
Bluetooth®-telefoon alleen aan wan-
neer dit veilig en wettelijk toegestaan is.

● Uw audiomodule 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 medi-
sche apparatuur anders dan geïmplan-
teerde pacemakers, CRT-pacemakers
en geïmplanteerde hartdefibrillatoren
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
hebben op de werking van dergelijke
medische apparatuur.

OPMERKING

● Laat uw mobiele telefoon niet achter in
de auto. De temperatuur in de auto kan
hoog oplopen waardoor de telefoon
beschadigd kan raken.

INFORMATIE
● Als uw mobiele telefoon geen

Bluetooth® ondersteunt, werkt het sys-
teem niet.

● Onder de volgende omstandigheden
werkt het systeem mogelijk niet:
• De mobiele telefoon wordt uitgescha-

keld.
• De actuele locatie valt buiten het ont-

vangstbereik.
• De mobiele telefoon is niet aange-

sloten.
• De batterij van de mobiele telefoon is

bijna leeg.
● Wanneer u gelijktijdig gebruikmaakt van

Bluetooth®-audio en het handsfree-sys-
teem, kunnen de volgende problemen
optreden.
• De Bluetooth®-verbinding kan worden

onderbroken.
• Bij het afspelen van audio via

Bluetooth® kan ruis hoorbaar zijn.
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1 Druk op de toets .

2 Kies Ja.

 Dit scherm kan worden weergegeven door
op de toets  op het stuurwiel te druk-
ken.

3 Volg de stappen “Bluetooth®-APPA-
RAAT KOPPELEN”. (→Blz. 133)

VERBINDING MAKEN MET 
EEN Bluetooth®-TELEFOON

Om het handsfree-systeem te kunnen
gebruiken, moet de telefoon worden
gekoppeld en het telefoonprofiel (HFP)
op het systeem worden aangesloten.
Zodra het profiel is aangesloten, kan er
handsfree worden gebeld.
Als u nog geen Bluetooth®-telefoon
met telefoonprofiel (HFP) hebt verbon-
den, moet u dit eerst doen. Volg daarbij
de volgende procedure. Sluit een
Bluetooth®-telefoon met telefoonpro-
fiel (HFP) aan nadat u de auto volledig
tot stilstand hebt gebracht.
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Auto's met monochroom multi-informa-
tiedisplay

Auto's met kleuren-multi-informatiedisplay

Bedieningstoetsen volume 
 Druk op de zijde + voor een hogere

geluidssterkte.
 Druk op de zijde - voor een lagere geluids-

sterkte.
Toets gesprek beëindigen
Toets gesprek aannemen
Invoertoets

 Indrukken om een inkomend gesprek aan
te nemen overeenkomstig het multi-infor-
matiedisplay.

GEBRUIK VAN DE 
TELEFOONTOETS/
MICROFOON

STUURWIELTOETSEN

Door op de telefoontoetsen te drukken,
kunt u een oproep ontvangen of beëin-
digen zonder uw handen van het stuur-
wiel te nemen.

MICROFOON

De microfoon wordt gebruikt om via de
telefoon te praten.

INFORMATIE
● De stem van de gesprekspartner is te

horen via de luidsprekers voor. Het
geluid van het audiosysteem wordt uit-
geschakeld tijdens telefoongesprekken.

● Wacht met praten tot de gesprekspart-
ner is uitgepraat. Wanneer door elkaar
heen gepraat wordt, kan het zijn dat het
stemgeluid van de een niet ontvangen
wordt door de ander. (Er is geen sprake
van een storing.)

● Stel het volume van de stem van uw
gesprekspartner laag in. Anders klinkt er
een echo en is de ontvangen stem hoor-
baar buiten de auto. Spreek duidelijk in
de microfoon tijdens het telefoonge-
sprek.

● Onder de volgende omstandigheden is
het mogelijk dat degene met wie u belt
uw stem niet hoort.
• Er wordt op een onverharde weg gere-

den. (Door verkeerslawaai.)
• Er wordt met hoge snelheid gereden.
• Er is een portierruit geopend.
• De ventilatieroosters zijn op de micro-

foon gericht.
• De aanjager maakt veel geluid.
• Er is een probleem met het netwerk

van de mobiele telefoon.
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 Van elke geregistreerde telefoon worden
de volgende gegevens opgeslagen. Wan-
neer een andere telefoon is aangesloten,
kunnen de volgende geregistreerde gege-
vens van de eerder aangesloten telefoon
niet worden gelezen:
• Telefoonboekgegevens
• Gegevens favorieten
• Gegevens oproepgeschiedenis

 U kunt de volgende gegevens in uw sys-
teem initialiseren.
• Telefoonboekgegevens
• Gegevens favorieten
• Gegevens oproepgeschiedenis
• Volume-instelling
• Bluetooth®-instelling
• Alle telefooninstellingen
• Sms-sjabloon

OVER HET TELEFOONBOEK 
IN DIT SYSTEEM

INFORMATIE
● Als u de telefoon wist, worden ook

bovenstaande gegevens gewist.

WANNEER U DE AUTO 
WEGDOET

Wanneer u het handsfree-systeem ge-
bruikt, wordt een groot aantal persoon-
lijke gegevens geregistreerd. Initiali-
seer uw gegevens wanneer u de auto
wegdoet. (→Blz. 120)

INFORMATIE
● Zodra de gegevens zijn geïnitialiseerd,

worden alle persoonlijke gegevens
gewist. Let goed op wanneer u de gege-
vens initialiseert.

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 93  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



94

1. BASISINFORMATIE

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

3. VERMELDING REGISTREREN

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Favorieten. (→Blz. 88)

2 Kies Nieuwe vermelding maken.

3 Selecteer één van de 4 telefoontypen

( , ,  of ) en
voer een nummer in. 

 U kunt voor elk telefoontype een nummer
invoeren.

4 Kies .

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

6 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd in de lijst met favorieten.

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Kies nummer. (→Blz. 88)

2 Voer de nummers in.

3 Kies .

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

5 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd in de lijst met favorieten.

NIEUWE VERMELDING 
REGISTREREN

Er kunnen tot 200 contacten in dit sys-
teem worden geregistreerd.

AANMAKEN VANUIT HET 
SCHERM “FAVORIETEN”

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 95)

REGISTREREN VIA HET 
SCHERM “KIES NUMMER”

INFORMATIE
● Het telefoontype is geregistreerd als

.
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1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Tel.boek. (→Blz. 88)

2 Kies  voor de gewenste optie.

3 Selecteer Toevoegen aan favorieten.

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

5 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd onder Favorieten.

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer

en selecteer . (→Blz. 88)

2 Kies  naast de gewenste optie.

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

4 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd onder Favorieten.

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Tel.boek of Favorieten.
(→Blz. 88)

2 Kies  naast de gewenste vermel-
ding.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

Vermeldingen in de lijst met favorieten

Vermeldingen in het telefoonboekover-
zicht

REGISTREREN VIA HET 
SCHERM “TELEFOONBOEK”

INFORMATIE
● Het telefoontype is geregistreerd als

.
● Als er voor het contact ook een adres en

telefoonnummer beschikbaar zijn, wor-
den deze opgeslagen in de lijst met
favorieten. (→Blz. 94, 211)

REGISTREREN VIA HET 
SCHERM “BELLIJSTEN”

INFORMATIE
● Het telefoontype is geregistreerd als

.

INFORMATIE OVER DE 
VERMELDING WIJZIGEN

Er kan gedetailleerde informatie over
vermeldingen in de lijst worden weer-
gegeven of gewijzigd.
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Nr. Functie

Selecteer deze toets om de informa-
tie over de vermelding weer te ge-
ven.
Selecteer de vermelding die u wilt
bellen.

Selecteer deze toets om de naam
van de vermelding te wijzigen.

Selecteer deze toets om telefoon-
nummers te bewerken.
Selecteer één van de 4 telefoonty-
pen, voer een nummer in en selec-

teer vervolgens .

Selecteer deze toets om de vermel-
ding te verwijderen.

Selecteer deze toets om alle ver-
meldingen te verwijderen.

Selecteer deze toets om de vermel-
ding vast te leggen in de lijst met fa-
vorieten. (→ Blz. 95)

INFORMATIE
● Als een via een mobiele telefoon over-

gebrachte vermelding wordt bewerkt, zal
de wijziging van invloed zijn op de ver-
melding in de lijst met favorieten. 
(→Blz. 94, 211)
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2. BEDIENING TELEFOON

1. BELLEN MET EEN Bluetooth®-TELEFOON

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Kies nummer. (→Blz. 88)

2 Voer een telefoonnummer in.

3 Kies .

4 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

Nadat een Bluetooth®-telefoon is aan-
gesloten, kunt u handsfree bellen. Er
zijn verschillende manieren om te bel-
len, zoals hieronder omschreven.

Een bellijst maken Blad-
zijde

Via intoetsen nummer 97

Via favorieten 98

Via telefoonboek 98

Via bellijsten 99

Via een sms 100

Via nuttig adres (POI) 100

Via de schermtoets SOS 101

Gebruik van Toyota-pechhulp-
dienst 236

VIA INTOETSEN NUMMER

INFORMATIE
● Afhankelijk van het type Bluetooth®-tele-

foon dat wordt aangesloten, kan het
nodig zijn om extra stappen uit te voeren
op de telefoon.

● Wanneer Kies nummer wordt geselec-
teerd, wordt het laatst gekozen nummer

grijs weergegeven. Selecteer  om
het nummer opnieuw te bellen.

● Selecteer 0/+ om 0 in te voeren. Houd
uw vinger op deze toets om + in te voe-
ren voor internationale oproepen.

● Wanneer het icoon voor gemiste oproe-
pen of het icoon voor een nieuwe sms in
het midden wordt weergegeven, kunt u
het overzicht weergeven door het icoon
te selecteren.
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1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Favorieten. (→Blz. 88)

2 Selecteer de gewenste vermelding.

 Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn,
selecteer dan het gewenste nummer in de
lijst.

3 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Tel.boek. (→Blz. 88)

2 Selecteer de gewenste vermelding.

 Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn,
selecteer dan het gewenste nummer in de
lijst.

Contact zoeken: Hiermee kunt u op de
naam van het contact zoeken.

3 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

VIA FAVORIETEN

U kunt iemand bellen met behulp van
een geregistreerd contact dat u selec-
teert in een lijst met favorieten. 
(→Blz. 94)

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 95)

VIA TELEFOONBOEK

U kunt bellen met behulp van de tele-
foonboekgegevens van de aange-
sloten mobiele telefoon. Het telefoon-
boek wijzigt afhankelijk van welke tele-
foon is aangesloten.

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 95)

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 98  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



99

2. BEDIENING TELEFOON

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

B
luetooth®

 H
A

N
D

SFR
EE-SYSTEEM

 (Toyota
Touch

2
w

ith
G

o)

4

1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer

en selecteer . (→Blz. 88)

2 Selecteer het gewenste tabblad.

INFORMATIE
● Wanneer een telefoon voor de eerste

keer wordt verbonden, moet het tele-
foonboek worden gedownload. Indien
het telefoonboek niet kan worden
gedownload, wordt er een pop-upven-
ster weergegeven.

● Indien er voor het contact geen telefoon-
nummer is opgeslagen, wordt die ver-
melding gedimd weergegeven.

● Het telefoonboekoverzicht kan worden
bijgewerkt. (→Blz. 151)

VIA BELLIJSTEN

U kunt maximaal 15 items uit de
oproepgeschiedenis (gemist, ontvan-
gen, gebeld) selecteren op het scherm
“Bellijsten”.

Nr. Functie

Hiermee kunt u alle nummers weer-
geven.

Hiermee kunt u gemiste oproepen
weergeven.

Hiermee kunt u ontvangen oproe-
pen weergeven.

Hiermee kunt u gekozen nummers
weergeven.

De iconen van het oproeptype wor-
den weergegeven.

: Gemist

: Ontvangen

: Gebeld
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3 Selecteer de gewenste vermelding.

4 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

1 Kies Afz. bellen.

2 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

1 Kies .

2 Controleer of het scherm voor verbin-
den wordt weergegeven.

Wanneer  wordt geselecteerd,
wordt de vermelding geregistreerd op
het scherm met favorieten. (→Blz. 95)

BELLEN VIA EEN SMS

U kunt bellen naar het telefoonnummer
van iemand die een sms heeft ge-
stuurd. (→Blz. 107)

VIA POI

Wanneer informatie over een POI op
het scherm wordt weergegeven, kunt u
via POI bellen. (→Blz. 184, 193)
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1 Geef het menuscherm “Telefoon” weer
en selecteer Kies nummer. (→Blz. 88)

2 Selecteer SOS.

3 Selecteer Ja wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

4 Het volgende scherm wordt weergege-
ven.

VIA DE SCHERMTOETS SOS

112-NOODOPROEPDIENST

Met deze functie kunt u door het selec-
teren van een toets 112 bellen voor
een noodoproep.
Deze functie is niet beschikbaar wan-
neer het handsfree-systeem niet is in-
geschakeld.
Dergelijke oproepen kunnen alleen
worden gedaan in landen waar de 112-
noodoproepservice beschikbaar is.

Nr. Functie

De geografische coördinaten van de
actuele locatie worden weergege-
ven.

Hiermee kunt u de volgende gege-
vens over de positie weergeven.
Op snelwegen: snelwegnummer, rij-
richting en volgende afrit.
Op andere wegen: adresinformatie.
Telkens wanneer de toets wordt ge-
selecteerd, wijzigt het scherm tus-
sen de geografische coördinaten en
de gegevens over de positie.
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2. GESPREK AANNEMEN MET EEN Bluetooth®-TELEFOON

1 Kies Accepteren of druk op de toets
 op het stuurwiel.

Een binnenkomende oproep weigeren:
Kies Weigeren of druk op de toets  op
het stuurwiel.
Het volume van de ontvangen oproep
instellen: Draai aan de AAN/UIT/volume-
knop.

Oproepen die binnenkomen op een
Bluetooth®-telefoon, worden op het
scherm weergegeven.

INFORMATIE
● Afhankelijk van de mobiele telefoon die

u hebt, wordt bij een internationale
oproep de naam of het nummer van de
gesprekspartner mogelijk niet juist weer-
gegeven.

● Er kan een beltoon worden geselec-
teerd. (→Blz. 151)

● De afbeelding van het contact wordt
weergegeven op het scherm als een
afbeelding vanuit de telefoon beschik-
baar is. Als er geen afbeelding van het
contact beschikbaar is, wordt een
dummy-afbeelding weergegeven.

● Afhankelijk van de beschikbare informa-
tie van de aangesloten telefoon wijkt de
lay-out van het scherm met binnenko-
mende gesprekken af.
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3. PRATEN VIA EEN Bluetooth®-TELEFOON

Eén gesprek

Wisselgesprek

Als u via een Bluetooth®-telefoon aan
het praten bent, wordt een belscherm
weergegeven. De hieronder aange-
geven handelingen kunnen op dit
scherm worden uitgevoerd.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de telefoon op-
hangen.

U kunt ook de toets  op het
stuurwiel indrukken om de tele-
foon op te hangen.

Selecteer deze toets om een
tweede nummer te bellen.
(→Blz. 105)

Selecteer deze toets om een ge-
sprek in de wacht te zetten. Kies
Verder om deze functie te annu-
leren.

Kies deze toets om een toon te
versturen. (→Blz. 104)

Selecteer deze toets om de op-
roep door te verbinden. Selec-
teer Doorverbinden om over te
schakelen van handsfree bellen
naar bellen met de mobiele tele-
foon. Selecteer Handsfree om
van bellen met de mobiele tele-
foon over te schakelen naar
handsfree bellen.

Hiermee kunt u uw stemgeluid
onderbreken richting de ge-
sprekspartner. Wanneer het ge-
luid is onderbroken, licht deze
icoon op. Selecteer deze icoon
nogmaals om het onderbreken
van het geluid te annuleren.

Hiermee kunt u de stembegelei-
ding van het navigatiesysteem
dempen. Selecteer deze icoon
nogmaals om het dempen onge-
daan te maken.

Selecteer deze toets om van ge-
sprekspartner te wisselen.

Selecteer deze toets om over te
schakelen naar een conference
call.
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1 Selecteer Tonen.

2 Voer de nummers in.

 Selecteer  om terug te keren naar
het vorige scherm.

INFORMATIE
● Als u overschakelt van bellen met uw

mobiele telefoon naar handsfree bellen,
verschijnt het handsfree-scherm en kunt
u dit gebruiken voor het gesprek.

● Afhankelijke van de aangesloten
mobiele telefoon wordt de Bluetooth®-
verbinding mogelijk verbroken wanneer
een oproep wordt doorverbonden naar
de mobiele telefoon.

● Afhankelijk van de mobiele telefoon die
u hebt, wijkt de wijze van doorschakelen
mogelijk af.

● Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon
geleverde handleiding voor meer infor-
matie over de werking van de telefoon.

● Het ontvangstvolume kan worden inge-
steld met de AAN/UIT/volumeknop of de
volumetoets op het stuurwiel.

TONEN VERSTUREN
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1 Selecteer Kiezen.

2 Selecteer de gewenste belmethode.

Als Kies uit bellijsten is geselecteerd

3 Selecteer de gewenste lijst en selec-
teer vervolgens de gewenste vermel-
ding.

Wanneer Kies uit telefoonboek of Kies
uit favorieten wordt geselecteerd

3 Selecteer de gewenste lijst en selec-
teer vervolgens de gewenste vermel-
ding.

Als Kies nummer is geselecteerd

3 Voer het nummer in en selecteer ver-

volgens .

4 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven wanneer een
nieuw gesprek tot stand is gebracht.

 Het eerste gesprek wordt in de wacht
gezet en de informatie van de gespreks-
partner wordt gedimd weergegeven.

 De informatie van de tweede oproep wordt
onder de informatie van de eerste oproep
weergegeven.

TWEEDE NUMMER BELLEN
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■VAN GESPREKSPARTNER 
WISSELEN

1 Selecteer Wissel gesprek.
 Telkens wanneer Wissel gesprek wordt

gekozen, wordt er overgeschakeld naar
de gesprekspartner die in de wacht staat.

Er kan ook naar de gesprekspartner
worden overgeschakeld door de afbeel-
ding van de gewenste gesprekspartner
te selecteren of op de toets  op het
stuurwiel te drukken.

■OVERSCHAKELEN NAAR EEN 
CONFERENCE CALL

1 Selecteer Koppel gespr.

INFORMATIE
● De bediening van het onderbroken

gesprek kan verschillen afhankelijk van
uw provider en uw mobiele telefoon.
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3. SMS-FUNCTIE

1. SMS-FUNCTIE

1 Selecteer Tonen om een ontvangen
sms te bekijken.

2 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Berichten. (→Blz. 88)

2 Selecteer het tabblad Postvak in. 

3 Selecteer het gewenste sms-bericht.

 De status van een bericht wordt weerge-
geven door middel van de volgende ico-
nen.

: Gelezen bericht

: Ongelezen bericht

4 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

Ontvangen sms-berichten kunnen via
de aangesloten Bluetooth®-telefoon
worden doorgestuurd, zodat u via dit
systeem deze kunt bekijken en beant-
woorden.

Afhankelijk van het type Bluetooth®-te-
lefoon dat is aangesloten, worden ont-
vangen sms'en mogelijk niet
overgebracht naar het postvak met be-
richten.
Als de telefoon de sms-functie niet on-
dersteunt, kan deze functie niet wor-
den gebruikt.

ONTVANGEN VAN EEN SMS

Wanneer u een nieuwe sms ontvangt,
wordt er op het scherm een pop-up-
venster weergegeven.

INFORMATIE
● Deze functie kan in en uit worden

geschakeld. (→Blz. 151)

ONTVANGEN SMS-
BERICHTEN BEKIJKEN
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1 Selecteer Vrije antw. tekst of Ant-
woordsjabl.

Wanneer u Antwoordsjabl. selecteert,
selecteer dan het gewenste sjabloon.

2 Voer het bericht in en selecteer OK.
 De sms wordt verzonden.

1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Berichten. (→Blz. 88)

2 Selecteer het tabblad Verzonden. 

3 Selecteer het gewenste sms-bericht.

 De status van een bericht wordt weerge-
geven door middel van de volgende ico-
nen.

: Succesvol verzonden

: Verzenden mislukt

: Wordt verzonden

4 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

Herverz.: Hiermee kunt u het bericht op-
nieuw verzenden. Herverz. wordt weerge-
geven als het verzenden van de sms is
mislukt. 

Nr. Functie

Selecteer deze toets om de afzen-
der te bellen.

Selecteer deze toets om de sms via
een vrije tekst te beantwoorden.

Selecteer deze toets om de sms via
een sjabloon te beantwoorden.

BEANTWOORDEN VAN EEN 
SMS

INFORMATIE
● De functie “Vrije antw. tekst” is tijdens

het rijden niet beschikbaar.

VERZONDEN 
SMS-BERICHTEN BEKIJKEN
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1 Geef het scherm “Telefoon” weer en
selecteer Berichten. (→Blz. 88)

2 Selecteer het tabblad Maak nieuwe. 

3 Selecteer Bericht opstellen of Sja-
bloon gebruiken.

Als Bericht opstellen is geselecteerd

4 Voer het bericht in en selecteer OK.

Als Sjabloon gebruiken is geselec-
teerd

4 Selecteer de gewenste sjabloon.

: Selecteer deze toets om de sjabloon
te verwijderen.

5 Bewerk de sms en selecteer vervol-
gens OK.

6 Selecteer het nummer/contact waar-
naar de sms moet worden verzonden.

Als Nieuw nummer is geselecteerd

7 Voer het nummer in en selecteer ver-
volgens OK.

 De sms wordt verzonden.
Wanneer Selecteer uit bellijsten, Se-

lecteer uit telefoonboek of Selecteer
uit favorieten wordt geselecteerd

7 Selecteer het gewenste overzicht.

8 Selecteer het gewenste contact.
 Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn,

selecteer dan het gewenste nummer in de
lijst.

 De sms wordt verzonden.

EEN NIEUW SMS-BERICHT 
VERSTUREN

INFORMATIE
● De functies “Bericht opstellen” en “Sja-

bloonbericht maken” zijn tijdens het rij-
den niet beschikbaar.

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 109  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



110

3. SMS-FUNCTIE

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

1 Selecteer Sjabloonbericht maken.

2 Voer het bericht in en selecteer OK.
 Het bericht wordt geregistreerd in de sja-

bloonlijst.

INFORMATIE
● Er zijn al 10 berichten op het scherm

voor berichtsjablonen geregistreerd.
● Wanneer de routebegeleiding op dat

moment in werking is, is de sjabloon “Ik
kom aan om XX:XX.” beschikbaar.
(XX:XX is de op dat moment geschatte
aankomsttijd.) Deze sjabloon kan niet
worden verwijderd.

● De cursorpositie kan worden gewijzigd
door de gewenste positie op het invoer-
scherm te selecteren.

● De sms'jes kunnen uit maximaal 160
karakters bestaan. Wanneer het
beschikbare aantal karakters voor een
bericht wordt overschreden, wordt auto-
matisch een nieuw sms-bericht aange-
maakt. Dit wordt aangegeven met een
scheidingslijn en een icoon in het invoer-
veld, wat verschijnt zodra er nog slechts
10 karakters resteren voor de sms.

● Het resterende aantal karakters voor de
sms wordt weergegeven.

● Een serie kan uit maximaal 3 sms-
berichten bestaan.

● De functie voor het invoeren van tekst is
tijdens het rijden niet beschikbaar.

NIEUWE SJABLONEN 
REGISTREREN

Er kunnen nieuwe sjablonen worden
aangemaakt. Er kunnen maximaal 15
sjablonen worden geregistreerd.
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4. WAT MOET U DOEN ALS...

1. PROBLEMEN OPLOSSEN

Bij het gebruik van het handsfree-systeem in combinatie met een Bluetooth®-ap-
paraat

Als zich een probleem voordoet met het handsfree-systeem of een Bluetooth®-ap-
paraat, controleer dan eerst de onderstaande tabel.

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Het handsfree-sys-
teem of Bluetooth®-
apparaat werkt niet.

Mogelijk is het aan-
gesloten apparaat 
geen mobiele tele-
foon met Bluetooth®-
ondersteuning.

Neem voor een over-
zicht van specifieke 
apparaten die ge-
schikt zijn voor dit 
systeem contact op 
met uw Toyota-dea-
ler.

∗ ⎯

De Bluetooth®-versie 
van de aangesloten 
mobiele telefoon is 
mogelijk ouder dan 
de aangegeven ver-
sie.

Gebruik een mobiele 
telefoon met 
Bluetooth®-versie 
1.1 of hoger (aanbe-
volen: versie 3.0 
+EDR of hoger).

∗ 136
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Bij het koppelen/aansluiten van een mobiele telefoon

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Een mobiele telefoon 
kan niet worden ge-
koppeld.

Er is een onjuiste toe-
gangscode ingevoerd 
op de mobiele tele-
foon.

Voer de juiste toe-
gangscode in op de 
mobiele telefoon.

∗ ⎯

De koppelprocedure 
is niet voltooid op de 
mobiele telefoon.

Voltooi de koppelpro-
cedure op de mobiele 
telefoon (bevestig de 
koppeling op de tele-
foon).

∗ ⎯

Er is verouderde kop-
pelinformatie aanwe-
zig op hetzij dit 
systeem hetzij de mo-
biele telefoon.

Wis de bestaande 
koppelinformatie van 
zowel dit systeem als 
de mobiele telefoon 
en koppel de mobiele 
telefoon die u op het 
systeem wilt aanslui-
ten.

∗ 138

Er kan geen 
Bluetooth®-verbin-
ding worden gemaakt.

Er is al een ander 
Bluetooth®-apparaat 
aangesloten.

Maak handmatig ver-
binding met de mobie-
le telefoon die u in 
combinatie met dit 
systeem wilt gebrui-
ken.

⎯ 138

De Bluetooth®-functie 
is niet ingeschakeld 
op de mobiele tele-
foon.

Schakel de 
Bluetooth®-functie op 
de mobiele telefoon 
in.

∗ ⎯

Het automatisch ver-
binding maken met 
Bluetooth® is voor dit 
systeem uitgescha-
keld.

Schakel het automa-
tisch verbinding ma-
ken met Bluetooth® 
voor dit systeem in 
wanneer het systeem 
is ingeschakeld.

⎯ 132

Er is verouderde re-
gistratie-informatie 
aanwezig op hetzij dit 
systeem hetzij de mo-
biele telefoon.

Wis de bestaande re-
gistratie-informatie 
van zowel dit systeem 
als de mobiele tele-
foon en registreer de 
mobiele telefoon die u 
op het systeem wilt 
aansluiten.

∗ 138
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Bij het bellen/gebeld worden

Bij gebruik van het telefoonboek

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

U kunt niet bellen/ge-
beld worden.

Uw auto bevindt zich 
in een gebied waar 
geen bereik is.

Ga naar een gebied 
waar het ontvangst-
signaal op het dis-
play verschijnt.

⎯ ⎯

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

De telefoonboekge-
gevens kunnen niet 
handmatig/automa-
tisch worden overge-
bracht.

De profielversie van 
de aangesloten mo-
biele telefoon is mo-
gelijk niet compatibel 
voor het overbren-
gen van telefoon-
boekgegevens.

Neem voor een over-
zicht van specifieke 
apparaten die ge-
schikt zijn voor dit 
systeem contact op 
met uw Toyota-dea-
ler.

∗ ⎯

Het overbrengen op 
de mobiele telefoon 
is niet voltooid.

Voltooi het overbren-
gen op de mobiele 
telefoon (bevestig 
het overbrengen op 
de telefoon).

∗ ⎯
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Bij gebruik van de Bluetooth®-berichtfunctie

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Berichten kunnen 
niet worden beke-
ken.

Het overbrengen van 
berichten is niet inge-
schakeld op de mo-
biele telefoon.

Schakel het over-
brengen van berich-
ten op de mobiele 
telefoon in (bevestig 
het overbrengen van 
berichten op de tele-
foon).

∗ ⎯

Er worden geen mel-
dingen voor nieuwe 
berichten weergege-
ven.

Meldingen van de 
ontvangst van een 
sms/e-mail is voor dit 
systeem uitgescha-
keld.

Schakel de meldin-
gen van de ont-
vangst van een sms/
e-mail voor dit sys-
teem in.

∗ 151
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In overige situaties

∗: Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

Symptoom Waarschijnlijke 
oorzaak Oplossing

Bladzijde

Mobiele 
telefoon

Dit 
systeem

Hoewel alle mogelij-
ke maatregelen zijn 
genomen, wijzigt de 
status van het symp-
toom niet.

De mobiele telefoon 
bevindt zich niet 
dicht genoeg bij dit 
systeem.

Plaats de mobiele te-
lefoon dichter in de 
buurt van dit sys-
teem.

⎯ ⎯

Er treedt interferentie 
op.

Schakel de Wi-Fi®-
apparaten en overige 
apparaten die moge-
lijk radiogolven ver-
zenden uit.

⎯ ⎯

De mobiele telefoon 
is de meest waar-
schijnlijke veroorza-
ker van dit 
symptoom.

Schakel de mobiele 
telefoon uit, verwijder 
de accu, plaats deze 
terug en schakel de 
mobiele telefoon 
weer in. 

∗ ⎯

Schakel de 
Bluetooth®-verbin-
ding met de mobiele 
telefoon in.

∗ ⎯

Schakel de Wi-Fi®-
verbinding op de mo-
biele telefoon in.

∗ ⎯

Annuleer de beveili-
gingssoftware van de 
mobiele telefoon en 
sluit alle toepassin-
gen.

∗ ⎯

Controleer, voordat u 
een op de mobiele 
telefoon geïnstalleer-
de toepassing ge-
bruikt, zorgvuldig wat 
de bron ervan is en 
hoe de werking er-
van de werking van 
dit systeem kan beïn-
vloeden.

∗ ⎯
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1. KORTE UITLEG ..........................  118

2. ALGEMENE INSTELLINGEN .....  120

3. DISPLAY-INSTELLINGEN..........  123

4. AUDIO-INSTELLINGEN..............  125

5. Bluetooth®-INSTELLINGEN ......  127
EEN Bluetooth®-APPARAAT 

KOPPELEN .......................................  127
GEKOPPELDE TOESTELLIJST..........  131

6. CONNECTIVITEITS-
INSTELLINGEN ........................  132

Bluetooth®-INSTELLINGEN ...............   132
SNEL INSTELLEN VAN EEN 

INTERNETVERBINDING .................   139

7. KAARTINSTELLINGEN .............   140

8. NAVIGATIE-INSTELLINGEN .....   143

9. INSTELLINGEN VOOR 
VERKEERSMELDINGEN .........  145

10. TOYOTA ONLINE-
INSTELLINGEN.........................  147

INSTELLINGEN 
TOYOTA WEB-ACCOUNT...............  148

11. TELEFOONINSTELLINGEN .......  151

12. VOERTUIGINSTELLINGEN ........  152

13. AAN DE SLAG ............................  153

1 INSTELLEN

INSTELLINGEN

Sommige functies kunnen niet worden bediend tijdens het rijden.
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1. INSTELLEN

1. KORTE UITLEG

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

Druk op de toets  om de functie-instellingen aan te passen aan uw persoonlijke
voorkeur.

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 118  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



119

1. INSTELLEN

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

IN
STELLIN

G
EN

5

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u de taal, de bedieningsgeluiden, enz. instellen. 120

Hiermee kunt u het contrast en de helderheid van de schermen instellen, het
scherm uitschakelen, enz. 123

Hiermee kunt u het geluid afstellen. 125

Hiermee kunt u verbinding maken met Bluetooth®-apparaten. Instellingen
zijn beschikbaar voor Bluetooth®-telefoons en Bluetooth®-audioapparaten. 127

Hiermee kunt u het telefoongeluid afstellen, een telefoonboek instellen, enz. 151

Kies deze toets om de auto aan de persoonlijke voorkeur aan te passen. 152

Hiermee kunt u de verbindingen instellen. Instellingen zijn beschikbaar voor
Bluetooth®-apparaten en verbindingsmethoden voor internet. 132

Selecteer deze toets om de kaartlay-out, de weergavecategorieën voor
POI's, enz. te wijzigen. 140

Hiermee kunt u de route-opties voor de routeberekeningen wijzigen. 143

Kies deze toets om de instellingen voor de ontvangst van de verkeersmel-
dingen te wijzigen. 145

Hiermee kunt u het account instellen voor het gebruik van applicaties, het
bewerken van applicaties, enz. 147

Hiermee kunt u tips weergeven voor het gebruik van dit systeem via een QR-
code of URL. 153

Geeft de kwaliteit van de Bluetooth®- en internetverbinding weer. Wanneer
u deze icoon selecteert, wordt het scherm met de lijst met gekoppelde toe-
stellen weergegeven.

132
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1. INSTELLEN

2. ALGEMENE INSTELLINGEN

1 Druk op de toets .

2 Selecteer Algemeen.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with GoInstelmogelijkheden voor de taal, de
bedieningsgeluiden, enz.
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Nr. Functie

Kies deze toets om de taal te wijzi-
gen.

Kies deze toets om het volume
voor de telefoon/het navigatiesys-
teem in te stellen. (→Blz. 122)

Hiermee kan de eenheid voor het
brandstofverbruik worden gewij-
zigd.

Kies deze toets om de piepsigna-
len in of uit te schakelen.

Kies deze toets om animaties aan/
uit te zetten.

Selecteer deze toets om de functie
voor automatisch scrollen van de
tekst aan/uit te zetten. Deze func-
tie is niet beschikbaar tijdens het
rijden.

Selecteer deze toets om alle in dit
systeem opgeslagen persoonlijke
gegevens te verwijderen.
Geregistreerde of gewijzigde per-
soonlijke instellingen worden ge-
wist of naar de beginwaarden
teruggezet.

 Toyota Touch 2
Selecteer deze toets om systeem-
informatie weer te geven.
 Toyota Touch 2 with Go
Selecteer deze toets om systeem-
informatie weer te geven.
Selecteer Audio-informatie op
het scherm om naar de tweede pa-
gina te gaan.

Selecteer deze toets om de open
source-informatie weer te geven.
Mededelingen m.b.t. software van
derden die in dit product worden
gebruikt zijn opgenomen. (Inclu-
sief instructies met betrekking tot
het verkrijgen van dergelijke soft-
ware, voor zover van toepassing.)

Kies deze toets om de meeteen-
heid voor de afstand te wijzigen.

Kies deze toets om de favorieten
op te slaan op een USB-geheu-
gen. De in het systeem opgesla-
gen favoriete bestemmingen en
favoriete contacten kunnen wor-
den opgeslagen op een USB-ge-
heugen. (→Blz. 122)

Hiermee kunt u de favorieten te-
rugzetten vanaf een USB-geheu-
gen. De opgeslagen favoriete
bestemmingen en favoriete con-
tacten kunnen op het systeem
worden teruggezet vanaf een
USB-geheugen. (→Blz. 122)

INFORMATIE
● De actuele instelling van elke optie

wordt rechts ervan weergegeven.

Nr. Functie
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1 Geef het scherm voor algemene instel-
lingen weer en selecteer Volume in-
stellingen.

2 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Open het klepje van de USB-aanslui-
ting.

2 Sluit een USB-geheugen aan.

3 Geef het scherm voor algemene instel-
lingen weer en selecteer Favorieten
opslaan naar USB of Favorieten im-
porteren van USB.

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

VOLUME-INSTELLINGEN

Het volume wordt voor alle verschillen-
de functies als een numerieke waarde
weergegeven.

Nr. Functie

Hiermee kunt u het volume van de
navigatieaanwijzingen instellen.
(Toyota Touch 2 with Go)

Hiermee kunt u het ontvangstvolu-
me voor telefoongesprekken instel-
len.

Hiermee kunt u het verzendvolume
voor telefoongesprekken instellen.

Hiermee kunt u het beltoonvolume
instellen.

OPSLAAN EN TERUGZETTEN 
VAN DE FAVORIETEN

De in het systeem opgeslagen favorie-
te bestemmingen en favoriete contac-
ten kunnen worden opgeslagen op/
teruggezet van een USB-geheugen.
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3. DISPLAY-INSTELLINGEN

1 Druk op de toets .

2 Kies Display.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

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 uit-
schakelen en/of de dag- of nachtmo-
dus selecteren.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u de dagmo-
dus in-/uitschakelen. 124

Hiermee kunt u het scherm
uitschakelen. Druk op een
willekeurige toets op het
audiopaneel om het
scherm weer in te schake-
len.

⎯

Selecteer  of  om
het contrast van het display
af te stellen.

⎯

Selecteer  of  om
de helderheid van het dis-
play af te stellen.

⎯

Hiermee kunt u de camera-
weergave afstellen. 124
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1 Geef het scherm voor display-instellin-
gen weer en selecteer Dag mode.

1 Geef het scherm voor display-instellin-
gen weer en selecteer Camera.

2 Selecteer  of  om het contrast of
de helderheid af te stellen.

WISSELEN TUSSEN DAG- EN 
NACHTMODUS

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.

INFORMATIE
● Als het scherm in de dagmodus wordt

gezet terwijl de verlichting ingeschakeld
is, wordt dit in het geheugen opgesla-
gen, zelfs als het systeem is uitgescha-
keld.

AFSTELLEN VAN HET BEELD 
DAT DOOR DE CAMERA 
WORDT WEERGEGEVEN

Het contrast en de helderheid van het
beeld dat door de camera wordt weer-
gegeven kan worden aangepast.

INFORMATIE
● Het contrast en de helderheid kunnen

worden afgesteld door met uw vinger
het merkteken op het scherm aan te
raken en te verslepen of de gewenste
positie op de schaal aan te raken.
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4. AUDIO-INSTELLINGEN

1 Druk op de toets .

2 Selecteer Audio.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Geef het scherm voor audiosysteemin-
stellingen weer en selecteer Bas/Mid-
den/Hoge tonen.

2 Stel het niveau van de lage tonen, mid-
dentonen en hoge tonen af met  of

.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u de lage to-
nen/middentonen/hoge to-
nen afstellen.

125

Hiermee kunt u de balans/
fader afstellen. 126

Hiermee kunt u de ASL
(automatische geluidsre-
geling) instellen op laag,
midden, hoog of uit.

126

KLANK

De geluidskwaliteit van een audiopro-
gramma wordt grotendeels bepaald
door de instellingen van de hoge to-
nen, de middentonen en de lage tonen.
Het is zelfs zo dat verschillende mu-
zieksoorten en praatprogramma's be-
ter klinken met verschillende combina-
ties van hoge tonen, middentonen en
lage tonen.
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1 Geef het scherm voor audiosysteemin-
stellingen weer en selecteer Balans/
Fader.

2 Stel de balans of fader af met de pijlen.

BALANS

Een goede verdeling over de linker en
rechter stereokanalen en het geluids-
niveau voor en achter is ook belangrijk.
Houd er rekening mee dat, als u luistert
naar een stereo-opname, het verande-
ren van de geluidsverdeling links-
rechts ervoor zorgt dat de geluids-
sterkte van één geluidsgroep toe-
neemt en van een andere afneemt.

Nr. Functie

Fader Hiermee kunt u het vo-
lume voorin verhogen

Fader Hiermee kunt u het vo-
lume achterin verhogen

Balans Hiermee kunt u het vo-
lume links verhogen

Balans Hiermee kunt u het vo-
lume rechts verhogen

INFORMATIE
● De geluidsverdeling kan ook worden

afgesteld door met uw vinger het merk-
teken op het scherm aan te raken en te
verslepen of de kwadranten aan te
raken.

ASL (AUTOMATISCHE 
GELUIDSREGELING)

Het systeem stelt de geluidssterkte en
de toonregeling optimaal af afhankelijk
van de rijsnelheid, om het toenemende
autogeluid te compenseren.
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5. Bluetooth®-INSTELLINGEN*

1 Druk op de toets .

2 Selecteer Bluetooth.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Nieuw toestel toe-
voegen.

 Als een ander Bluetooth®-apparaat is
gekoppeld, verbreek dan de verbinding
met dat Bluetooth®-apparaat.

 Als er al 4 Bluetooth®-apparaten zijn
gekoppeld, moet een van de gekoppelde
apparaten worden verwijderd.

2 Als het onderstaande scherm wordt
weergegeven, zoek dan op het scherm
van uw Bluetooth®-apparaat naar het
apparaat.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee schakelt u het
automatisch verbinding ma-
ken met Bluetooth® voor dit
systeem in/uit wanneer het
systeem is ingeschakeld.

⎯

Hiermee kunt u een
Bluetooth®-apparaat koppe-
len.

127

Hiermee kunt u de lijst met
al gekoppelde apparaten
weergeven, verbinding ma-
ken met het gewenste appa-
raat en apparaten
verwijderen.

131

Hiermee kunt u de systeem-
naam wijzigen. ⎯

Hiermee kunt u de 4-cijferi-
ge pincode wijzigen. ⎯

*: Toyota Touch 2

EEN Bluetooth®-APPARAAT 
KOPPELEN

Er kunnen maximaal 4 Bluetooth®-ap-
paraten worden gekoppeld. Een ge-
koppeld apparaat kan op elk
ondersteund profiel, zoals telefoon
(HFP) en muziek (A2DP), worden aan-
gesloten.
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3 Koppel het Bluetooth®-apparaat met
uw Bluetooth®-apparaat.

 Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-com-
patibel (Secure Simple Pairing) zijn, is
geen pincode nodig. Afhankelijk van het
type Bluetooth®-apparaat dat is aange-
sloten, kan er een melding op het scherm
van het Bluetooth®-apparaat worden
weergegeven waarin gevraagd wordt de
registratie te bevestigen. Reageer en
bedien het Bluetooth®-apparaat zoals in
de bevestigingsmelding wordt aange-
geven.

4 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven.

Als het automatisch verbinden is mis-
lukt, wordt het volgende scherm weerge-
geven. Selecteer het profiel dat u wilt
verbinden.

 Als een Bluetooth®-apparaat eenmaal is
verbonden, wordt er automatisch verbin-
ding mee gemaakt wanneer het systeem
wordt ingeschakeld.

Nr. Functie

Hiermee kunt u het telefoonprofiel
verbinden.

Hiermee kunt u het muziekprofiel
verbinden.

Hiermee kunt u alle profielen verbin-
den.

INFORMATIE
● Raadpleeg voor meer informatie over

het zoeken en bedienen van uw
Bluetooth®-apparaat de handleiding van
het Bluetooth®-apparaat.

● Als de verbinding met een Bluetooth®-
apparaat wegvalt als gevolg van een
slechte ontvangst van het Bluetooth®-
netwerk wanneer het systeem is inge-
schakeld, probeert het systeem automa-
tisch opnieuw verbinding te maken met
het Bluetooth®-apparaat.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-
apparaat met opzet wordt verbroken (bij-
voorbeeld wanneer u het apparaat uit-
zet), wordt deze functie niet uitgevoerd.
Sluit het handmatig weer aan via één
van de volgende methoden:
• Selecteer opnieuw een Bluetooth®-

apparaat. (→Blz. 131)
• Verbind het audioprofiel/telefoonpro-

fiel. (→Blz. 131)
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Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

PROFIELEN

Dit systeem ondersteunt de volgende diensten.

Bluetooth®-
apparaat Specificatie Functie Vereis-

ten
Aanbe-
velingen

Bluetooth®-
telefoon/
Bluetooth®-
audiospeler

Bluetooth®-specificatie
Registreren van
een Bluetooth®-
apparaat 

Versie 
1.1

Versie 
3.0 

+EDR

Bluetooth®-
apparaat Profiel Functie Vereis-

ten
Aanbe-
velingen

Bluetooth®-
telefoon

HFP (Handsfree-profiel) Handsfree-sys-
teem 

Versie 
1.0

Versie 
1.6

PBAP (Phone Book Access-pro-
fiel)

Contacten over-
brengen

Versie 
1.0

Versie 
1.1

MAP (Message Access-profiel)
Berichtfunctie
Bluetooth®-tele-
foon

Versie 
1.0 ⎯

Bluetooth®-
audiospeler

A2DP (Advanced Audio 
Distribution-profiel) Bluetooth®-

audiosysteem

Versie 
1.0

Versie 
1.2

AVRCP (Audio/Video Remote
Control-profiel)

Versie 
1.0

Versie 
1.4

INFORMATIE
● Als uw mobiele telefoon geen HFP-profiel ondersteunt, kunt u hem niet als Bluetooth®-

telefoon invoeren. Bovendien kunt u in dat geval niet gebruikmaken van het afzonderlijke
PBAP- of MAP-profiel.

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

De status en ontvangstkwaliteit van de
Bluetooth®-verbinding en hoe ver de
batterij van het apparaat is geladen,
worden in de statusbalk weergegeven.

Nr. Functie

Geeft aan hoe ver de batterij van het
apparaat is geladen
• De aangegeven hoeveelheid komt

niet altijd overeen met de hoeveel-
heid die het apparaat aangeeft.
Afhankelijk van het apparaat
wordt mogelijk niet aangegeven
hoe ver de batterij geladen is. Dit
systeem beschikt niet over een
oplaadfunctie.

• Indien deze informatie niet
beschikbaar is vanaf het aange-
sloten apparaat, wordt het icoon
weergegeven met een vraagte-
ken.

Geeft de kwaliteit van de ontvangst
weer
• De kwaliteit van de ontvangst

komt niet altijd overeen met de
aangegeven kwaliteit van de ont-
vangst op het apparaat.

• Afhankelijk van het apparaat
wordt de kwaliteit van de ont-
vangst mogelijk niet weergege-
ven.

• Indien deze informatie niet
beschikbaar is vanaf het aange-
sloten apparaat, wordt het icoon
weergegeven met een vraagte-
ken.

“R” wordt weergegeven wanneer u
niet via het netwerk van uw eigen te-
lefoonaanbieder belt.
• Afhankelijk van de telefoon wordt

het ontvangstgebied mogelijk niet
weergegeven.

INFORMATIE
● In het dashboard is een antenne voor de

Bluetooth®-verbinding ingebouwd. Het
systeem werkt mogelijk niet wanneer u
het Bluetooth®-apparaat in de volgende
gevallen gebruikt:
• Wanneer het apparaat wordt gehin-

derd door bepaalde voorwerpen (het
ligt bijvoorbeeld achter de stoel, in het
dashboardkastje of in het opbergvak in
de middenconsole).

• Wanneer het apparaat contact maakt
met of is afgeschermd door metaal.

Nr. Functie
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1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Lijst met gekoppel-
de toestellen.

2 Selecteer het gewenste apparaat.

 De iconen kunnen worden geselecteerd
om direct verbinding te maken met de
functie.

 De status van de iconen geeft aan welk
profiel het apparaat ondersteunt. (Gedimd
weergegeven iconen zijn niet beschik-
baar.)

 De op dat moment verbonden profielen
van het apparaat worden geaccentueerd.

3 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven.

GEKOPPELDE 
TOESTELLIJST

Via de “Lijst met gekoppelde toestel-
len” kan de verbindingsstatus van elk
profiel worden gewijzigd.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de naam van het ap-
paraat wijzigen.

Hiermee kunt u het gekoppelde ap-
paraat verwijderen.

Hiermee kunnen de profielen van
een gekoppeld apparaat afzonder-
lijk worden verbonden of kunnen de
verbindingen worden verbroken.

Hiermee kunt u de verbinding met
alle ondersteunde profielen tot
stand brengen/verbreken.

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 131  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



132

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

1. INSTELLEN

6. CONNECTIVITEITSINSTELLINGEN*

1 Druk op de toets .

2 Selecteer Connectiviteit.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Geef het scherm voor connectiviteitsin-
stellingen weer en selecteer
Bluetooth-verbinding.

2 Kies de items die u wilt instellen.

Instellingen zijn beschikbaar voor
Bluetooth®-apparaten en verbindings-
methoden voor internet.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u een sub-
menu voor Bluetooth®

weergeven waar u via
Bluetooth® verbinding kunt
maken met een telefoon,
audioapparaten en inter-
netapparaten.

132

Hiermee kunt u zoeken
naar beschikbare verbin-
dingsmethoden voor inter-
net.

139

Hiermee kunt u automa-
tisch verbinding maken met
internet.

⎯

*: Toyota Touch 2 with Go

Bluetooth®-INSTELLINGEN

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee schakelt u het auto-
matisch verbinding maken
met Bluetooth® voor dit sys-
teem in/uit wanneer het sys-
teem is ingeschakeld.

⎯

Hiermee kunt u een apparaat
zoeken dat u wilt koppelen. 133

Hiermee kunt u ervoor zor-
gen dat het systeem een
koppelverzoek van uw
Bluetooth®-apparaat accep-
teert.

134

Hiermee kunt u de lijst met al
gekoppelde apparaten weer-
geven, verbinding maken met
het gewenste apparaat en ap-
paraten verwijderen.

138

Hiermee kunt u de pop-up
voor kostenwaarschuwin-
gen/roaming-waarschuwin-
gen aan-/uitzetten wanneer
een extra dienst wordt inge-
schakeld.

138

Hiermee kunt u de systeem-
naam en de 4-cijferige pin-
code wijzigen.

139
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■KOPPELEN VANAF HET SYSTEEM

1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Toestel zoeken.

 Als een ander Bluetooth®-apparaat is
gekoppeld, verbreek dan de verbinding
met dat Bluetooth®-apparaat.

 Als er al 4 Bluetooth®-apparaten zijn
gekoppeld, moet een van de gekoppelde
apparaten worden verwijderd.

2 Selecteer het gewenste apparaat.

 Aansluitbare Bluetooth®-apparaten wor-
den in de lijst weergegeven.

3 Controleer de pincode.

 Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-com-
patibel (Secure Simple Pairing) zijn, is
geen pincode nodig. Afhankelijk van het
type Bluetooth®-apparaat dat is aange-
sloten, kan er een melding op het scherm
van het Bluetooth®-apparaat worden
weergegeven waarin gevraagd wordt de
registratie te bevestigen. Reageer en
bedien het Bluetooth®-apparaat zoals in
de bevestigingsmelding wordt aange-
geven.

4 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven.

 Het systeem wacht op een verbindings-
verzoek van het gekoppelde apparaat.
Alle opgevraagde profielen worden auto-
matisch verbonden.

 Het internetprofiel wordt niet automatisch
verbonden. Voor meer informatie over het
verbinden van internetprofielen 
(→Blz. 139).

EEN Bluetooth®-APPARAAT 
KOPPELEN

Er kunnen maximaal 4 Bluetooth®-ap-
paraten worden gekoppeld. Een ge-
koppeld apparaat kan op elk
ondersteund profiel, zoals telefoon
(HFP), muziek (A2DP) en/of internet
(DUN/PAN), worden aangesloten.
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Als het automatisch verbinden is mis-
lukt, wordt het volgende scherm weerge-
geven. Selecteer het profiel dat u wilt
verbinden.

 Als een Bluetooth®-apparaat eenmaal is
verbonden, wordt er automatisch verbin-
ding mee gemaakt wanneer het systeem
wordt ingeschakeld.

■KOPPELEN VANAF HET 
APPARAAT

1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Maak het systeem
zichtbaar.

 Als er al een ander Bluetooth®-apparaat is
gekoppeld, verbreek dan de verbinding
met dat Bluetooth®-apparaat.

 Als er al 4 Bluetooth®-apparaten zijn
gekoppeld, moet een van de gekoppelde
apparaten worden verwijderd.

2 Zoek dit systeem van uw Bluetooth®-
apparaat.

3 Koppel het Bluetooth®-apparaat met
uw Bluetooth®-apparaat.

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

 Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-com-
patibel (Secure Simple Pairing) zijn, is
geen pincode nodig. Afhankelijk van het
type Bluetooth®-apparaat dat is aange-
sloten, kan er een melding op het scherm
van het Bluetooth®-apparaat worden
weergegeven waarin gevraagd wordt de
registratie te bevestigen. Reageer en
bedien het Bluetooth®-apparaat zoals in
de bevestigingsmelding wordt aange-
geven.

Nr. Functie

Hiermee kunt u het telefoonprofiel
verbinden.

Hiermee kunt u het muziekprofiel
verbinden.

Hiermee kunt u het internetprofiel
verbinden. (→Blz. 139)

Hiermee kunt u alle profielen verbin-
den.

INFORMATIE
● Raadpleeg voor meer informatie over

het zoeken en bedienen van uw
Bluetooth®-apparaat de handleiding van
het Bluetooth®-apparaat.

● De door het gekoppelde apparaat
ondersteunde muziekprofielen kunnen
naar wens afzonderlijk worden verbon-
den. Bij sommige apparaten kunnen
geen afzonderlijke profielen worden ver-
bonden. In dat geval wordt een pop-
upvenster weergegeven.
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INFORMATIE
● Als de verbinding met een Bluetooth®-

apparaat wegvalt als gevolg van een
slechte ontvangst van het Bluetooth®-
netwerk wanneer het systeem in wer-
king is, probeert het systeem automa-
tisch opnieuw verbinding te maken met
het Bluetooth®-apparaat.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-
apparaat met opzet wordt verbroken (bij-
voorbeeld wanneer u het apparaat uit-
zet), wordt deze functie niet uitgevoerd.
Sluit het handmatig weer aan via één
van de volgende methoden:
• Selecteer opnieuw een Bluetooth®-

apparaat. (→Blz. 138)
• Verbind het audioprofiel/telefoonpro-

fiel. (→Blz. 138)

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 135  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



136

1. INSTELLEN

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

■PROFIELEN

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

Dit systeem ondersteunt de volgende diensten.

Bluetooth®-
apparaat Specificatie Functie Vereis-

ten
Aanbe-
velingen

Bluetooth®-
telefoon/
Bluetooth®-
audiospeler

Bluetooth®-specificatie
Registreren van
een Bluetooth®-
apparaat 

Versie 
1.1

Versie 
3.0 

+EDR

Bluetooth®-
apparaat Profiel Functie Vereis-

ten
Aanbe-
velingen

Bluetooth®-
telefoon

HFP (Handsfree-profiel) Handsfree-sys-
teem 

Versie 
1.0

Versie 
1.6

PBAP (Phone Book Access-pro-
fiel)

Contacten over-
brengen

Versie 
1.0

Versie 
1.1

MAP (Message Access-profiel)
Berichtfunctie
Bluetooth®-tele-
foon

Versie 
1.0 ⎯

DUN (Dial-Up netwerkprofiel) 
Connected
Services 

Versie 
1.1 ⎯

PAN (Personal Area Networking) Versie 
1.0 ⎯

Bluetooth®-
audiospeler

A2DP (Advanced Audio 
Distribution-profiel) Bluetooth®-

audiosysteem

Versie 
1.0

Versie 
1.2

AVRCP (Audio/Video Remote
Control-profiel)

Versie 
1.0

Versie 
1.4

INFORMATIE
● Als uw mobiele telefoon geen HFP-profiel ondersteunt, kunt u hem niet als Bluetooth®-

telefoon registreren. Bovendien kunt u in dat geval niet gebruikmaken van het PBAP-,
MAP-, DUN- of PAN-profiel.

● Als de versie van het aangesloten Bluetooth®-apparaat ouder is dan geadviseerd of niet
compatibel is, kan het zijn dat de functie van het Bluetooth®-apparaat niet goed werkt.
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■WEERGAVE STATUS

De status en ontvangstkwaliteit van de
internet/Bluetooth®-verbinding en hoe
ver de batterij van het apparaat is gela-
den, wordt in de statusbalk weergege-
ven.

Nr. Functie

Geeft de beschikbaarheid van de in-
ternetverbinding weer.
• De indicator wordt niet weergege-

ven wanneer er geen internetver-
binding beschikbaar is.

Geeft aan hoe ver de batterij van het
apparaat is geladen.
• De aangegeven hoeveelheid komt

niet altijd overeen met de hoeveel-
heid die het apparaat aangeeft.
Afhankelijk van het apparaat
wordt mogelijk niet aangegeven
hoe ver de batterij geladen is. Dit
systeem beschikt niet over een
oplaadfunctie.

• Indien deze informatie niet
beschikbaar is vanaf het aange-
sloten apparaat, wordt het icoon
weergegeven met een vraagte-
ken.

Geeft de kwaliteit van de ontvangst
weer.
• De kwaliteit van de ontvangst

komt niet altijd overeen met de
aangegeven kwaliteit van de ont-
vangst op het apparaat.

• Afhankelijk van het apparaat
wordt de kwaliteit van de ont-
vangst mogelijk niet weergege-
ven.

• Indien deze informatie niet
beschikbaar is vanaf het aange-
sloten apparaat, wordt het icoon
weergegeven met een vraagte-
ken.

Geeft de kwaliteit van de
Bluetooth®-verbinding weer.
• De indicator is blauw wanneer

Bluetooth® is ingeschakeld en
grijs wanneer het is uitgescha-
keld.

“R” wordt weergegeven wanneer u
niet via het netwerk van uw eigen te-
lefoonaanbieder belt.
• Afhankelijk van de telefoon wordt

het ontvangstgebied mogelijk niet
weergegeven.

INFORMATIE
● In het dashboard is een antenne voor de

Bluetooth®-verbinding ingebouwd. Het
systeem werkt mogelijk niet wanneer u
het Bluetooth®-apparaat in de volgende
gevallen gebruikt:
• Wanneer het apparaat wordt gehin-

derd door bepaalde voorwerpen (het
ligt bijvoorbeeld achter de stoel, in het
dashboardkastje of in het opbergvak in
de middenconsole).

• Wanneer het apparaat contact maakt
met of is afgeschermd door metaal.

Nr. Functie
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1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Lijst met gekoppel-
de toestellen.

2 Selecteer het gewenste apparaat.

 U kunt gedimde iconen selecteren om
direct verbinding te maken met de functie.

 De tint van de iconen geeft aan welk profiel
het apparaat ondersteunt. (Gedimd weerge-
geven iconen zijn niet beschikbaar.)

 De op dat moment verbonden profielen
van het apparaat worden geaccentueerd.

3 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven.

1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Kostenwaarschu-
wing.

2 Kies de items die u wilt instellen.

GEKOPPELDE TOESTELLIJST

Via de “Lijst met gekoppelde toestel-
len” kan de verbindingsstatus van elk
profiel worden gewijzigd.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de naam van het ap-
paraat wijzigen.

Hiermee kunt u het gekoppelde ap-
paraat verwijderen.

Hiermee kunnen de profielen van
een gekoppeld apparaat afzonder-
lijk worden verbonden of kunnen de
verbindingen worden verbroken.

Hiermee kunt u de verbinding met
alle ondersteunde profielen tot
stand brengen/verbreken.

KOSTENWAARSCHUWING 
INSTELLEN

Nr. Functie

Selecteer deze toets om de functie
voor kostenwaarschuwingen aan/uit
te zetten. Wanneer deze functie is
ingeschakeld, wordt er een pop-up-
venster weergegeven.

Selecteer deze toets om de functie
voor roaming-waarschuwing aan/uit
te zetten.
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1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm
weer en selecteer Stel systeemnaam
en PIN in.

2 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Geef het scherm voor connectiviteitsin-
stellingen weer en selecteer Verbind
me met internet.

 Het systeem zoekt naar apparaten die het
internetprofiel ondersteunen.

Wanneer er al een internetverbinding
actief is, wordt een pop-upvenster weer-
gegeven. Selecteer OK om terug te keren
naar het vorige scherm.

2 Selecteer het gewenste apparaat.

3 Kies Provider login, Provider wacht-
woord of APN en voer de naam, het
wachtwoord of het APN in.

4 Kies Providerinformatie bevestigen.

SYSTEEMNAAM EN PINCODE 
INSTELLEN

Nr. Functie

Hiermee kunt u een naam invoeren.

Hiermee kunt u een gewenst num-
mer invoeren.
• Een pincode moet bestaan uit 4

cijfers.

SNEL INSTELLEN VAN EEN 
INTERNETVERBINDING

Deze functie biedt een snelle manier
om verbinding te maken met internet.
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7. KAARTINSTELLINGEN*

1 Druk op de toets .

2 Kies Kaart.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

*: Toyota Touch 2 with Go

Nr. Functie Blad-
zijde

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

178

Hiermee kunt u de helder-
heid van het kaartscherm
wijzigen.

141

Hiermee kunt u de lay-out
wijzigen van split view naar
de app en/of media.

179

Hiermee kunt u de weerga-
ve wijzigen van aankomst-
informatie naar geschatte
aankomsttijd of resterende
reistijd.

⎯

Kies deze toets om informa-
tie over de maximumsnel-
heid aan/uit te zetten.

142

Kies deze toets om het
automatische zoom-niveau
te wijzigen.

178

Kies deze toets om de
weergave van de categorie-
en POI-iconen in te stellen.

142

Kies deze toets om de
weergave van de routebe-
geleidingspijl aan/uit te zet-
ten.

200

Selecteer deze toets om de
weergave van de naam van
de straat waarop op dat mo-
ment wordt gereden of van
de volgende straat aan/uit
te zetten.

200

Hiermee kunt u de weerga-
ve van bewegwijzering aan-
/uitzetten.

200
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1 Geef het scherm voor kaartinstellingen
weer en selecteer Dag/nachtmodus.

2 Selecteer het gewenste item.

Selecteer deze toets om de
weergave van de knoop-
punten aan/uit te zetten.

200

Hiermee kunt u de weerga-
ve van de aanbevolen rij-
strook aan-/uitzetten.

201

Hiermee kunt u de weerga-
ve van de verkeersbalk
aan-/uitzetten.

200

Selecteer deze toets om de
weergave van de verkeers-
meldingsiconen aan/uit te
zetten.

186

Selecteer deze toets om de
weergave van de snel-
heidscamera-iconen aan/uit
te zetten.

181

Selecteer deze toets om
online data te gebruiken om
iconen van veiligheidsca-
mera's te tonen.

—

Nr. Functie Blad-
zijde

DAG-/NACHTMODUS

Nr. Functie

Hiermee kunt u het kaartscherm wij-
zigen naar dag- of nachtmodus af-
hankelijk van de stand van de
lichtschakelaar.

Hiermee wordt het kaartscherm al-
tijd in dagmodus weergegeven.

Hiermee wordt het kaartscherm al-
tijd in nachtmodus weergegeven.
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1 Geef het scherm voor kaartinstellingen
weer en selecteer POI's op kaart.

2 Selecteer de gewenste POI-categorie-
en.

1 Geef het scherm voor kaartinstellingen
weer en selecteer Snelheidslimiet.

2 Selecteer het gewenste item.

POI'S OP DE KAART

Nr. Functie

Hiermee kunt u alle categorieën
weergeven.

Hiermee kunt u alle iconen verber-
gen.

Hiermee kunt u hoofdcategorieën
selecteren.

Hiermee kunt u subcategorieën se-
lecteren.

SNELHEIDSLIMIETEN

Nr. Functie

Hiermee worden de snelheidslimie-
ten op de kaart weergegeven.

Selecteer deze toets om een waar-
schuwing te horen wanneer de snel-
heidslimiet met een bepaalde
hoeveelheid wordt overschreden.
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8. NAVIGATIE-INSTELLINGEN*

1 Druk op de toets .

2 Kies Navigatie.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Geef het scherm voor navigatie-instel-
lingen weer en selecteer Routevoor-
keuren.

2 Selecteer het gewenste item.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u de route-
voorkeur wijzigen. De rou-
te-opties voor de
routeberekeningen kun-
nen worden geselecteerd.

143

Hiermee kunt u de vermij-
dingscriteria voor de route-
berekening instellen.

144

Hiermee kunt u de landin-
formatie en -vereisten be-
kijken.
Het scherm met de landin-
formatie kan automatisch
worden weergegeven wan-
neer u de grens over rijdt.

144

*: Toyota Touch 2 with Go

DE ROUTEBEREKENING 
INSTELLEN

Nr. Functie

Hiermee kunt u het aanbevolen rou-
tetype wijzigen in de snelste route,
kortste route of milieuvriendelijke
route.

Selecteer deze toets om de ver-
keersinformatie uit het verleden
mee te nemen in de routebereke-
ning.

Hiermee worden na een routebere-
kening de 3 routes (snelste, kortste
en ecologische) op de kaart weerge-
geven. (→Blz. 199)

Hiermee kan, nadat de ingestelde
bestemming is bereikt, de route
automatisch worden terugberekend
tot aan het beginpunt.
Op de terugweg naar het beginpunt
wordt ook rekening gehouden met
de ingevoerde tussenstops.

INFORMATIE
● Toon alternatieve routes en Heen- en

terugreis maken kunnen niet allebei
tegelijk zijn geselecteerd.
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1 Geef het scherm voor navigatie-instel-
lingen weer en selecteer Vermijdings-
criteria.

2 Kies de items die u wilt vermijden.

1 Geef het scherm voor navigatie-instel-
lingen weer en selecteer Landinfor-
matie.

2 Selecteer het gewenste land.

Landinformatie aan grens: Hiermee kan
de landinformatie automatisch worden
weergegeven wanneer u de grens over
rijdt.

3 Controleer of de landinformatie wordt
weergegeven.

DE VERMIJDINGSCRITERIA 
VOOR DE ROUTE-
BEREKENING INSTELLEN

BEKIJKEN VAN DE 
LANDINFORMATIE 
EN -VEREISTEN
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9. INSTELLINGEN VOOR VERKEERSMELDINGEN*

1 Druk op de toets .

2 Kies Verkeer.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

1 Geef het scherm voor verkeersinstel-

lingen weer en selecteer  van Ver-
keer via internet.

2 Selecteer het gewenste item.

Nr. Functie Blad-
zijde

Kies deze toets om verkeers-
meldingen te ontvangen via
internet.

186

Kies deze toets om de instel-
lingen voor de ontvangst van
de verkeersmeldingen via in-
ternet te wijzigen.

145

Kies deze toets om verkeers-
meldingen te ontvangen via
de FM-radiozender.

186

Kies deze toets om de instel-
lingen voor de ontvangst van
FM-radio te wijzigen tussen
automatisch en handmatig.

⎯

Selecteer deze toets om
geen verkeersmeldingen te
ontvangen.

⎯

*: Toyota Touch 2 with Go

Hiermee kunt u het bereik in-
stellen voor weergave van
de verkeersmeldingen.

146

Hiermee kunt u de methode
voor het dynamisch opnieuw
bepalen van de route instellen.

146

INSTELLINGEN VOOR DE ONT-
VANGST VAN DE VERKEERS-
MELDINGEN VIA INTERNET

Nr. Functie

Hiermee kunt u de nieuwe frequenties
voor verkeersmeldingen in het bin-
nenland via internet instellen.

Hiermee kunt u verkeersmeldingen
via internet ontvangen wanneer u in
het buitenland rijdt. De verkeersmel-
dingen worden via internet ontvangen
op dezelfde nieuwe frequenties als
wanneer u in uw eigen land rijdt.

Hiermee kunt u verkeersmeldingen
via een TMC-radiozender ontvangen
wanneer u in het buitenland rijdt. De
verkeersmeldingen worden ontvan-
gen via een TMC-radiozender om roa-
ming-kosten te voorkomen.

Nr. Functie Blad-
zijde
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1 Geef het scherm voor verkeersinstel-
lingen weer en selecteer Radiusfilter.

2 Selecteer het gewenste bereik.

 Alleen de verkeersmeldingen binnen dit
bereik worden weergegeven.

1 Geef het scherm voor verkeersinstel-
lingen weer en selecteer Dyn. herbe-
rekenen.

2 Selecteer het gewenste item.

INSTELLEN RADIUSFILTER INSTELLEN VAN METHODE 
VOOR DYNAMISCH OPNIEUW 
BEPALEN ROUTE

Nr. Functie

Hiermee kunt u het dynamisch op-
nieuw bepalen van de route uitscha-
kelen wanneer er
verkeersmeldingen voor de begelei-
dingsroute zijn ontvangen.

Hiermee kunt u automatisch de rou-
te opnieuw bepalen. De route wordt
automatisch gewijzigd wanneer er
verkeersmeldingen voor de begelei-
dingsroute 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.
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10. TOYOTA ONLINE-INSTELLINGEN*

1 Druk op de toets .

2 Selecteer Toyota Online.

3 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u een nieuw
account aanmaken of in-
loggen met een bestaand
account.

148

Hiermee kunt u een over-
zicht weergeven van alle
applicaties die naar het
systeem zijn gedownload.
Wanneer u een applicatie
selecteert, wordt het infor-
matiescherm voor applica-
ties weergegeven met
daarop een toets waarmee
u applicaties kunt verwijde-
ren.

⎯

Hiermee kunt u kiezen wel-
ke applicatie automatisch
wordt opgestart nadat het
systeem is ingeschakeld.

⎯

*: Toyota Touch 2 with Go

Hiermee kunt u applicaties
kiezen die op de split view-
kaart moeten worden weer-
gegeven. 
Deze instelling kan ook
worden gewijzigd op de
split view-kaart.

⎯

INFORMATIE
● Voor sommige instellingen moet er ver-

binding zijn met internet en moet er zijn
ingelogd op de portalsite van Toyota
(→Blz. 132, 148)

Nr. Functie Blad-
zijde
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Wanneer er geen account beschikbaar
is

1 Geef het instellingenscherm voor
Toyota Online weer en selecteer
Toyota web account.

2 Selecteer Nieuwe account.

3 Selecteer Nieuw account maken.

4 Maak een portalaccount aan door de
instructies op het scherm te volgen.

Wanneer er een bestaand account be-
schikbaar is

1 Geef het instellingenscherm voor
Toyota Online weer en selecteer
Toyota web account.

2 Selecteer Gekozen account.

: Hiermee kunt u het account be-
werken.
3 Selecteer Nieuwe account.

: Hiermee kunt u het account be-
werken of wissen.
4 Selecteer Nieuw account maken.

5 Maak een portalaccount aan door de
instructies op het scherm te volgen.

INSTELLINGEN TOYOTA 
WEB-ACCOUNT

AANMAKEN VAN EEN NIEUW 
ACCOUNT
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Wanneer er geen account beschikbaar
is

1 Geef het instellingenscherm voor
Toyota Online weer en selecteer
Toyota web account.

2 Selecteer Nieuwe account.

3 Selecteer Log in met een bestaand
account.

4 Vul de velden in en selecteer Meld u
aan.

Wanneer Wachtwoord onthouden is
ingeschakeld, worden de ingevoerde
inloggegevens onthouden voor elke login.

Wanneer er een bestaand account be-
schikbaar is

1 Geef het instellingenscherm voor
Toyota Online weer en selecteer
Toyota web account.

2 Selecteer Gekozen account.

: Hiermee kunt u het account be-
werken.
3 Selecteer het account waarmee u wilt

inloggen.

: Hiermee kunt u het account be-
werken of wissen.
4 Vul de velden in en selecteer Meld u

aan.

Wanneer Wachtwoord onthouden is
ingeschakeld, worden de ingevoerde
inloggegevens onthouden voor elke login.

INLOGGEN MET EEN 
BESTAAND ACCOUNT
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1 Geef het instellingenscherm voor
Toyota Online weer en selecteer
Toyota web account.

2 Selecteer de onderwerpen die u wilt in-
stellen.

 Als het systeem tijdens het downloaden
wordt uitgeschakeld, worden mogelijk niet
alle POI's en routes goed gedownload
vanaf de portalsite van Toyota.

INSTELLINGEN VERSTUREN 
NAAR/ONTVANGEN VAN 
TOYOTA-SERVER

Nr. Functie

Hiermee kunt u de op afstand aan
de persoonlijke voorkeur aangepas-
te instellingsgegevens voor de auto
ophalen vanaf de portalsite van
Toyota.

Hiermee kunt u de instellingsgege-
vens voor de auto versturen die op
afstand op de portalsite van Toyota
aan de persoonlijke voorkeur aan-
gepast kunnen worden.

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 automatisch POI's
en routes downloaden vanaf de por-
talsite van Toyota en in de lijst met
favorieten opslaan.
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11. TELEFOONINSTELLINGEN

1 Druk op de toets .

2 Kies Telefoon.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

3 Kies het item dat u wilt instellen.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de functie voor mel-
dingen van binnenkomende sms-
berichten aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de functie voor mel-
dingen van binnenkomende e-mails
aan-/uitzetten.

Hiermee kunt u de gewenste bel-
toon instellen.

Hiermee kunt u het telefoonboek
sorteren op voornaam of achter-
naam. (Toyota Touch 2 with Go)

Hiermee kunt u het telefoonboek
van de aangesloten telefoon hand-
matig bijwerken. Het bijwerken vindt
plaats door te verwijzen naar het te-
lefoonboekoverzicht in het systeem
en de telefoon.

INFORMATIE
● De actuele instelling van elke optie

wordt rechts ervan weergegeven.
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12. VOERTUIGINSTELLINGEN

1 Druk op de toets .

2 Kies Voertuig.

Toyota Touch 2

Toyota Touch 2 with Go

3 Kies Voertuigaanpassing.

4 Controleer of de lijst met voertuigaan-
passingen wordt weergegeven.

5 Selecteer het gewenste item.
 Zie de handleiding van de auto voor een

overzicht van de instellingen die kunnen
worden gewijzigd.

 Er verschijnt een melding die aangeeft dat
de instellingen opgeslagen worden. Voer
geen andere handelingen uit terwijl deze
melding wordt weergegeven.

De voertuiginstellingen kunnen wor-
den gewijzigd.
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13. AAN DE SLAG*

1 Druk op de toets .

2 Selecteer Aan de slag.

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 opgestart.

U kunt tips krijgen voor het gebruik van
dit systeem via een QR-code of URL.

*: Toyota Touch 2 with Go
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1. REAR VIEW MONITOR-SYSTEEM

Het Rear View Monitor-systeem helpt
de bestuurder bij het achteruitrijden
door het gebied achter de auto met
vaste rijlijnen op een scherm weer te
geven, bijvoorbeeld bij het parkeren.

INFORMATIE
● De afbeeldingen die hier worden

gebruikt, dienen slechts als voorbeeld
en verschillen mogelijk van het werke-
lijke beeld op het scherm.

VOORZORGSMAATREGELEN 
VOOR HET RIJDEN

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
spiegels. Doet u dit niet, dan raakt u
misschien 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.
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WAARSCHUWING

● Vertrouw tijdens het achteruitrijden nooit
uitsluitend op het Rear View Monitor-
systeem. De weergave en positie van de
rijlijnen op het scherm wijken mogelijk af
van de werkelijke situatie. 
Wees voorzichtig, net als bij het achter-
uitrijden 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.

WAARSCHUWING

● 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 tussen objecten en
voetgangers die op het scherm worden
weergegeven, verschillen mogelijk van
de werkelijke afstanden.(→Blz. 162)

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 157  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



158

1. REAR VIEW MONITOR-SYSTEEM

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

SCHERMBESCHRIJVING

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop
Het scherm van het Rear View Monitor-systeem wordt weergegeven als de selec-
tiehendel in stand R wordt gezet terwijl het contact AAN staat.
Auto's met Smart entry-systeem en startknop
Het scherm van het Rear View Monitor-systeem wordt weergegeven als de selec-
tiehendel in stand R wordt gezet terwijl het contact AAN staat.

Nr. Display Functie

Voertuigbreedtereferen-
tielijn

Geven een richting 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 bo-
ven 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.
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Wanneer de selectiehendel in stand R wordt gezet en er wordt een modustoets inge-

drukt (bijvoorbeeld )
Het Rear View Monitor-systeem wordt uitgeschakeld en de modus van de

bediende toets wordt ingeschakeld.

REAR VIEW MONITOR-SYSTEEM UITSCHAKELEN

Het Rear View Monitor-systeem wordt uitgeschakeld wanneer de selectiehendel in
een andere stand dan stand R wordt gezet.
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2. VOORZORGSMAATREGELEN REAR VIEW MONITOR-SYSTEEM

 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 van het navigatie-/mul-
timediasysteem. (→Blz. 123)

GEBIED DAT OP HET 
SCHERM WORDT 
WEERGEGEVEN

Het Rear View Monitor-systeem geeft
beelden weer van het gebied achter de
auto vanaf de bumper.

Scherm

Gebied dat wordt weergegeven

Hoeken van de bumper

INFORMATIE
● Het gebied dat op het scherm wordt

weergegeven, is afhankelijk van de
stand van de auto.

● Objecten die zich te dicht bij de hoeken
van de bumper of onder de bumper
bevinden, kunnen niet worden weerge-
geven.

● 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 moge-
lijk niet weergegeven op het scherm.
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DE CAMERA

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 dui-
delijk beeld overbrengen. Spoel hem in
dit geval af met een grote hoeveelheid
water en veeg de cameralens af met
een zachte, natte doek.

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.

• 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 kras-
sen op de cameralens zitten, kan deze
geen duidelijk beeld overbrengen.

• Zorg ervoor dat er geen organische
oplosmiddelen, autowas, ruitenreini-
ger of ruitencoating op de lens terecht-
komt. 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.
Hierdoor kunnen storingen optreden in
de camera.

● Stel de camera niet bloot aan een krach-
tige schok, 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.
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 De afstandslijnen en voertuigbreedterefe-
rentielijnen staan mogelijk niet geheel
parallel aan de zijlijnen van het parkeer-
vak, ook al lijkt dit wel zo. Controleer dit
visueel.

 De ruimtes tussen de voertuigbreedterefe-
rentielijnen en de linker en rechter zijlijn
van het parkeervak zijn mogelijk niet gelijk
aan elkaar, ook al lijkt dit wel zo. Contro-
leer dit visueel.

 De afstandslijnen geven een indicatie van
de afstanden op een vlakke ondergrond.
In elk van de volgende gevallen is er
sprake van een foutmarge tussen de
vaste rijlijnen op het scherm en de werke-
lijke afstand/koers op de weg.

VERSCHILLEN TUSSEN DE 
SCHERMWEERGAVE EN DE 
WERKELIJKE WEG

WANNEER DE GROND 
ACHTER DE AUTO STEIL 
OMHOOG LOOPT

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 bevin-
den 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.
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WANNEER DE GROND 
ACHTER DE AUTO STEIL 
OMLAAG LOOPT

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 ge-
val is. Op dezelfde manier is er sprake
van een foutmarge tussen de rijlijnen
en de werkelijke afstand/koers op de
weg.

WANNEER EEN DEEL VAN DE 
AUTO 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
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 Voertuigbreedtereferentielijnen

BIJ HET NADEREN VAN 
DRIEDIMENSIONALE 
OBJECTEN

De afstandslijnen worden op basis van
platte oppervlakken (zoals het weg-
dek) weergegeven. Met de voertuig-
breedtereferentielijnen en afstandslij-
nen kan de positie van driedimensio-
nale objecten (zoals voertuigen) niet
worden bepaald. Let bij het naderen
van een uitstekend driedimensionaal
object (zoals de laadbak van een
vrachtauto) op het volgende.

VOERTUIGBREEDTE-
REFERENTIELIJNEN

Controleer visueel de omgeving en het
gebied achter de auto. In de hieronder
afgebeelde situatie lijkt de vrachtwa-
gen zich buiten de voertuigbreedtere-
ferentielijnen te bevinden en lijkt het
alsof de auto de vrachtwagen niet zal
raken. Toch kan de achterzijde van de
vrachtauto zich boven de voertuig-
breedtereferentielijnen bevinden. Als u
in werkelijkheid achteruitrijdt volgens
de voertuigbreedtereferentielijnen, zal
de auto de vrachtwagen mogelijk ra-
ken.
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AFSTANDSLIJNEN

Controleer visueel de omgeving en het
gebied achter de auto. Op het scherm
lijkt het alsof de geparkeerde vracht-
wagen tot punt B komt. Wanneer u tot
punt A achteruit zou rijden, zou u de
vrachtwagen echter al raken. Op het
scherm lijkt punt A het meest dichtbij
en punt C het verste weg. In werkelijk-
heid zijn de afstanden tot punt A en tot
punt C gelijk en bevindt punt B zich
verder weg dan punt A en punt C.

Punt A, B en C

C

A
B

C

AB

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 165  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



166

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

1. REAR VIEW MONITOR-SYSTEEM

3. BELANGRIJKE INFORMATIE

Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, raadpleeg dan de mogelijke
oorzaak en de oplossing en controleer opnieuw.
Is het symptoom door de oplossing nog niet verdwenen, laat dan de auto con-
troleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere
naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

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 om-
geving van de auto visueel
controleert. (Gebruik de mo-
nitor weer als de omstandig-
heden verbeterd zijn.)
De procedure voor het afstel-
len van de beeldkwaliteit van
het Rear View Monitor-sys-
teem is gelijk aan de procedu-
re voor het afstellen van het
scherm van het navigatie-/
multimediasysteem. 
(→Blz. 123)

Het beeld is wazig Er zit(ten) vuil of verontreini-
gingen (zoals waterdruppels,
sneeuw, modder, enz.) op de
camera.

Spoel de camera af met een
grote hoeveelheid water en
veeg de lens af met een zach-
te, 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
hersteller/reparateur of een
andere naar behoren gekwa-
lificeerde en uitgeruste des-
kundige.
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De vaste rijlijnen lopen hele-
maal verkeerd

De camerapositie is niet uit-
gelijnd.

Laat de auto nakijken door
een erkende Toyota-dealer of
hersteller/reparateur of een
andere naar behoren gekwa-
lificeerde en uitgeruste des-
kundige.

• 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 om-
geving van de auto visueel
controleert.

Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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1. KORTE UITLEG........................... 170
KAARTSCHERM.................................  170
SCHERM NAVIGATIEMENU ..............  174

2. BEDIENING KAARTSCHERM .... 176
KAARTSCHERM WEERGEVEN ........  176
WEERGAVE ACTUELE 

LOCATIE AUTO ...............................  176
SCROLLEN.........................................  177
SCHAAL..............................................  178
KAARTLAY-OUT.................................  178
SPLIT VIEW ........................................  179

3. INFORMATIE KAARTSCHERM.. 181
VERSCHILLENDE SOORTEN 

INFORMATIE WEERGEVEN 
OP DE KAART..................................  181

POI-ICONEN .......................................  181

4. VERKEERSMELDINGEN ............ 186
ICOON VOOR VERKEERSMELDING 

OP DE KAART..................................  186
OVERZICHT MET 

VERKEERSMELDINGEN.................  187

1. ZOEKEN......................................  189
WEERGEVEN VAN HET 

MENUSCHERM “NAVIGATIE” .........  189
BESTEMMINGEN ZOEKEN 

VIA SNELTOEGANG ........................  189
ZOEKEN MET BEHULP VAN 

LIJST MET FAVORIETEN ................  191
ZOEKEN MET BEHULP VAN 

VORIGE BESTEMMINGEN ..............  191
ZOEKEN MET BEHULP VAN 

TELEFOONBOEK.............................  192
ZOEKEN MET BEHULP VAN 

ADRES..............................................  192
ZOEKEN MET BEHULP VAN 

COÖRDINATEN................................  193
ZOEKEN MET BEHULP VAN POI'S ...  193

1 BASISHANDELINGEN 2 ZOEKEN VAN BESTEMMING
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1. STARTEN VAN 
ROUTEBEGELEIDING .............  197

STARTEN VAN 
ROUTEBEGELEIDING .....................  197

2. ROUTEBEGELEIDING ...............  200
ROUTEBEGELEIDINGSSCHERM ......  200
STEMBEGELEIDING...........................  201
ROUTEBEGELEIDING STOPPEN......  202

3. ROUTE BEWERKEN ..................  203
INFORMATIE OVER DE 

BESTEMMING WEERGEVEN..........  204
TUSSENSTOPS TOEVOEGEN ..........  205
TUSSENSTOPS WIJZIGEN ................  206
SECTIES VAN AF TE LEGGEN 

WEG BLOKKEREN...........................  207
LIJST MET AFSLAGEN 

WEERGEVEN ...................................  207
INSTELLEN VAN OMLEIDING............  208
DYNAMISCH OPNIEUW 

BEPALEN VAN DE ROUTE 
AAN DE HAND VAN 
VERKEERSMELDINGEN .................  209

1. VERMELDING REGISTREREN ..  211
NIEUWE VERMELDING 

AANMAKEN......................................  211
BESTEMMINGEN VIA 

SNELTOEGANG VASTLEGGEN .....  212
POI'S EN ROUTES OVERBRENGEN 

VIA EEN USB-GEHEUGEN .............  212
POI'S EN ROUTES DOWNLOADEN 

VIA INTERNET .................................  213

2. INFORMATIE OVER DE 
VERMELDING WIJZIGEN ......... 214

INFORMATIE OVER DE 
VERMELDING WIJZIGEN................  214

1. BEPERKINGEN VAN HET 
NAVIGATIESYSTEEM ..............  216

2. DATABASE-UPDATES 
NAVIGATIESYSTEEM ..............  218

BIJWERKEN DATABASE 
NAVIGATIESYSTEEM .....................  218

3 ROUTEBEGELEIDING 4 FAVORIETE BESTEMMINGEN

5 INFORMATIE 
NAVIGATIESYSTEEM

NAVIGATIESYSTEEM

Sommige functies kunnen niet worden bediend tijdens het rijden.
*: Toyota Touch 2 with Go

*
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1. KORTE UITLEG

KAARTSCHERM

Druk op de toets  om het kaartscherm weer te geven. Telkens als op de toets

 wordt gedrukt, wijzigt het scherm tussen het kaartscherm en het menuscherm
“Navigatie”.
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Nr. Functie Bladzijde

Hiermee wordt informatie over de bestemming weergegeven, zoals de
geschatte aankomsttijd, de resterende reistijd, de afstand en verkeers-
voorspellingsinformatie. 
Telkens wanneer dit gebied wordt geselecteerd, wijzigt de informatie
tussen de aankomsttijd en de resterende tijd tot de bestemming.

—

Geeft de afstand tot de volgende afslag weer, waarbij de pijl de richting
aangeeft. Wanneer de pijlicoon wordt geselecteerd, wordt de laatste
navigatiemelding herhaald.

—

Kies deze toets om de split view te openen/sluiten. 172

Kies deze toets om het menuscherm “Navigatie” weer te geven. 174

Hiermee kunt u op de kaart inzoomen/uitzoomen. 178

Selecteer deze toets om de kaartlay-out te wijzigen. Dit symbool geeft
de actuele kaartlay-out aan. 178

Hiermee kunt u de stembegeleiding dempen. 201

Kies deze toets om het menu met opties te openen/sluiten. 173

Hiermee kunt u de actuele locatie van de auto weergeven. 176

Geeft de naam weer van de straat waarop op dat moment wordt gere-
den of van de volgende straat. —

Hiermee wordt verkeersinformatie voor de route weergegeven.
De resterende afstand en de resterende tijd worden weergegeven. —
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■SPLIT VIEW

In de split view kan verschillende informatie tegelijk met de kaart worden weerge-
geven, zoals mediabronnen en Toyota Online-apps.

Nr. Functie Bladzijde

Kies deze toets om de split view te openen/sluiten. —

Kies deze toets om het menuscherm “Navigatie” weer te geven. 174

Geeft de kwaliteit van de Bluetooth®- en internetverbinding weer.
Wanneer u deze icoon selecteert, wordt het scherm met de lijst met ge-
koppelde toestellen weergegeven.

131

Hiermee kunt u de app wijzigen die op het scherm wordt weergegeven. —

Geeft de informatie van de mediabron en/of Toyota Online-app weer.
Wanneer het informatiegedeelte wordt geselecteerd, wordt het gese-
lecteerde item op het volledige scherm weergegeven.

179
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■OPTIEMENU

Kies  om het menu met opties te openen/sluiten.

Nr. Functie Bladzijde

Selecteer deze toets om de actuele routebegeleiding te stoppen. —

Hiermee kunt u informatie over tankstations weergeven. Ook kunt u de
locatie en brandstofprijzen bekijken. 232

Hiermee kunt u de verkeersmeldingen weergeven. Er wordt een over-
zicht gegeven van verkeersmeldingen met betrekking tot de ingestelde
route, alle verkeersmeldingen en -waarschuwingen.

187

Hiermee kunt u het route-informatiescherm weergeven. De route-op-
ties voor de routeberekeningen kunnen worden geselecteerd. 203

Kies deze toets om parkeerinformatie weer te geven. De locatie en de
beschikbare plaatsen van parkeerplaatsen kunnen worden gecontro-
leerd.

234
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SCHERM NAVIGATIEMENU

Druk op de toets  of selecteer  op het kaartscherm om het menuscherm

“Navigatie” weer te geven. Telkens als op de toets  wordt gedrukt, wijzigt het
scherm tussen het kaartscherm en het menuscherm “Navigatie”.
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Kies deze toets om een bestemming te zoeken met behulp van een
adres of geografische coördinaten. 192

Geeft de kwaliteit van de Bluetooth®- en internetverbinding weer.
Wanneer u deze icoon selecteert, wordt het scherm met de lijst met ge-
koppelde toestellen weergegeven.

131

Kies deze toets om een bestemming te zoeken uit een overzicht met
vorige bestemmingen. 191

Hiermee kunt u een bestemming zoeken uit het telefoonboek van de
aangesloten telefoon. 192

Kies deze toets om een bestemming te zoeken met behulp van een
POI (nuttig adres). 193

Hiermee kunt u de lijst met favorieten weergeven. 191

Kies deze toets om een bestemming in te stellen met behulp van een
sneltoegang. Er kunnen 4 favoriete bestemmingen (thuis, werk en 2
willekeurige andere favorieten) worden weergegeven als sneltoe-
gangstoetsen. De routebegeleiding kan direct beginnen.

189
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2. BEDIENING KAARTSCHERM

1 Druk op de toets  .

2 Selecteer Bevestigen.

 Na een paar seconden wordt er automa-
tisch overgeschakeld van het waarschu-
wingsscherm naar het kaartscherm.

 De actuele locatie van de auto wordt met

het teken  weergegeven in het midden
van het kaartscherm.

KAARTSCHERM 
WEERGEVEN

WEERGAVE ACTUELE 
LOCATIE AUTO

Bij het inschakelen van het navigatie-
systeem wordt eerst de actuele locatie
weergegeven. Op het scherm verschij-
nen de actuele locatie van de auto en
een kaart met de omgeving.

INFORMATIE
● Tijdens het rijden wordt de actuele loca-

tie van de auto op het scherm weerge-
geven en beweegt de kaart.

● De actuele locatie wordt automatisch
vastgelegd als uw auto signalen ont-
vangt van het GPS (Global Positioning
System). Als uw actuele locatie niet cor-
rect wordt weergegeven, wordt dit auto-
matisch gecorrigeerd als uw auto
signalen ontvangt van het GPS.

● Als de accu losgekoppeld is geweest, en
bij een nieuwe auto, wordt de actuele
locatie mogelijk niet goed weergegeven.
De actuele locatie wordt automatisch
vastgelegd als uw auto signalen ont-
vangt van het GPS (Global Positioning
System).
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1 Selecteer  op de kaart.

2 Kies .

3 Controleer of de informatie over de ac-
tuele locatie wordt weergegeven.

 Als u uw vinger onafgebroken op het
scherm houdt, zal de kaart in die richting
blijven scrollen totdat u uw vinger van het
scherm haalt.

 Van het geselecteerde punt worden de
straatnaam of de geografische coördina-
ten getoond, afhankelijk van de schaal
van de kaart.

 Na het verplaatsen van het scherm wordt
het scherm vastgezet met de gekozen
locatie in het midden, totdat u een andere
functie activeert. Het merkteken dat de
actuele locatie van uw auto aangeeft, zal
zich blijven verplaatsen langs de bere-
kende route en kan mogelijk van het

scherm verdwijnen. Als u  selec-
teert, beweegt het merkteken dat de actu-
ele locatie van de auto aangeeft weer
naar het midden van het scherm en
beweegt de kaart mee met de route die u
aflegt.

ACTUELE LOCATIE EN 
GPS-INFORMATIE

Nr. Informatie

De gegeven informatie varieert en is
afhankelijk van het feit of de weg
waarop op dat moment wordt gere-
den een snelweg is of een straat.

Lengte- en breedtegraad

Aantal satellieten en de hoogte

Selecteer deze toets om de actuele
locatie vast te leggen in de lijst met
favorieten. (→Blz. 211)

SCROLLEN

Wanneer u een willekeurig punt op de
kaart selecteert, beweegt dat punt
naar het midden van het scherm en
wordt het aangegeven met de cursor

.

Wanneer Go wordt gekozen, wordt het
beginscherm voor de routebegeleiding
weergegeven. (→Blz. 197)

Wanneer Bewaar wordt gekozen, wordt
het punt geregistreerd in de lijst met
favorieten. (→Blz. 211)
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1 Selecteer  op de kaart.

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

 U kunt de schaal van het kaartscherm ook
als volgt wijzigen:
• Selecteren van het gewenste punt op de

schaal.
• Slepen van het merkteken van de

schaalbalk naar het gewenste punt.
• Draaien van de knop Tune/Scroll.

 Telkens wanneer u  selecteert, wordt
het automatisch zoomen op de kaart in-/
uitgeschakeld. 
U kunt het standaardniveau voor automa-
tisch zoomen selecteren. (→Blz. 140)

1 Selecteer de toets voor de kaartlay-
out.

 Telkens als de toets voor de kaartlay-out
wordt gekozen, verandert de kaartlay-out
als volgt: 

 (3D rijrichting boven) →  (2D rij-

richting boven) →  (2D noorden
boven)

SCHAAL

INFORMATIE
● De schaal loopt van 10 m tot 500 km.
● Nadat de schaal is gewijzigd, wordt de

nieuwe schaalindicator een poosje
weergegeven.

KAARTLAY-OUT

U kunt de kaartlay-out wijzigen tussen
3D rijrichting boven, 2D rijrichting bo-
ven en 2D noorden boven door de
toets voor de kaartlay-out te kiezen.
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3D rijrichting boven

2D rijrichting boven

2D noorden boven

1 Selecteer .

2 Controleer of de split view wordt weer-
gegeven.

Met media-informatie

Met app- en media-informatie

SPLIT VIEW

In de split view kan verschillende infor-
matie tegelijk met de kaart worden
weergegeven, zoals mediabronnen en
Toyota Online-apps. Wanneer het in-
formatiegedeelte wordt geselecteerd,
wordt het geselecteerde item op het
volledige scherm weergegeven.
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 U kunt de lay-out van de split view selec-
teren met behulp van de kaartinstellingen.
(→Blz. 140)

Nr. Functie

Kies deze toets om het menu-
scherm “Navigatie” weer te geven.

Geeft de kwaliteit van de
Bluetooth®- en internetverbinding
weer.
Wanneer u deze icoon selecteert,
wordt het scherm met de lijst met
gekoppelde toestellen weergege-
ven. (→Blz. 131)

Geeft de informatie van de media-
bron weer. Als u dit gedeelte kiest,
wordt de mediabron op het volledige
scherm weergegeven.

Geeft de informatie van de Toyota
Online-app weer. Als u dit gedeelte
kiest, wordt de app op het volledige
scherm weergegeven.

Hiermee kunt u de Toyota Online-
app wijzigen die op het scherm
wordt weergegeven.
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3. INFORMATIE KAARTSCHERM

■SNELHEIDSLIMIETEN

■SNELHEIDSCAMERA'S

VERSCHILLENDE SOORTEN 
INFORMATIE WEERGEVEN 
OP DE KAART

Er kunnen verschillende soorten infor-
matie op de kaart worden weergege-
ven.

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

Snelheidscamera's kunnen als iconen
worden weergegeven op de kaart.

INFORMATIE
● Of de bovenstaande onderdelen worden

weergegeven is afhankelijk van de
schaal van de kaart.

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

● De weergave van bovenstaande items
kan worden uitgeschakeld. (→Blz. 140)

POI-ICONEN

WEERGEVEN VAN POI-
ICONEN

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

INFORMATIE
● U kunt een op het scherm weergegeven

type POI-icoon selecteren. (→Blz. 140)
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■OVERZICHT POI-ICONEN
Openbaar

Transport

Icoon Naam

Bibliotheek

Hogeschool/universiteit

School

VVV

Begraafplaats

Overheidskantoor

Congrescentrum, expositiecen-
trum, gemeentehuis

Rechtbank

Gebedshuis

Accommodatie

Apotheek

Grensovergang

Bank

Geldautomaat

Postkantoor

Faciliteit bedrijf

Fitnesscentrum, arts

Ziekenhuis

Brandweerkazerne

Politiebureau

Telefooncel

Tandarts

Dierenarts

Icoon Naam

Garage

Dealerbedrijf

Afslag snelweg

Luchthaven

Busstation

Treinstation

Transferium

Tankstation

Autoverhuurbedrijf

Icoon Naam
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Entertainment

Sport/vrije tijd

Veerboot

Parkeerplaats

Parkeergarage

Park + Ride

Parkeerplaats langs snelweg

Automobielclub

Garage voor vrachtwagens

Motordealer

Icoon Naam

Meerdere POI's

Bar, pub

Nachtclub, theater

Bioscoop

Casino

Koffiezaak

Restaurants

Icoon Naam

Icoon Naam

Sporten

Golfbaan

Circuit

Sportcentrum

Watersport

Bowlingbaan

Ski-oord

Pretpark

Wijnmakerij

Museum

Winkels

Warenhuis

Toeristische attractie

Park, recreatiegebied

Jachthaven

Kampeerterrein

Supermarkt
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1 Selecteer het gewenste POI-icoon op
de kaart.

Eén POI

2 Selecteer een POI-naam.

Meerdere POI's

2 Kies .

Historisch monument

Camperplaats, camping

Boekwinkel

Haar & schoonheid

Fotografie

Schoenenzaak

Wijn & drank

Kleding

Stomerij & wasserette

Icoon Naam POI-INFORMATIE 
WEERGEVEN
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3 Controleer of de POI-informatie wordt
weergegeven.

Nr. Functie Blad-
zijde

Hiermee kunt u het gere-
gistreerde telefoonnummer
bellen.

100

Selecteer deze toets om de
POI vast te leggen in de
lijst met favorieten.

211

Hiermee kunt u het begin-
scherm voor de routebege-
leiding weergeven.

197

Hiermee kunt u Street View
weergeven. 231
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4. VERKEERSMELDINGEN

Iconen voor verkeersmeldingen op de
kaart

Overzicht met verkeersmeldingen

■GEDETAILLEERDE
VERKEERSMELDING
WEERGEVEN

1 Selecteer het gewenste icoon voor ver-
keersmeldingen op de kaart.

2 Controleer of de gedetailleerde ver-
keersmelding wordt weergegeven.

Op de kaart of het overzicht worden
verkeersmeldingen zoals files, onge-
vallen en wegafsluitingen weergege-
ven. Verkeersinformatie kan worden
ontvangen via radio-uitzendingen of in-
ternet.

ICOON VOOR 
VERKEERSMELDING OP DE 
KAART
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■LIJST VAN VERKEERSMELDINGS-
ICONEN

1 Kies  op de kaart.

2 Kies .

3 Kies het gewenste tabblad om de lijst
te selecteren. 

Icoon Naam

Glad

Slecht weer

Wind

Sneeuw

Verkeer

Druk verkeer

Ongeval

Wegwerkzaamheden

Versmalling

Waarschuwing

Stremming

Veiligheidscontrole

Informatie

OVERZICHT MET 
VERKEERSMELDINGEN

Nr. Functie

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

Hiermee kunt u alle verkeersmeldin-
gen weergeven.

Hiermee kunt u verkeersmeldingen
met waarschuwingen weergeven.
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4 Selecteer de gewenste verkeersmel-
ding.

5 Controleer of de gedetailleerde ver-
keersmelding wordt weergegeven.

Nr. Informatie

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
op de omleidingsroute

Afstand tot ongeval en richting
van auto

Nr. Functie

Hiermee wordt de volgende of de
vorige sectie weergegeven.

Hiermee kunt u een omleiding voor
deze sectie van de route instellen.
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2. ZOEKEN VAN BESTEMMING

1. ZOEKEN

1 Kies  op de kaart of druk op de

toets .

2 Controleer of het menu “Navigatie”
wordt weergegeven.

 U kunt op verschillende manieren een
bestemming zoeken.

1 Selecteer de gewenste bestemming
via sneltoegang.

Om deze functie te kunnen gebruiken,
moet u bestemmingen registeren.
(→Blz. 212)

Er is automatische navigatie beschik-
baar voor de 4 favoriete bestemmingen.
Wanneer de automatische navigatie
wordt geactiveerd, wordt  ingescha-
keld. (→Blz. 190)

WEERGEVEN VAN HET 
MENUSCHERM “NAVIGATIE”

Er kunnen bestemmingen worden ge-
zocht op het menuscherm “Navigatie”.

BESTEMMINGEN ZOEKEN 
VIA SNELTOEGANG

Er kunnen 4 favoriete bestemmingen
(thuis, werk en 2 willekeurige andere
favorieten) worden weergegeven als
sneltoegangstoetsen. Wanneer deze
worden geselecteerd, begint direct de
routebegeleiding.
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1 Selecteer OK om de routebegeleiding
te starten.

Er wordt een pop-upbericht weergege-
ven wanneer u de motor start tijdens
een geregistreerde dag/tijd.

Er is alleen automatische navigatie
beschikbaar voor de 4 favoriete
bestemmingen (thuis, werk en 2 andere
favorieten).

Om deze functie te kunnen gebruiken,
moet u dagen/tijden registeren voor de
bestemmingen.

■REGISTREREN VAN DAGEN/TIJDEN

1 Selecteer .

2 Kies  van de gewenste bestem-
ming.

3 Voer de gewenste informatie voor dag
en tijd in voor het woon-werkverkeer. 

Selecteer Auto-navigatie om de automa-
tische navigatie in/uit te schakelen.

Selecteer Kopiëren van... om een
bepaalde tijd van één dag naar alle
andere dagen te kopiëren.

AUTOMATISCHE NAVIGATIE 
VOOR WOON-WERKVERKEER

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.

Om automatische navigatie te kunnen
gebruiken, moet u dagen/tijden regis-
teren voor de bestemmingen.
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1 Kies  op het menuscherm “Naviga-
tie”.

2 Selecteer de gewenste vermelding.

1 Kies Laatste op het menuscherm “Na-
vigatie”.

2 Selecteer de gewenste vermelding.

ZOEKEN MET BEHULP VAN 
LIJST MET FAVORIETEN

Zoek een bestemming en route in de
lijst met favorieten die in het systeem
zijn opgeslagen. 
Om deze functie te kunnen gebruiken,
moet u de vermelding registreren.
(→Blz. 211)

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 214)

INFORMATIE
● Er kunnen 4 topfavorieten (thuis, werk

en 2 andere favorieten) worden weer-
gegeven als sneltoegangstoetsen op
het menuscherm “Navigatie”.

● POI's en routes die vanuit een extern
apparaat of de server zijn overge-
bracht, worden in deze lijst opgesla-
gen. (→Blz. 212, 213)

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

ZOEKEN MET BEHULP VAN 
VORIGE BESTEMMINGEN

 Kies  om de informatie over de
vermelding weer te geven en te bewer-
ken. (→Blz. 214)

 Selecteer  om Street View weer te
geven. (→Blz. 231)

INFORMATIE
● Het overzicht bestaat maximaal uit

100 vermeldingen. Wanneer dit maxi-
mum wordt bereikt, wordt de oudste
bestemming verwijderd.
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1 Kies Tel.boek op het menuscherm
“Navigatie”.

2 Selecteer de gewenste vermelding.

Contact zoeken: Hiermee kunt u op de
naam van het contact zoeken.

1 Kies Adres invoeren op het menu-
scherm “Navigatie”.

2 Selecteer Land om het gewenste land
in te voeren.

3 Selecteer Stad of Code om de plaats-
naam of postcode in te voeren.

4 Selecteer Straat om de straatnaam in
te voeren.

5 Selecteer Nr. of Kruispunt om een
huisnummer of de naam van het kruis-
punt in te voeren.

 Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een
huisnummer en een kruispunt in te voe-
ren.

6 Selecteer Route berekenen.

ZOEKEN MET BEHULP VAN 
TELEFOONBOEK

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
vermelding niet-verlicht weergegeven.

 Selecteer  om de informatie over
de vermelding weer te geven en te
bewerken. (→Blz. 214)

ZOEKEN MET BEHULP VAN 
ADRES

INFORMATIE
● Route berekenen kan worden geselec-

teerd zodra een Stad of Code is inge-
voerd. Als Route berekenen wordt
gekozen wanneer alleen een Stad of
Code is ingevoerd, wordt een route
gezocht met het centrum van de inge-
voerde plaats als bestemming.

● Als  wordt gekozen, worden alle
overige gegevens, behalve Land, ver-
wijderd.
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1 Kies Adres invoeren op het menu-
scherm “Navigatie”.

2 Kies Geo-coördinaten.

3 Voer de lengte- en breedtegraad in.

4 Kies OK.

5 Selecteer Route berekenen.

1 Kies POI op het menuscherm “Naviga-
tie”. 

2 Voer de POI-naam in en kies OK. 

ZOEKEN MET BEHULP VAN 
COÖRDINATEN

Geografische coördinaten kunnen
worden ingevoerd in GMS-formaat
(Graden°, Minuten’, Seconden”). Al-
leen coördinaatwaarden die potentieel
bestaan, kunnen worden ingevoerd.
Onmogelijke coördinaatwaarden en
hun desbetreffende schermtoetsen
worden gedimd weergegeven.

INFORMATIE
● 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.

ZOEKEN MET BEHULP VAN 
POI'S

Zoek een bestemming in de POI-data-
base in het systeem.
Wanneer het systeem verbinding heeft
met internet, kan er op het web worden
gezocht.

Nr. Functie Blad-
zijde

Kies deze toets om het
zoekgebied te wijzigen. 195

Kies deze toets om de POI-
categorie te filteren. 195

Kies deze toets om de lijst
met vorige zoektermen
weer te geven.

196
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3 Controleer of de zoekresultaten wor-
den weergegeven. Selecteer de ge-
wenste POI.

4  Selecteer Go.

Nr. Functie

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

Hiermee kunt u POI's zoeken met
behulp van de database in het sys-
teem.

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 zoekmachi-
ne in te stellen.

Hiermee kunt u de zoekmachine wij-
zigen.

Nr. Functie

Hiermee kunt u extra informatie
weergeven. (→Blz. 196)

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven. (→Blz. 231)

Hiermee kunt u het telefoonnummer
bellen.
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1 Selecteer de toets voor het zoekge-
bied.

 Het actuele zoekgebied wordt op de toets
weergegeven.

2 Selecteer het gewenste zoekgebied.

1 Selecteer Op catego....

2 Selecteer de gewenste categorie en
subcategorieën.

Alle categorieën: Kies deze toets om alle
POI-categorieën weer te geven.

3 Selecteer de gewenste POI.

SELECTEREN VAN HET 
ZOEKGEBIED

Nr. Functie

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.

ZOEKEN OP CATEGORIE
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1 Selecteer Geschiede... 

2 Selecteer de gewenste vorige zoek-
term.

: Hiermee kunt u de zoekterm wissen.

3 Kies OK. 

1 Kies .

2 Controleer of de gedetailleerde POI-in-
formatie wordt weergegeven.

 Selecteer de afbeelding die u op het volle-
dige scherm wilt weergeven. (indien beschik-
baar)

TREFWOORDEN INVOEREN 
VANUIT DE 
GESCHIEDENISLIJST

POI-INFORMATIE BEKIJKEN
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3. ROUTEBEGELEIDING

1. STARTEN VAN ROUTEBEGELEIDING

 Scherm met geadviseerde route 

Scherm alternatieve routes

STARTEN VAN 
ROUTEBEGELEIDING

Wanneer de bestemming is ingesteld,
wordt de complete route vanaf de actu-
ele locatie tot aan de bestemming ge-
toond.
Afhankelijk van de navigatie-instellin-
gen wordt of het scherm met de gead-
viseerde route of het scherm voor
alternatieve routes weergegeven.

WAARSCHUWING

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

INFORMATIE
● Het beginscherm voor de routebegelei-

ding wordt weergegeven in 2D noorden
boven.
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1  Selecteer Go. 

■AANPASSEN VAN DE ROUTE 

1 Selecteer Route-opties.

2 Selecteer het gewenste item om de
routevoorkeuren en de vermijdingscri-
teria aan te passen.

 De route wordt opnieuw berekend en ver-
volgens wordt het beginscherm van de
routebegeleiding weergegeven.

SCHERM MET GEADVISEERDE 
ROUTE

De aanbevolen route wordt op de kaart
weergegeven.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de route aanpassen.
De route-opties voor de routebere-
keningen kunnen worden geselec-
teerd.

Kies deze toets om parkeerinforma-
tie weer te geven. U kunt de locatie
en de beschikbaarheid van parkeer-
plaatsen rondom de bestemming
bekijken. (→Blz. 234)

Hiermee kunt u Street View weerge-
ven. U kunt de Street View-beelden
van de bestemming bekijken.
(→Blz. 231)

Hiermee kunt u weersinformatie
weergeven. U kunt de weersinfor-
matie rondom de bestemming bekij-
ken. (→Blz. 233)

Hiermee wordt informatie over de
bestemming weergegeven, zoals de
geschatte aankomsttijd, de reste-
rende reistijd en de afstand.
Telkens wanneer dit gebied wordt
geselecteerd, wijzigt de informatie
tussen de aankomsttijd en de reste-
rende tijd tot de bestemming.

INFORMATIE
● De standaard routevoorkeuren en ver-

mijdingscriteria kunnen worden inge-
steld. (→Blz. 143)

● Als Go wordt geselecteerd en u uw vin-
ger erop houdt, wordt de demomodus
gestart. Selecteer een willekeurig punt
op het scherm om de demomodus te
beëindigen.
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1 Selecteer één van de drie soorten al-
ternatieve routes.

Vermijden: Hiermee kunt u de vermij-
dingscriteria wijzigen voordat u de route-
begeleiding start.
 De aankomsttijd en de afstand van de

totale route worden in het overzicht weer-
gegeven.

■VERMIJDINGSCRITERIA INSTELLEN

1 Selecteer Vermijden.

2 Kies de items die u wilt vermijden.

 De route wordt opnieuw berekend en ver-
volgens wordt het beginscherm van de
routebegeleiding weergegeven.

 U kunt de standaard vermijdingscriteria
selecteren. (→Blz. 144)

SCHERM ALTERNATIEVE 
ROUTES

Er worden drie soorten alternatieve
routes op de kaart weergegeven.
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2. ROUTEBEGELEIDING

■BEWEGWIJZERING 

■SNELWEGKNOOPPUNTSCHERM

■VERKEERSKNOOPPUNTSCHERM

ROUTEBEGELEIDINGS-
SCHERM

Nr. Informatie

Hiermee wordt informatie over de
bestemming weergegeven, zoals de
geschatte aankomsttijd, de reste-
rende reistijd, de afstand en ver-
keersvoorspellingsinformatie. 

Begeleidingsroute

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

Actuele locatie

Geeft de afstand tot de volgende af-
slag weer, waarbij de pijl de richting
aangeeft.
Wanneer de pijlicoon wordt geselec-
teerd, wordt de laatste navigatiemel-
ding herhaald.

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

Wanneer u een afslag nadert, wordt
automatisch een bewegwijzering
weergegeven.

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

Wanneer u een verkeersknooppunt in
een tunnel nadert, wordt automatisch
het knooppunt weergegeven.
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■RIJBAANAANBEVELING

 Het volume van de gesproken aanwijzing
kan worden ingesteld door aan de AAN/
UIT/volumeknop te draaien.

 De stembegeleiding kan worden gedempt

door  te selecteren.
 De laatste navigatiemelding kan worden

herhaald door de pijlicoon te selecteren.

Wanneer u van richting moet verande-
ren, wordt automatisch de rijbaanaan-
beveling weergegeven.

INFORMATIE
● Wanneer de auto van de begeleidings-

route raakt, wordt de route opnieuw
berekend.

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

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

● De weergave van bovenstaande items
kan worden uitgeschakeld. (→Blz. 140)

STEMBEGELEIDING

De stembegeleiding geeft verscheide-
ne meldingen wanneer u een kruispunt
of andere plekken waar het nodig is om
de auto van richting te veranderen, na-
dert.

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 route-
begeleiding beschikt niet altijd over de
meest recente informatie over verkeers-
situaties, zoals de rijrichting van eenrich-
tingswegen.
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1 Selecteer  op de kaart.

2 Kies .

INFORMATIE
● 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 gege-
ven dan op andere wegen, zodat u tijd
hebt om de auto te van richting te veran-
deren.

● Als het systeem de actuele locatie van
de auto niet goed kan bepalen (in het
geval van een slechte ontvangst van het
GPS-signaal), wordt de stembegeleiding
mogelijk te vroeg of met vertraging
gegeven.

● Het standaardvolume van de gesproken
aanwijzing kan ook worden gewijzigd.
(→Blz. 122)

ROUTEBEGELEIDING 
STOPPEN
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3. ROUTE BEWERKEN

1 Selecteer  op de kaart.

2 Kies .

3 Kies de onderwerpen die u wilt instel-
len.

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

Nr. Functie Blad-
zijde

Kies deze toets om infor-
matie over de bestemming
weer te geven. U kunt de
bestemming en tussen-
stops bekijken en bewer-
ken.

204

Hiermee kunt u de lijst met
afslagen tot aan de be-
stemming weergeven.

207

Selecteer deze toets om
een bepaalde afstand op
de nog af te leggen weg te
blokkeren. Een geblok-
keerde route wordt op de
kaart aangegeven.

207

Hiermee kunt u de route
aanpassen. De route-op-
ties voor de routebereke-
ningen kunnen worden
geselecteerd.

198
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1 Geef het route-informatiescherm weer.
(→Blz. 203)

2 Kies .

3 Controleer of de informatie over de be-
stemming wordt weergegeven.

Wanneer een bestemming is ingesteld

Wanneer een bestemming en tussen-
stops zijn ingesteld

INFORMATIE OVER DE 
BESTEMMING WEERGEVEN

Nr. Informatie

Aankomsttijd, resterende tijd en af-
stand tot bestemming

Adres van de bestemming

Informatie over actuele locatie

Selecteer deze toets om de actuele
locatie vast te leggen in de lijst met
favorieten.

Kies deze toets om de lijst met be-
stemmingen weer te geven. (→Blz.
206)
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1 Zoek een extra tussenstop op dezelfde
manier als bij het zoeken van een be-
stemming. (→Blz. 189)

2 Selecteer het gewenste item.

Als Toevoegen wordt geselecteerd

3 Plaats de tussenstop op de gewenste
positie in de lijst.

 De laatst ingevoerde tussenstop wordt
toegevoegd als de eerste tussenstop en
licht op.

 De volgorde van de tussenstops en de
bestemming kan worden gewijzigd door
de vermelding naar de gewenste positie in
de lijst te slepen.

 Als het maximale aantal tussenstops al is
ingesteld, verschijnt een bevestigings-
scherm.

TUSSENSTOPS TOEVOEGEN

Naast de hoofdbestemming kunnen
maximaal 9 tussenstops worden inge-
steld.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de bestaande be-
stemming en tussenstop vervangen
door een nieuwe. De route wordt op-
nieuw berekend.

Hiermee kunt u een tussenstop toe-
voegen.

Hiermee kunt u terugkeren naar het
scherm dat het laatst werd weerge-
geven.
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1 Geef het route-informatiescherm weer.
(→Blz. 203)

2 Kies .

3 Selecteer Toon bestemmingen.

4 Kies  van de gewenste tussen-
stop.

 De volgorde van de tussenstops kan wor-
den gewijzigd door ze naar de gewenste
positie in de lijst te slepen.

5 Selecteer het gewenste item.

Wanneer de tussenstop(s) is (zijn) verwij-
derd, wordt de route opnieuw berekend.

TUSSENSTOPS WIJZIGEN

Nr. Functie

Selecteer deze toets om de tussen-
stop vast te leggen in de lijst met fa-
vorieten. (→Blz. 211)

Selecteer deze toets om de tussen-
stop te verwijderen.

Kies deze toets om alle tussenstops
te verwijderen.

INFORMATIE
● Als de hoofdbestemming wordt verwij-

derd, wordt de laatste tussenstop voor
de verwijderde bestemming de nieuwe
hoofdbestemming.
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1 Geef het route-informatiescherm weer.
(→Blz. 203)

2 Selecteer Weg blokk.

3 Selecteer de gewenste afstand waar-
voor u een omleiding wilt instellen.

 De geblokkeerde route wordt op de kaart
aangegeven.

 Nadat er een omleiding is ingesteld voor
de geblokkeerde route, wordt de wegblok-
keringsfunctie automatisch uitgeschakeld.

1 Geef het route-informatiescherm weer.
(→Blz. 203)

2 Kies .

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

 De begeleidingspijl, straatnaam en
afstand tot het punt worden weergegeven.

4 Controleer of de sectie gedetailleerd
wordt weergegeven.

SECTIES VAN AF TE LEGGEN 
WEG BLOKKEREN

U kunt tijdens de routebegeleiding een
route instellen waarmee u een vertra-
ging, veroorzaakt door wegwerkzaam-
heden, een ongeval, enz. kunt omzei-
len.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de functie uitscha-
kelen.

Kies deze toets om een bepaalde af-
stand op de nog af te leggen weg
vanaf de actuele locatie te blokke-
ren.

LIJST MET AFSLAGEN 
WEERGEVEN

Omweg: Hiermee kunt u een omleiding
voor deze sectie van de route instellen.
(→Blz. 208)
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1 Geef de lijst met afslagen weer. (→Blz.
207)

2 Kies de sectie waarvoor u een omlei-
ding wilt instellen.

3 Selecteer Omweg.

■DE INGESTELDE OMLEIDING 
ANNULEREN

1 Geef de lijst met afslagen weer. 
(→Blz. 207)

2 Kies Omleidingen.

3 Controleer of de lijst met omleidingen
wordt weergegeven. Selecteer de ge-
wenste sectie van de route.

4 Selecteer Omleiden uit om de inge-
stelde omleiding te annuleren.

INSTELLEN VAN OMLEIDING

EEN OMLEIDING INSTELLEN 
VOOR EEN SECTIE VAN DE 
LIJST MET AFSLAGEN
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1 Geef het overzicht met verkeersmel-
dingen weer. (→Blz. 187)

2 Kies het tabblad Op route.

3 Kies de sectie waarvoor u een omlei-
ding wilt instellen.

4 Selecteer Omweg.

 Het TMC-merkteken op het scherm “Op

route” wordt gewijzigd in .
 Selecteer Omleiden uit om de ingestelde

omleiding te annuleren.

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

EEN OMLEIDING INSTELLEN 
VOOR EEN SECTIE VAN DE 
ROUTE VIA EEN OVERZICHT 
MET VERKEERSMELDINGEN

DYNAMISCH OPNIEUW 
BEPALEN VAN DE ROUTE 
AAN DE HAND VAN 
VERKEERSMELDINGEN

Deze functie zorgt ervoor dat de route
hetzij automatisch hetzij handmatig
wordt gewijzigd wanneer er verkeers-
meldingen voor de begeleidingsroute
zijn ontvangen.
De instellingen voor het dynamisch op-
nieuw bepalen van de route kunnen
worden gewijzigd. (→Blz. 146)

AUTOMATISCH OPNIEUW 
BEPALEN VAN DE ROUTE

De route wordt automatisch gewijzigd
wanneer er verkeersmeldingen voor
de begeleidingsroute zijn ontvangen.
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1 Er wordt een pop-upbericht op het
scherm weergegeven. Selecteer Toon
omleiding om de omleidingsroute op
de kaart weer te geven.

 Selecteer Negeren als u wilt terugkeren
naar het vorige scherm.

2 Selecteer Omweg.

HANDMATIG OPNIEUW 
BEPALEN VAN DE ROUTE

Wanneer er verkeersmeldingen voor
de begeleidingsroute zijn ontvangen,
selecteer dan handmatig of u de route
wilt wijzigen.

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 210  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



211

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

N
A

VIG
A

TIESYSTEEM

7

4. FAVORIETE BESTEMMINGEN

1. VERMELDING REGISTREREN

1 Kies  op het menuscherm “Naviga-
tie”.

2 Controleer of de lijst met favorieten
wordt weergegeven.

 De 4 topfavorieten (thuis, werk en 2 wille-
keurige andere favorieten) worden als
sneltoegangstoetsen weergegeven op het
menuscherm “Navigatie”.

1 Geef de lijst met favorieten weer.
(→Blz. 211)

2 Kies Nieuwe vermelding maken.

3 Voer het adres van de vermelding in en
selecteer vervolgens Opslaan.

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

5 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd in de lijst met favorieten.

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

NIEUWE VERMELDING 
AANMAKEN
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1 Geef de lijst met favorieten weer.
(→Blz. 211)

2 Selecteer Thuis, Werk of Voeg favo-
riet toe indien de favoriet nog niet is
vastgelegd.

3 Selecteer Ja wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

4 Selecteer de gewenste methode voor
het invoeren van de locatie.

1 Open het klepje van de USB-aanslui-
ting.

2 Sluit een USB-geheugen aan.

3 Selecteer Ja wanneer het bevesti-
gingsscherm verschijnt.

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

 Selecteer Annuleren om deze functie uit
te schakelen.

 Na het voltooien van deze handeling wordt
een bevestigingsscherm weergegeven.

5 Controleer of de vermelding wordt ge-
registreerd in de lijst met favorieten.

BESTEMMINGEN VIA 
SNELTOEGANG 
VASTLEGGEN

Er kunnen 4 favoriete bestemmingen
(thuis, werk en 2 willekeurige andere
favorieten) worden weergegeven als
sneltoegangstoetsen. De routebege-
leiding begint direct vanuit het menu-
scherm “Navigatie”. Er is automatische
navigatie beschikbaar voor de 4 favo-
riete bestemmingen.

POI'S EN ROUTES 
OVERBRENGEN VIA EEN 
USB-GEHEUGEN

Uw op de portalsite van Toyota gere-
gistreerde POI's en routes kunnen
worden overgebracht via een USB-ge-
heugen. Deze worden opgeslagen in
de lijst met favorieten.
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POI'S EN ROUTES 
DOWNLOADEN VIA 
INTERNET

Uw op de portalsite van Toyota gere-
gistreerde POI's en routes kunnen
worden gedownload via internet. Deze
worden opgeslagen in de lijst met favo-
rieten.
Zie voor meer informatie over het
downloaden van POI's en routes:
→Blz. 150
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2. INFORMATIE OVER DE VERMELDING WIJZIGEN

1 Kies  van de gewenste vermel-
ding.

2 Selecteer het gewenste item.

Vermeldingen in de lijst met favorieten
(bestemming)

Vermeldingen in de lijst met favorieten
(route)

Vermeldingen in het overzicht met vori-
ge bestemmingen

Vermeldingen in het telefoonboekINFORMATIE OVER DE 
VERMELDING WIJZIGEN

Nr. Functie

Hiermee kunt u extra informatie over
de vermelding weergeven. 
(→Blz. 215)

Selecteer deze toets om de naam
van de vermelding te wijzigen.

Hiermee kunt u het adres wijzigen.

Selecteer deze toets om de vermel-
ding te verwijderen.

Selecteer deze toets om alle ver-
meldingen te verwijderen.

Hiermee kunt u de route bewerken.
(→Blz. 215)

Selecteer deze toets om de vermel-
ding vast te leggen in de lijst met fa-
vorieten.
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1 Geef het optiescherm voor vermeldin-
gen weer. (→Blz. 214)

2 Kies Toon details.

3 Controleer de informatie over de ver-
melding. 

 Het adres wordt op de kaart gemarkeerd.

1 Geef het optiescherm voor vermeldin-
gen weer. (→Blz. 214)

2 Kies Route bewerken.

3 Kies  van de gewenste vermel-
ding.

 De volgorde van de tussenstops kan wor-
den gewijzigd door ze naar de gewenste
positie in de lijst te slepen.

4 Selecteer het gewenste item.

INFORMATIE OVER DE 
VERMELDING WEERGEVEN

BEWERKEN VAN DE ROUTE

Nr. Functie

Hiermee kunt u het adres bewerken.

Hiermee kunt u de tussenstop ver-
wijderen.

Kies deze toets om alle tussenstops
te verwijderen.
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5. INFORMATIE NAVIGATIESYSTEEM

1. BEPERKINGEN VAN HET NAVIGATIESYSTEEM

Het GPS (Global Positioning System), ont-
wikkeld en bestuurd door het ministerie
van Defensie van de Verenigde Staten van
Amerika, bepaalt de voertuigpositie door
gebruik te maken van ten minste 4 satellie-
ten en in enkele gevallen van 3 satellieten.
Het systeem heeft een bepaalde mate van
onnauwkeurigheid. In de meeste gevallen
compenseert het systeem deze onnauw-
keurigheid automatisch, maar sporadisch
kan het voorkomen dat het tot op een af-
stand van maximaal 100 meter onnauw-
keurig is. In het algemeen zullen fouten
binnen enkele seconden worden gecorri-
geerd.
Het GPS-signaal kan fysiek belemmerd
worden, waardoor de positie van de auto
op de kaart onjuist wordt weergegeven.
Het doorgeven van signalen kan gehin-
derd worden door tunnels, grote gebou-
wen, vrachtwagens of zelfs door
voorwerpen die op het dashboard liggen.
Ook kan het voorkomen dat de satellieten
geen signalen uitzenden wegens onder-
houd of reparaties.
Ook als het navigatiesysteem de juiste
GPS-signalen ontvangt, kan het in sommi-
ge omstandigheden voorkomen dat de ac-
tuele locatie niet wordt weergegeven of dat
er onvolledige informatie wordt verstrekt.

 De actuele locatie van de auto wordt in de
volgende situaties mogelijk niet juist weer-
gegeven:
• Bij het rijden over een Y-vormige weg

waarvan de wegen dicht bij elkaar lig-
gen.

• 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.
• 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.

Dit navigatiesysteem bepaalt de actue-
le locatie van de auto aan de hand van
signalen van satellieten, diverse voer-
tuigsignalen, kaartgegevens, enz.
Toch kan het gebeuren dat de actuele
locatie niet wordt weergegeven, afhan-
kelijk van de toestand van de satellie-
ten, het wegennet, de toestand van de
auto en andere omstandigheden.

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 via de antenne kunnen
storen. Wij adviseren daarom om geen
folie aan te brengen in auto's die zijn uit-
gerust met een navigatiesysteem.
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 Onvolledige routebegeleiding kan voorko-
men 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 die was over-
geslagen.

• 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 snel-
heid wordt gereden. Tijdens het automa-
tisch herberekenen van de route kan
een omleidingsroute weergegeven wor-
den.

• Na het automatisch herberekenen van
de route kan dezelfde route weergege-
ven worden.

• Er kan ten onrechte worden weergege-
ven of aangekondigd dat er gekeerd
moet worden.

• Een locatie kan meerdere namen heb-
ben en het systeem noemt een of meer-
dere van deze namen.

• Sommige routes kunnen niet worden
bepaald.

• Als de route naar uw bestemming over
onverharde wegen voert, kan het voor-
komen 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 weg-
gedeelte waar u niet mag inrijden.

• De weginformatie en de kaarten die zijn
opgeslagen in het geheugen van het
navigatiesysteem kunnen verouderd of
niet compleet zijn.

INFORMATIE
● Bij de berekeningen van dit navigatie-

systeem speelt de maat van de banden
een belangrijke rol en daarom moeten
de banden voldoen aan de fabrieksspe-
cificaties voor de auto. Het monteren
van banden met andere dan de voorge-
schreven afmetingen kan leiden tot een
onjuiste weergave van de actuele locatie
van de auto. De bandenspanning heeft
eveneens invloed op de diameter van de
banden; zorg er daarom voor dat de
bandenspanning van alle banden van
uw auto in orde is.
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2. DATABASE-UPDATES NAVIGATIESYSTEEM

1 Open het afdekkapje en sluit het USB-
apparaat met de nieuwe bestanden
met de navigatiedatabase aan.

2 Kies Ja om het bijwerken te starten.
 Het systeem controleert of uw database-

bestanden geldig zijn.

3 Voer de activeringscode in.
 Als de activeringscode ongeldig is, wordt

de navigatiedatabase niet bijgewerkt.

4 Selecteer de kaartregio of de afzonder-
lijke landen die u wilt bijwerken.

 Als de data voor de gekozen landen de
beschikbare opslagcapaciteit over-
schrijdt, is bijwerken niet mogelijk.

5 Zorg ervoor dat het systeem in werking
is en kies 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 hier-
om wordt gevraagd. Hierdoor wordt het
systeem herstart en het bijwerkproces
voltooid.

BIJWERKEN DATABASE 
NAVIGATIESYSTEEM

Een navigatiedatabase met systeemsoft-
ware, kaartgegevens, Gracenote-data-
base, enz. kan worden bijgewerkt met
behulp van een USB-geheugen.
Neem voor meer informatie contact op
met een Toyota-dealer of raadpleeg de
portalsite van Toyota
(www.my.toyota.eu).

INFORMATIE
● Mogelijk wordt in de volgende gevallen

niet alles volledig bijgewerkt:
• Als het systeem wordt uitgeschakeld

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 bijwerkproces is afhankelijk van
de gegevensgrootte.
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1 VÓÓR GEBRUIK VAN 
APPLICATIES

2 BEDIENING APPLICATIES

APPLICATIES

Mogelijk zijn niet alle online diensten in alle landen beschikbaar.
Sommige functies kunnen niet worden bediend tijdens het rijden.
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1. VÓÓR GEBRUIK VAN APPLICATIES

1. KORTE UITLEG

Toyota Touch 2 with Go

MENUSCHERM “TOYOTA ONLINE”

Kies de toets  om het menuscherm “Toyota online” weer te geven. Elke keer

dat op de toets  wordt gedrukt, wijzigt het scherm tussen de menuschermen
“Toyota online” en “Telefoon”.

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 220  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



221

1. VÓÓR GEBRUIK VAN APPLICATIES

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

A
PPLIC

A
TIES

8

Toyota Touch 2
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Nr. Functie Bladzijde

Hiermee kunt u weersinformatie weergeven. 233

Hiermee kunt u tankstations weergeven. 232

Kies deze toets om parkeerinformatie weer te geven. 234

Hiermee kunt u bellen met de Toyota-pechhulp. 236

Geeft de kwaliteit van de Bluetooth®- en internetverbinding weer.
Wanneer u deze icoon selecteert, wordt het scherm met de lijst met gekop-
pelde toestellen weergegeven.

131

Hiermee kunt u de applicaties van derden activeren. ―

Geeft meldingen weer dat er wijzigingen of updates zijn voor de applicatie. ―

Hiermee kunt u de actieve applicatie sluiten. ―

Hiermee kunt u Street View weergeven. 231

Hiermee kunt u de diavoorstelling afspelen. 227

Geeft meldingen weer dat er nieuwe berichten zijn. ―

Hiermee kunt u binnenkomende e-mails weergeven. 229

INFORMATIE
● Het in de afbeeldingen getoonde scherm wijkt mogelijk af van het scherm in uw auto voor

wat betreft de uitrusting.
● De instellingen van de applicatie kunnen worden gewijzigd met behulp van de Toyota

Online-instellingen. (→Blz. 147)
● Voor sommige applicaties wordt bij het opstarten een disclaimer weergegeven.
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2. VEREISTE INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK VAN DE ONLINE DIENSTEN*

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Selecteer de gewenste applicatie.

3 Kies Ja.

4 Vul de velden in en maak een portalac-
count aan door de instructies op het
scherm te volgen.

VÓÓR GEBRUIK VAN DE 
ONLINE DIENSTEN

 Voor het gebruik van bepaalde applica-
ties zijn een internetverbinding en por-
talaccount nodig. (→Blz. 132, 223)

 Voor het gebruik van bepaalde applica-
ties moet u zijn ingelogd op de portalsite
van Toyota. (→Blz. 147, 225)

 Voor het gebruik van bepaalde applica-
ties moet u zich hebben aangemeld.
Raadpleeg de portalsite van Toyota
(www.my.toyota.eu) voor meer informa-
tie en om u aan te melden.

*: Toyota Touch 2 with Go

AANMAKEN VAN EEN 
PORTALACCOUNT

U kunt een portalaccount aanmaken
op het systeem of op de portalsite van
Toyota (www.my.toyota.eu). U kunt
ook een portalaccount aanmaken met
behulp van de Toyota Online-instellin-
gen. (→Blz. 147)

AANMAKEN VAN EEN 
PORTALACCOUNT OP HET 
SYSTEEM
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■APPARAAT-ID CONTROLEREN

1 Druk op de toets  .

2 Selecteer Algemeen.

3 Selecteer Systeeminformatie.

4 Controleer of de apparaat-ID wordt
weergegeven.

AANMAKEN VAN EEN 
PORTALACCOUNT OP DE 
PORTALSITE VAN TOYOTA

Ga naar de portalsite van Toyota
(www.my.toyota.eu) en maak een por-
talaccount aan. Bij het aanmaken van
een portalaccount op de portalsite van
Toyota hebt u de apparaat-ID nodig.
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1 Selecteer Log in.

2 Vul de velden in en selecteer Inlogge-
gevens bevestigen.

Wanneer Wachtwoord onthouden wordt
geselecteerd, worden de ingevoerde
inloggegevens onthouden voor elke login.

INLOGGEN OP DE 
PORTALSITE VAN TOYOTA

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 225  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



226

1. VÓÓR GEBRUIK VAN APPLICATIES

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

3. APPLICATIES INSTALLEREN/BIJWERKEN*

1 Ga naar de portalsite van Toyota en
download de gewenste applicaties
naar uw USB-geheugen.

 Raadpleeg de portalsite van Toyota
(www.my.toyota.eu) voor meer informatie.

2 Open het klepje van de USB-aanslui-
ting.

3 Sluit een USB-geheugen aan dat de
applicatiegegevens bevat.

4 Volg de instructies op het scherm om
de applicaties te installeren/bij te wer-
ken.

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Selecteer eStore en installeer de ge-
wenste applicatie of werk deze bij.

Applicaties die niet al op het systeem
staan geïnstalleerd, kunnen op het
systeem worden geïnstalleerd en de al
geïnstalleerde applicaties kunnen wor-
den bijgewerkt via een USB-geheugen
of via internet.
U moet eerst een portalaccount aan-
maken en inloggen op de portalsite
van Toyota om applicaties te kunnen
installeren/bijwerken.

APPLICATIES INSTALLEREN/
BIJWERKEN VIA USB-
GEHEUGEN

*: Toyota Touch 2 with Go

APPLICATIES INSTALLEREN/
BIJWERKEN VIA INTERNET

INFORMATIE
● Mogelijk wordt in de volgende gevallen niet

alles goed geïnstalleerd/bijgewerkt:
• Als het systeem wordt uitgeschakeld tij-

dens het installeren/bijwerken.
• Als het USB-geheugen wordt verwij-

derd voordat het installeren/bijwerken is
voltooid.
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2. BEDIENING APPLICATIES

1. DIAVOORSTELLING AFBEELDINGEN*

1 Open het klepje van de USB-aanslui-
ting.

2 Sluit een USB-geheugen aan dat de
beeldgegevens bevat.

3 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

4 Kies Afbeeldingen.

 De diavoorstelling begint automatisch.

1 Kies .

2 Controleer of de bedieningstoetsen
worden weergegeven.

Op een USB-geheugen opgeslagen
afbeeldingen kunnen worden bekeken.

*: Toyota Touch 2 with Go

OPTIES DIAVOORSTELLING

Een diavoorstelling kan worden afge-
speeld en onderbroken, en u kunt af-
beeldingen selecteren.

Nr. Functie

Hiermee kunt u de bedieningstoet-
sen sluiten.

Hiermee kunt u de diavoorstelling
onderbreken.

Selecteer  om het afspelen van
de diavoorstelling te hervatten.

Hiermee kunt u de vorige/volgende
afbeelding weergeven.
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INFORMATIE
● Deze functie is niet beschikbaar tijdens

het rijden.
● Wanneer tijdens het bekijken van

afbeeldingen wordt weggereden, wordt
een pop-upvenster weergegeven en
kunnen er geen afbeeldingen worden
weergegeven. Selecteer Functie verla-
ten om terug te keren naar het menu-
scherm “Toyota online”.

● U kunt door het bedienen van het touch-
screen een andere afbeelding weerge-
ven. Wanneer u met uw vinger van
rechts naar links swipet, wordt de vol-
gende afbeelding weergegeven. Wan-
neer u met uw vinger van links naar
rechts swipet, wordt de vorige afbeel-
ding weergegeven.

● Beschikbare gegevensformaten voor
afbeeldingen: JPEG, PNG en BMP

● Alle leesbare afbeeldingen op het appa-
raat worden in chronologische volgorde
weergegeven. Wanneer het einde van
de diavoorstelling is bereikt, wordt deze
opnieuw weergegeven.

● Elke paar seconden wordt een andere
afbeelding weergegeven.

● Wanneer de diavoorstelling wordt afge-
speeld, verdwijnen na een paar secon-
den de schermtoetsen voor onderbre-
ken en overslaan.
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2. E-MAIL

1 Selecteer Tonen om de e-mail te bekij-
ken.

2 Controleer of de e-mail wordt weerge-
geven.

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Kies E-mail.
Toyota Touch 2 with Go

Toyota Touch 2

Wanneer het downloaden van een e-mail
is voltooid, wordt het e-mailoverzicht
weergegeven.

3 Selecteer de gewenste e-mail.

 De status van een bericht wordt weerge-
geven door middel van de volgende ico-
nen.

: Gelezen e-mail

: Ongelezen e-mail

U kunt op een aangesloten
Bluetooth®-telefoon binnenkomende
e-mails downloaden. Voordat deze ap-
plicatie kan worden gebruikt, moet er
verbinding zijn gemaakt met een
Bluetooth®-telefoon met een telefoon-
profiel. (→Blz. 127, 132)

ONTVANGEN VAN EEN E-
MAIL

Wanneer u een nieuwe e-mail ont-
vangt, wordt er op het scherm een pop-
upvenster weergegeven.
Deze functie voor pop-upvensters kan
aan en uit worden gezet. (→Blz. 151)

E-MAIL BEKIJKEN
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4 Controleer of het bericht wordt weerge-
geven.

INFORMATIE
● Mogelijk is deze functie niet beschik-

baar, afhankelijk van het type telefoon.
● U kunt met deze functie geen e-mails

versturen.
● Als het systeem tijdens het downloaden

wordt uitgeschakeld, wordt mogelijk niet
alles goed gedownload.
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3. Street View*

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Kies Street View.

3 Kies de gewenste optie om een locatie
te zoeken.

4 Controleer of de afbeelding wordt
weergegeven.

U kunt de Street View van de gewens-
te locatie bekijken.
Voor deze functie moet u verbinding
hebben met internet en zijn ingelogd
op de portalsite van Toyota. 
(→Blz. 132, 225)

Nr. Functie

Kies deze toets om een locatie in te stel-
len met behulp van de actuele locatie.

Hiermee kunt u de locatie instellen
rondom de hoofdbestemming.

Hiermee kunt u de gewenste locatie
instellen. Kies Locatie invoeren om
het huisnummer, de straat of de
plaatsnaam in te voeren en kies ver-
volgens OK.

Hiermee kunt u een locatie instellen met
behulp van een punt op de kaart. Selec-
teer het gewenste punt op de kaart.

*: Toyota Touch 2 with Go

Nr. Functie

Hiermee kunt u de vorige afbeelding
weergeven.

Hiermee kunt u de volgende afbeel-
ding weergeven.

Hiermee wordt de route berekend.

INFORMATIE
● Er worden maximaal 6 afbeeldingen per

locatie weergegeven.
● De Street View-functie kan ook worden

geselecteerd vanuit de volgende scher-
men:
• Scherm met vorige bestemmingen

(→Blz. 191)
• POI-informatiescherm (→Blz. 193)
• Beginscherm routebegeleiding 

(→Blz. 197)
● Deze functie is niet beschikbaar tijdens

het rijden.
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4. INFORMATIE TANKSTATION*

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Selecteer Brandstof.

 Selecteer eerst het gewenste brandstof-
type indien u dat nog niet had gedaan.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt in-
stellen.

U kunt de gewenste tankstations bekij-
ken. Deze tankstations kunnen ook als
bestemming worden ingesteld.
Voordat deze applicatie kan worden
gebruikt, moet u zich hebben aange-
meld. Raadpleeg de portalsite van
Toyota (www.my.toyota.eu) voor meer
informatie.
Voor deze functie moet u verbinding
hebben met internet en zijn ingelogd
op de portalsite van Toyota. 
(→Blz. 132, 225)

*: Toyota Touch 2 with Go

Nr. Functie

Hiermee kunt u het brandstoftype
kiezen.

Hiermee kunt u de gewenste locatie
kiezen waarvoor u de tankstations
wilt laten weergeven.

Geeft het overzicht met tankstations
weer.
Hiermee kunt u extra informatie
weergeven over het tankstation en
het tankstation eventueel als be-
stemming instellen door Go te se-
lecteren.

Hiermee kunt u het overzicht bijwer-
ken.

Hiermee kunt u overschakelen naar
het kaartscherm en het venster met
het overzicht met tankstations.

Hiermee kunt u het overzicht orde-
nen op merk, de laagste prijs of de
kortste afstand.

INFORMATIE
● De functie voor informatie over tankstati-

ons kan ook worden geselecteerd vanuit
het kaartscherm. (→Blz. 173)
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5. WEERSINFORMATIE*

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Selecteer Weer.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt in-
stellen.

Scherm met het actuele weer

Scherm met weersvoorspelling

U kunt de weersinformatie van de ge-
wenste locatie bekijken.
Voordat deze applicatie kan worden
gebruikt, moet u zich hebben aange-
meld. Raadpleeg de portalsite van
Toyota (www.my.toyota.eu) voor meer
informatie.
Voor deze functie moet u verbinding
hebben met internet en zijn ingelogd
op de portalsite van Toyota. 
(→Blz. 132, 225)

*: Toyota Touch 2 with Go

Nr. Functie

Kies deze toets om de actuele
weersinformatie weer te geven.

Kies deze toets om de weersvoor-
spelling weer te geven.

Hiermee kunt u de informatie bijwer-
ken.

Hiermee kunt u het weer van de vo-
rige favoriete locatie weergeven.

Hiermee kunt u de gewenste locatie
instellen en de favoriete locatie vast-
leggen/bewerken.

Hiermee kunt u het weer van de vol-
gende favoriete locatie weergeven.

INFORMATIE
● De functie voor weersinformatie kan ook

worden geselecteerd vanuit het kaart-
scherm. (→Blz. 197)
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6. PARKEERINFORMATIE*

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Selecteer Parkeren.

3 Selecteer het onderwerp dat u wilt in-
stellen.

De locatie en de beschikbare plaatsen
van parkeerplaatsen kunnen worden
gecontroleerd. De parkeerplaatsen
kunnen ook als bestemming worden
ingesteld.
Voordat deze applicatie kan worden
gebruikt, moet u zich hebben aange-
meld. Raadpleeg de portalsite van
Toyota (www.my.toyota.eu) voor meer
informatie.
Voor deze functie moet u verbinding
hebben met internet en zijn ingelogd
op de portalsite van Toyota. 
(→Blz. 132, 225)

*: Toyota Touch 2 with Go

Nr. Functie

Hiermee kunt u de gewenste locatie
kiezen waarvoor u de parkeerplaat-
sen wilt laten weergeven.

Geef het overzicht met parkeer-
plaatsen weer.
Groen: Vrij
Geel: Nog een paar plaatsen vrij
Rood: Vol
?: Geen informatie
Hiermee kunt u extra informatie
weergeven over de parkeerplaats
en de parkeerplaats eventueel als
bestemming instellen door Go te se-
lecteren.

Hiermee kunt u het overzicht bijwer-
ken.

Hiermee kunt u overschakelen naar
het kaartscherm en het venster met
het overzicht met parkeerplaatsen.

Hiermee kunt u het overzicht orde-
nen op naam, de laagste prijs of de
kortste afstand.

INFORMATIE
● De functie voor informatie over parkeer-

plaatsen kan ook worden geselecteerd
vanuit het kaartscherm. 
(→Blz. 173, 197)

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E.book  Page 234  Monday, January 9, 2017  4:33 PM



235

2. BEDIENING APPLICATIES

YARIS_F_HV_NAVI_Europe_OM52G43E

A
PPLIC

A
TIES

8

7. MirrorLink™

1 Een MirrorLink™ -apparaat aansluiten.
(→Blz. 22)

 Als het MirrorLink™-apparaat niet is inge-
schakeld, schakel het dan alsnog in.

 Er kan slechts één MirrorLink™-apparaat
per keer worden aangesloten.

2 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

3 Selecteer een gewenste applicatie
wanneer de beschikbare MirrorLink™-
applicaties worden weergegeven.

 De weergave van de MirrorLink™-applica-
tie is mogelijk anders dan hier getoond,
afhankelijk van het aangesloten
MirrorLink™-apparaat of de applicatie.

4 Controleer of een bevestigingsscherm
wordt weergegeven en selecteer ver-
volgens Bevestigen.

Wanneer een MirrorLink™-compatibel
apparaat via USB wordt aangesloten,
wordt een MirrorLink™-scherm weer-
gegeven op het display van het sys-
teem. Het MirrorLink™-apparaat kan
worden bediend via het systeem.

INFORMATIE
● MirrorLink is een geregistreerd handels-

merk van Car Connectivity Consortium
LLC. De MirrorLink™-functie is niet
beschikbaar als het aangesloten appa-
raat niet compatibel is met MirrorLink™.
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8. TOYOTA-PECHHULP*

1 Geef het menuscherm “Toyota online”
weer. (→Blz. 220)

2 Selecteer Toyota-pechhulp.

3 Selecteer het land waar de auto is ge-
kocht.

4 Selecteer Bel pechdienst.

 Selecteer de naam van het land om het
land te wijzigen.

5 Selecteer Ja wanneer het bevesti-
gingsscherm wordt weergegeven.

6 Controleer of het volgende scherm
wordt weergegeven.

Wanneer u te maken krijgt met mecha-
nische pech, kunt u bellen met de
Toyota-pechhulp. 
Voordat deze applicatie kan worden
gebruikt, moet er verbinding zijn ge-
maakt met een Bluetooth®-telefoon
met een telefoonprofiel. (→Blz. 132)

*: Toyota Touch 2 with Go

Nr. Functie

De geografische coördinaten van de
actuele locatie worden weergege-
ven.

Hiermee kunt u de volgende gege-
vens over de positie weergeven.
Op snelwegen: snelwegnummer, rij-
richting en volgende afrit.
Op andere wegen: adresinformatie.
Telkens wanneer de toets wordt ge-
selecteerd, wijzigt het scherm tus-
sen de geografische coördinaten en
de gegevens over de positie.

INFORMATIE
● U kunt alleen een oproep doen in landen

waar de Toyota-pechhulp beschikbaar
is.
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A
AAC .................................................... 52, 54
Aankomsttijd ........................................... 200
Accountinstelling............................. 147, 223
Actuele locatie auto ................................ 176
Adres ...................................................... 192
AF (Alternatieve Frequentie) .................... 27
Af te leggen weg blokkeren .................... 207
Afbeelding............................................... 227
Afstemmen op een zender ....................... 26
Algemene instellingen ............................ 120
AM ............................................................ 23
Applicaties .............................................. 220
Applicaties bijwerken.............................. 226
Applicaties installeren............................. 226
Audio ........................................................ 19

Basishandelingen.................................. 20
Systeem in-/uitschakelen...................... 20
USB-aansluiting .................................... 22
Wisselen van audiobron........................ 21

Audio-instellingen ................................... 125

B
Bedieningsinformatie audio ...................... 49

Begrippen.............................................. 54
Bestand................................................. 52
iPod ....................................................... 51
Radio..................................................... 49

Bel nummer ........................................ 67, 97
Bellen met een Bluetooth®-telefoon ... 67, 97

Bel nummer..................................... 67, 97
Bellen via POI ..................................... 100
Bellijsten.......................................... 69, 99
Lijst met contacten ................................ 68
Lijst met favorieten ................................ 98
Schermtoets SOS ............................... 101
Sms............................................... 70, 107
Telefoonboek .................................. 68, 98

Bellijsten ............................................. 69, 99
Bestand (audio) ........................................ 52
Bluetooth® .................... 41, 57, 87, 127, 132
Bluetooth®-audio ...................................... 41

Bedieningsscherm/-paneel.................... 41
Beluisteren ............................................ 45
Koppelen ............................................... 45
Opties.................................................... 46

Bluetooth®-instellingen ................... 127, 132
Functie aan/uit............................. 127, 132
Gekoppelde toestellijst ................ 131, 138
Koppelen van een Bluetooth®-

apparaat .................................. 127, 133
Profielen ...................................... 129, 136
Weergave status ......................... 130, 137

Bluetooth®-telefoon ............................ 58, 88
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C
Connectiviteitsinstellingen ...................... 132
Contacten ................................................. 68
Coördinaten............................................ 193

D
DAB .......................................................... 23
Database-updates navigatiesysteem ..... 218
Diavoorstelling afbeeldingen .................. 227
Display-instellingen................................. 123

Cameraweergave................................ 124
Dagmodus........................................... 124

Dynamisch opnieuw bepalen van 
de route aan de hand van 
verkeersmeldingen ............................. 209

E
E-mail ..................................................... 229

F
Favoriete bestemmingen .......................... 211
FM ............................................................ 23

G
Gesprek aannemen met 

een Bluetooth®-telefoon................ 71, 102

I
Informatie over tankstation ..................... 232
Informatie over vermelding ..................... 214
Inloggen op de portalsite van Toyota...... 225
Instellen .................................................. 118
Instellingen Toyota web-account ............ 147
Instellingen voor verkeersmeldingen ...... 145
Internetverbinding ................................... 132

Snel instellen van een 
internetverbinding ........................... 139

iPod..................................................... 36, 51
Audio ..................................................... 40
Bedieningsscherm/-paneel.................... 36
Opties.................................................... 40

K
Kaartinstellingen ..................................... 140
Kaartlay-out ............................................ 178
Kaartscherm ........................................... 170

Optiemenu........................................... 173
Split view............................................. 172

L
Lijst met contacten.................................... 68
Lijst met favorieten............................ 98, 191
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M
MirrorLink............................................. 235
Mobiele telefoon ................................. 58, 88
MP3 .................................................... 52, 54

N
Navigatie................................................. 170
Navigatie-instellingen ............................. 143

O
Omleiding instellen voor een sectie 

van de route ........................................ 208
Overzicht bediening.................................. 12

P
Parkeerinformatie ................................... 234
Persoonlijke gegevens wissen ............... 120
POI-iconen.............................................. 181
POI's/routes laden .................................. 212
Praten via een Bluetooth®-telefoon .. 72, 103

Tonen versturen............................ 73, 104
Tweede nummer bellen ................ 74, 105

R
Radio .................................................. 23, 49

Afstemmen op een zender .................... 26
Bedieningsscherm/-paneel.................... 23
Opties.................................................... 29
RDS (Radio Data Systeem) .................. 27
Vastleggen van een radiozender 

in het geheugen................................. 26
RDS (Radio Data Systeem)...................... 27
Rear View Monitor-systeem.................... 156

Camera ............................................... 161
Rijlijnen................................................ 158
Scherm................................................ 158

Registreren van een 
vermelding............................... 64, 94, 211

Reistijd .................................................... 200
Route bewerken...................................... 203

Af te leggen weg blokkeren................. 207
Dynamisch opnieuw bepalen van 

de route aan de hand van 
verkeersmeldingen ......................... 209

Informatie over bestemming 
weergeven....................................... 204

Omleiding instellen voor een 
sectie van de route .......................... 208

Routebegeleiding stoppen .................. 202
Routeplan weergeven ......................... 207
Tussenstops toevoegen...................... 205
Tussenstops wijzigen .......................... 206

Route-informatie weergeven................... 204
Routebegeleiding.................................... 197
Routebegeleiding stoppen ...................... 202
Routeplan ............................................... 207
Routeplan weergeven............................. 207
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S
Scherm “Lijst” ........................................... 17
Scherm navigatiemenu........................... 174
Schermtoets SOS................................... 101
Scrollen................................................... 177
SMS.......................................................... 76
Sms .................................................. 76, 107

Ontvangen .................................... 76, 107
Ontvangen sms-berichten 

bekijken .................................... 76, 107
Versturen ...................................... 78, 109

Stembegeleiding..................................... 201
Street View ............................................  231
Stuurwieltoetsen....................................... 47

T
TA (verkeersmelding) ............................... 28
Telefoon.............................................. 58, 88
Telefoonboek.............................. 68, 98, 192
Telefooninstellingen................................ 151
Telefoontoets/microfoon ..................... 62, 92
Tonen versturen ....................................... 73
Touchscreen-bediening............................ 14

Handelingen touchscreen ..................... 15
Invoerscherm ........................................ 16
Scherm “Lijst”........................................ 17

Toyota Assistance .................................. 236
Toyota online .......................................... 219
Toyota Online-instellingen ...................... 147
Tussenstops toevoegen en wijzigen....... 205
Tweede nummer bellen .................... 74, 105

U
USB-aansluiting ........................................ 22
USB-geheugen ......................................... 31

Afspelen van bestanden 
op een USB-geheugen...................... 35

Bedieningsscherm/-paneel.................... 31
Opties.................................................... 35

V
Vastgelegde punten................................ 191
Verkeersmeldingen................................. 186
Voertuiginstellingen ................................ 152
Volume-instellingen ................................ 120
Voordat u de online dienst gebruikt ........ 223

Inlogproces.......................................... 225
Portalaccount ...................................... 223

Voorkeursroute ....................................... 143
Vorige bestemmingen............................. 191

W
Weersinformatie...................................... 233
Wegdoen van de auto......................... 63, 93
WMA................................................... 52, 54

Z
Zoeken van bestemming ........................ 189

Adres................................................... 192
Bestemmingen via sneltoegang .......... 189
Coördinaten......................................... 193
Lijst met favorieten .............................. 191
POI's ................................................... 193
Telefoonboek ...................................... 192
Vorige bestemmingen ......................... 191
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Database-informatie kaart

Voorwaarden Eindgebruiker
In alle gevallen waarin de Applicatie een deel van de Gegevens gebruikt om informatie te geven aan
Eindgebruikers, dient de Klant Eindgebruikers te voorzien van duidelijke aanwijzingen en instructies voor
toegang tot de voorwaarden voor Eindgebruikers. Tevens dient hij alle Eindgebruikers de voorwaarden
voor Eindgebruikers te laten accepteren op zo'n manier dat HERE de Eindgebruiker hieraan kan houden
alvorens de Eindgebruiker toegang krijgt tot een deel van de Gegevens. De voorwaarden voor Eindge-
bruikers moeten ten minste bestaan uit voorwaarden die:
i. het gebruik van de Gegevens beperken tot het eigen gebruik van de Eindgebruiker in combinatie met

de Applicatie;
ii. het gebruik van de Gegevens samen met geografische gegevens van concurrenten van HERE ver-

bieden;
iii. reverse engineering en het archiveren van Gegevens verbieden;
iv. de export van Gegevens (of afgeleiden hiervan) verbieden, behalve wanneer dit in overeenstemming

is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot export;
v. de Eindverbruiker verplichten te stoppen met het gebruik van de Gegevens als de Eindverbruiker

zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden voor Eindgebruikers;
vi. de Eindgebruiker attent maken op de toepasselijke regulatieve beperkingen en verplichtingen van

andere leveranciers (inclusief vermelding van auteursrecht). Mogelijkheden hiervoor zijn het toevoe-
gen van een link naar een URL die wordt gehost door HERE en die zich momenteel bevindt op http:/
/corporate.navteq.com/supplier_terms.html (of zoals gecommuniceerd aan de Klant door HERE);

vii. Eindgebruikers in de Verenigde Staten erop attent maken dat de Gegevens een “commercieel item”
zijn volgens 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 en zijn gelicenseerd overeenkomstig de voorwaarden voor Eind-
gebruikers in het kader waarvan de Gegevens ter beschikking zijn gesteld;

viii. geen enkele vorm van garantie geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot kwaliteit, prestaties,
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk;

ix. geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor claims, eisen of acties, ongeacht de aard
van de reden van de claim, eis of actie, die voortvloeien uit het gebruik of het bezit van de Gegevens;
of voor enig verlies van winst, inkomsten, contracten of spaargelden, of eventuele andere directe,
indirecte, incidentele, speciale of resulterende schade als gevolg van het gebruik van of onvermogen
tot het gebruik van de Gegevens, eventuele fouten of onvolkomenheden in de Gegevens, of de
schending van deze bepalingen of voorwaarden, hetzij in een contractuele actie, hetzij gebaseerd op
een garantie, ook als de Klant, HERE of zijn toeleveranciers op de hoogte zijn gesteld van de moge-
lijkheid van zulke schade;

x. geen garanties geven of impliceren namens HERE of zijn leveranciers van gegevens, of aansprake-
lijkheidsrechten of waarborgen verlenen ten opzichte van HERE of zijn leveranciers van gegevens;
en

xi. alle van rechtswege vereiste en anderszins toepasselijke instructies, waarschuwingen, disclaimers
en veiligheidsinformatie met betrekking tot het gebruik van de Applicatie bevatten.

Voorwaarden voor Europa, Wereldmarkten, Noord-Amerika en Centraal- en Zuid-Amerika
Leveranciersvoorwaarden. De Klant accepteert en gaat ermee akkoord dat in bepaalde delen van
het Gebied of met betrekking tot bepaalde delen van de Gegevens aanvullende voorwaarden van
toepassing kunnen zijn. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en zorgt ervoor dat alle Sublicen-
tiehouders instemmen met dergelijke voorwaarden die zijn opgenomen in de leveranciersvoorwaar-
den van HERE: http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html (of zoals
gecommuniceerd aan de Klant door HERE);
Verkeerscodes. De Klant accepteert en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen de Klant ervoor ver-
antwoordelijk is de rechten voor het gebruik van de verkeerscodes in de Gegevens rechtstreeks van der-
den, namelijk leveranciers van RDS-TMC-codes, te verkrijgen en ervoor te zorgen dat Eindgebruikers
informatie, gegevens, applicaties, producten en/of services die op wat voor manier dan ook zijn ontleend
aan of gebaseerd op zulke verkeerscodes, ontvangen.
Mededelingen van derden. Alle kopieën van de Gegevens en pakketten met betrekking hiertoe dienen
de mededelingen van derden te bevatten die worden genoemd in http://corporate.navteq.com/
developer_supplier_terms.html (of zoals gecommuniceerd aan de Klant door HERE);
China. Kaarten van de Volksrepubliek China mogen alleen worden verspreid voor gebruik buiten de
Volksrepubliek China.
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Declaration of Conformity (DoC)

De meest recente DECLARATION of CONFORMITY (DoC) is beschikbaar op het volgende adres: 
DoC-adres: FUJITSU TEN LIMITED

2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510, Japan

Verklaring
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