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Handleiding

HOE MEER COYOTES, HOE VEILIGER DE WEG.
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Welkom bij de Coyote-community die meer dan een miljoen gebruikers telt 
(“verkenners” genaamd). 
Coyote is een rij-assistent die hulp biedt bij het autorijden en waarmee u uw snelheid 
beter kunt beheren op basis van realtime informatie over de aanwezigheid van 
mobiele en vaste radars, obstakels en snelheidsbeperkingen.
De filosofie van de Coyote-community is de actieve deelname van iedereen!
Door mobiele radars, en verkeershinder te signaleren, draagt elke gebruiker 
bij aan de verbetering van de veiligheid van alle leden van de community. 

Bij aankoop van uw Coyote krijgt u er 1 maand 
gratis abonnement bovenop. 
Kies een abonnementsformule om te genieten 
van bijkomende gratis maanden:
   Abonnement 12 maanden vooraf betaald  
= 1 extra maand gratis*

   2 jaar abonnement (250 €) 
   3 jaar abonnement (350 €) 
   4 jaar abonnement (450 €) 
= 3 extra maanden gratis*



*Aanbod onderworpen aan voorwaarden en voorbehouden voor nieuwe klanten.
1 maand abonnement inbegrepen bij aankoop van een Coyote + 1 extra maand aangeboden voor elk 
abonnement met een verbintenis van 12 maanden of 1 maand abonnement inbegrepen bij aankoop van 
een Coyote + 3 extra maanden aangeboden voor elk abonnement met een verbintenis van 2, 3 of 4 jaar.

Tot

4 maanden
abonnementgratis !

1   Noteer eerst uw Coyote-gebruikersnaam (ID)  
en de 4 laatste cijfers van het serienummer 
(SN), weergegeven in het scherm “Mijn info” 
in het Coyote Menu (toegankelijk wanneer 
u stilstaat).

2   Surf naar www.coyotesystems.be (België)  
of naar www.coyotesystems.nl (Nederland)  
waar u de richtlijnen voor de registratie volgt.

3   Kies een abonnementsformule in het  
abonnementsgedeelte van uw account.
U kunt contact opnemen met de Klantendienst 
van Coyote via het telefoonnummer +32 70 211 
225 (0,30€/minuut) van maandag tot vrijdag van 
9.00 tot 17.30 uur, behalve op zon- en feestdagen.

Een abonnement nemen is erg eenvoudig:
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Bij aankoop van uw Coyote krijgt u er 1 maand 
gratis abonnement bovenop. 
Kies een abonnementsformule om te genieten 
van bijkomende gratis maanden:
   Abonnement 12 maanden vooraf betaald  
= 1 extra maand gratis*

   2 jaar abonnement (250 €) 
   3 jaar abonnement (350 €) 
   4 jaar abonnement (450 €) 
= 3 extra maanden gratis*
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Werken met het product
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AAN/UIT TOETS   

MICRO-USB-STEKKER

LUIDSPREKER

Beschrijving van de Coyote

MICROFOON



7COYOTE

HOUDER

MAGNEET

 
LAADKABEL

Inhoud van de verpakking

 
AUTOLADER 
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Installatie in de wagen
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Installeer uw product in de houder. 
Beide bevestigingshaakjes van de 
houder moeten op natuurlijke wijze 
vastklikken in de 2 voorziene gleuven 
onderaan het Coyotetoestel.

Op een verticaal oppervlak:
Kleef de zelfklevende strook van de 
houder op de gewenste plaats op uw 
dashboard.

Twee installatiemogelijkheden
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Installeer uw product in de houder. 
Beide bevestigingshaakjes van de 
houder moeten op natuurlijke wijze 
vastklikken in de 2 voorziene gleuven 
onderaan het Coyotetoestel.

Installeer uw product in de houder. 
Beide bevestigingshaakjes van de 
houder moeten op natuurlijke wijze 
vastklikken in de 2 voorziene gleuven 
onderaan het Coyotetoestel. 

Op een horizontaal oppervlak:
Kleef de magneet met de zelfklevende 
kant op de gewenste plaats op uw 
dashboard.
Bevestig de houder van het product 
op de magneet. 

Twee installatiemogelijkheden
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Coyote heeft de bedoeling bij te dragen aan  
veiligheid en preventie op de weg door 
zijn gebruikers aan te sporen de geldende 
wetgeving na te leven.
Elke verkenner meldt aan de andere leden 
van de community de aanwezigheid van 
obstakels of een mobiele radar.
De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
informatie die naar de community verstuurd 
wordt, hangt af van elke verkenner. Als u 
een goede verkenner wilt worden, volstaat 
het om alle relevante risico’s te signaleren 
en te antwoorden op alle vragen die u over 
uw traject worden gesteld.

Aan/uit  
Coyote opstarten
Om uw Coyote handmatig op te starten, 
drukt u op de aan/uit toets.
Uw Coyote schakelt automatisch in 
wanneer hij is aangesloten op de wagen 
en wanneer u de motor start.

Coyote uitzetten 
Als u uw Coyote handmatig wilt uitzetten, 
drukt u op de aan/uit toets.
Uw Coyote schakelt automatisch uit na 5 
minuten zonder gebruik.

Batterij 
Gelieve uw Coyote volledig op te laden 
vóór het eerste gebruik. De integrale  
autonomie van de batterij wordt bekomen 
na meerdere oplaad- en ontlaadbeurten.

opladen Coyote
Verbind de laadkabel van Coyote en de 
autolader. Sluit de autolader aan op de 
sigarettenaansteker van de wagen. 

AAN/UIT 
TOETS 

laadkabel

Een goede verkenner zijn
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Coyote heeft de bedoeling bij te dragen aan  
veiligheid en preventie op de weg door 
zijn gebruikers aan te sporen de geldende 
wetgeving na te leven.
Elke verkenner meldt aan de andere leden 
van de community de aanwezigheid van 
obstakels of een mobiele radar.
De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
informatie die naar de community verstuurd 
wordt, hangt af van elke verkenner. Als u 
een goede verkenner wilt worden, volstaat 
het om alle relevante risico’s te signaleren 
en te antwoorden op alle vragen die u over 
uw traject worden gesteld.

opladen Coyote
Verbind de laadkabel van Coyote en de 
autolader. Sluit de autolader aan op de 
sigarettenaansteker van de wagen. 

AAN/UIT 
TOETS 

De sterren die worden weergegeven 
op het scherm van uw Coyote, duiden 
de vertrouwensindex aan van de 
verkenners die u voorafgaan en die 
een mobiele radar of obstakel zouden 
kunnen melden.
Deze vertrouwensindex kadert helemaal 
in de filosofie van de Coyote-community.
De index van elke verkenner kan 
evolueren: hij is gebaseerd op de 
frequentie en de betrouwbaarheid van 
doorgegeven meldingen.
Hoe meer de verkenner deelneemt, 
hoe hoger zijn vertrouwensindex!
Een geringe of onbestaande betrokkenheid 
bij de community daarentegen zal de index 
doen dalen.

Een goede verkenner zijn
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Beschrijving van de interface



     

Touchscreen 
NB : het scherm van uw Coyote is 
een aanraakscherm, wat inhoudt dat 
de interface wordt bestuurd door het 
scherm aan te raken.

Achtergrond thema Klassiek Achtergrond thema Wijzerplaat

Personaliseer de interface om er  
UW Coyote van te maken.

Weergave
De grafische thema’s verlenen een bepaalde stijl aan het geheel van de 
elementen op het scherm en wijzigen hun lay-out. De functionaliteiten van het 
product zijn identiek voor de beide thema’s.
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Profiel
Kies het weergaveprofiel met de informatie die met uw behoefte overeenstemt: 

Touchscreen 
NB : het scherm van uw Coyote is 
een aanraakscherm, wat inhoudt dat 
de interface wordt bestuurd door het 
scherm aan te raken.

Alle informatie wordt getoond met 
het oog op meer nauwkeurigheid.

Alleen de essentiële informatie 
wordt getoond.

• Reële snelheid van de wagen
•  Maximumsnelheid en melding 

bij overschrijding
• Aantal verkenners
• Naam van de weg

•  Reële snelheid van 
de wagen

•  Maximumsnelheid  
en melding bij 
overschrijding

• Aantal verkenners 

• Naam van de weg

•  Vertrouwensindex 
verkenners

•  Afstand tot de 
dichtsbijzijnde 
verkenner

•  Toegang tot de 
vooruitziende modus

Hoe een thema en/of profiel kiezen ? 
• Via de Configuratie-assistent tijdens de eerste opstart van uw Coyote. 
• In het Menu (zie p.39).

Weergave
De grafische thema’s verlenen een bepaalde stijl aan het geheel van de 
elementen op het scherm en wijzigen hun lay-out. De functionaliteiten van het 
product zijn identiek voor de beide thema’s.

ESSENTIEEL EXPERT

17
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Toegang tot het menu voor het 
programmeren van de Coyote 
(zie p.38)

Coyote Bijstand activeren 
(zie p.44)

Reële snelheid van de wagen
Maximumsnelheid
Aantal verkenners op de weg
Naam van de weg
Vertrouwensindex verkenner 
(zie p.13)*
Afstand of tijd tot de  
dichtsbijzijnde verkenner 
(instelbaar in het menu)*
Toegang tot geluidsinstellingen 
(zien kader p.19)

Niveau van de batterij

Scherm bij stilstand

Achtergrond thema Klassiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel ‘Expert’
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Toegang tot het menu voor het 
programmeren van de Coyote 
(zie p.38)

Coyote Bijstand activeren 
(zie p.44)

Reële snelheid van de wagen
Maximumsnelheid
Aantal verkenners op de weg
Naam van de weg
Vertrouwensindex verkenner 
(zie p.13)*
Afstand of tijd tot de  
dichtsbijzijnde verkenner 
(instelbaar in het menu)*
Toegang tot geluidsinstellingen 
(zien kader p.19)

Niveau van de batterij

Achtergrond thema Wijzerplaat

Geluidsinstellingen:

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel ‘Expert’

Druk op het symbool
“luidspreker” om
HET VOLUME TE REGELEN,
TE ACTIVEREN of UIT TE 
SCHAKELEN

SON ACTIVÉ :
SON COUPÉ :

Appuyez sur l’icône
“haut parleur” pour
RÉGLER, ACTIVER
ou COUPER LE SON

SON ACTIVÉ :
SON COUPÉ :

Appuyez sur l’icône
“haut parleur” pour
RÉGLER, ACTIVER
ou COUPER LE SON

SON ACTIVÉ :
SON COUPÉ :

19
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Scherm tijdens het rijden op een hoofdweg

Reële snelheid van de wagen
Maximumsnelheid 
(de groene rand wordt rood 
wanneer de snelheid van de 
wagen de maximumsnelheid 
overschrijdt)
Aantal verkenners op de weg
Naam van de weg
Vertrouwensindex verkenners 
(zie p.13)*
Afstand of tijd tot  
de dichtsbijzijnde verkenner  
(instelbaar in het menu)*
Een correctie van de  
maximumsnelheid voorstellen*

20
*Uitsluitend beschikbaar in het profiel ‘Expert’
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Achtergrond thema Klassiek



Scherm tijdens het rijden op een hoofdweg

Reële snelheid van de wagen
Maximumsnelheid 
(de groene rand wordt rood 
wanneer de snelheid van de 
wagen de maximumsnelheid 
overschrijdt)
Aantal verkenners op de weg
Naam van de weg
Vertrouwensindex verkenners 
(zie p.13)*
Afstand of tijd tot  
de dichtsbijzijnde verkenner  
(instelbaar in het menu)*
Een correctie van de  
maximumsnelheid voorstellen*

21
*Uitsluitend beschikbaar in het profiel ‘Expert’
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Achtergrond thema Wijzerplaat



Scherm tijdens het rijden op een secundaire 
weg

1

2

3

4

5

6

7

22 Achtergrond thema Klassiek
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5

6

Wanneer u zich op  
een secundaire weg 
bevindt toont Coyote 
het aantal verkenners 
vóór u, rekening 
houdend met alle 
wegen.
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Scherm tijdens het rijden op een secundaire 
weg

Reële snelheid van de wagen
Maximumsnelheid 
(de groene rand wordt rood 
wanneer de snelheid van de 
wagen de maximumsnelheid 
overschrijdt)
Aantal verkenners vóór u,  
op meerdere wegen
Naam van de weg
Maximumafstand waarop  
de verkenners zich bevinden*
Vertrouwensindex verkenners 
(zie p.13)*
Een correctie van de 
maximumsnelheid voorstellen*

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel ‘Expert’

1

2

3

4

5

6

7

Achtergrond thema Wijzerplaat
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6 1
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Waarschuwingsscherm

Type waarschuwing

Resterende afstand tot het 
einde van de waarschuwing

Afgelegde afstand binnen  
de waarschuwing

Verstreken tijd sinds de 
laatste bevestiging van deze 
waarschuwing

Aantal verkenners die deze 
waarschuwing hebben gemeld

24 Achtergrond thema Klassiek
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Waarschuwingsscherm

Type waarschuwing

Resterende afstand tot het 
einde van de waarschuwing

Afgelegde afstand binnen  
de waarschuwing

Verstreken tijd sinds de 
laatste bevestiging van deze 
waarschuwing

Aantal verkenners die deze 
waarschuwing hebben gemeld

25Achtergrond thema Wijzerplaat
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De waarschuwingstypes

Rood:
ik neem gas terug

Oranje: 
ik anticipeer

Groen:
ik rijd veilig

Het niveau van belangrijkheid van de 
gebeurtenissen op uw weg wordt 
aangegeven door de achtergrondkleur 
van het scherm:

Wanneer de achtergrond van uw scherm 
rood is, wordt er een bevestigd risico 
gemeld op uw weg.
Vertraag !

Tijdelijke mobiele radar in realtime 
gemeld door de community. 

VASTE  
RADAR

RADAR 
 RODE LICHTEN

MOBIELE RADAR

26
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Opgelet: wanneer u met uw Coyote rijdt 
op Frans grondgebied, schakelt uw Coyote 
automatisch over op de interface die is 
aangepast aan de Franse wetgeving. 
De radars worden dan gemeld in de vorm van zones:

die een vaste  
radar omvatten

die een mobiele  
radar omvatten

Wanneer de achtergrond van uw scherm 
oranje is, wordt er een potentieel risico op 
uw weg gesignaleerd. 
Pas uw rijgedrag aan.

Uw Coyote verwittigt 
u (of u verwittigt zelf) 
over verkeershinder 
zoals een file, een 

ongeval, ...

Plaats waar frequent 
een mobiele radar 
werd gesignaleerd.

OBSTAKELRISICOZONE

27
AUTOSNELWEG

4 000 m
AUTOWEG
2 000 m

STAD
500 m

Afstand van de waarschuwingen

GEVARENZONESRISICOZONES

Nadat u het Frans grondgebied hebt verlaten, 
keert uw Coyote terug naar de oorspronkelijke 
werkwijze. 
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Preventie slaperigheid
Om risico’s op slaperigheid  
achter het stuur te voorkomen  
identificeert Coyote de omstandigheden
die zouden kunnen leiden tot indommelen. 
Wanneer een risico wordt geïdentificeerd, 
helpt Coyote u te beoordelen of u een 
pauze moet nemen. Dit doet Coyote door 
bepaalde symptomen aan te geven die 
typisch zijn voor slaperigheid en u te 
vragen of u hieraan voldoet. Indien u zich 
slaperig voelt, stelt Coyote u voor om een 
pauze in te lassen. 
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Om risico’s op slaperigheid  
achter het stuur te voorkomen  
identificeert Coyote de omstandigheden
die zouden kunnen leiden tot indommelen. 
Wanneer een risico wordt geïdentificeerd, 
helpt Coyote u te beoordelen of u een 
pauze moet nemen. Dit doet Coyote door 
bepaalde symptomen aan te geven die 
typisch zijn voor slaperigheid en u te 
vragen of u hieraan voldoet. Indien u zich 
slaperig voelt, stelt Coyote u voor om een 
pauze in te lassen. 

 



Een nieuwe mobiele radar  
of obstakel melden

Achtergrond thema Klassiek Achtergrond thema Wijzerplaat

30

Een mobiele radar in de 
tegengestelde rijrichting 
melden: druk op 1  

Een obstakel in uw 
rijrichting melden:  
druk op 2 

Een mobiele radar in uw 
rijrichting melden: druk 
op 3

1 2 3

3 32 21 1
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Scherm voor het bevestigen van een melding
Nadat u de gebeurtenis hebt gemeld, kunt u ze gedurende 5 seconden nog annuleren.

Annuleren van 
uw melding: 
druk op 4

Aftellen vóór de  
definitieve bevestiging 
van uw melding

Type van  
de gemelde 
gebeurtenis

Melden van een 
vaste radar*:  
druk op 6

Achtergrond thema Klassiek Achtergrond thema Wijzerplaat

31

Een mobiele radar in uw 
rijrichting melden: druk 
op 3

4 5 6 7

4 45 56 6

7 7

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel ‘Expert’



Een mobiele radar  
of obstakel bevestigen

2 3

3 21 3 21

32

4 4

4Als de mobiele  
radar of het abstakel 
niet langer aanwezig 
is: druk op 1

Als de mobiele  
radar of het abstakel 
nog steeds aanwezig is: 
druk op 2

Als u niet  
zeker bent: 
druk op 3

Spraakherkenning 
geactiveerd  
(zie p.33)
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Achtergrond thema Klassiek Achtergrond thema Wijzerplaat



Bevestigen

zonder toetsen
Uw Coyote is uitgerust met een systeem  
voor spraakherkenning, waarmee u een 
waarschuwing ook verbaal kunt bevestigen. 

Wanneer het bevestigingsscherm van de melding 
verschijnt, moet u enkel zeggen:
« Ja » als de gebeurtenis zich nog steeds voordoet 
« Neen » als de gebeurtenis zich niet langer voordoet
« Ik weet het niet » als u niet zeker bent  
van het bestaan van de gebeurtenis.

33

Spraakherkenning 
geactiveerd  
(zie p.33)

Aanbevelingen voor het gebruik van de 
spraakherkenning:
Minimaal achtergrondgeluid:
Het systeem voor spraakherkenning van 
Coyote werd ontworpen om te functioneren 
in een lawaaierige omgeving. Maar om een 
optimale werking te garanderen, moet u 
proberen storende achtergrondgeluiden te 
vermijden. 
Helderheid: 
Praat duidelijk en natuurlijk.



Filemodus
Voortaan staat uw Coyote u ook bij in files dankzij een specifiek programma 
dat u in realtime informatie verschaft die u nodig heeft wanneer u in een file 
staat.

34

Resterende afstand tot het 
einde van de file

Uw vooruitgang in de file

Beschrijving  
van de gebeurtenis

Resterende tijd tot het  
einde van de file

1

2

3

42

1 4

3
3

B
es

ch
ri
jv

in
g 

va
n 

de
 i
nt

er
fa

ce

Achtergrond thema Klassiek
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Toegang tot deze modus: wanneer u in een file belandt 
gaat uw Coyote automatisch over op het fileprogramma.

Om het programma te verlaten: wanneer u uit de file bent 
keert uw Coyote automatisch terug naar het hoofdscherm.

Resterende afstand tot het 
einde van de file

Uw vooruitgang in de file

Beschrijving  
van de gebeurtenis

Resterende tijd tot het  
einde van de file

3
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Achtergrond thema Wijzerplaat



Vooruitziende modus
> uitsluitend in het profiel Expert

In de vooruitziende modus kunt u de gebeurtenissen weergeven die zich zullen 
voordoen binnen de volgende 30 km op uw traject.

Beschrijving van de gebeurtenis

Naam van de weg

Aantal verkenners op de weg

Maximumsnelheid

Reële snelheid van de wagen

Vertrouwensindex verkenner

Afstand of tijd ten opzichte  
van de dichtsbijzijnde  
verkenner

Afstandsintervallen

Vertrouwensindex verkenner 
binnen elk interval op uw traject36

1

2
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4

5

6

7

8

9

4 4

5 7
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2 26
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Achtergrond thema Klassiek



Detail van de gebeurtenissen:
Om de details van de gemelde gebeurtenissen te 
bekomen, drukt u op de weg (rechtergedeelte 
van het scherm).

Als er zich gelijktijdig meer dan vier 
gebeurtenissen voordoen op de weg kan 
u in de lijst naar onder scrollen, door met 
de vinger naar boven te glijden op  
het scherm. Zo worden er meerdere 
gebeurtenissen getoond.

In de vooruitziende modus kunt u de gebeurtenissen weergeven die zich zullen 
voordoen binnen de volgende 30 km op uw traject.

Beschrijving van de gebeurtenis

Naam van de weg

Aantal verkenners op de weg

Maximumsnelheid

Reële snelheid van de wagen

Vertrouwensindex verkenner

Afstand of tijd ten opzichte  
van de dichtsbijzijnde  
verkenner

Afstandsintervallen

Vertrouwensindex verkenner 
binnen elk interval op uw traject

Toegang tot deze modus: op het scherm 
dat u krijgt tijdens het rijden glijdt u met 
uw vinger van rechts naar links. 
Om hem te verlaten : glijd met uw vinger 
van links naar rechts om terug te keren 
naar het scherm bij het rijden.
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Verstreken tijd sinds de laatste 
bevestiging van deze gebeurtenis
Afstand waarop de gebeurtenis 
zich situeert
Aantal verkenners die deze 
gebeurtenis hebben gemeld
Type gebeurtenis
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Menu
Het menu is toegankelijk bij stilstand door te drukken op de toets «Menu».

Terugkeren naar het 
scherm bij stilstand
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Om van de ene parameter  
naar de andere te gaan in de 
submenu’s, glijdt u met de 
vinger naar boven of naar onder.

Om van de ene categorie naar 
de andere te gaan in het  
hoofdmenu, glijdt u met de 
vinger naar rechts of naar links.

Hoofdmenu Submenu
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Einde abonnement
Vertrouwensindex zie p.13
ID COYOTE: unieke identiteit van uw toestel
SN: serienummer van uw Coyote
Technische info
Details: informatie over het gebruik van uw Coyote
Gevorderd gebruik: doorsturen van gekwalificeerde informatie
Preventie slaperigheid: activering van de dienst of niet

Profiel: niveau van informatie op het scherm (zie p.17)

Weergave: visueel aspect van de interface (zie p.16)

Demo-modus
Videopresentatie van de interface

Het menu is toegankelijk bij stilstand door te drukken op de toets «Menu».
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Mijn info
Alle informatie over uzelf en over uw Coyote.

Personaliseer uw Coyote

Presentatie



Type van signalisatie: weergave en geluidssignalen  
 van de waarschuwingen
Biep bij te hoge snelheid:  verwittiging met geluidssignaal bij overschrijding  

van de snelheid in de waarschuwingszones
Alarmdrempel te hoge snelheid:  drempel voor de activering van het geluidsalarm  

voor te hoge snelheid in de waarschuwingszones
Afstand stad/N-weg/autosnelweg:  afstand vóór de waarschuwing 

in functie van het type van de weg

Menu
Waarschuwingen radars
Elke verkenner draagt bij tot de veiligheid en preventie op de weg door de 
positie van mobiele radars te melden, dit om de hele community aan te sporen 
zich te houden aan de geldende wetgeving. De zones waar mobiele radars 
worden gesignaleerd, worden risicozones. 
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Volgens uur:  frequente risicozones uitsluitend weergeven op het moment  
van de dag waarop ze zich regelmatig voordoen

Betrouwbaarheid  vanaf welk betrouwbaarheidsniveau van de verkenner (sterren) 
verkenner: worden de zones met frequente risico’s niet meer gesignaleerd
  

Type van signalisatie: weergave en geluidssignalen bij obstakels
File-modus auto: automatische overgang naar filemodus of niet
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Waarschuwingen radars
Elke verkenner draagt bij tot de veiligheid en preventie op de weg door de 
positie van mobiele radars te melden, dit om de hele community aan te sporen 
zich te houden aan de geldende wetgeving. De zones waar mobiele radars 
worden gesignaleerd, worden risicozones. 

Uitsluitend voor zones met frequente risico’s:

Waarschuwing verkeer
Programmeert de visuele en geluidssignalisatie bij het naderen van obstakels 
en files.

Altijd vertrouwen:  
geen waarschuwingen 
meer wanneer er 
verkenners zijn (ongeacht 
hun vertrouwensniveau)

Nooit vertrouwen:  
de waarschuwingen 
blijven steeds 
ingeschakeld ongeacht 
het vertrouwensniveau 
van de verkenner 

:  
geen waarschuwingen 
tenzij de verkenners 
minstens één ster 
hebben

:  
geen waarschuwingen 
tenzij de verkenners 
minstens twee sterren 
hebben

:  
geen waarschuwingen 
meer tenzij de 
verkenners minstens 
drie sterren hebben



In beide richtingen: rekening houden met verkenners uit de tegengestelde rijrichting
Biep voor actualisering:  geluidsalarm wanneer het aantal verkenners wordt geactualiseerd 

(alle 5 minuten)
Weergave type van weergave van het verschil met de dichtsbijzijnde verkenner,  
van de dichtstbijzijnde: in tijd of in afstand

Biep bij te hoge snelheid:  geluidsalarm bij het overschrijden van de toegelaten snelheid  
buiten waarschuwingszones

Type signalisatie:  weergave en geluidssignalen bij overschrijding van de toegelaten 
snelheid buiten waarschuwingszones

Alarmdrempel:  drempel voor activering van de waarschuwing voor te hoge snelheid
Melding verandering: biep die een verandering van de maximumsnelheid aangeeft

Menu
Snelheidsbeperkingen
Dit zijn de instellingen voor geluidssignalen bij overschrijding, en bij de 
wijziging van de maximum toegelaten snelheid. 

Verkenners
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Scherm:
Helderheid: instelling van de lichtsterkte van het scherm (niveau 1 = betere autonomie)
Dag/nacht-modus: beperkt automatisch de lichtsterkte van het scherm bij duisternis
Besparing batterij:  beperkte lichtsterkte van het scherm wordt automatisch verhoogd bij een 

waarschuwing of een melding
Audio:
Biep aanraken scherm:  telkens u een actief element (toets, ...) aanraakt op het scherm,  

weerklinkt er steeds een biep
Spraakherkenning: activering van de spraakgestuurde commando’s of niet
Auto inschakelen/ instellingen voor het uitschakelen wanneer de wagen stopt. In de positie 
uitschakelen:  “aan voeding” wordt de Coyote in- of uitgeschakeld aan de hand van 

de 12V-stekker van de sigarenaansteker
Bluetooth®:  u kunt met uw Coyote een draadloos Bluetooth-randapparaat aansluiten van 

het type draadloze hoofdtelefoon voor moto of externe GPS-antenne. Geef de 
voorkeur aan draadloze Coyote-producten voor een optimale compatibiliteit.

Activering: Bluetooth-aansluiting activeren of niet
apparaat koppelen:  om een Bluetooth-apparaat te kunnen aansluiten, moet u het eerst koppelen 

aan uw Coyote
Reset: fabrieksinstellingen herstellen

In beide richtingen: rekening houden met verkenners uit de tegengestelde rijrichting
Biep voor actualisering:  geluidsalarm wanneer het aantal verkenners wordt geactualiseerd 

(alle 5 minuten)
Weergave type van weergave van het verschil met de dichtsbijzijnde verkenner,  
van de dichtstbijzijnde: in tijd of in afstand

Biep bij te hoge snelheid:  geluidsalarm bij het overschrijden van de toegelaten snelheid  
buiten waarschuwingszones

Type signalisatie:  weergave en geluidssignalen bij overschrijding van de toegelaten 
snelheid buiten waarschuwingszones

Alarmdrempel:  drempel voor activering van de waarschuwing voor te hoge snelheid
Melding verandering: biep die een verandering van de maximumsnelheid aangeeft

Instellingen van het toestel
Met deze instellingen kunt u het product aanpassen aan uw omgeving.
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Coyote Bijstand
Gebruik Coyote Bijstand in België (door Touring  
Wegenhulp) Coyote Bijstand is niet beschikbaar in Nederland.
Wanneer uw wagen geblokkeerd is wegens een defect, brengt deze dienst u in 
contact met Coyote Bijstand. Deze dienst beheert verschillende bemiddelaars om het 
probleem van uw wagen op te lossen.
Om hiervan gebruik te kunnen maken,  volstaat het om deze dienst te activeren 
op de site www.coyotesystems.be (zie voorwaarden activatie). In noodgevallen 
kan u nadien op de knop Coyote Bijstand drukken.
Achtergrond thema Klassiek Achtergrond thema Wijzerplaat

knop Coyote Bijstand
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Vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de service Coyote Bijstand:

Opgelet : de toegang tot deze service is 
uitsluitend voorbehouden aan personen die 
zich vooraf hebben geregistreerd op de site 
met opgave van een Belgisch gsm-nummer. De 
bijstandsprestaties kunnen slechts worden 
aangeboden aan auto’s die zijn ingeschreven in 
België.
–  Registreer u op de site  

www.coyotesystems.be.
– Vermeld uw gsm-nummer.
–  Geef Coyote de toelating om uw 

geolokaliseringsdata en uw contactgegevens 
(maximaal 4 dagen) te bewaren en door te 
sturen naar de bijstandscentrale waarmee 
Coyote samenwerkt.

Hoe werkt het ?
Ongeacht of u zich bevindt in België of in het 
buitenland, drukt u op de Bijstand knop om 
de Coyote Bijstand op te roepen.
Deze service kan 24/24 uur en 365/365 dagen 
worden geactiveerd in België en in het 
buitenland wanneer uw wagen stilstaat en u 
zich in een zone met een goed gsm-bereik 
bevindt.
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In het geval van een panne in België
Nadat u het beroep op de Service Coyote 
Bijstand hebt geactiveerd, zult u een 
herinnering ontvangen op uw gsm via de 
bijstandscentrale waarmee Coyote samenwerkt.

• Oplossing 1 (de meest voordelige voor u !):
De bijstandscentrale zal u voorstellen om in te 
tekenen op één van haar bijstandsformules voor 
een jaar. Dankzij de inschrijving en de betaling 
van de formule die u zal worden voorgesteld, 
kunt u alles kosteloos uit handen geven en kunt 
u het hele jaar door genieten van een volledige 
bescherming. Ter informatie : de meest 
gevraagde bijstandsformule bij onze partner 
biedt u een complete dekking die tot 5 keer per 
jaar kan worden gebruikt en die depannage, 
wegslepen naar een garage van uw keuze, en 
terbeschikkingstelling van een vervangwagen in 
België en Europa omvat, naast medische 
bijstand in het buitenland en repatriëring.

Als u jammer genoeg later in het jaar nog eens 
in panne zou vallen, is dat geen probleem. Uw 
aansluiting bij onze partner biedt u toegang tot 
zijn diensten, zonder dat u opnieuw moet 
betalen.

• Oplossing 2:
De bijstandscentrale zal u een eenmalige en 
betalende depannage-interventie voorstellen, 
zodat u opnieuw de weg op kunt :
a) Ofwel wordt u onmiddellijk gedepanneerd 
door de patrouillewagen en moet u enkel de 
kosten van de depannage betalen*.
B) Ofwel volstaat de depannage niet en zal u 
worden voorgesteld om uw auto weg te 
slepen naar de dichtstbijzijnde garage; u 
betaalt daarvoor dan een bijkomend bedrag**.
In beide gevallen moet de betaling van de 
interventie meteen geschieden, ofwel aan de 
hand van uw kredietkaart bij de oproep, 
ofwel via een betaling aan de technieker. 
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Bij een panne in het buitenland 
Als u in panne valt in Europa, kunt u ook 
toegang krijgen tot de service Coyote Bijstand.
U drukt dan, wanneer de wagen stilstaat, op 
de Bijstand knop van uw Coyote. De 
bijstandscentrale zal u contacteren en zal 
ervoor zorgen dat er een competente lokale 
partner naar u wordt gestuurd. De betaling 
van de interventie moet rechtstreeks aan de 
lokale partner gebeuren.

* Een vervangwagen wordt niet toegewezen bij de eerste interventie, als de datum van die interventie overeenstemt 
met die van de inschrijving. De wachttijd voor de toekenning van een vervangend voertuig is 10 dagen vanaf de datum 
van inschrijving.

* * De tarieven en algemene voorwaarden die van kracht zijn bij de bijstandscentrale waarmee we samenwerken, 
kunnen worden geraadpleegd op onze internetsite: www.coyotesystems.be. De prestaties, beschreven in dit document, 
vormen een uittreksel uit de algemene voorwaarden en zijn onderhevig aan wijzigingen: gelieve onze site regelmatig 
te bekijken om kennis te nemen van eventuele aanpassingen aan de prestaties en de tarieven.

Als de Coyote-gebruiker vooraf heeft 
ingetekend op de formule voor technische 
bijstand in België en in Europa van de 
bijstandscentrale (zie hierboven), zullen er 
geen kosten worden geclaimd voor de 
interventie zelf.

Alleen de algemene voorwaarden van Touring 
Assistance op de website www.coyotesystems.be 
zijn van toepassing.
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Voorzorgsmaatregelen / Garantie
Plaatsing in de auto:
U moet de Coyote verplicht achter de 
achteruitkijkspiegel plaatsen als uw auto 
een athermische voorruit heeft (geen 
GPS-ontvangst buiten deze zone). U 
moet de Coyote op een plaats installeren 
die u niet hindert tijdens het rijden. De 
Coyote is niet ontworpen voor gebruik 
buiten de wagen. Hij mag enkel binnenin 
de auto worden gebruikt.
Te hoge temperatuur:
Let erop dat u de Coyote niet in de auto 
achterlaat wanneer die in de volle zon 
staat. Het gebruik bij een temperatuur 
boven 50°C beperkt de levensduur van 
het scherm en de battrij aanzienlijk.

Batterij:
De Coyote beschikt over een herlaadbare 
batterij; daarom is het strikt verboden 
om hem in de buurt te brengen van een 
vlam, op het gevaar van ontploffing.
GSM-transmissie:
De Coyote is uitgerust met een systeem 
voor GSM/GPRS-radiotransmissie. Men 
dient dezelfde aanbevelingen voor 
gebruik in acht te nemen als voor een 
mobiele telefoon.
Veiligheid op de weg:
Om uw volle aandacht bij het besturen 
van uw auto te houden, moet u 
vermijden dat u de Coyote manipuleert 
terwijl u rijdt. De Coyote vormt een hulp 
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Voorzorgsmaatregelen / Garantie
Batterij:
De Coyote beschikt over een herlaadbare 
batterij; daarom is het strikt verboden 
om hem in de buurt te brengen van een 
vlam, op het gevaar van ontploffing.
GSM-transmissie:
De Coyote is uitgerust met een systeem 
voor GSM/GPRS-radiotransmissie. Men 
dient dezelfde aanbevelingen voor 
gebruik in acht te nemen als voor een 
mobiele telefoon.
Veiligheid op de weg:
Om uw volle aandacht bij het besturen 
van uw auto te houden, moet u 
vermijden dat u de Coyote manipuleert 
terwijl u rijdt. De Coyote vormt een hulp 

bij het autorijden en spoort niet aan tot 
niet-naleving van de verkeerswetgeving.
Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de 
maximumsnelheden die worden 
aangegeven door uw Coyote, vormen 
geen vervanging van de snelheden die 
worden gemeld via de verkeersborden 
die in dit verband als enige rechtsgeldig 
zijn. Coyote kan dus niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor inbreuken, gestoeld 
op niet-naleving van de verkeersborden.
Garantie:
De Coyote heeft een garantie voor 
wisselstukken en werkuren (zonder de 
batterij) en dit gedurende 24 maanden 
vanaf de aankoopdatum. Het openen 
van de behuizing door een technicus, 
die niet is gemachtigd door Coyote 

System, annuleert de garantie. Dit 
product is conform met de essentiële 
eisen en voorwaarden, beschreven in 
de richtlijn 1999/5/CE.
Het gelijkvormigheidsattest van dit 
product is beschikbaar op de website 
van Coyote www.coyotesystems.be 
(België) en www.coyotesystems.nl 
(Nederland).
Het eindgebruiker licentiecontract is 
beschikbaar op www.coyotesystems.
be (België) en www.coyotesystems.nl 
(Nederland).

Het Coyotetoestel heeft een garantie 
van 2 jaar.
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Het logo en de merknaam Coyote zijn gedeponeerde handelsmerken van Coyote System.
PUG-08-CMA-120227 © 2012 Coyote System, document v1.0, grafisch ontwerp www.id-s.fr
Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Voor alle informatie kunt u contact opnemen met 
de instelling voor afvalophaling en -verwerking 
waarbij Coyote System is aangesloten :  
ECO SYSTEMES.PUG-08-CMA-120227

HOE MEER COYOTES, HOE VEILIGER DE WEG.


