
• Mijn product registreren 

• Een abonnement kiezen 

Registratie van de COYOTE NAV  

Productbeschrijving en installatie  

• Beschrijving van de COYOTE NAV 

• Inhoud van het koffertje 

• Installatie in de auto (antireflectiefolie, bevestiging in de auto) 

• Aan- en uitzetten 

Beschrijving van de interface 
• Een goede verkenner zijn 

• Diensten en waarschuwingen van COYOTE 

• Spraakherkenning 

Inhoud 

0.6 



De navigatie gebruiken 

• Me verplaatsen 

• Acties tijdens de navigatie 

• Update van de kaarten 

Instellingen en informatie in de COYOTE 

Gebruiksvoorzorgen, garantie 

Inhoud 

Licentiecontract eindgebruiker 



Registratie van de  
COYOTE NAV  



Mijn product registreren 

 
http://android.coyotesystems.com/na
v/enregistrement/HOME_COUNTRY/L

ANGUAGE/ 

http://android.coyotesystems.com/nav/enregistrement/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/
http://android.coyotesystems.com/nav/enregistrement/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/
http://android.coyotesystems.com/nav/enregistrement/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/
http://android.coyotesystems.com/nav/enregistrement/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/


PRODUCTBESCHRIJVING  
EN INSTALLATIE 



Beschrijving van de COYOTE NAV 

Aansluiting batterijlader 

Aan- en uitknop 

Microfoon 



Inhoud van het koffertje 

COYOTE NAV 

BEVESTIGINGS 

STEUN 

ANTIREFLECTIESC

HERMFOLIE 

USB-KABEL 

BATTERIJLADER * 

AUTOLADER * 

STEEK DE KABEL IN DE 

JUISTE RICHTING: HET LOGO 

OP DE KABEL MAG NIET 

ZICHTBAAR ZIJN BIJ DE 

AANSLUITING. 

* OPGELET: GEBRUIK ALLEEN DE BIJ HET PRODUCT MEEGELEVERDE KABEL EN 

LADER. 



De antireflectiefolie aanbrengen 

Reinig het scherm van uw 

COYOTE NAV met de 

meegeleverde 

microvezeldoek. 

Breng de folie aan  
op het scherm. 

Verwijder de achterste 

beschermlaag van de 

folie (1). 

Verwijder de bovenste 

beschermlaag (2). 



Installatie in de auto  

Kies een vlak oppervlak op uw dashboard of voorruit. 
Maak dat het zuignapje van de steun en de bevestigingsplaats droog zijn. Maak de 

zuignap zo nodig schoon met een zeepsopje en zorg dat ze voor gebruik volledig 

droog is. 

STEEK BEIDE DELEN VAN DE BEVESTIGINGSSTEUN IN 

ELKAAR. 

Schuif de drie delen in 

elkaar en druk aan. 



Installatie in de auto  

Duw de zuignap stevig op het 

oppervlak en vergrendel met de 

klemhendel. 

Kijk na of de steun goed vastzit en laat 

het product dan verticaal in de 

bevestigingssteun glijden. 



Aan- en uitzetten  

DE COYOTE NAV AANZETTEN 

Druk op de aan- en uitknop om uw product manueel aan te zetten. 

Uw COYOTE NAV staat automatisch aan als het toestel via de 

UBS-kabel van stroom wordt voorzien. 

DE COYOTE NAV UITZETTEN 
Druk op de aan- en uitknop om uw COYOTE NAV manueel uit te 

zetten. 
Uw COYOTE NAV schakelt automatisch uit na vijf minuten 

stilstand. 

BATTERIJ 

Laad uw COYOTE NAV voor het eerste gebruik volledig op. 

De volledige batterijcapaciteit wordt pas na meerdere laadcycli 

bereikt. 

KNOP  

AAN / UIT 



BESCHRIJVING VAN DE 

INTERFACE 



Een goede verkenner zijn 

COYOTE wil bijdragen tot de verkeersveiligheid en -

preventie door weggebruikers aan te sporen de 

geldende wetgeving na te leven. 
 
Elke verkenner meldt verkeershinder of mobiele 

radars aan de andere communityleden. 

 
De kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie 

die aan de community wordt meegedeeld, hangt 

af van de verkenners. 
Wilt u een goede verkenner worden, dan moet u 

dus gewoon alle relevante risico's melden en alle 

vragen over uw route beantwoorden. 

De sterren op het scherm van uw 
COYOTE verwijzen naar de Coyote-
sterren van de verkenners die vóór u 
rijden en die mobiele radars of 
verkeershinder kunnen melden. 
 
Die Coyote-sterren weerspiegelen  
perfect de filosofie  
van de COYOTE-community. 
 
De Coyote-sterren van elke verkenner  
 worden voortdurend aangepast: 
 

ze hangen af van de frequentie  
en betrouwbaarheid van zijn meldingen. 
 

Hoe meer een verkenner meewerkt, hoe 
meer Coyote-sterren hij verdient! 
 

Wie weinig of niets tot de community 
bijdraagt, krijgt dan weer minder sterren. 



Diensten van COYOTE 

In de voorspellingsmodus ziet u wat u de volgende 30 kilometer op uw weg of route 

zult aantreffen, zodat u rustiger kunt rijden. 

Scherm wanneer u op een hoofdweg rijdt 

Snelheidsbord 
(huidige snelheid en 

limiet) 

Toegang tot de 
kaart/navigatiemodus 

Informatie over de verkenners  

(aantal, kwaliteit       en afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner) 

Gebeurtenissen op 

mijn route (volgende 

30 km) 

Verkeersbalk  
die aangeeft hoe lang  
de files zijn 

118 
120 



Diensten van COYOTE 

Wanneer u zich op een secundaire weg bevindt, geeft COYOTE u het aantal 

verkenners dat vóór u rijdt, van alle wegen samen. 

Scherm wanneer u op een secundaire weg rijdt 

Aantal verkenners dat 
op alle wegen vóór u 
rijdt. 

Snelheidsbord 
(huidige snelheid en 

limiet) 

Informatie over de verkenners  
(kwaliteit       en afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner) 

44 
50 



Diensten van COYOTE 

De indicator van de verkeersdrukte toont u de verkeersdrukte in uw 

rijrichting. 

Verkeersdrukte 

Trend 

Verkeer in real time 

Normaal verkeer 

Drukke weg waar 

er meestal files 

zijn. 

Dalende trend. 

Rustige weg zoals 

gewoonlijk. 

Stabiele trend. 



Diensten van COYOTE 

Als u geen route instelt, ziet u in de kaartweergave uw locatie op de kaart en de 

gebeurtenissen op de weg rondom u. 

Scherm wanneer u in kaartmodus zonder navigatie rijdt 

Waarschuwingen  
op de kaart 

Knoppen om een 
route in te stellen en 
de weergavemodus 
van de kaart te 
veranderen 

Snelheidsbord 
(huidige snelheid en 

limiet) 

Informatie over de verkenners  

(aantal, kwaliteit       en afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner) 

Kies een bestemming 

119 
120 



Diensten van COYOTE 

Coyote-sterren 

Aantal verkenners dat op alle wegen 

vóór u rijdt. 

Afstand tot de 
dichtstbijzijnde 

verkenner 

Informatie over de verkenners in de kaartmodus 



Diensten van COYOTE 

Als u een route hebt ingesteld, ziet u in de kaartweergave uw locatie op de kaart, 

de gebeurtenissen op de weg rondom u en uw reisweg. 

Scherm wanneer u in kaartmodus met navigatie rijdt 

Volgende route-
instructie, afstand 
en reistijd of 
afstand en 
aankomstuur 

Snelheidsbord 
(huidige snelheid en 

limiet) 

Informatie over de verkenners  

(aantal, kwaliteit       en afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner) 

119 
120 

E40 



MOBIELE RADAR 

Waarschuwingen van COYOTE 

Wanneer een waarschuwing verschijnt, opent er zich een bericht met hierover 

meer informatie. 

Verstreken tijd sinds  
de laatste bevestiging  
van die waarschuwing 
Aantal verkenners die 
de waarschuwing 
bevestigden 

Knop om  
het waarschuwingsbericht 
te sluiten 

Afstand tot de waarschuwing 

Waarschuwingsbericht 

119 
120 



Waarschuwingen van COYOTE 

De waarschuwing blijft zichtbaar 

via een bordje dat aangeeft dat u 

de waarschuwing nadert. 

Waarschuwingsbordje 

U kunt het bericht verbergen. 

121 
120 



Waarschuwingen van COYOTE 

Opmerking: In kaartmodus  
gaat het bericht na enkele seconden 

automatisch dicht! 

 

U ziet de waarschuwing wel  
op de kaart omdat de route wordt  

gekleurd. 

Waarschuwingsbordje 

Kies een bestemming 

119 
120 



Waarschuwingen van COYOTE 

Op de achtergrond van het scherm wordt de belangrijkheid van de gebeurtenissen weergegeven 

via een kleur. 

Soorten waarschuwingen  

Rood: 

Ik vertraag 

Oranje: 

Ik anticipeer 

Groen: 

Ik rijd veilig 

Is de achtergrond van het scherm rood, dan wordt een vastgesteld risico op uw 

route gemeld. Vertraag! 

MOBIELE RADAR 

Tijdelijke mobiele radar 

gemeld door de community 

RADAR 

ROOD LICHTEN 
VASTE RADAR 



Waarschuwingen van COYOTE 

Soorten waarschuwingen  
Is de achtergrond van uw scherm oranje, dan wordt een potentieel 

risico op uw route gemeld.  

Pas uw rijgedrag aan. 

FREQUENTE 

RISIKOZONE 
Plaats waar vaak een mobiele 

radar werd gemeld. 

HINDERNIS 
Uw COYOTE (of u als verkenner) 

waarschuwt voor een hinderniszone 

zoals hierna voorgesteld. 

ONGEVAL 

STILSTAAND 

VOERTUIG 

GEVAARLIJKE 

OMSTANDIGHEDEN 
WEGVERSMALLING 

OBJECT OP DE 

RIJBAAN 
VERTRAGING 

AUTOSNELW

EG 

4000 m 

ROUTE 

2000 m 

STAD 

500 m 

Opgelet: Rijdt u met uw product in landen met een 

andere wetgeving, dan past het de interface en het 
menu automatisch aan.  

De radars worden dan gemeld in de vorm van 
zones: 

RISICOZONE 
met mogelijk  

een mobiele radar 

GEVARENZONE 
met mogelijk 

een vaste radar 

Zodra u het betrokken grondgebied verlaat, 

keert uw product terug naar zijn 
oorspronkelijke werkingsmodus. 

Omvang van de waarschuwingszones: 

AUTOSNELWEG 

4000 m 

ROUTE 

2000 m 
STAD 

500 m 



aanbev. snelh. gem. snelh. 

Waarschuwingen van COYOTE 

Specifieke waarschuwingen 

Aanbevolen snelheid tot het 

einde van de waarschuwing  
Opmerking: Die snelheid wordt alleen 

getoond als de gemiddelde snelheid 

hoger is dan de snelheidsbeperking 

Gemiddelde 

snelheid tijdens 

de waarschuwing 

Trajectcontrole Rijdende mobiele radar 

De achtergrond van de route kleurt rood  
zolang de waarschuwing duurt 

TRAJECTCONTROLE 104 
120 

85 
80 78 85 



Preventie slaperigheid 

 

Om de risico's van  

slaperigheid achter het stuur te voorkomen, stelt 

COYOTE vast  

in welke omstandigheden u gevaar loopt in te 

dommelen. Wanneer een risico wordt vastgesteld, 

helpt COYOTE u te beslissen of u een pauze moet 

inlassen door u te wijzen op bepaalde specifieke 

symptomen van slaperigheid en door u te vragen 

of u slaperig bent. 

Zo ja stelt COYOTE u voor om halt te houden. 

Waarschuwingen van COYOTE 

Veiligheidsberichten en preventie slaperigheid 
COYOTE waakt altijd over uw veiligheid en 

waarschuwt u indien nodig. 

Veiligheidsberichten 

Bij het opstarten van het product en tijdens het 

traject worden veiligheidsberichten getoond voor 

een veiliger rijgedrag.  

TECHNISCHE  
CONTROLE UP-TO-

DATE? 

KLIK  
UW GORDEL VAST 

2 UUR 
= PAUZE 

HOU 
AFSTAND! 

DAGELIJKSE TRAJECTEN 
= VERHOOGDE WAAKZAAMHEID 

LAAT UW BANDEN 
NAKIJKEN 

ALCOHOL ACHTER HET 
STUUR = GEVAAR 



Waarschuwingen van COYOTE 

Een nieuwe mobiele radar of hindernis melden 

Een mobiele radar in 

de tegengestelde 

rijrichting melden 

Een hindernis op de weg in uw 

rijrichting melden 

Een mobiele radar in 

uw rijrichting melden 

118 
120 



Waarschuwingen van COYOTE 

Annuleer de 

melding 

Tijd tot de definitieve validatie van 

de melding 

Bij het melden van een hindernis kunt u de soort ervan verduidelijken  

Een nieuwe mobiele radar of hindernis melden 

U kunt gebruik 
maken van de 
spraakcontrole om 
de te melden 
hindernis te 
selecteren 

ONGEVAL 

GEVAARLIJKE 

OMSTANDIGHEDEN 

 

VERTRAGING WEGVERSMALLING 

OBJECT OP DE 

RIJBAAN 

STILSTAAND VOERTUIG 



Waarschuwingen van COYOTE 

Annuleer de 

melding 

Tijd tot de definitieve validatie 

van de melding 

U hebt enkele seconden tijd om uw melding van een mobiele radar te annuleren. 

Opmerking: Druk hier 

voor een andere soort 

melding te kiezen, zoals  
rijdende mobiele radars! 

Een mobiele radar of hindernis melden 

MOBIELE RADAR 

IN UW RICHTING? 

MOBIELE 

RADAR 

VASTE 

RADAR 

RI JDENDE 

MOBIELE 



Waarschuwingen van COYOTE 

Een mobiele radar of hindernis bevestigen 

Druk hier als de 

waarschuwing 

niet meer geldig is 

Druk hier als u  

niet zeker bent 

Aan het einde van een waarschuwing moet u bevestigen of ze nog altijd van toepassing is:  

Druk hier als de 

waarschuwing nog 

geldig is 

U kunt antwoorden via 

de spraakcontrole 

MOBIELE RADAR 

NOG STEEDS AANWEZIG? 

JA NEE 



Waarschuwingen van COYOTE 

Een snelheidsbeperking corrigeren 

Druk op het 

snelheidsbord om een 

nieuwe limiet te melden 

U kunt een verkeerde snelheidsbeperking corrigeren. 

Selecteer de juiste 

snelheidsbeperking 
 

De gecorrigeerde nieuwe 

limiet staat op een gele 

achtergrond tot de definitieve 

validatie door COYOTE 

WIJZIGING LIMIET? 118 
120 

116 
110 

130 110 



Spraakherkenning 

Houd uw handen aan het stuur 

Waar? Stemopdrachten Actie 

Bevestiging van een 

waarschuwing 

Scherm voor de validatie 

van de melding 

Ja Validatie van de waarschuwing 

Nee Annulatie van de waarschuwing 

Ik weet het niet / ik ben niet zeker 

Als u niet zeker bent: geen actie  
(geen negatieve impact op uw Coyote-

sterren) 

Wijziging van een 

snelheidsbeperking 

Scherm voor de 

wijziging van de 

snelheidsbeperking 

De nieuwe snelheidsbeperking luidop 

zeggen: bijv. "90" 

Melding van de overeenkomstige nieuwe 

snelheidslimiet 

Melding van een 

vastgestelde 

hindernis 

Scherm voor de melding 

van een vastgestelde 

hindernis 

Ongeval 

Melding van de hindernis die eraan 

gekoppeld is 

Voertuig / Auto met pech 

Object / obstakel op de weg 

Gevaar 

Vertraging / file 

Wegversmalling / vernauwing van de 

weg 



DE NAVIGATIE 

GEBRUIKEN 



Mij verplaatsen 

Een route plannen 

1. Open de kaartmodus. 
Als u nu in de COYOTE-modus 

staat, drukt u gewoon op de 

volgende knop: 

2. Druk dan op de knop "Een bestemming 

toevoegen". Zo komt u in het menu 

"Navigeren naar" 

Kies een bestemming 

0 



Mij verplaatsen 

Een route plannen 

3. Kies nu een optie voor het invoeren van 

de bestemming: 

• Adres 

• Mijn Plaatsen 

• Kies op kaart 

• Nuttige Plaats 

Ga naar Kaart 

Adres 

Mijn Plaatsen 

Kies op kaart 

Nuttige Plaats 



Mij verplaatsen 

1. Voer de naam van de stad, het dorp of de 

postcode van de bestemming in. 

 

2. Voer daarna op dezelfde manier de naam 

van de straat in. 

U kunt die stap ook overslaan, dan kiest u het 

stadscentrum. 

Een route plannen – Adres 

Opmerking: Terwijl u typt, krijgt u keuzevoorstellen.  
Als de naam van de plaats waar u naartoe wilt in de lijst verschijnt, klikt u erop om ze als 

bestemming te kiezen. 
 

Stad of postcode invoeren 

Verder 



Mij verplaatsen 

3. Voer nu het huisnummer in en klik op Volgende of 

rechtstreeks op het adres om verder te gaan 

 

Opmerking: u kunt die stap ook overslaan 
of het kruispunt van de gekozen straat met een andere 

straat kiezen 

4. De route wordt berekend. 
Klik op GA voor de route-instructies 

Een route plannen – Adres 
Straatnaam invoeren Overslaan 

Verder 

Kruisende straat Huisnummer 

Mijn route Reis bewerken Route slepen 

Ga 
Uur Afstand Tijd 



Mij verplaatsen 

Een route plannen – Mijn plaatsen 

In het menu "Mijn Plaatsen" staan al uw favoriete  
 en recente bestemmingen. 

 

Om een bestemming te selecteren drukt u gewoon op de knop Thuis, Werk of 

één van de adressen in de lijst. 



Mij verplaatsen 

De tab Favorieten  
 is geselecteerd 

U krijgt een lijst 

van uw favoriete 

adressen, samen 

met het adres van 

uw woon- en 

werkplaats 

Hiermee kunt uw favoriete 

adressen wijzigen. 
Als de tab Recent  
 geselecteerd is, klikt u op 

Wissen om uw lijst met 

recente bestemmingen te 

wissen 

Klik op Recent om de lijst 

met recente bestemmingen 

weer te geven 

Opmerking: als geen adres is ingevoerd voor de favorieten "Thuis" of "Werk".  

Die adressen worden u gevraagd de eerste keer dat u een van die favorieten wilt gebruiken. 

Een route plannen – Mijn plaatsen 

Mijn Plaatsen Alles wissen 

Recent Favorieten 

Werk Thuis 
Avenue Franklin 5 bis Vleurgatsesteenweg 302 

Frankrijklei 154 

2000 Antwerpen 



Mij verplaatsen 

Een route plannen – Kies op kaart 

1. Verplaats u op de kaart om ze te 

verkleinen of vergroten totdat u uw 

bestemming hebt gevonden 

2. Druk op de gewenste plaats 

Via "Kies op kaart" navigeert u op de kaart om rechtstreeks een bestemming te 

selecteren.  

Kies op kaart 

Rustpunt toev. 



Mij verplaatsen 

3. Een bolletje geeft de plaats op de kaart 

aan 

4. Druk op Toevoegen om de plaats als 

bestemming te selecteren 

5. De routeberekening start en nu moet u 

alleen nog op GA drukken om de instructies 

te krijgen 

Opmerking: U kunt op de kaart de waarschuwingen rondom uw huidige locatie 

weergeven. 

Een route plannen – Kies op kaart 

Kies op kaart 

Rustpunt toev. 



Mij verplaatsen 

Een route plannen – Nuttige Plaats 

Via het menu “Nuttige Plaats" kunt u benzinestations, parkings en de 

voornaamste luchthavens en stations opzoeken. 

 

De gekozen locatie kan als bestemming of als navigatie-etappe worden 

gekozen.  

1. Kies het soort interessante locatie 

ZOEKEN 

BRANDSTOF PARKEERTERR

EIN 

LUCHTHAVEN TREINSTATION 



Mij verplaatsen 

3. De COYOTE NAV toont u dan een lijst van de gevonden 

interessante locaties 

 

Opmerking: voor sommige benzinestations is de prijslijst 

beschikbaar. En voor sommige parkings krijgt u zelfs 

informatie over de beschikbare plaatsen. 

2. Selecteer dan de zoekplaats. 

U kunt ook zoeken in de buurt van uw huidige locatie of 

dichtbij uw bestemming als de navigatiefunctie aan staat. 

 

Opmerking: U kunt de belangrijkste stations en 

luchthavens per land en per stad kiezen 

Een route plannen – Interessante locaties 
ZOEKEN 

IN DE BUURT VAN UW 
HUIDIGE LOCATIE 

U NADERT UW 
BESTEMMING 

GEVONDEN BENZINESTATIONS 



Mij verplaatsen 

4. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, krijgt u informatie 

over de interessante locatie. Druk op VALIDEREN om 

de navigatie te starten 

 

Als de informatie beschikbaar is, worden de 

brandstofprijzen of de beschikbare parkeerplaatsen op 

het aankomstuur getoond 

Een route plannen – Interessante locaties 
UW SELECTIE 

UW SELECTIE 

Shell Express 1.3 km 

Open 
om 16.40 

uur 

diesel: 1,39 euro 
diesel plus: 1,45 euro 
 
Boulevard de l'Europe 51 
1301 Wavre 

VALIDEREN 

VALIDEREN 

 
 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 

Nijverheid 
100 m 

Beschikbare plaatsen 
om 16.40 uur 



Mij verplaatsen 

Routekeuze 

Zodra u een bestemming hebt ingevoerd, berekent COYOTE een route op basis van uw huidige 

locatie. U kunt de berekende route op de kaart weergeven. 

 

Tijd, afstand en verwacht aankomstuur 

Druk hier om de 

instructies te 

starten 

Druk hier om het 

aankomstpunt te 

verplaatsen of om 

rechtstreeks op 

de kaart een 

etappe toe te 

voegen 

Routewijziging 

Aanpassing van 

de zoom 

Schakel tussen de 

globale route, de 

aankomst- en 

vertrekplaats 

Mijn route Reis bewerken Route slepen 

Ga 
Uur Afstand Tijd 



Rijmenu 

2D-kaart Aanwijzingen 

POI’s zoeken Mijn route Ga naar 

Omleiding 

Wis de bestemming 

Acties tijdens de navigatie 

Toon de kaart in 

2D/3D-weergave 

Toon de  
route-instructies 

Zoek  
interessante locaties 

Vraag de navigatie om 

een omweg te maken 

Toon algemene 

informatie over de 

route 

Wijzig de bestemming 

Stop de navigatie 

Druk op de infobalk wanneer de instructies ingeschakeld zijn om het 

"besturingsmenu" te tonen 



Acties bij de aankomst 

Zodra u op de bestemming bent, krijgt u een venster met verschillende 

keuzemogelijkheden. 

Opmerking: Dit venster gaat na enkele seconden automatisch dicht.  

Om de instructies te stoppen zodra het venster dicht is, gaat u gewoon naar het 

"Besturingsmenu". 

U bent nu aangekomen in 

Franklin 5b 

1300 Wavre 

aan de linkerkant 

Voeg de 

bestemming toe aan 

uw favoriete 

adressen 

Zoek een 

interessante locatie 
Zet de instructies af 

Sluit het venster en 

laat de instructies 

actief staan 

Franklin 



4. Selecteer het grondgebied dat met uw 

besturingssysteem overeenkomt 

 

5. Start de software en volg de instructies 

 

6. Uw kaarten zijn nu up-to-date! 

Update van de kaarten 

1. Sluit het toestel aan op een computer* 

via de USB-kabel 

 

2. U krijgt een externe lezer 

 

3. Open die lezer 

 

De kaarten van uw COYOTE worden regelmatig bijgewerkt.  
Om de laatste versie op uw product te installeren: 

* Compatibel met MAC en Windows 



INSTELLINGEN EN 

INFORMATIE IN DE COYOTE 



Menu 

Snelmenu 

Via het snelmenu kunt u het geluid regelen en aan- en uitzetten en krijgt u ook snel toegang tot 

de gebruikershandleiding. 

U krijgt ook toegang tot informatie over uw abonnement en uw product en tot het hoofdmenu. 

Druk hier om het snelmenu te openen: 118 
120 



SNELMENU 

MIJN INFO HELP MENU 

Menu 

Zet het geluid 

harder 

De gebruikershandleiding tonen 

Open het hoofdmenu 

Keer terug  
naar het vorige 

scherm 

Zet het geluid stiller 

Het geluid aan- en 

uitzetten 

Open de informatie 

over uw product en 

uw abonnement 

Pictogram wanneer het  
geluid uitstaat 

Snelmenu 



Menu 

Menu "Mijn info" 

Het menu "Mijn info" bevat informatie over uzelf en uw product. 

Einde abonnement: datum waarop uw 

abonnement afloopt 

Coyote-sterren: uw betrouwbaarheid        
als verkenner 

Coyote ID: uniek ID van uw product 

Serienummer: serienummer van het product 

Status natwerk: OK bij verbinding  
met server 

GPS status: OK wanneer de gps-locatie is 

bepaald 

Technische info: submenu met technische 

informatie over het product 

MIJN INFO 

Einde abonnement 

Coyote-sterren 

Coyote ID: 

Serienummer 

Status natwerk 

GPS status 

Technische info 



Menu 

Hoofdmenu 

Pas helderheid autom. aan.: past de 

lichtsterkte aan de omgeving aan 

Helderheid: regeling van de lichtsterkte (0% = 

grotere batterijcapaciteit,  

100% = betere lichtsterkte) 

INSTELLLING 

Biep scherm: Telkens als u op een actief 

element op het scherm (knop ...) drukt, hoort u 

een bieptoon 

Stemherkenning: al dan niet activering van de stemopdrachten 

Automatische afsluiten: instelling van de tijd waarna uw COYOTE wordt uitgeschakeld als de 

auto stilstaat. In de modus "met stroomtoevoer" schakelt de COYOTE NAV aan en uit via de 

stroomvoorziening van de 12V-sigarettenaansteker. 

MENU 

INSTELLING ALARMZONE VERKENNER 

MIJN INFO VEILIGHEID NAVIGATIE 



 

 

Reset gebruikersinstellingen: de door de gebruiker aangebrachte wijzigingen van 

snelheidsbeperkingen wissen 

 

 

Menu 

Taal: wijzigt de taal van de interface. 
Bluetooth:  
     Activatie bluetooth 

     Apparaten zoeken 

     Reset 

Snelheidsbeperking:  
Biep snelheidsoverschrijding: 

geluidssignaal bij snelheidsoverschrijding 

buiten waarschuwingszones 

Biep wijziging snelheidslimiet: 

geluidssignaal voor de wijziging van een 

snelheidsbeperking 

Reset: al uw instellingen herstellen 

MENU 

INSTELLING ALARMZONE VERKENNER 

MIJN INFO VEILIGHEID NAVIGATIE 



Menu 

Waarschuwingstype: weergave en 

geluidssignalen van de waarschuwingen 

ALARMZONE 

Biep snelheidslimietoverschrijding: drempel 

voor de activering van het geluidssignaal bij 

overdreven snelheid tijdens de waarschuwingen 
Herhalingbiep: 4 bieptonen met regelmatige 

tussentijd voor herinneringen in de 

waarschuwingen 

Betrouwbaarheidsgraad (frequente zones): betrouwbaarheid van de verkenner (sterren) vanaf 

wanneer frequente mobiele radars niet meer worden gemeld 

MENU 

INSTELLING ALARMZONE VERKENNER 

MIJN INFO VEILIGHEID NAVIGATIE 

Afstanden: afstand tot het begin van de 

waarschuwingen volgens het routetype 



Menu 

VERKENNER 

In beide richtingen: ook rekening houden met 

de verkenners in de tegengestelde rijrichting 

MIJN INFO 

Zie menu "Mijn info" 

VEILIGHEID 

Waarschuwing slaperigheid: al dan niet 

activering van de waarschuwingen bij 

slaperigheid 

MENU 

INSTELLING ALARMZONE VERKENNER 

MIJN INFO VEILIGHEID NAVIGATIE 



Menu 

Vermijd stedelijk tolsysteem: hiermee vermijdt 

u door stedelijke tolzones te rijden 

Vermijd veerboten: als die optie is geactiveerd, 

wordt op uw route geen gebruikgemaakt van 

ferry's 

NAVIGATIE 

Routeberekening: stelt de berekeningswijze van 

de routes in, namelijk snelste of kortste route. 

Tolwegen: hiermee kunt al dan niet toestaan 

om langs tolwegen te rijden 

MENU 

INSTELLING ALARMZONE VERKENNER 

MIJN INFO VEILIGHEID NAVIGATIE 



Gebruiksvoorzorgen/garantie 

Plaats in de auto: 

U dient het toestel absoluut achter uw 

achteruitkijkspiegel te plaatsen als uw wagen 

over een athermische voorruit beschikt (geen 

gps-ontvangst buiten die zone). 

U dient uw COYOTE zo aan te brengen dat het 

toestel u tijdens het rijden niet hindert. 

De COYOTE NAV is niet geschikt voor gebruik 

buitenshuis. 

Het toestel mag enkel binnenin de auto worden 

gebruikt. 

 

GSM-transmissie: 

De COYOTE NAV werkt met een GSM/GPRS-

radiotransmissiesysteem. Volg dezelfde 

gebruiksaanbevelingen als voor een mobiele 

telefoon. 

Verkeersveiligheid: 

Om uw aandacht bij het verkeer te houden, 

moet u vermijden uw COYOTE NAV te 

bedienen terwijl u rijdt. 

 

De COYOTE NAV is een radarverklikker die 

niet aanspoort tot het overtreden van het 

verkeersreglement. 

De snelheidsbeperkingen die uw COYOTE 

aangeeft, mogen betrouwbaar zijn, maar zullen 

nooit de verkeersborden vervangen, alleen die 

zijn rechtsgeldig. 

COYOTE kan dus niet aansprakelijk worden 

gesteld voor de niet-naleving van die 

verkeersborden. 



Gebruiksvoorzorgen/garantie 

Garantie: 

Aan de COYOTE NAV is een garantie op de 

onderdelen en werkuren verbonden (behalve 

voor de batterij) gedurende vierentwintig 

maanden vanaf de aankoopdatum als het 

toestel rechtstreeks bij COYOTE SYSTEMS 

werd aangekocht. De opening van de behuizing 

door een technicus die niet door COYOTE 

SYSTEMS is erkend, doet de garantie 

vervallen. De COYOTE NAV voldoet aan de 

essentiële vereisten en andere toepasselijke 

voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG. Het 

gelijkvormigheidsattest van het product is 

beschikbaar op de website van COYOTE: 

www.coyotesystems.eu 

 

 

 

Te hoge temperatuur: 

Laat uw COYOTE NAV niet in de volle zon in 

uw auto achter. Gebruik bij een temperatuur 

boven 50 °C verkort de levensduur van het 

scherm en de batterij aanzienlijk. 

 
Uw COYOTE NAV beschikt over een 

herlaadbare batterij, het is strikt verboden om 

het toestel in de buurt van vlammen te houden 

wegens explosiegevaar. 

 



Licentiecontract eindgebruiker 

 
http://android.coyotesystems.com/na
v/cluf/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/ 
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