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© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is een geregistreerd handelsmerk van Brunswick New technologies 
Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden. 
De software bevat eigendomsinformatie van Navman en het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op 
het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten.  Het uit elkaar halen van de software is 
verboden. 
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden in welke vorm dan 
ook of bij welke middelen dan ook, electronisch, mechanisch, door fotokopieëren, opnemen of op een andere manier, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman. 
Back-On-Track, Drive-Away, NavPix, Smart  and Turn-by-Turn zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door 
Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden. 
Microsoft Windows 2000 SP3 en XP SP2, Microsoft Internet Explorer en ActiveSync zijn geregistreerde handelsmerken of 
handelsmerken van Microsoft Corporation. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden. 
Adobe and Adobe Reader zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden. 
Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association. 
Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 
Gepubliceerd in Nieuw Zeeland 

Aansprakelijkheidsbeperking 
Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Navman 
geeft geen garantie dat dit document foutloos is. 
De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen 
en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de 
functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten. 

Naleving 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit 
apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangen storingen te accepteren, inclusief storing die 
ongewenste bediening zou kunnen veroorzaken. 
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Belangrijke Veiligheidsinformatie 

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG 
INSTALLEERT 

 

Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te 
waarschuwen voor potentiële verwondingsgevaren. Geef gehoor aan alle 
veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te 
voorkomen. 

 

WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet 
vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel. 

 

VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet 
vermeden, kan resulteren in minder of matig letsel. 

 

VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft 
een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren 
in schade aan eigendommen. 

 

 
Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig kan de veiligheid 
van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties illegaal.  
Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of wijzigingen. 
Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien van accessoires of 
wijzigingen. 

 
In een voertuig bent u exclusief verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de Navman op een manier die geen 
ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de voorschriften betreffende veilig rijden in acht.  
Bevestig de Navman op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.  
Bevestig de T1 antenne op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert. 
Bevestig de Navman of de T1 antenne niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander 
veiligheidsmateriaal in de weg kan staan. 
Bedien de Navman niet terwijl u rijdt. 
Voordat u de eerste keer gebruik gaat maken van uw Navman, dient u ervoor te zorgen dat u vertrouwd raakt met dit apparaat en de 
werking ervan. 
Probeer niet de Navman of de antenne te bevestigen of bij te stellen terwijl u rijdt. 
Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de Navman in werkelijkheid verder zijn dan de afstand aangegeven op 
de bewegwijzering. Wegbewijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl de Navman de afstand aangeeft tot het 
volgende kruispunt, dwz., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstandsinformatie 
op verkeersborden. 
 

 
Raak de Navman niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht. 
 

 
Stel de Navman niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden. 

Om diefstal te ontmoedigen, dient u de Navman niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.  
 

Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/or schade aan eigendommen. Navman 
acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de Navman dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of 
schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.
Navman is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van welke verkeersgerelateerde informatie dan ook, afgegeven door 
andere partijen en wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor ongelukken, letsel of schade aan eigendommen resulterend uit 
het afgaan op dergelijke informatie. 
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Inleiding 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Navman T1 verkeersmodule. De T1 kan in uw Navman 
worden gestoken om potentiële verkeersvertragingen in uw gebied te herkennen en u te helpen deze 
te omzeilen. Benut deze gebruikshandleiding als hulp bij het doeltreffend en veilig bedienen van uw 
T1 en ontdek alle verschillende opties die u ter beschikking staan. 

 

Inhoud van de doos 
 

Onderdeel  Onderdeel  

T1 Verkeersmodule FM antenne 

4 FM bevestigingsstrips voor 
antenne (inclusief twee voor 
tweede voertuig) 

 

CD met Gebruikershandleiding 

 
USB-poort, 

 

Installatie-instructies voor in 
het voertuig 

 
Beperkte Garantie 
Overeenkomst 
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TRAFFIC onderdelen 

 
 

 Onderdeel Beschrijving 
Hiermee kunt u uw FM Antenne  aansluiten op de fixeerstrips op uw 
VOORRUIT. Voor meer informatie zie de Installatiegids voor in het 
voertuig. 

 
Fixeerstrips op FM 
Antenne

 FM Antenne Hiermee kan uw TRAFFIC RDS-TMC signalen ontvangen. 

 FM Antenneplug Zendt de door de FM Antenne ontvangen data uit naar de TRAFFIC. 

Contact voor aansluiting op de FM Antenne, opdat uw TRAFFIC RDS-
TMC berichten kan ontvangen.  FM antennecontact

 
Contact voor 
koptelefoon

Contact voor het aansluiten van de koptelefoon of oortelefoons op uw 
Navman. 

 Voedingscontact Contact voor het aansluiten op de 12V DC Voedingsadapter.  
 

 
De fixeerstrips die op uw VOORRUIT voorruit bevestigd worden zijn semi-permanent. Maak de 
fixeerstrips op uw VOORRUIT voorzichtig vast en druk ze gedurende 5 seconden aan. 

 

 VOORZICHTIG Buig de FM Antenne niet wanneer u deze van uw VOORRUIT verwijdert. 
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Verkeersberichten en Navigatie 
De TMC (Traffic Message Channel) brengt live verkeersberichten en andere informatie, zoals het 
weer, via FM radiostations. 
Volg de instructies in uw T1 Installatiegids voor in het voertuig om de T1-module in te stellen en sluit 
uw Navman aan.  

De volgende keer als u uw Navman aanzet zult u een TMC-icoon  links op alle kaartschermen 
zien.  

   
U ontvangt geen berichten U ontvangt berichten  Bericht over omleiding of oplossing 
Het TMC-icoon verandert van blauw naar groen wanneer uw Navman verkeersberichten ontvangt. Als 
een bericht wordt ontvangen met een geadviseerde herberekening vanwege een verkeersomleiding of 
het oplossen van het verkeersprobleem, zal het TMC-icoon rood worden. 

Tik  voor de weergave van het Gebeurtenissenscherm. 
 

Gebeurtenissen bekijken 

 
Scherm: Gebeurtenissen 

(Gebeurtenissenscherm) Druk op /  (Route/Alles) om heen en weer te schakelen tussen het 
weergeven van Alle gebeurtenissen of alleen de gebeurtenissen op uw route.  
Opmerkingen: De routefilter is niet beschikbaar wanneer u zich in de Vrij Rijden-modus bevindt, in deze modus zal 
uw Navman alle gebeurtenissen weergeven. 

(Gebeurtenissenscherm) Druk op  (Sorteren) om te schakelen in de sorteervolgorde tussen 1) 
Straatnaam, 2) Afstand van huidige locatie 3) Leeftijd (meest recent staat bovenaan de lijst) 

Om de details van iedere gebeurtenis te bekijken, drukt u op de gebeurtenis en dan op . 

 



  T1 Traffic Module 
 

7 

Details Gebeurtenis bekijken 

   
Scherm: Kaartscherm  Scherm: Gebeurtenissen Scherm: Details Gebeurtenis 

Druk in ieder kaartscherm op   kies iedere Gebeurtenis  . De details van die gebeurtenis 
worden weergegeven. 
Details van de gebeurtenis zijn: 
 Een korte beschrijving van de gebeurtenis 
 Een icoon dat het soort gebeurtenis aanduidt. Voor een beschrijving van Verkeersgebeurtenissen 

en iconen,  zie "Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen" op pagina 9. 
 Straatnaam - de naam van de straat waarop de gebeurtenis plaatsvindt. 
 Vanaf - het gebied waar de gebeurtenis begint. 
 Tussen - de locaties waar de gebeurtenis begint en ophoudt. In het geval van een gebeurtenis op 

een <snelweg> zou dit de getroffen knooppunten aanduiden. 
 Leeftijd - de tijd vanaf het moment dat uw Navman voor het eerst nieuws over de gebeurtenis 

ontving. 
 Afstand - uw huidige afstand van de gebeurtenis. 

U kunt de volgende gebeurtenisacties ondernemen:  
Vermijden:  Berekent een route vanaf uw huidige locatie naar uw bestemming, waarbij u de 
gebeurtenis ontwijkt. De optie Vermijden is niet beschikbaar omdat de gebeurtenissen opgelost zijn. 
Herberekenen: Bereken uw route opnieuw om de gebeurtenis heen. De optie Herberekenen Route is 
alleen beschikbaar bij oplossingsgebeurtenissen. 
Negeren: Als de gebeurtenis zich op uw route bevindt, zult u erdoor worden geleid.  
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Verkeer Voorkeuren 
U kunt de acties beheren die uw Navman zal ondernemen wanneer het berichten over 
verkeersgebeurtenissen ontvangt, beheren via uw T1-module. 

   
Scherm:    Scherm:    Scherm:  
Hoofdmenu  Voorkeuren  Verkeersgebeurtenissen 
 

   
Scherm:    Scherm:    Scherm: 
Verkeersgebeurtenisacties Verkeersgebeurtenis Weergave Afstellen op station 
 

Gebeurtenisacties 
(Hoofdmenuscherm)  Kies Voorkeuren  Verkeer  Acties.  
(Acties Verkeersgebeurtenisscherm) Kies Automatische Herberekening, Waarschuw mij, of Niet 
waarschuwen  . 

(Andere gebeurtenis Actiescherm) Kies Waarschuw mij of Niet waarschuwen  .  
Acties: Waarschuw Mij (waarschuw mij bij melding van een gebeurtenis), Herberekenen 
(Automatisch een herberekening naar bestemming met vermijding van verkeersgebeurtenissen), Niet 
waarschuwen (Negeren Verkeersgebeurtenissen - uw Navman zal niet waarschuwen of 
herberekenen, maar zal gebeurtenis op schermen tonen, die u gebruikt om uw route op te bekijken). 
Opmerkingen: Verkeersgebeurtenissen zijn gebeurtenissen die een verkeersopstopping veroorzaken, andere 
gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die geen verkeersopstoppingen veroorzaken.          
 

Gebeurtenisdisplay 
(Hoofdmenuscherm)  Kies Voorkeuren  Verkeer  Display  . 

(Verkeersgebeurtenis Displayscherm) Kies gebeurtenissen om weer te geven  . 
 

Afstellen op station 
(Hoofdmenuscherm)  Kies Voorkeuren  Verkeer  Afstellen op station  . 

(Afstellen op station-scherm) Tik op Huidig station afstellen  kies een station  . 
De volgende keer dat u uw Navman opstart, zullen er opnieuw berichten worden ontvangen van het (standaard) 
station van uw voorkeur. 

(Afstellen op station-scherm) Tik op Voorkeurstation  kies een station  . 
Opmerkingen: Als er geen voorkeurstation is ingesteld, zoekt uw Navman altijd het station met de sterkste signalen. 
Tik op Wissen, om het voorkeurstation te wissen. 
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Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen 
Elke TMC Gebeurtenis wordt ondergebracht in één van de negen categorieën. Wanneer er een 
Gebeurtenis wordt ontvangen, wordt één van de volgende pictogrammen getoond: 

Gebeurtenis Gebeurtenis 
vermeden 

Meldings-
typen 

Beschrijving Gebeurtenis. 

Er is een gevaarlijke situatie op de route; er 
bevinden zich bijvoorbeeld mensen op de 
weg.   

Gevaar

Elke gebeurtenis die vertraging oplevert op 
een route.   

Verkeer

Weersomstandigheden beinvloeden negatief 
een route; er bevindt zich bijvoorbeeld ijs op 
de weg.   

Weer

Er bestaat een situatie op de route, waar u op 
bedacht dient te zijn, maar die niet belangrijk 
genoeg is om een gevaarlijke situatie te 
veroorzaken; er heeft bijvoorbeeld een minder 
belangrijk ongeluk plaats gevonden. 

  
Waarschuwingen

  
Voorspelling Een gebeurtenis wordt verwacht op de route. 

Er is op de route beperkt verkeer mogelijk; er 
is bijvoorbeeld een rijbaan van een snelweg 
afgesloten.   

Beperkingen

Een Verkeersgebeurtenis  die nu is 
vrijgegeven.    

Vrijgeving

  
Informatie Alle andere gebeurtenissen 

Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd op 
de route.   

Werk aan de weg

Wanneer een Verkeer of Vrijgeving gebeurtenis een geadviseerde omleiding heeft, zullen de volgende 
pictogrammen worden getoond: 

Gebeurtenis Gebeurtenis 
vermeden 

Meldings-
typen 

Beschrijving Gebeurtenis. 

  
Verkeers 
Omleiding

Een Verkeers Gebeurtenis, waarvoor een 
omleiding wordt aanbevolen. 

  
Vrijgeving Route 
Herberekening

Een Vrijgevings Gebeurtenis, waarvoor een 
route herberekening wordt aanbevolen. 

 

 
Vermeden Gebeurtenis pictogrammen zullen alleen worden blijven weergegeven op de 3D and 
Next Turn™ Navigatie schermen, op de Gebeurtenislocatie. 
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Informatie over ondersteuning 
Ondersteuning voor Australië: 
Navman Australia Pty. 
PO Box 479 
Gladesville, NSW 2111 
Australia 
 
 
Support: http://support.navman.com 
Website: http://www.navman.com 
 

Ondersteuning voor Europa: 
Navman Europe Ltd 
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane, Horley 
Surrey RH6 9ST 
Verenigd Koninkrijk 
 
Support: http://support.navman.com 
Website: http://www.navman.com 
 

Ondersteuning voor Nieuw 
Zeeland: 
Navman New Zealand 
PO Box 68-155 Newton  
Auckland 
New Zealand 
 
 
Support: http://support.navman.com 
Website: http://www.navman.com 

Ondersteuning voor de VS en 
Canada: 
Navman USA Inc 
5275 Capital Boulevard 
Raleigh, NC 27616-2925 
United States of America 
 
Options: 866-9-NAVMAN. 
Support: http://support.navman.com 
Website: http://www.navman.com 
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