QUICK START GUIDE

Welkom

in de Coyote-Community ! Word een van onze verkenners!
COYOTE NAV+, de gps die in real time verbonden is met het verkeer.

Registreer uw COYOTE NAV+ binnen 48 uur*
OM HET MEEGELEVERDE ABONNEMENT TE ACTIVEREN :
Coyote is een oplossing
die gebaseerd is op een

1  Ga naar het menu «Mijn info» van uw waarschuwingssysteem. Noteer uw
COYOTE-ID en de 4 laatste cijfers van het serienummer.

2 Ga naar coyotesystems.be/registreren of coyotesystems.nl/registreren en klik op
uw COYOTE.

3 Voer uw COYOTE-ID en de 4 laatste cijfers van het serienummer in.
4  Maak uw COYOTE-account aan of meld u aan als u al een account hebt.
5 Om de registratie te voltooien, kiest u de abonnementsformule die het best bij u past.

community

De filosofie van de COYOTE-community
is dat iedereen actief deelneemt! Elke
COYOTE-verkenner meldt of bevestigt
mobiele radars en hinder op de weg in
real time om de veiligheid van alle leden
van uw community te verbeteren.

Nu bent u klaar om veilig de weg op te gaan met COYOTE NAV +.
Om van de COYOTE Nav+ dienst gebruik te kunnen maken, moet u een abonnement nemen.
Ga voor meer informatie naar coyotesystems.eu
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*U moet zich verplicht registreren binnen 48 uur na het inschakelen van het toestel.
Als u zich niet binnen deze termijn hebt geregistreerd, zal de dienst niet langer beschikbaar zijn.

INHOUD VAN HET KOFFERTJE

COYOTE NAV+

BEVESTIGINGSSTEUN

USB-KABEL BATTERIJLADER*

NL

SIGARETTENLADER*

* OPGELET : GEBRUIK ALLEEN DE BIJ HET PRODUCT MEEGELEVERDE KABEL EN LADER. 5V

2A

STEEK DE KABEL IN DE JUISTE RICHTING: HET LOGO OP DE KABEL MOET
ZICHTBAAR ZIJN BIJ DE AANSLUITING.
De kabel kan zowel in de COYOTE NAV+ als in de bevestigingssteun worden ingebracht.
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BESCHRIJVING VAN COYOTE NAV+

Microfoon
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Meldingsknoppen

USB-aansluiting
batterijlader Start/Stop-Knop

Locatie magnetische
bevestiging

Luidspreker

INSTALLATIE IN HET VO ERTUIG
ALS UW BEVESTIGINGSSTEUN
NIET IN ELKAAR ZIT:

NL

USB

SCHUIF DE DRIE
DELEN IN ELKAAR

EN DRUK AAN

Kabelgeleider

Voor uw eigen comfort raden we u aan het toestel aan te laten tijdens het gebruik.

DE USB-AANSLUITING MOET NAAR BOVEN WORDEN GEPLAATST
Kies een vlakke plek op uw dashboard of op uw voorruit.
Controleer of de zuignap van de drager en de plek waar u hem zal bevestigen goed droog
zijn. De zuignap laat geen sporen na in het voertuig. Als de zuignap niet rein is, wrijf hem
dan voorzichtig schoon met zeepwater, en laat hem volledig drogen voor gebruik.
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DRUK DE ZUIGNAP STEVIG AAN OP HET
OPPERVLAK EN BLOKKEER HEM DOOR OP
DE VERGRENDELINGSHENDEL TE DRUKKEN.

KIJK NA OF DE STEUN GOED VASTZIT
EN PLAATS HET PRODUCT DAN IN DE
BEVESTIGINGSSTEUN: DE MAGNETEN
BEPALEN DE RICHTING.

U kan de richting van het toestel wijzigen door de schroef los te maken.
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AAN- EN UITZETTEN

NL

COYOTE NAV+ INSCHAKELEN
Druk gedurende 1 seconde op de aan-/uitknop
om uw product manueel aan te zetten. Coyote NAV+
start automatisch als hij stroom krijgt via zijn
USB-stekker.

COYOTE NAV+ UITSCHAKELEN
Druk gedurende 1 seconde op de aan-/uitknop
om uw COYOTE NAV+ manueel uit te zetten. Uw
Coyote schakelt zich ook automatisch uit zodra u 5
minuten stilstaat.

BATTERIJ
Uw COYOTE NAV+ werd al opgeladen. Indien hij niet
aangaat, sluit hem dan aan met de kabel en lader die
bijgevoegd zijn. Het gebruik van andere accessoires
kan uw toestel beschadigen.

Start/Stop-Knop
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2

30

0 km

3

36 min
23 km

NL
1

Een waarschuwing melden
Neem actief deel aan de Community door de storingen rondom u te melden.

2

Navigatie
Vind een inschatting van het tijdstip van aankomst, het weer en de nog af te leggen afstand
terug.

3

Snelheidsbeperkingen

4

Community

Bekijk uw real time snelheid en de snelheidsbeperking: wanneer u te snel rijdt, wordt de
cirkel rood.

Bekijk de informatie over de Community rondom u:
- Het aantal verkenners dat voor u is gepasseerd
- De betrouwbaarheidsindex van de verkenners rondom u (
- Afstand van de dichtstbijzijnde verkenner

= voor u op de snelweg

5

= zeer betrouwbaar)

= rondom u in de stad

Voorspelling van de gevaren over uw volgende 30 kilometer
Real time waarschuwingen: u kan op de gevaren en het verkeer op uw route anticiperen.
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Menu

2

Navigatie-instructies

3

Voortgangaanduider

4

Gelijktijdige meldingen

5

Overblijvende afstand in de gevarenzone

6

Aantal verkenners dat de waarschuwing heeft bevestigd

7

Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging van de waarschuwing

NL

Toegang tot uw account en uw instellingen (volume, helderheid,…).

Klik erop om het vervolg van uw route te raadplegen.

Deze duidt aan wat uw voortgang is in de gevarenzone.

Classificatie van waarschuwingen in de vorm van thumbnails wanneer meerdere
waarschuwingen op uw traject worden aangegeven.

U kan eveneens de tutorial over uw product of de handleiding online op coyote.com raadplegen, in de technische fiche van
de Coyote Nav+ of in de rubriek 'Bijstand'.
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK/GARANTIE
PLAATS IN HET VOERTUIG:
U moet het COYOTE Nav+ toestel verplicht achter uw achteruitkijkspiegel binnen plaatsen indien uw voertuig beschikt over een athermische voorruit (geen GPS-ontvangst buiten deze zone). U moet de COYOTE Nav+ zodanig plaatsen dat hij u niet hindert tijdens het rijden.
De COYOTE is niet ontworpen voor een gebruik buiten het voertuig. Hij kan enkel gebruikt worden binnen het voertuig.
GSM-TRANSMISSIE:
De COYOTE Nav+ heeft een ingebouwd radio-GSM-4G-transmissiesysteem. Het is aangewezen om dezelfde gebruiksaanbevelingen te
volgen als voor een mobiele telefoon.
VERKEERSVEILIGHEID:
Om uw aandacht bij het rijden te kunnen houden, bedient u de COYOTE Nav+ beter niet terwijl u rijdt. De COYOTE NAV+ is een radar waarschuwingssysteem dat niet aanzet tot het niet naleven van het verkeersreglement. Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de snelheidsbeperkingen
die vermeld worden door de COYOTE Nav+ kunnen in geen geval de weergegeven beperkingen op de verkeersborden vervangen. Enkel de
borden zijn van toepassing. Coyote Systems kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige overtreding als gevolg van het niet naleven
van de verkeersborden.
BATTERIJ:
De COYOTE NAV+ beschikt over een oplaadbare batterij en dus is het streng verboden de Coyote NAV+ dicht bij een vlam te brengen
door risico op ontploffing.
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NL

TE HOGE TEMPERATUUR:
Bij normaal gebruik kan het gebeuren dat het toestel warm wordt wanneer u het gebruikt of de batterij oplaadt.

In geval van abnormale temperatuur zal het toestel zichzelf, na het geven van een melding, uitschakelen om zijn componenten te
beschermen. Laat uw toestel niet in de zon of in uw auto liggen in geval van hitte.
GARANTIE:
De COYOTE NAV+ is verzekerd tegen fouten in onderdelen of fabricagefouten gedurende 24 maanden vanaf de datum van aankoop
indien de aankoop rechtstreeks gebeurde bij het bedrijf Coyote Systems Benelux. Wordt het toestel geopend door een technieker die
niet erkend werd door Coyote Systems, dan annuleert dit de garantie. De COYOTE NAV+ is conform met de essentiële vereisten en de
andere geldende voorwaarden van de Richtlijn 2014/53/EU. Het conformiteitsscertificaat van het product is beschikbaar op de website
van Coyote:
www.coyotesystems.be, www.coyotesystems.nl
FREQUENTIEBANDEN EN MAXIMAAL VERMOGEN:
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz :Max. 2W / Max. 1W

2.4G WiFi (40 MHz): 2422 - 2462 MHz: 71,6mW max

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz: 5mW max.

UTRA FDD Band I/II/VIII: 0,2512W max.

2.4G WiFi (20 MHz): 2412 - 2472 MHz: 71,6mW max

E-UTRA FDD Band 1/3/7/20: 0,1995W max.

VERNIETIGING EN RECYCLAGE:
Het logo hiernaast geeft aan dat noch het product noch het afgedankte elektronische toebehoren ervan (lader, batterij enz.)
samen met het huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. Werp de uitrusting niet bij het huishoudelijk afval. Gebruik
de beschikbare teruggave- en inzamelsystemen in uw land voor een passende en veilige vernietiging van dit product.
Dit product voldoet aan de eisen van het merk NF Logiciel voor rijassistenten. Dit product is gecertificeerd door: AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. De referentie van de certificering kan via INFOCERT worden verkregen.
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