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Inhoud
De veiligheidscamera gebruiken

Instellingen en informatie in de COYOTE
Gebruiksvoorzorgen, garantie

Licentiecontract eindgebruiker

REGISTRATIE
VAN DE COYOTE S

Mijn product registreren

http://android.coyotesystems.com/n2
/enregistrement/HOME_COUNTRY/LA
NGUAGE/

PRODUCTBESCHRIJVING
EN INSTALLATIE

Beschrijving van de COYOTE S
Camera
Luidspreker
Microfoon
Aan- en uitknop

Extra aansluiting
batterijlader

Steunblokjes
Aansluiting
batterijlader*

* Volgens de versie

Inhoud van het koffertje
BEVESTIGINGS
STEUN*

COYOTE S

COYOTE NAV

BEVESTIGING
SSTEUN

ANTIREFLECTIEB
ESCHERMFOLIE

LAADKABEL
BATTERIJ USB**

LET OP DAT U DE KABEL
IN DE JUISTE RICHTING

STEEK
DE KABEL IN
DELOGO
JUISTE
AANKOPPELT:
HET
RICHTING:
HET LOGO
OP DE KABEL
MOET OP DE
KABEL
MAG NIET
ZICHTBAAR
ZIJNZICHTBAAR
BIJ HET
ZIJNAANKOPPELEN.
BIJ DE AANSLUITING.

SIGARETTENAANSTEKER**

* EN LAADER, naargelang de versie
** OPGELET: gebruik alleen de bij het product meegeleverde kabel en lader.

Installatie in de auto
1

PLAATS UW COYOTE S
IN DE HOUDER.

OPGELET: ZORG ERVOOR DAT U DE
BESCHERMENDE FOLIE VAN DE ZELFKLEVER
ONDER DE HOUDER NIET VERWIJDERT.

UW COYOTE S HEEFT
EEN INGEBOUWDE CAMERA.
VOOR EEN OPTIMALE WERKING
LEEST U BEST AANDACHTIG
DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES
HIERONDER.

OF

Installatie in de auto
2

ZET UW COYOTE S AAN.

VOLG DE OPSTARTASSISTENT
OP HET SCHERM OM DE OPTIMALE
POSITIE VAN DE COYOTE S OP UW
DASHBOARD TE BEPALEN.

3

EENS DE PLAATS GEVALIDEERD
IS DOOR DE ASSISTENT,
MAG U DE BESCHERMENDE FOLIE
VAN DE ZELFKLEVER VERWIJDEREN EN
UW HOUDER VASTKLEVEN.

Aan- en uitzetten
OPSTARTEN VAN DE COYOTE S
AAN- EN UITKNOP

Om uw product manueel op te starten drukt u op
de aan-/uitknop.
Uw COYOTE S start automatisch op wanneer hij
stroom krijgt via de USB-aansluiting.

DE COYOTE S UITSCHAKELEN
Wilt u uw COYOTE S manueel uitschakelen, druk
dan op de aan-/uitknop.
Uw Coyote wordt automatisch uitgeschakeld na 5
minuten immobiliteit.

BATTERIJ
Gelieve uw COYOTE S volledig op te laden voor het
eerste gebruik.
De volledige autonomie van de batterij wordt
verkregen na meerdere laad/ontlaadcycli.

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
Scherm wanneer u op een hoofdweg rijdt

In de voorspellingsmodus ziet u wat u de volgende 30 kilometer op uw route
zult aantreffen, zodat u rustiger kunt rijden.

Snelheidsbord
(huidige snelheid en
snelheidsbeperking)

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

118
120

Gebeurtenissen op
mijn route (volgende
30 km)
Verkeersbalk die
aangeeft hoe lang de
file is
Actiebalk om van
weergavemodus te
veranderen en het
menu te openen
(volume, instellingen)

Diensten van COYOTE
Scherm wanneer u op een secundaire weg rijdt

Wanneer u zich op een secundaire weg bevindt, geeft COYOTE u het aantal
verkenners dat vóór u rijdt, van alle wegen samen, en de verkeersdrukte
rondom u.

Snelheidsbord
(huidige snelheid en
snelheidsbeperking)

Informatie over de
verkenners (aantal,
kwaliteit en binnen
welke straal ze zich
bevinden)

44
50

Verkeersdrukte
rondom u

Diensten van COYOTE
Verkeersdrukte rondom u

In de stad toont de COYOTE S u de verkeersdrukte rondom u zodat u uw
route kunt optimaliseren: vóór u en aan uw linker- en rechterzijde.

44
50

Hoe meer auto's er in beide richtingen
rijden, hoe groter de verkeersdrukte.

Evolutieproces van de
verkeersdrukte:
•
Stabiel
•
Toenemend
•
Afnemend

Diensten van COYOTE
Scherm wanneer u in kaartmodus rijdt

In de kaartweergave ziet u uw locatie op de kaart en de gebeurtenissen op
de route rondom u.
Snelheidsbord
(huidige snelheid en
snelheidsbeperking)
Informatie over de
verkenners (aantal,
kwaliteit en afstand
tot de dichtstbijzijnde
verkenner of straal
waarbinnen ze zich
bevinden)

Actiebalk om van
weergavemodus te
veranderen en het
menu te openen
(volume, instellingen)

118
120

Waarschuwingen op
de kaart (de pijl
geeft de betrokken
rijrichting aan)

Diensten van COYOTE
Scherm wanneer u in verbeterde werkelijkheidsweergave rijdt
In de uitgebreide werkelijkheidsweergave ziet u de waarschuwingen
rechtstreeks op uw route.

Snelheidsbord
(huidige snelheid en
snelheidsbeperking)
Informatie over de
verkenners (aantal,
kwaliteit en afstand
tot de dichtstbijzijnde
verkenner of straal
waarbinnen ze zich
bevinden)

Actiebalk om van
weergavemodus te
veranderen en het
menu te openen
(volume, instellingen)

88
90

Waarschuwingen van COYOTE
Waarschuwingsbericht

Wanneer een waarschuwing verschijnt, opent er zich een bericht met hierover meer
informatie.

MOBIELE RADAR

119
120

De achtergrond geeft de evolutie
tijdens de waarschuwing weer
Actiebalk om tijdelijk het geluid van
de gegeven waarschuwingen af te
zetten of het waarschuwingsbericht
te sluiten.
Aantal bevestigingen van die
waarschuwing en verstreken tijd
sinds de laatste bevestiging

Waarschuwingen van COYOTE
Waarschuwing in verkleinde weergave

U kunt het waarschuwingsbericht weer sluiten om naar het scherm terug te keren.

121
120

De evolutie tijdens de waarschuwing blijft
dan zichtbaar onderaan het scherm.
Druk erop om het waarschuwingsbericht
opnieuw te openen.

Opmerking: bij overdreven snelheid kleurt het hele scherm rood voor een betere
leesbaarheid.

Waarschuwingen van COYOTE
Soorten waarschuwingen
Op de achtergrond van het scherm wordt de belangrijkheid van de gebeurtenissen
weergegeven via een kleur.
Rood:
Ik vertraag

Is de achtergrond van het scherm rood, dan wordt een vastgesteld risico
op uw route gemeld. Vertraag!

Oranje:
Ik anticipeer
Groen:
Ik rijd veilig

MOBIELE RADAR
Tijdelijke mobiele radar
gemeld door de
community

VASTE RADAR

VERKEERSLICHTRADAR

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.

WEGVERSMALLING

AUTO MET PECH

VERTRAGING

ONGEVAL

OBSTAKEL OP DE
WEG

BEPERKTE
ZICHTBAARHEID

GLAD WEGDEK

BESCHADIGD
WEGDEK

SPOOKRIJDER

ZONE MET FREQUENT RISICO
Plaats waar vaak een mobiele radar
werd gemeld.

HINDERNIS
Uw COYOTE (of u als verkenner) waarschuwt
voor een hinderniszone zoals hierna
voorgesteld.

Waarschuwingen van COYOTE
Soorten waarschuwingen
Opgelet:
Rijdt u met uw product in landen met een andere
wetgeving, dan past het de interface en het menu
automatisch aan.

Omvang van de
waarschuwingszones:

De radars worden dan gemeld in de vorm van zones:
AUTOSNELWEG 4000 m

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.

AUTOWEG 2000 m

STAD 500 m

Waarschuwingen van COYOTE
Specifieke waarschuwingen
Trajectcontrole

Rijdende mobiele radar

TRAJECTCONTROLE

118

89
90

120

Aanbev. S. 89 Gemidd. S. 92

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

De achtergrond van de route kleurt rood
zolang de waarschuwing duurt

Waarschuwingen van COYOTE
Veiligheidsberichten en preventie slaperigheid
COYOTE waakt altijd over uw veiligheid en
waarschuwt u indien nodig.

AUTOKEURING IN
ORDE?

MAAK UW GORDEL
VAST

DAGELIJKSE TRAJECTEN =
VERHOOGDE WAAKZAAMHEID

2 UUR
= PAUZE

LAAT UW BANDEN
NAKIJKEN

Veiligheidsberichten

HOU AFSTAND!

ALCOHOL + RIJDEN
= GEVAAR

Er verschijnen veiligheidsberichten voor een
veiliger rijgedrag bij het opstarten van het product
en tijdens het traject.

Preventie slaperigheid
Om 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, dan stelt COYOTE u voor om halt
te houden.

Waarschuwingen van COYOTE
Een nieuwe mobiele radar of hindernis melden

118
120

Een mobiele radar of
hindernis in de
tegengestelde
rijrichting melden

Een mobiele radar in
uw rijrichting melden
Een hindernis in uw rijrichting melden

Waarschuwingen van COYOTE
Een nieuwe mobiele radar melden

Bij het melden van een mobiele radar kunt u aangeven om welk type radar het gaat.

Tijd tot de
definitieve validatie
van de melding

5 sec.

119

Mobiele radar

120

Vaste radar

De melding
annuleren

Rijdende
mobiele radar

Opmerking: u kunt
gebruik maken van
het
aanraakscherm,
de knoppen of de
spraakcontrole
om de te melden
waarschuwing te
selecteren.
Naar de volgende
melding gaan

Waarschuwingen van COYOTE
Een nieuwe hindernis melden

Net als bij het melden van radars kunt u bij het melden van een verkeershindernis
aangeven om welk type het gaat.

Tijd tot de
definitieve validatie
van de melding

5 sec.

119

Wegversmalling

Vertraging

Auto met pech

Ongeval

Obstakel o

120

De melding
annuleren

Gevaar

Opmerking: u kunt
gebruik maken van
het
aanraakscherm,
de knoppen of de
spraakcontrole
om de te melden
waarschuwing te
selecteren.
Naar de volgende
melding gaan

Waarschuwingen van COYOTE
Een mobiele radar of hindernis bevestigen
Aan het einde van een waarschuwing moet u bevestigen of ze nog altijd van
toepassing is:

119

MOBIELE RADAR NOG STEEDS
AANWEZIG?

120

Druk hier als de
hindernis niet
meer aanwezig is

NEE

JA
Druk hier als u niet
zeker bent

Opmerking: u kunt
gebruik maken van
het
aanraakscherm,
de knoppen of de
spraakcontrole
om uw antwoord
te selecteren.

Druk hier als de
hindernis nog
aanwezig is

Waarschuwingen van COYOTE
Een snelheidsbeperking corrigeren
U kunt een verkeerde snelheidsbeperking corrigeren.

88
110

Druk op het
snelheidsbord om een
nieuwe
snelheidsbeperking te
melden

SNELHEIDSBEPERKING
GEWIJZIGD?

88
110

70

90

120

Selecteer de juiste
snelheidsbeperking door
gebruik te maken van het
aanraakscherm, de knoppen
of de spraakcontrole

88
90

De gecorrigeerde nieuwe
snelheidsbeperking staat in
het geel tot de definitieve
validatie door COYOTE

Spraakcontrole
Houd uw handen aan het stuur
Zodra u bovenaan uw scherm het logo hiernaast ziet, kunt u gebruikmaken
van de spraakcontrole om de gewenste actie uit te voeren.
Wat?
Bevestig een
waarschuwing

Selecteer een
snelheidsbeperking

Stemopdrachten

Actie

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)

De nieuwe snelheidsbeperking luidop
zeggen: bijv. "90"

Melding van de overeenkomstige nieuwe snelheidsbeperking

Ongeval
Voertuig / Auto met pech
Selecteer een type
waarschuwing

Object / obstakel op de weg
Gevaar

Vertraging / file
Wegversmalling / vernauwing van de weg

Melding van de hindernis die eraan gekoppeld is

Geavanceerde spraakcontrole
Houd uw handen aan het stuur

Met de geavanceerde spraakcontrole kunt u met een wachtwoord de
spraakcontrole activeren.
Zodra de spraakcontrole actief is (logo hiernaast op het scherm) kunt u
opdracht geven voor de acties hierna.

Te gebruiken wachtwoord: "COYOTE ACTIVEREN"
Wat?

Stemopdrachten

Een waarschuwing melden

Zeg de naam van de te melden
waarschuwing (radar en/of hindernis op de
weg)

Actie
Melding van de overeenkomstige waarschuwing

Een snelheidsbeperking
melden

De nieuwe snelheidsbeperking luidop
zeggen: bijv. "90"

Melding van de overeenkomstige nieuwe snelheidsbeperking

Coyote
De weergavemodus
veranderen

Kaart

Gaat over naar stadsmodus

Camera
Het geluid regelen

Zet het geluid aan / Schakel het geluid in

Gaat uit de stille modus

Zet het geluid af / Stilte

Zet het geluid af

DE VEILIGHEIDSCAMERA
GEBRUIKEN

Veiligheidscamera
Een opname bewaren
Nadat u de in uw COYOTE S ingebouwde veiligheidscamera hebt aangezet,
wordt continu opgenomen wat er vóór u op de weg gebeurt.
Bij een aanrijding zal uw COYOTE S uit zichzelf
voorstellen om de opname te bewaren zodat u ze
later kunt opvragen.

118
120

Druk zo nodig tegelijkertijd op de linker- en
rechterknop om de opname manueel te bewaren.

Opmerking: elke opname duurt 10 minuten en het product kan maximaal drie opnames
bewaren buiten de opname van het laatste traject.

Veiligheidscamera
Een bewaarde opname opvragen
Volg de onderstaande stappen om de door uw COYOTE S bewaarde
opnames op te vragen:
1. Sluit het toestel aan op een computer* via de USB-kabel
2. Een externe lezer komt tevoorschijn.
3. Open die lezer
4. Vraag de opname(s) op.

* Compatibel met MAC en Windows

INSTELLINGEN EN
INFORMATIE COYOTE

Menu
Menu

Via het menu krijgt u toegang tot informatie over uw abonnement, uw product en alle
instellingen ervan.

0

50

Druk hier om het menu te openen:

Menu
Volume

Om het geluid te wijzigen / af te zetten
/ aan te zetten

Instellingen

Automatische lichtsterkte: past de lichtsterkte
aan de omgeving aan
Regeling lichtsterkte: regeling van de
lichtsterkte (0% = grotere autonomie, 100% =
betere lichtsterkte)

0

VOLUME

MIJN INFO

INSTELLINGEN

HELP

WAARSCH

LICHTSTERK

Bieptoon schermsteun: telkens als u op een
actief element op het scherm (knop ...) drukt,
hoort u een bieptoon
Stemherkenning: al dan niet activering van de stemopdrachten
Activering met behulp van wachtwoord: de uitgebreide spraakcontrole al dan niet activeren
wachtwoord: 'Coyote activeren')

Automatisch uitschakelen: instelling van de tijd waarna uw COYOTE wordt uitgeschakeld als de
auto stilstaat. In de modus 'met stroomtoevoer' schakelt de COYOTE S aan en uit via de
stroomvoorziening van de 12V-sigarettenaansteker.

Menu
Taal: wijzigt de taal van de interface.
Bluetooth:
•
•
•
•

Activeren (Bluetooth activeren/desactiveren)
Toestel zoeken (Start het zoeken)
Resetten (reset Bluetooth)
Voorkeur profiel (keuze tussen headset en A2DP
indien beschikbaar).

0

VOLUME

MIJN INFO

Snelheidsbeperking:
INSTELLINGEN
HELP
bieptoon bij overdreven snelheid:
geluidssignaal bij snelheidsoverschrijding
buiten waarschuwingszones
Overgangsbieptoon snelheid: geluidssignaal
voor de wijziging van een snelheidsbeperking
Gebruikerswijzigingen wissen: de door de gebruiker aangebrachte wijzigingen van
snelheidsbeperkingen wissen
Resetten: al uw instellingen herstellen

WAARSCH

LICHTSTERK

Menu
Mijn info
Het menu "Mijn info" bevat informatie over uzelf en uw product.
Einde abonnement: datum waarop uw
abonnement afloopt
Betrouwbaarheid: uw niveau van
betrouwbaarheid als verkenner

MIJN INFO
Einde abonnement:

0

Betrouwbaarheid:
ID Coyote:

Serienummer:

COYOTE ID: uniek ID van uw product

Status netwerk:
Status gps:

Serienummer: serienummer van het
product

Technische informatie

Status netwerk: OK bij verbinding met server
Status gps: OK wanneer de gps-locatie is bepaald
Technische info: submenu met technische informatie over het product

Menu
Help

Om de gebruikershandleiding, de tutorial en
de demo te openen.

Waarschuwingen

Type melding: weergave en geluidssignalen
tijdens de waarschuwingen

0

VOLUME

MIJN INFO

Bieptoon overdreven snelheid: drempel voor
de activering van het geluidssignaal bij
INSTELLINGEN
HELP
overdreven snelheid tijdens de
waarschuwingen
Bieptoon voor herinneringen: 4 bieptonen met
regelmatige tussentijd voor herinneringen in de
waarschuwingen
Afstanden: afstand tot het begin van de waarschuwingen volgens het type route

WAARSCH

LICHTSTERK

Betrouwbaarheid (frequente zones): betrouwbaarheid van de verkenner (sterren) vanaf
wanneer frequente zones niet meer worden gemeld

Menu
Verkenners

In beide richtingen: ook rekening houden met
de verkenners in de tegengestelde rijrichting

Verkeersveiligheid

Waarschuwing slaperigheid: al dan niet
activering van de waarschuwingen bij
slaperigheid

0

HUWINGEN

VEILIGHEID

RKENNERS

KAART

CAMERA

Kaart

Weergavemodus : om de kaart in 2D of 3D
weer te geven

Camera

Instellingen resetten: de instellingen van de camera wissen
Activering van de veiligheidscamera: de veiligheidscamera al dan niet continu laten
opnemen
Opname bewaren: om de opname van de net verstreken minuten te bewaren
Opnames wissen: alle eerder bewaarde opnames wissen

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 S is niet geschikt voor gebruik
buitenshuis.
Het toestel mag enkel binnenin de auto
worden gebruikt.

GSM-transmissie:

De COYOTE S werkt met een GSM/GPRSradiotransmissiesysteem.
Volg
dezelfde
gebruiksaanbevelingen als voor een mobiele
telefoon.

Verkeersveiligheid:

Om uw aandacht bij het verkeer te houden,
moet u vermijden uw COYOTE S te bedienen
terwijl u rijdt.
De COYOTE S 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
Te hoge temperatuur:

Laat uw COYOTE S 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.

Batterij:

Uw COYOTE S is uitgerust met een herlaadbare
batterij, het is strikt verboden om het toestel in
de buurt van vlammen te houden wegens
explosiegevaar.

Garantie:

Aan de COYOTE S 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 S voldoet aan de essentiële
vereisten
en
andere
toepasselijke
voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EG. Het
gelijkvormigheidsattest van het product is
beschikbaar op de website van COYOTE:
www.coyotesystems.eu

Licentiecontract eindgebruiker

http://android.coyotesystems.com/n2
/cluf/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/

