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Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van Snooper Portable Navigator en het flitspaaldetectiesysteem.

Deze gebruikershandleiding beschrijft vier modellen: 2-serie, 5-serie, 6-serie en SC5700 DVR. Bepaalde functies zijn niet op alle 
modellen beschikbaar; deze worden gemarkeerd in de desbetreffende secties van deze gids.

Snooper maakt gebruik van de allernieuwste Global Positioning Satellite (GPS)-technologie om nauwkeurige navigatie op 
straatniveau met behulp van duidelijke en precieze gesproken aanwijzingen mogelijk te maken en u te kunnen wijzen op mogelijk 
gevaarlijke wegen, plaatsen met een verhoogde kans op ongelukken en flitspalen.

De meest nauwkeurige digitale kaarten worden bijgeleverd door en de geografische coördinaten van alle ‘vaste’ 
snelheidscontrolesystemen en veel officieel aangemerkte ‘hotspots’ voor ongelukken zijn opgeslagen in een database die is geleverd 
door AURA™. De AURA™-database is de meest uitgebreide op de markt en biedt niet alleen dekking in Nederland, maar ook in de 
rest van Europa en Noord-Amerika. Deze database wordt continu gecontroleerd en bijgewerkt door het gegevensinzamelingsteam 
van AURA™, zodat u steeds voor alle mogelijk gevaarlijke wegen en alle flitspalen wordt gewaarschuwd.

Snooper wordt geleverd met een SD-kaart waarop de navigatiesoftware staat. De SD-kaart is vooraf geïnstalleerd in de SD-sleuf 
aan de linkerkant van het apparaat. Indien nodig worden upgrades voor deze kaartgegevens voor u beschikbaar gemaakt. Aan het 
updaten van kaarten zijn kosten verbonden. Kijk op www.snooperneo.co.uk/europe voor meer informatie.

Omdat de flitspaaldatabase van AURA™ dagelijks wordt bijgewerkt, hebt u regelmatig een update voor uw Snooper nodig. Snooper 
kan snel en makkelijk op uw pc worden aangesloten, zodat u de database binnen een paar minuten hebt gedownload (hiervoor 
hebt u een internetverbinding nodig). Opmerking: Om de software goed te kunnen installeren zijn een aantal hardware- en 
softwarevereisten gesteld; zie het hoofdstuk ‘Systeemvereisten & downloaden’ verderop in deze handleiding.

Als de database eenmaal is gedownload, vergelijkt Snooper uw positie met behulp van de ingebouwde GPS-antenne met de positie 
van elke bekend ‘vast’ snelheidscontrolesysteem en elke ‘hotspot’ voor ongelukken en wordt u hoorbaar en zichtbaar gewaarschuwd 
door middel van gesproken waarschuwingen en kleurenafbeeldingen op het LCD-scherm van het apparaat, zodat u altijd alert blijft.

Let wel dat voor AURA™-updates abonnementskosten in rekening worden gebracht. Raadpleeg het hoofdstuk over 
abonnementen en downloads in deze handleiding voor meer informatie of kijk op www.snooperneo.co.uk/europe. 

Goede reis met Snooper!

De flitspaaldetectietechnologie van Snooper is ontwikkeld en gemaakt om de veiligheid op de weg te verhogen en niet om (te) 
hard rijden mogelijk te maken of als vervanging voor uw concentratie tijdens de rit. Het is belangrijk u aan de maximumsnelheid te 
houden en te allen tijde alert te blijven.
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Wat zit er in de doos?
1 x Snooper-satellietnavigatiesysteem

1 x micro-SD-kaart

1 x voorruithouder (inclusief apparaathouder)

1 x beschermhoes *(NIET S2500)*

1 x auto-oplader (12V/24V DC)

1 x USB-kabel

1 x TMC-antenne (NIET S2500)

1 x cd-rom

1 x montageschijf om de houder op het dashboard te bevestigen 

ALLEEN SC5700:  
1 x extra microSD-kaart voor DVR

Deze gebruikershandleiding beschrijft de functionaliteit van alle 3 varianten van de Snooper. De volgende symbolen geven aan of de 
functie relevant is voor uw apparaat.

 Truckmate

 Ventura 

 Syrius

OPMERKING 
Omdat we onze producten continu willen verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd.



5 • NL
Terug naar inhoud

Overzicht
Voorkant

1.  Aan-/uitknop

 Houd de knop ingedrukt om het apparaat aan of uit te 
zetten.

2.  LED-voedingsindicator

 Status LED 

 Aan en bezig met opladen - ononderbroken rode LED.  

 Aan en volledig opgeladen - geen LED.  

 Uit en bezig met opladen - rode LED. 

 Uit en volledig opgeladen - blauwe LED

3  LCD-aanraakscherm

4.  Oortelefooningang (oortelefoon niet meegeleverd)

5.  Micro-SD-kaartsleuf

6.  TMC-ingang **

7.  USB-ingang

8.  Luidspreker (achterop het apparaat)

9. Toegang tot DVR-menu (ALLEEN SC5700)

1

5

3

8

6

4

7

2

** Video In De S5000 & 6-serie heeft een video-in-aansluiting - dit is om een achteruitkijk- of rij-camera (niet meegeleverd) op het 
apparaat aan te sluiten.  De ingang op het apparaat is een 2,5 mm-ingang. Een kort tussenstuk van 2,5 mm-mannetjesstekker naar 
2,5 mm ‘Y’-vrouwtjesstekker is meegeleverd in de verpakking. Met deze kabel kunt u de camera en de TMC-antenne makkelijk 
aansluiten.

Zodra de S8000 een videosignaal krijgt van de achteruitrijcamera, wordt op het apparaat automatisch het beeld van de camera 
weergegeven - raadpleeg voor het monteren van de camera op het voertuig de bij de camera geleverde montageinstructies.

Achteruitrijcamera’s zijn alleen als richtlijn bedoeld. Bestuurders moeten nog steeds goed op de omgeving letten wanneer zij 
achteruit rijden.

9
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Overzicht
Achterkant van de SC5700

10.  HD-cameralens van DVR 

11.  microSD-kaartsleuf***

12.  Pen - trek omhoog ter verwijdering

13.  Resetknop 10. HD-cameralens van DVR 

12

13

10

11

microSD voor DVR     
De microSD-kaart is uiterst gevoelig en kan kapot gaan als gevolg van wijzigingen in de externe omgeving of zware schokken. 
Bescherm de kaart tegen schokken en beschadiging.  Als de microSD-kaart door nalatigheid van de gebruiker of externe factoren 
beschadigd raakt, kan Snooper hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.  

Specificatie voor microSD voor DVR 
Capaciteit maximaal 32 GB  
Snelheidsklasse 6 of hoger en ondersteuning van HD en SDHC  
Geschatte opnametijd 4 GB: 4 tot 5 uur. 8 GB: 8 tot 10 uur. 16 GB: 16 tot 20 uur. 32 GB: 35 tot 40 uur

**Als u gebruik wilt maken van een microSD-kaart die niet bij de SC5700 is geleverd, MOET u deze kaart vóór gebruik met 
Snooper Player formatteren. Zie pagina 73 voor informatie over het formatteren van de kaart.
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OPMERKING 
Omdat we onze producten continu willen verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd.

Snooper Registreren
BELANGRIJK!  

LEES DIT VOORDAT U GAAT GEBRUIKEN

Om flitspalen en ‘hotspots’ voor ongelukken op uw Snooper te kunnen vinden, moet u het apparaat registreren en de AURA™-
flitspaaldatabase downloaden.

Online registreren
Ga naar de officiële website www.snooperneo.co.uk/europe en registreer uw apparaat online. 

Opmerking: Om Snooper te kunnen registreren, hebt u het serienummer van uw apparaat nodig. Dit nummer vindt u achterop 
het apparaat.



8 • NL
Terug naar inhoud

Verkorte navigatiehandleiding
1.  Neem de Snooper mee naar buiten, zodat de GPS-ontvanger 

uw positie kan bepalen. Dit kan de eerste keer 15-30 minuten 
duren. Als uw locatie is bepaald, wordt uw huidige positie op de 
kaart in een driedimensionale navigatieweergave op het scherm 
aangegeven. Uw positie (en richting) wordt aangegeven door het 
pictogram .

Tip: Als u stil blijft staan, verloopt de eerste positiebepaling 
door het GPS het snelst.  
 

2.  U geeft het hoofdnavigatiescherm weer door het midden van het 
scherm aan te raken. 

 
Selecteer 

 
Zoek op postcode 

Dit geeft aan dat er meer opties op het volgende 
scherm zijn en dat er in totaal drie schermen zijn. 
 

3. U ziet een standaard browserscherm waarop een postcode 
kan worden ingevoerd. Voer de volledige postcode via het 
toetsenbord in en druk op

  

 
 
 

Doeladres

1

2 3
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Tip: Standaard wordt de snelste route berekend. 
Als u de route-instellingen wilt wijzigen, raadpleegt 
u hoofdstuk 6 van deze handleiding.

4.  Druk op  aen de Snooper berekent de 
snelste route vanaf uw huidige positie naar de ingevoerde 
bestemming.

 Dit duurt slechts kort en er wordt een voortgangsbalk op 
het scherm weergegeven. 
 
* Als u een Truckmate of Ventura 
gebruikt, wordt een extra scherm 
voor het kiezen van uw voertuig 
weergegeven.  
(Zie pagina 24 voor meer informatie.) 
 

5.  Vervolgens wordt er een 
samenvattingscherm van de route 
weergegeven. 

 Opmerking: Het samenvattingscherm  
wordt ongeveer 10 seconden weergegeven.  
Daarna geeft het apparaat automatisch  
stap-voor-stap instructies.

 
 

6. Druk op 

 De navigatieweergave wordt weer getoond, maar nu 
is de route gemarkeerd. Als u een bepaalde afslag in 
de berekende route nadert, geeft de Snooper u advies. 
Bijvoorbeeld “Sla na 200 meter linksaf”, en even later “Sla 
nu linksaf”. Tijdens de rit blijft u de gesproken instructies 
volgen en u zult zien dat de navigatieweergave steeds 
wordt bijgewerkt om de volgende naderende wegen en 
kruisingen te tonen en u de beste route te laten zien.

Als u een afslag mist of verkeerd rijdt, wordt automatisch 
een nieuwe snelste route berekend gebaseerd op uw 
nieuwe positie en rijrichting. Er klinkt een geluidssignaal 
om de aangepaste route te bevestigen. De Snooper 
geeft altijd duidelijke instructies die naar uw gekozen 
bestemming leiden.

Finales Ziel Geschätzte Ankunftszeit

Ihre aktuelle Position

Entfernung zum Ziel

Geschätzte Fahrzeit

Zie paragraaf 6 op pagina 76 voor meer informatie
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Opstarten
Op de SD-kaart staan digitale kaarten en wanneer u een abonnement op de 
flitspaaldatabase AURA™ neemt, wordt deze na het downloaden ook op de SD-kaart 
opgeslagen.

Zet het apparaat aan door de aan/uit-knop aan de linkerbovenkant van het apparaat 
2 seconden ingedrukt te houden. De Snooper wordt automatisch gesynchroniseerd 
met de micro-SD-kaart. Wanneer de synchronisatie is voltooid, werkt de micro-SD-
kaart niet meer met een ander apparaat. Snooper is nu klaar voor gebruik en de 
cameradatabase kan desgewenst worden gedownload. OPMERKING: in de meeste 
gevallen is de Micro SD-kaart al in het apparaat geïnstalleerd. 

Let wel dat als het apparaat niet wordt geactiveerd wanneer u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt hebt gehouden, de 
batterijen misschien moeten worden opgeladen. Raadpleeg het hoofdstuk ‘De interne batterij opladen’ verderop in deze 
handleiding.

Systeemvereisten en downloaden 
Voordat u de database naar uw Snooper kunt gaan downloaden, moet u de Snooper Updater-software installeren die op de 
software-cd is geleverd.

Om de software goed te kunnen installeren, moet aan bepaalde minimale hardware- en softwarevereisten worden voldaan. 

Minimale hardwarevereisten 
Uw computer moet een Intel Pentium-processor of equivalent hebben, minimaal 32 MB RAM, een monitor met 256 (8-bit) kleuren of 
hoger, een cd-romstation, 20 MB vrije schijfruimte en een vrije USB-poort.

Minimale softwarevereisten 
De software werkt alleen op de volgende Windows-besturingssystemen: 
Windows Vista 
Windows 7 en 8 
en werkt alleen met Internet Explorer 6 of Netscape Navigator 6 of hoger.

OPMERKING: De Snooper Updater-software ondersteunt de besturingssystemen Windows 95, 98, Millenium, 2000 en Apple 
Macintosh niet.

Instructies voor de softwareinstallatie 
Plaats de software-cd in een cd-romstation of dvd-station. De cd wordt automatisch gestart en het Snooper-menu wordt geopend. 
Kies uw taal. Klik vervolgens op ‘Next’ (Volgende), vooropgesteld dat u uw apparaat hebt geregistreerd. Selecteer uw type apparaat: 
Ventura, Syrius of Truckmate. Volg de aanwijzingen op het scherm.  

U kunt de cd ook handmatig opstarten: Klik op ‘Start’ en vervolgens op ‘Uitvoeren’. In het dialoogvenster dat verschijnt klikt u op 
‘Bladeren’ – er wordt dan een nieuw dialoogvenster geopend. Zoek uw cd-rom- of dvd-station (de stationsletter is meestal D) met 
behulp van de optie ‘Zoeken in’ en selecteer ‘Snooper’ onderin het dialoogvenster. Als u ‘Snooper’ hebt geselecteerd, klikt u op 
‘Openen’ in het venster en vervolgens op ‘OK’ in het dialoogvenster Uitvoeren.

Nieuwe updates van de flitspaalupdatersoftware kunnen worden verkregen via www.snooperneo.co.uk/europe. Als u problemen 
ondervindt met het gebruik van deze software, belt u tijdens kantooruren 0333 240 1000 en selecteert u optie 3.

Zodra de software is geïnstalleerd kunt u de flitspaaldatabase naar uw Snooper gaan downloaden. Zodra de eerste 
installatie is voltooid, wordt het venster voor de flitspaalupdatersoftware op uw desktop weergegeven.
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De Aura™-flitscameradatabase downloaden 
Opmerking: U moet uw Snooper registreren voordat u een download kunt uitvoeren.

Het downloaden is eenvoudig.

1.  Start Snooper op door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden.  
Maak daarna op de computer verbinding met internet.

2 Dubbelklik op het pictogram voor de flitspaalupdatersoftware op uw  
desktop en klik met links op ‘Menu’en vervolgens op ‘Downloadinstellingen’.

3. Dubbelklik op het pictogram ‘Truckmate/Ventura/Syrius Updater’ op 
uw bureaublad.

 Opmerking: Wanneer u het programma voor het eerst uitvoert,  
wordt u gevraagd de programmataal en downloadinstellingen te  
selecteren op basis van uw voertuigtype en welk niveau van  
camerawaarschuwingen u nodig hebt.

4.  Sluit de Snooper met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan.  
Zorg dat u niet de kabel met de USB-hostverbinding gebruikt, omdat het downloaden dan niet werkt.

5.  De updatersoftware wordt dan automatisch opgestart en de door u geselecteerde databasebestanden worden naar het apparaat 
gedownload.  Het downloadproces verloopt als volgt:

 ● De software geeft het serienummer van uw Snooper en een groene voortgangsbalk op het scherm weer. 

 ● De software maakt vervolgens verbinding met onze databaseserver en de flitspaaldatabase wordt gedownload**.

 ● Na het downloaden worden de gegevens op de Snooper opgeslagen.

 ● De software geeft aan dat het downloaden is voltooid en vraagt u de Snooper los te koppelen van de pc. Sluit het 
flitspaalupdaterprogramma door op de ‘x’ in de rechterbovenhoek van het venster te klikken.

**Als u een firewall op uw computer hebt, kan er een bericht op uw scherm verschijnen dat de updatersoftware probeert verbinding 
te maken met internet. Zorg dat u toegang van het updateprogramma via de firewall toestaat/mogelijk maakt. 

Lees de berichten van de firewall-software goed voordat u een optie kiest. Als het programma geen toegang tot internet via de 
firewall heeft, zal het downloadproces worden afgebroken.

Steek de USB-kabel  
in de USB-ingang aan de  

zijkant van de Snooper



12 • NL
Terug naar inhoud

Snooper installeren
Snooper wordt geleverd met een voorruitbeugel, waarmee u het apparaat aan de voorruit van de auto kunt bevestigen.

Zorgt u er bij de bevestiging voor dat:

 ● Het apparaat vrij zich op de lucht heeft*, vanwege de ingebouwde GPS-antenne

 ● Het zodanig is geplaatst dat u het LCD-scherm goed kunt zien, zonder dat u uw blik te ver van de weg hoeft te halen, en dat u er 
goed bij kunt

 ● het apparaat u niet hindert bij de bediening van de auto;

 ● het apparaat de veiligheid van de bestuurder of passagiers niet in gevaar brengt;

 ● Het weer verwijderd kan worden om mee te nemen of downloads uit te voeren.

 ● Belangrijk, alleen DVR5700.  Voor optimale DVR-prestaties kunt u de SC5700 het beste in het horizontale midden van de 
voorruit plaatsen, bevestigd aan de voorruit of het dashboard (met de meegeleverde montageschijf ). Het apparaat mag uw zicht 
op de weg niet hinderen.

OPMERKING: Kies een plek die het zicht van de bestuurder niet belemmert of bestuurder of passagiers in gevaar kan brengen 
wanneer er plotseling moet worden geremd of bij een ongeluk.

Uw Snooper monteren met behulp van de zuignap

U kunt Snooper aan de binnenzijde van de voorruit van de auto monteren met behulp van de meegeleverde beugel. 

Reinig het gebied waar u de houder wilt plaatsen grondig met een glasreiniger van 
goede kwaliteit. Zo blijft de houder beter op de voorruit zitten.

 ● Plaats de zuignaphouder tegen de voorruit en druk de vergrendelingshendel 
naar de voorruit om de zuignap vacuüm te trekken.

 ● Pas de hoek van de houder zodanig aan dat wanneer het apparaat er aan is 
bevestigd, u het scherm goed kunt zien en de knoppen goed kunt bedienen.

 ● Plaats de Snooper in de houder door de onderzijde van het apparaat eerst te 
plaatsen en vervolgens de bovenzijde van de houder in de sleuf bovenop het 
apparaat te klikken. Om de Snooper weer los te maken, drukt u op de bovenkant 
van de houder en neemt u het apparaat uit de houder.

 ● Snooper krijgt stroom via de interne batterij, als deze volledig is opgeladen, 
of wordt gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting van de auto. Als u de 
sigarettenaanstekeraansluiting wilt gebruiken, steekt u het USB-uiteinde van 
de voedingskabel in de USB-aansluiting aan de linkerkant van de Snooper en 
steekt u het grootste uiteinde in de aansluiting voor de sigarettenaansteker van 
de auto.   
 
 
 
Opmerking: Gebruik alleen de voedingskabel voor in de sigarettenaansteker die bij Snooper is geleverd. Snooper werkt op 5V 
en als u een andere kabel zou gebruiken, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.

Vergrendeling

Houderregelaars
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Snooper installeren met de schijf voor dashboardmontage

Als u uw navigatiesysteem liever niet aan de voorruit bevestigt, kunt u de zuignaphouder van uw Snooper via de meegeleverde 
schijf voor dashboardmontage op het dashboard vastzetten.

Instructies:

 ● Reinig het gebied waar u de schijf op het dashboard wilt bevestigen met een vochtige doek en droog het dashboard af.

 ● Verwijder het afdekpapier van de permanente plakstrip op de onderkant van de schijf.

 ● Druk de schijf op de gewenste plek van het dashboard vast en plaats de GPS-zuignaphouder op de schijf. Duw de hendel van de 
zuignaphouder omlaag, in de richting van de schijf. Hierdoor wordt de Snooper vastgezet.

Opmerking: Wees voorzichtig bij het bevestigen van de schijf. Dit type houder kan in principe niet worden verwijderd en wordt 
als een permanente bevestiging beschouwd. 
U KUNT DE SCHIJF VOOR DASHBOARDMONTAGE BETER NIET OP LEREN DASHBOARDS GEBRUIKEN.

Voeding en opladen 
Snooper van stroom voorzien en opladen via de aansluiting voor de sigarettenaansteker  

Snooper wordt geleverd met een voedingskabel die in de aansluiting van de sigarettenaansteker kan worden gestoken. Deze kabel 
voorziet het apparaat van stroom maar laadt ook de interne batterij van Snooper op.

1.  Steek het kleine uiteinde van de kabel in de stroomaansluiting aan de linkerzijde van Snooper.

2.  Steek de adapter in de aansluiting voor de sigarettenaansteker van de auto.  
Als Snooper stroom krijgt van de sigarettenaanstekeraansluiting,gaat er aan de linkerkant van het apparaat een  
LED-indicator branden of knipperen.. Zodra de interne batterij volledig is opgeladen, wordt de rode LED-indicator blauw.

3.  Houd de aan/uit-knop linksboven twee seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Opmerking: Laat Snooper niet aangesloten op de sigarettenaansteker als u de auto start. Het voltage van de aansluiting voor 
de sigarettenaansteker kan schommelen als de auto wordt gestart, en dit kan het apparaat beschadigen.

Als het apparaat niet opstart, kan het zijn dat er vuil in de aanstekeraansluiting zit. Gebruik voor het verwijderen van vuil geen 
metalen objecten. Controleer of de adapter goed in de aansluiting zit en of de zekering van de aanstekeraansluiting niet stuk is. Als 
Snooper nog steeds niet opstart, controleert u of de sigarettenaansteker in de auto goed functioneert.

De zekering vervangen

Als de Snooper niet meer werkt, kan het zijn dat de zekering voor de sigarettenaansteker is gesprongen. Volg in dat geval 
onderstaande stappen om de zekering te vervangen door een 3 ampère, 5 x 20 mm snelwerkende zekering.

Let op: Gebruik van een zekering die niet aan deze eisen voldoet of het probleem zonder zekering oplossen kan het 
apparaat, de voedingskabel of het elektrische systeem van uw auto beschadigen.

1.  Pak de ring bij het uiteinde van de aanstekeraansluiting en draai de ring voorzichtig los door deze tegen de richting van de klok te 
draaien. 
Let op: Mocht het nodig zijn een tang te gebruiken om de ring los te draaien, zorg dan dat de rand niet beschadigd wordt. 
Gebruik nooit een tang of ander gereedschap om de ring om de aanstekeraansluiting weer vast te draaien.

2.  Trek de ring er recht uit en verwijder het metalen uiteinde en de oude zekering.

3.  Controleer of de zekering inderdaad stuk is. Zo ja, dan vervangt u de zekering.

4.  Plaats het metalen uiteinde terug in de ring, plaats de zekering in de aanstekeraansluiting en schroef de ring terug op de 
aansluiting. Zorg dat het metalen uiteinde zichtbaar is als u de aanstekeraansluiting weer terugmonteert.
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De interne batterij opladen

Hoewel Snooper kan worden opgeladen met behulp van de aansluiting voor de  
sigarettenaansteker in uw auto, kunt u ook opladen via de USB-aansluiting van  
een pc of via een USB-oplader voor in het stopcontact (uitvoer van 5 V DC 1000 mA) -  
niet meegeleverd.

Het batterijlampje op Snooper zal oplichten. Het opladen duurt ongeveer 3 uur. Als  
de interne batterij volledig is opgeladen, wordt de rode LED-indicator blauw. 

Opmerking: De nieuwe batterij zal pas na twee of drie keer volledig ontladen  
en opladen optimaal gaan presteren.

Snooper opstarten op de ingebouwde batterij

Als Snooper volledig is opgeladen, kan het apparaat worden gebruikt. Houd de aan/uit-knop linksboven op het apparaat 2 seconden 
ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Opmerking: De batterij dient als back-up, en Snooper raadt u aan het navigatiesysteem via de auto-oplader te voeden.

Op batterij - geen LED
Aan oplader - rood
Volledig opgeladen - blauw

ALLEEN SC5700:
Stroomvoorziening via interne batterij - knippert blauw.
Bezig met opladen en ingeschakeld - knippert rood.
Bezig met opladen en uitgeschakeld - onafgebroken rood. 
Volledig opgeladen en uitgeschakeld - onafgebroken blauw.

Aan/uit-knop

Steek de oplaadkabel in 
de USB-ingang aan de 

linkerzijkant van de Snooper
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Waarschuwing lege batterij

Als Snooper stroom krijgt van de interne batterij en de waarschuwing ‘Batterij bijna  
leeg’ wordt op het scherm weergegeven, gaat de batterij nog een paar minuten  
mee. U dient dan de adapter voor in de aanstekeraansluiting te gebruiken of de  
batterij weer via een geschikte USB-voedingsbron

 

WAARSCHUWING: GEBRUIK OF BEWAAR SNOOPER NIET IN EEN NATTE OF VOCHTIGE OMGEVING OF BIJ EXTREME 
TEMPERATUREN, DAAR DIT HET APPARAAT EN DE BATTERIJ PERMANENTE SCHADE TOE KAN BRENGEN. ALS U SNOOPER NIET 
GEBRUIKT, LAAT HET APPARAAT DAN NIET OP DE VOORRUIT ZITTEN, VOORAL NIET ALS HET WARM IS, OM SCHADE AAN HET 
APPARAAT EN DIEFSTAL TE VOORKOMEN.

VOORZICHTIG: ER BESTAAT EEN KANS OP EEN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN NIET-GOEDGEKEURD 
TYPE. GEBRUIK VAN HET VERKEERDE TYPE BATTERIJ KAN UW APPARAAT BESCHADIGEN EN DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN. 
ALLEEN DOOR SNOOPER ERKENDE MEDEWERKERS MOGEN DE BATTERIJ VERVANGEN. GOOI LEGE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE 
AANWIJZINGEN VAN UW GEMEENTE. MEER INFORMATIE VINDT U VERDEROP IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

OPMERKING 
Omdat we onze producten continu willen verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd.
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Satellietnavigatie
1.  Opstarten

Als u de micro-SD-kaart hebt gesynchroniseerd en de database hebt gedownload, wordt het  
tijd het apparaat voor het eerst op te starten. Zorg dat uw auto op een zo open mogelijke  
plek is geparkeerd, niet tussen hoge bomen en gebouwen zodat de ingebouwde GPS-antenne  
vrij zicht op de lucht heeft. Zet vervolgens het apparaat aan door de aan/uit-knop linksboven  
op het apparaat 2 seconden ingedrukt te houden.

De volgende waarschuwing verschijnt.

Dit apparaat verschaft veilige en efficiënte routeplanning, maar het blijft nodig om 
met de nodige zorg en aandacht te rijden. De bestuurder moet te allen tijde alert 
blijven en goed letten op de verkeersborden, wegomstandigheden en correcte 
besturing van het voertuig.

Druk op  Ik ga akkoord om verder te gaan.    

Tijdens het laden van de Snooper-software wordt er een paar seconden lang een opstartscherm getoond en vervolgens verschijnt er 
een deel van een kaart op het scherm. Opmerking: de standaardlocatie is ‘Toft Road’. Om Snooper goed te kunnen laten werken zijn 
de gegevens van minimaal vier satellieten nodig. Als deze gegevens allemaal doorkomen kan Snooper uw positie bepalen. Dit wordt 
bevestigd door een groen pijlpictogram op de kaart op het scherm. De sterkte van het GPS-signaal wordt rechtsonder op het scherm 
aangegeven. U kunt nu gaan navigeren.

Omdat de GPS-engine en -antenne nooit eerder zijn gebruikt, kan het maken van een satellietverbinding bij de eerste ‘koude’ 
start 15 tot 30 minuten duren. Eenmaal geïnitialiseerd zal het opstarten de volgende keren steeds sneller gaan en uiteindelijk 
slechts een paar minuten duren.

2.  Snelle setup

2.1 Scherminstellingen 

Op het scherm kunnen verschillende kaartweergaven of verschillende soorten informatie als volgt worden getoond: 

Schermweergaven

3D 2D Noord

1

2 3 4 5

6

7
8

9

10

11
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Baaninstructies.
De geavanceerde baaninstructies van Snooper helpen bestuurders door duidelijk aan te geven welke baan 
ze moeten gebruiken. Snooper biedt uitgebreide dekking voor snelwegen, complexe kruisingen, een aantal 
autowegafslagen en een aantal binnenstadkruisingen. Het criterium voor baaninstructies is dat de weg waarvan 
het voertuig afslaat meer dan EEN baan heeft.

My Speed
De snelheid van bijna elke weg in Europa wordt nu altijd duidelijk weergegeven op uw Snooper. Kies tussen 
maximumsnelheden voor auto’s en adviessnelheden voor vrachtwagens van 3,5t en meer. My Speed kan u 
bovendien waarschuwen als u per ongeluk de snelheidslimiet overschrijdt. Een onjuiste snelheid is de oorzaak 
van vele ongelukken op de weg, met vaak ernstig letsel of zelfs met fatale gevolgen. MY-SPEED zorgt dat u weet 
wat de maxiumumsnelheid op elke weg is, zodat u te allen tijde veilig kunt rijden.

De tekst wordt ROOD als de maximumsnelheid is overschreden 

Zodra de snelheidslimiet van de weg wordt overschreden, verandert deaanduiding van de huidige snelheid  
3

 van ZWARTE in RODE cijfers. Zie pagina 65 voor meer informatie en instellingen

OPMERKING: Dit zijn slechts adviesmaximumsnelheden. Kijk altijd goed naar borden met maximumsnelheden langs de 
weg en houdt u aan de verkeersregels van het land waarin u rijdt. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het 
voertuig te zorgen dat de aangegeven maximumsnelheid niet wordt overschreden.

3
     or    Huidige snelheid of tijd - Druk om de weergegeven informatie te wijzigen.

4
     Geeft de huidige reisrichting aan

5
  Huidige straatnaam of wegnummer.

6
    Afstand tot bestemming

7
    or   
Geeft de geschatte aankomsttijd of de resterende reistijd aan. Druk om de weergegeven informatie te wijzigen.

8
    Huidige batterijstatus          

9
    Huidige sterkte satellietsignaal

10
   Dit scherm wordt weergegeven als    De indicator telt de afstand af. 

 de bestuurder actie moet ondernemen, 
 bijv. over 100 meter links moet 
 aanhouden.

11
    Begrenzer. Stel de begrenzer zodanig in dat u wordt gewaarschuwd pauzes te nemen. Stel de maximaal 

toegestane rijtijd in en bepaal hoe lang van tevoren u wilt worden gewaarschuwd dat de volgende pauze 
nodig is. De begrenzerklok informeert u over hoeveel rijtijd u nog hebt en zal u automatisch waarschuwen als 
het tijd is pauze te nemen. Zie pagina 71 voor meer informatie.

1

2
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Extra waarschuwings- of informatievensters worden linksonder op het scherm weergegeven. Als er baaninstructies zijn, worden de 
waarschuwingsvensters linksboven op het scherm weergegeven. 

Kruisingsoverzicht
Afbeeldingen in volledig 
scherm van grote 
snelwegkruisingen helpen 
u veiliger te navigeren. Deze 
kruisingsoverzichten worden 
ongeveer 5 seconden op het 
scherm weergegeven.

            Voorbeelden van kruisinsgsoverzichten.

Beperkingen

 
Hoogte

 
Breedte

 
Lengte

 
Gewicht

 
Verboden voor vrachtwagens

 
Verboden voor aanhangers

 
Vrachtwagens mogen niet keren

 
Vrachtwagens mogen niet rechtsaf

 
Vrachtwagens mogen niet linksaf

 
Verboden voor vrachtwagens met 
gevaarlijke stoffen

 
Verboden voor vrachtwagens met 
natuurlijke stoffen schadelijk voor water

Waarschuwing

 
Steile weg omhoog verderop

 
Steile weg omlaag verderop

 
Krappe bocht verderop

 
Zijwind

 
Risico op aan de grond lopen
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gebruik de 
pijlen omhoog 
en omlaag om 
naar de andere 
opties te gaan

De getoonde informatie aanpassen:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu te openen.
 ● Druk op de knop ‘Configureren’.

 ● Raak vervolgens het pictogram  aan om onderstaande optielijst weer te geven.  
 ● Selecteer de aan te passen optie links.
 ● Raak een aankruisvakje aan om de bijbehorende optie te kiezen.
 ● Ga verder met de volgende optie links en kies uw voorkeursinstellingen.
 ● Druk op ‘OK’ onderaan het scherm om uw voorkeuren op te slaan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw gekozen instellingen worden nu opgeslagen en verschijnen bij ieder gebruik van Snooper op het scherm. Als u wilt schakelen 
tussen de Huidige snelheid en de Atoomklok of de Geschatte aankomsttijd en de Tijd tot bestemming tijdens uw reis, raakt u de op 
dat moment weergegeven informatie aan en het apparaat geeft de alternatieve gegevens weer. Telkens wanneer u het apparaat 
opstart worden echter de oorspronkelijke instellingen weergegeven.

  2.2    Volume

Het volume van Snooper kan met deze functie worden aangepast in het 
menu ‘Configureren’. Het volume aanpassen:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu te openen.
 ● Druk op ‘Configureren’.
 ● Druk op het pictogram ‘Voorkeur volume’.
 ● Druk op  voor een hoger volume.
 ● Druk op  voor een lager volume.
 ● Als u het volume vóór het opslaan wilt testen, drukt u op het 

pictogram ‘Test’.
 ● Als u de fabrieksinstellingen voor het volume wilt herstellen, drukt u op het pictogram ‘Reset’.

Druk op ‘OK’ onderaan het scherm om uw voorkeuren op te slaan. 

Opmerking: Door op het pijlpictogram rechtsonder op het scherm te drukken, gaat u terug naar het configuratiemenu, maar 
worden pas gemaakte instellingen niet opgeslagen. U moet ‘OK’ selecteren om de instellingen op te slaan.
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Voertuigparameters instellen  

Ventura heeft een aantal gegevens over het voertuig zelf nodig, zoals de hoogte, het gewicht en de breedte, om een geschikte route 
te kunnen berekenen. U kunt de instellingen van 10 verschillende voertuigen opslaan. Volg de onderstaande instructies om de 
details van uw voertuig in te voeren.

Raak het scherm in het midden aan om naar het menu te gaan, selecteer de knop ‘Configureren’ en vervolgens het pictogram 
‘Caravan/camper’. 

Naam: Voer hier de naam in. 

Hoogte: Voer hier de hoogte van het voertuig in.  
OPMERKING: Maximale hoogte inclusief uitsteeksels 
(dakkoffer, tv-antenne enzovoort.)  

Lengte: Voer hier de lengte van het voertuig in.

Gewicht: Voer hier het gewicht van het voertuig in.

Breedte: Voer hier de breedte van het voertuig in.  
OPMERKING: Caravan - de maximale hoogte, breedte en lengte moeten de afmetingen van het sleepvoertuig omvatten, al naar 
gelang wat de grootste afmeting is (de auto kan bijvoorbeeld breder zijn dan de gesleepte caravan als gevolg van uitstekende 
zijspiegels).  Verder moet het totale gewicht van de caravan en het voertuig worden gebruikt.

Gewicht per as: Voer hier het gewicht per as van het voertuig in.

Voertuigtype:

 ● Vaste as: Standaardinstelling voor voertuigen met vaste as.

 ● Aanhanger: Er bestaan speciale verkeersregels voor voertuigen die een caravan meevoeren. Bepaalde wegen zijn bijvoorbeeld 
verboden voor voertuigen met caravans. Deze wegen worden vermeden.

Voertuigparameters instellen 

 
 
Om de emissie-instellingen van uw voertuig in de autostand in te stellen, drukt u op  en voert u de gegevens in zoals 
aangegeven in het gedeelte ‘Milieu-instellingen’ op pagina 21.



21 • NL
Terug naar inhoud

Milieu-instellingen of lage-emissiezones  

Lage-emissiezones (LEZ’s) zijn gebieden of wegen waar toegangsbeperkingen gelden voor de meest vervuilende voertuigen. Dit 
betekent dat voertuigen met een emissieniveau dat boven een bepaalde waarde ligt, uit de LEZ worden geweerd of, in bepaalde 
gevallen, dat de bestuurders van dergelijke voertuigen voor toegang moeten betalen.

Voertuigemissies voor verschillende categorieën voertuigen zijn geclassificeerd volgens euronormen (1-6). In een aantal gevallen 
speelt het ook een rol of het voertuig is uitgerust met een deeltjesfilter of driewegkatalysator. U dient vóór u een LEZ inrijdt te 
achterhalen wat de emissienorm van uw voertuig is.

Alle LEZ’s weren vrachtwagens (normaal gesproken de categorie voertuigen met een MTG (Maximaal Toegestaan Gewicht) boven 
3,5 ton), en de meeste bussen en touringcars (doorgaans gedefinieerd als voertuigen met een MTG van 5 ton). Sommige LEZ’s 
weren ook busjes, auto’s en motorrijwielen.

LEZ’s zijn 24 uur per dag, elke dag van het jaar van kracht, met uitzondering van enkele Italiaanse LEZ’s. 
Als u instellingen op milieugebied wilt invoeren, drukt u op de pagina Milieu-instellingen eenmaal op de pijl  en drukt u 
vervolgens opnieuw op de pijl om naar de pagina met voertuiginstellingen terug te gaan.

Klik op de opties om de gegevens te 
bewerken

Geef op hoeveel passagiers meerijden Voer het type brandstof in

Geef de 
voertuigproductiedatum op 

in de notatie JJJJ-MM

Selecteer 
euroclassificatie

Druk op OK om op te slaan

Retrofit (Achteraf 
ingebouwd) - schakel 

tussen Y (Ja) en N 
(Nee) door op de knop 

Retrofit te drukken

Druk hierop om 
terug te gaan naar 
het vorige scherm
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Voertuigparameters instellen 

Truckmate heeft een aantal gegevens over het voertuig zelf nodig, zoals de hoogte, het gewicht en de breedte, om een geschikte 
route te kunnen berekenen. U kunt de instellingen van 10 verschillende vrachtwagens opslaan. Volg de onderstaande instructies om 
de details van uw voertuig in te voeren.

Raak het scherm in het midden aan om naar het menu te gaan, selecteer de knop ‘Configureren’ en vervolgens het pictogram 
‘Vrachtwagen’. 

Naam: Voer hier de naam in. (Veld linksboven, standaardnaam TRUCK 1)

Hoogte: Voer hier de hoogte van het voertuig in. 

Lengte: Voer hier de lengte van het voertuig in.

Gewicht: Voer hier het gewicht van het voertuig in.

Breedte: Voer hier de breedte van het voertuig in.

Gewicht per as: Voer hier het gewicht per as van het voertuig in.

Type vrachtwagen:

 ● Vrachtwagen: Standaardinstelling voor voertuigen met vaste as.

 ● Aanhanger: Er bestaan speciale verkeersregels voor vrachtwagens met een aanhanger. Bepaalde wegen zijn bijvoorbeeld 
verboden voor voertuigen met aanhangers. Deze wegen worden vermeden. Kies: Vrachtwagen zonder oplegger, Vrachtwagen 
met 1 oplegger, Vrachtwagen met 2 opleggers, Vrachtwagen met 3 of meer opleggers of Vrachtwagencombinatie of trekker met 1 
of meer opleggers.

Type lading:

 ● Geen (Normaal)

 ● Gevaarlijk: Gevaarlijke stoffen die niet explosief of schadelijk zijn voor water. 

 ● Explosief en ontvlambaar

 ● Schadelijk voor water

Tunnelcategorie

ADR-tunnelcodes

 ● Selecteer een van de van toepassing zijnde tunnelcodes. Standaard is ‘Normaal’ geselecteerd 

 ● De tunnelcategoriecode bestaat uit een letter, van ‘A’ tot ‘E’,deze wordt aangegeven door middel van borden of 
signalen. Er gelden geen beperkingen voor categorie ‘A’ en is geen signalering voor nodig. 

B Meest beperkt Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E

B1000C  Voertuig waarvan de totale netto explosieve massa per transporteenheid hoger is dan 1000 kg:  
 Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E; Niet hoger dan 1000 kg: Doorgang 
 verboden door tunnels van categorie C, D en E

B/D Tankvervoer: Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E; Overig vervoer: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E

B/E Tankvervoer:  Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E; Overig vervoer: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie E
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C  Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E

C5000D  Voertuig waarvan de totale netto explosieve massa per transporteenheid hoger is dan 5000 kg: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E; Niet hoger dan 5000kg: Doorgang 
 verboden door tunnels van categorie D en E

C/D  Tankvervoer: Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E; Overig vervoer: Doorgang  
 verboden door tunnels van categorie D en E

C/E Tankvervoer: Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E; Overig vervoer: Doorgang  
 verboden door tunnels van categorie E

D Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E

D/E Massa- of tanktransport: Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E; Overig vervoer: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie E

E  Minst beperkt Doorgang verboden door tunnels van categorie E

NORMAAL  Doorgang toegestaan door alle tunnels (Zie voor UN Nos. 2919 en 3331 ook ADR 8.6.3.1).

Kies voor gemengde ladingen de MEEST beperkte categorie

Disclaimer
De inhoud geeft alleen algemene richtlijnen en kan niet worden beschouwd als complete of bevoegde wetgeving. 
De gebruikershandleiding wordt continu bijgewerkt om wijzigingen in de wet- en regelgeving op te nemen.
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3. Een route plannen

U kunt op verschillende manieren een route plannen op de Snooper. 
 

             
3.1  Zoek op postcode 

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ 
te openen.

 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op postcode’. 
 ● Als u de Europese versie van Snooper hebt, moet u eerst het 

‘Land’ kiezen VOORDAT u de postcode typt. (Als het juiste land al 
wordt weergegeven, gaat u naar de volgende stap). Schuif door 
de landopties met behulp van de pijltoetsen rechts op het scherm. 
Selecteer het gewenste land met uw vinger.

 ● Druk op ‘Postcode’ en voer de volledige postcode in met behulp van 
het toetsenbord op het scherm.

 ● Druk op de knop ‘OK’ op het toetsenbord. 
 

 
 
Opmerking: Als er meerdere straten met dezelfde naam in die plaats zijn, wordt een lijst met straten weergegeven, met de 
bijbehorende postcode of wijk.

Als het bericht ‘Voer correcte postcode in’ verschijnt, is de postcode 
niet juist ingevoerd. Druk op OK en typ de postcode opnieuw.

 ● Snooper toont een scherm met de postcode en de straatnaam.

 ● Als u het huisnummer van uw bestemming weet, drukt u op de 
knop    om dit in te voeren. 

 ● Als u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op de knop ‘OK’. 
OPMERKING: Op de modellen Truckmate of Ventura kunt u het 
voertuigtype selecteren voordat de reis wordt berekend. 

 ● Als u geen huisnummer weet, kunt u naar een punt navigeren waar 
twee wegen elkaar kruisen. Druk op de knop ‘Kruising’ en selecteer de weg. 

 ● Druk op de knop ‘Berekenen’. 
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Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor 
de reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de 
geschatte duur van uw reis. 

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.

Gebruikersadvies 
Als u de AURA™-flitspaaldatabase downloadt, wordt u onderweg automatisch  
gewaarschuwd voor alle ‘vaste’ flitscamera’s en andere gevaarlijke plekken,  
zodat u zich altijd bewust bent van de maximumsnelheid en extra alert ben op  
gevaarlijke stukken weg.

          
3.3  Zoek op stad 

Als u alleen de straatnaam en de plaats van uw bestemming weet, selecteert u deze 
optie.

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op stad’. 
 ● Selecteer eerst het ‘Land’ VOORDAT u de plaats typt. (Als het juiste land al wordt 

weergegeven, gaat u naar de volgende stap). Schuif door de landopties met behulp 
van de pijltoetsen rechts op het scherm. Selecteer het gewenste land met uw vinger.

 ● Druk vervolgens op ‘Stad’ en voer de plaatsnaam in met behulp van het weergegeven 
toetsenbord. 

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met plaatsnamen 
waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Ziet u de naam van 
de gewenste bestemming in het onderste venster, dan kunt u deze selecteren met uw 
vinger. Wilt u de volledige lijst met mogelijke bestemmingsplaatsen zien, dan drukt u 
op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een 
bestemmingsplaats aanraken. Gebruik de pijltoetsen rechts op het scherm om door de 
lijst te schuiven.

 ● Druk op ‘Straat’ en gebruik het toetsenbord om de straatnaam te typen. 
Opmerking: Als er meerdere straten met dezelfde naam in die plaats zijn, wordt een 
lijst met straten weergegeven, met de bijbehorende postcode of wijk.

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met straten en wegen 
waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de gewenste weg 
erbij staat, selecteert u deze met uw vinger.

 ● Als u wilt kunt u een huisnummer invoeren door op de knop ‘Huisnr.’ te drukken en 
vervolgens het huisnummer via het toetsenbord in te voeren. Als u het huisnummer 
hebt ingevoerd, drukt u op de knop ‘OK’. Opmerking: Truckmate & Ventura: Nadat 
op de knop ‘OK’ is gedrukt, wordt een extra scherm geopend, waarin u het relevante 
voertuig kunt kiezen. Druk op ‘Wijzigen’ om de voertuigkeuze te bewerken of op ‘OK’ 
om verder te gaan.

 ● Druk op de knop ‘Berekenen’.

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op 
‘Routedemo’ om de route van tevoren te bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van 
de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis 
weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de 
geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

‘Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.
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3.3.1  Thuis

U kunt snel en makkelijk van een eerdere reis of bestemming naar uw huis  navigeren door Snooper volgens uw persoonlijke wensen 
in te stellen, zodat met een paar knoppen een route kan worden berekend. 

3.3.2 De bestemming ‘Thuis’ instellen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren 
naar’ te openen.

 ● Druk op het pictogram ‘Thuis’.

De eerste keer dat de functie ‘Thuis’ wordt gebruikt, wordt er een 
informatiescherm weergegeven met de tekst ‘Thuis instellen?’ 
Druk op ‘OK’ in het informatievenster om verder te gaan, druk 
op ‘Annuleren’ om af te sluiten. Als ‘Thuis’ al is ingesteld, kan het 
worden gewijzigd in ‘Mijn favorieten’ – zie hoofdstuk 4.4 op pagina 
52. 
.

 ● Met behulp van de volgende opties kunt u uw adres zoeken: 
‘Zoek adres op stad’ of ‘Zoek adres op postcode’. Raadpleeg 3.1 en 3.2 hierboven voor het gebruik van deze functies.

 ● Zodra u de bestemming ‘Thuis’ hebt ingevoerd, verschijnt er een nieuw veld waarin u de bestemming een naam kunt geven.
 ● Druk op ‘Naam’ en er verschijnt een toetsenbord met de geselecteerde straatnaam.
 ● Druk op de pijltoets om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.

Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.

 ● Druk op ‘Opslaan’ zodra u de naam hebt ingevoerd.
 ● Zodra uw thuisadres is opgeslagen, kan de Snooper een route naar dit adres berekenen.

3.3.3  De functie ‘Thuis’ gebruiken

 ● Een route berekenen:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op het pictogram ‘Thuis’. 

Snooper toont gegevens van de bestemming en u hebt de keuze tussen de knoppen ‘Start’ en ‘Route-opties’. Druk op ‘Start’ om uw 
reis te beginnen.
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3.4  Kantoor

U kunt snel en makkelijk van een eerdere reis of bestemming naar uw huis  of kantoor navigeren door Snooper volgens uw 
persoonlijke wensen in te stellen, zodat met een paar knoppen een route kan worden berekend. 

3.4.1  De bestemming ‘Kantoor’ instellen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren 
naar’ te openen.

 ● Druk op het pictogram ‘Kantoor’.

De eerste keer dat de functie ‘Kantoor’ wordt gebruikt, wordt er een 
informatiescherm weergegeven met de tekst ‘Kantoor instellen?’ 
Druk op ‘OK’ in het informatievenster om verder te gaan, druk op 
‘Annuleren’ om af te sluiten. Als ‘Kantoor’ al is ingesteld, kan dit 
worden gewijzigd in ‘Mijn favorieten’ – zie hoofdstuk 4.0 op pagina 
53.

Met behulp van de volgende opties kunt u uw adres zoeken: 
‘Zoek adres op stad’ of ‘Zoek adres op postcode’. Raadpleeg 3.1 en 3.2 hierboven voor het gebruik van deze functies.

Zodra u de bestemming ‘Kantoor’ hebt ingevoerd, verschijnt er een nieuw veld waarin u de bestemming een naam kunt geven.
 ● Druk op ‘Naam’ en er verschijnt een toetsenbord met de geselecteerde straatnaam.
 ● Druk op de pijltoets om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.  

 
Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de kantoorbestemming maximaal zestien tekens lang mag zijn.

 ● Druk op ‘Opslaan’ zodra u de naam hebt ingevoerd.

Zodra uw kantooradres is opgeslagen, kan de Snooper een route naar dit adres berekenen.

3.4.2  De functie ‘Kantoor’ gebruiken

Een route berekenen:
Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.

 ● Druk op het pictogram ‘Kantoor’.  
Snooper toont gegevens van de bestemming en u hebt de keuze tussen de knoppen ‘Start’ en ‘Route-opties’. Druk op ‘Start’ om 
uw reis te beginnen.

 
 
 
                               
3.5  Recente route   of      Wis route  

Snooper onthoudt automatisch de laatst berekende route, zodat u niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren als u hetzelfde 
adres opnieuw wilt bezoeken.

 ● Om deze functie te gebruiken:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Raak het pictogram ‘Recente route’ aan.

 
Snooper berekent nu de route naar uw geselecteerde locatie.



28 • NL
Terug naar inhoud

Als de route is berekend, wordt het pictogram ‘Recente route’ vervangen door het pictogram ‘Wis route’. De zojuist berekende route 
annuleren:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Raak het pictogram ‘Wis route’ aan.

 
De route wordt dan automatisch gewist.

Opmerking: De functie ‘Wis route’ werkt pas als u een route hebt ingevoerd en berekend. Als het pictogram ‘Recente route’ 
wordt weergegeven, is er GEEN route ingevoerd.

 

 
      
3.6   Multi-route 

Met Snooper hebt u de mogelijkheid meer dan een bestemming tegelijkertijd in te voeren (bijvoorbeeld als u meerdere locaties 
wilt bezoeken voordat u uw uiteindelijke bestemming bereikt). U kunt maximaal zeven multi-routes opslaan, met maximaal zestien 
bestemmingen binnen elke multi-route. Het apparaat verwerkt en berekent de bestemmingen in de volgende volgorde: A naar B, 
B naar C en C naar D enz. Bij het invoeren van de bestemmingen kunt u de routes bekijken en de volgorde van de routes wijzigen 
voordat u op ‘Start’ drukt.

3.6.1 Een multi-route plannen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren 
naar’ te openen.

 ● Raak het pictogram ‘Multi-route’ aan.
 
Vervolgens verschijnt het scherm ‘Multi-route’ waarin u:

 ● Een multi-route kunt maken
 ● Een eerder opgeslagen multi-route kunt gebruiken of bewerken
 ● Een multi-route kunt verwijderen 

 ● Druk op ‘Multi-route maken’. 
Er verschijnt een scherm waarin u: 
> De naam van de multi-route kunt bewerken 
> Het beginpunt van de multi-route kunt wijzigen 
> Uw bestemmingen kunt toevoegen 
> Uw bestemmingen kunt opslaan 
> Uw multi-route kunt berekenen 

 ● Druk op ‘Naam bewerken’ om een naam voor uw nieuwe multi-
route op te geven.

 
Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de multi-route 
maximaal zestien tekens lang mag zijn.

 ● Druk op de pijltoets om de huidige naam van de multi-route te 
wissen.

 ● Typ de nieuwe naam van de multi-route met behulp van het 
toetsenbord.

 ● Druk op de knop ‘Opslaan’ rechtsboven op het scherm.

 
Als u de beginpositie van de multi-route wilt wijzigen, drukt u op 
‘Wijzig vertrekpunt’. U ziet verschillende opties om uw vertrekpunt 
te selecteren. Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken eerder 
in deze handleiding voor gebruik van deze opties. 
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 Als u tevreden bent met het vertrekpunt, kunt u de gegevens van uw 
eerste bestemming gaan invoeren. Als u het vertrekpunt wilt wijzigen, 
drukt u op ‘Wijzig vertrekpunt’. Vervolgens kunt u kiezen hoe u uw 
vertrekpunt wilt opzoeken.

 ● Druk op ‘Toevoegen’ - u ziet verschillende opties om uw 
bestemmingsstadium te zoeken: 
> Zoek adres op stad 
> Zoek adres op postcode 
> Zoek op nuttige plaats 
> Zoek op recent gebruikt 
> Zoek op favorieten

Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken eerder in deze 
handleiding voor gebruik van deze opties.

 ● Druk op ‘Instellen’ zodra u de gegevens hebt ingevoerd.
 ● Het bestemmingsstadium wordt op het multi-routescherm 

weergegeven. 
 ● Druk op ‘Toevoegen’ om meer stadia toe te voegen.
 ● Druk op ‘Opslaan’ als u alle stadia hebt ingevoerd.

 
3.6.2 Een multi-route bewerken

Als u de volgorde wilt wijzigen of een of meer stadia in de multi-route  
wilt wijzigen:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ 
te openen.

 ● Raak het pictogram ‘Multi-route’ aan.
 ● Raak de naam aan van de te wijzigen multi-routebestemming.
 ● Druk op een van de bestemmingsstadia op het scherm, waarna er onderaan het scherm nieuwe opties verschijnen.   

1. Hiermee kunt u de geselecteerde bestemming verwijderen.
2. Hiermee kunt u de bestemming wijzigen. U hebt de keuze uit de eindbestemming  en stops  .
3. Hiermee kunt u de geselecteerde bestemming omlaag verplaatsen.
4. Hiermee kunt u de geselecteerde bestemming omhoog verplaatsen.
5. Route-opties: hiermee kunt u de route-optie voor dat gedeelte van de rit wijzigen (zie hoofdstuk 6.0 voor informatie over route-
opties). 

Opmerking: Deze functies gelden alleen voor het geselecteerde bestemmingsstadium. Als u de andere stadia in de lijst wilt 
bewerken, drukt u op de pijl terug rechtsonder op het scherm en selecteert u een ander stadium.

Zodra u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, kiest u ‘Opslaan’.

1 2 3 4 5
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3.6.3  De functie multi-route gebruiken

Een opgeslagen multi-route gebruiken:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Raak het pictogram ‘Multi-route’ aan.
 ● Raak de naam aan van de te gebruiken multi-routebestemming.
 ● Druk op ‘Berekenen’.

 
Snooper berekent de route naar elk bestemmingsstadium en geeft een nieuw samenvattingsvenster weer met de afstanden tot elk 
stadium en de geschatte duur van de reis naar elk stadium vanaf het vertrekpunt.

 ● Als u de berekende route op een kaart wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● Als u de multi-route wilt starten, drukt u op ‘Start’. 

 

Opmerking: Als u op een van de bestemmingen drukt voordat u op ‘Start’ hebt gedrukt, ziet u een samenvattingsvenster waarin u 
op ‘Start’ kunt drukken om de navigatie te starten, op ‘Routedemo’ kunt drukken om de route te bekijken of op ‘Gids’ drukken om 
alle instructies stap voor stap voor het desbetreffende deel van de rit te bekijken. Het samenvattingsvenster toont ook de afstand tot 
uw bestemmingsstadium, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van het desbetreffende deel van de reis.

Zodra u op ‘Start’ hebt gedrukt, toont de Snooper uw huidige kaartpositie en een klein samenvattingsvenster linksonder op het 
scherm. Het samenvattingsvenster bevat de volgende informatie:

 

 
Als u tijdens de rit het huidige stadium wilt annuleren en door wilt reizen naar het volgende stadium van de multi-route, drukt u op 
het samenvattingsvenster linksonder op het scherm. Het bericht ‘Huidige stadium verwijderen?’ wordt weergegeven. Druk op ‘OK’ 
en het apparaat berekent uw route naar het volgende stadium in de multi-route vanaf uw huidige positie.

Opmerking: Als de Snooper uit en vervolgens weer aan wordt gezet tijdens een multi-route, onthoudt het apparaat de huidige 
route en wordt u gevraagd of u door wilt gaan naar de huidige bestemming, door wilt gaan met het volgende stadium van uw 
rit of de multi-route wilt annuleren.

              

Geschatte aankomsttijd bij de 
laatste bestemming van de 

multi-route. 

Stadium 1/2 - geeft aan dat dit de eerste 
bestemming binnen de rit is

Totale afstand van 
de multi-route

Geschatte aankomsttijd op de 
eerste bestemming. Afstand tot de eerste 

bestemming
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3.6.4  Multi-route automatisch rangschikken 

Zodra u een multi-route heeft gemaakt, kan Snooper deze automatisch rangschikken in een logische volgorde door op het 

pictogram  te drukken  

Voor     Na    
 
1. Een extra bestemming aan de multi-route toevoegen
2. De multi-route opslaan zonder andere wijzigingen aan te brengen
3. De multi-route in de meest efficiënte/logische volgorde rangschikken
(op basis van route-instellingen en voertuigparameters) 
4. OK - grijs weergegeven zolang er geen wijzigingen zijn aangebracht  
5. Teruggaan naar het vorige scherm  
  

Druk na het indelen van de route op het pictogram   en vervolgens op OK. Druk op 

Snooper berekent nu de geschatte tijd en afstanden van de multi-route.

 
 

 

Vervolgens wordt de routesamenvatting 

weergegeven.

Gebruik de pijl omhoog en omlaag om 

meer stops of de eindbestemming weer 

te geven.

 

 

Druk op  om verder te gaan of  op om de 
route op een kaart weer te geven.

Gebruik de knoppen + en - om op de kaart in- en uit te zoomen. U kunt de kaart ook 
‘verslepen’ door uw vinger over het scherm te schuiven.  

1 2 3 4 5
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3.7 Zoek op favorieten 

Op Snooper kunnen 150 gebruikerslocaties worden opgeslagen. Raadpleeg hoofdstuk 4.1.1 op pagina 50 als u uw favoriete locaties 
toe wilt voegen.

U navigeert als volgt naar een van uw opgeslagen locaties:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op favorieten’.
 ● Selecteer de favoriet waar u naartoe wilt navigeren uit de lijst.

De informatie over uw gekozen favoriet wordt weergegeven.
 ● U start de rit door op ‘Berekenen’ te drukken.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6.0: Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde 

instructies).
 ● Als u de locatie van de favoriet wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm.

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.

 
Druk op  

   
om naar het volgende scherm te gaan 

  
3.8  Recente bestemming

Snooper kan de 40 laatst berekende routes opslaan, zodat u niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren als u een adres opnieuw 
wilt bezoeken.

Een route berekenen met behulp van de functie ‘Recente bestemming’:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl   .
 ● Raak het pictogram ‘Recente bestemming’ aan.
 ● Selecteer de recente route waar u naartoe wilt navigeren uit de lijst*. 

*De lijst met uw meest recente routes wordt in chronologische volgorde weergegeven. Gebruik de pijlen rechts op het scherm om 
omhoog of omlaag te schuiven door de lijst en selecteer de gewenste bestemming.

U start de rit door op ‘Berekenen’ te drukken.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6.0: Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde 

instructies).
 ● Als u de locatie van de recente bestemming wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug  l rechtsonder op het scherm. 

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.
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3.9  Zoek op nuttige plaats

Als u de weg naar een hotel, luchthaven, restaurant of zelfs een golfbaan zoekt, kan Snooper een route berekenen met behulp van 
de uitgebreide database met NP’s (nuttige plaatsen).

Navigeren met behulp van deze database:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 

openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl .
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op NP’.
 ● Druk op ‘Land’ en selecteer het land waarin u de nuttige plaats zoekt. 

(Als het juiste land al wordt weergegeven, gaat u naar de volgende stap). 
Schuif door de landopties met behulp van de pijltoetsen rechts op het 
scherm.

 ● Druk vervolgens op ‘Stad’ en voer de plaatsnaam in met behulp van het 
weergegeven toetsenbord. 

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met plaatsnamen waarvan de eerste letters overeenkomen met de 
getypte letters. Ziet u de naam van de gewenste bestemming in het onderste venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Wilt 
u de volledige lijst met mogelijke bestemmingsplaatsen zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt 
weergegeven en u kunt een bestemmingsplaats aanraken. Gebruik de pijltoetsen rechts op het scherm om door de lijst te schuiven.

 ● Druk op ‘Categorie’ en voer het categorietype in met behulp van het 
weergegeven toetsenbord.

Als u de categorie niet weet, kunt u op de pijl omlaag drukken rechts van 
het onderste venster om alle categorietypen in alfabetische volgorde weer 
te geven. Schuif met behulp van de pijlen rechts op het scherm door de lijst 
met categorieën. Zodra u de gewenste categorie hebt gevonden, selecteert 
u deze met uw vinger.

 ● Druk op ‘Naam’. Als de naam van uw NP in het onderste venster wordt 
weergegeven, selecteert u deze met uw vinger. U kunt de naam ook 
beginnen te typen om de opties te beperken en de naam vervolgens 
selecteren.

Alle velden voor de gewenste NP zijn nu ingevuld.

 ● U start de rit door op ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie 

hoofdstuk 6.0: Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde instructies).
 ● Druk op ‘Informatie’ om meer gegevens van de NP te zien.
 ● Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug 

rechtsonder op het scherm .

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.
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3.10  Zoek op dichtstbijzijnde NP 

Deze functie helpt u de dichtstbijzijnde NP te vinden vanaf ofwel uw ‘Huidige 
positie’ of een ‘Andere positie’ binnen een bepaalde straal, die ingesteld kan 
worden tot een maximum van 100 kilometer.

3.10.1 Navigeren met behulp van de ‘Huidige positie’

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op dichtstbijzijnde NP’.
 ● Selecteer ‘Huidige positie’.
 ● Selecteer de maximale straal waarbinnen u wilt zoeken (de standaardinstelling 

is 50 kilometer) en druk op ‘OK’.
 ● Druk op ‘Categorie’ en voer het categorietype in met behulp van het 

weergegeven toetsenbord.

Als u de categorie niet weet, kunt u op de pijl omlaag drukken rechts van het onderste venster om alle categorietypen in alfabetische 
volgorde weer te geven. Schuif met behulp van de pijlen rechts op het scherm door de lijst met categorieën. Zodra u de gewenste 
categorie hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger. 
 

 
Er wordt een lijst weergegeven van alle NP’s binnen de opgegeven straal en categorie. 
Schuif met de pijlen rechts op het scherm omhoog of omlaag door de opties. Zodra u de 
gewenste NP hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

 ● U start de rit door op ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6.0: 

Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde instructies).
Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug rechtsonder op het 
scherm  .

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op 
‘Routedemo’ om de route van tevoren te bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van 
de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis 
weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de 
geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.
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3.10.2 Navigeren met behulp van een ‘Andere positie’

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl .
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op dichtstbijzijnde NP’.
 ● Selecteer ‘Andere positie’.
 ● Druk op ‘Land’ en selecteer het land waarin u de nuttige plaats zoekt. (Als het juiste 

land al wordt weergegeven, gaat u naar de volgende stap). Schuif door de landopties 
met behulp van de pijltoetsen rechts op het scherm.

 ● Druk vervolgens op ‘Stad’ en voer de plaatsnaam in met behulp van het weergegeven 
toetsenbord. 

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met plaatsnamen 
waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Ziet u de naam van 
de gewenste bestemming in het onderste venster, dan kunt u deze selecteren met uw 
vinger. Wilt u de volledige lijst met mogelijke bestemmingsplaatsen zien, dan drukt u 
op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een 
bestemmingsplaats aanraken. Gebruik de pijltoetsen rechts op het scherm om door de 
lijst te schuiven.

 ● Druk op ‘Straat’ en gebruik het toetsenbord om de straatnaam te typen.

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met straten en wegen 
waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de gewenste weg 
erbij staat, selecteert u deze met uw vinger.

Zodra alle velden zijn ingevuld, kunt u de nieuwe positie bekijken door op ‘Kaart’ 
onderaan het scherm te drukken.

 ● Druk op ‘Instellen’. 
 ● Selecteer de maximale straal waarbinnen u wilt zoeken (de standaardinstelling is 50 

kilometer) en druk op ‘OK’.
 ● Druk op ‘Categorie’ en voer het categorietype in met behulp van het weergegeven 

toetsenbord.
Als u de categorie niet weet, kunt u op de pijl omlaag drukken rechts van het onderste 
venster om alle categorietypen in alfabetische volgorde weer te geven. Schuif met 
behulp van de pijlen rechts op het scherm door de lijst met categorieën. Zodra u de 
gewenste categorie hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

Er wordt een lijst weergegeven van alle NP’s binnen de opgegeven straal en categorie. 
Schuif met de pijlen rechts op het scherm omhoog of omlaag door de opties. Zodra u de 
gewenste NP hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

 ● U start de rit door op ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6: 

Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde instructies).
 ● Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug rechtsonder op het scherm . 
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Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op 
‘Routedemo’ om de route van tevoren te bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen 
van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, 
de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. 
Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

3.10.3  Navigeren met ‘Langs route’

Zoek in onze uitgebreide lijst met Nuttige plaatsen met behulp van de nieuwe zoekfaciliteit voor NP’s op route. Met deze functie 
kunt u nuttige plaatsen specifiek langs uw vooraf geprogrammeerde route zoeken.

De instructies voor het gebruik van deze functie zijn hetzelfde als hierboven (zie hoofdstuk 3.10.2), maar selecteer ‘Langs route’ om 
de zoekactie te beginnen.   

 
 

  
3.11 Gebruikers-NP’s 

De Snooper bevat af fabriek een aantal gebruikers-NP’s. U kunt extra NP’s (nuttige 
plaatsen) toevoegen door deze via een pc naar het apparaat te downloaden. Dit 
updaterprogramma kan worden gedownload van: https://www.snooperneo.co.uk/
Software.cfm. Zodra het programma is geïnstalleerd, is het mogelijk extra NP-lijsten voor 
de Snooper te selecteren.

Navigeren naar een gebruikers-NP:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘Gebruikers-NP’.
 ● Er wordt een lijst met geïnstalleerde gebruikers-NP’s weergegeven. Selecteer de 

gewenste NP door op de naam te drukken.
 ● De mogelijkheid om:  

te zoeken rond huidige positie 
en te zoeken rond andere positie worden weergegeven. 

3.11.1  Zoek op naam  
Als u de naam weet van de NP die u zoekt, selecteert u ‘Zoek op naam’ en typt u de naam van de NP

Druk op  om meer locaties weer te geven

Om terug te gaan naar het zoekscherm drukt u op het toetsenbordpictogram  
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Selecteer de NP met uw vinger; er wordt een informatiescherm weergegeven. Druk op ‘OK’ als de NP juist is, druk op ‘Kaart’ om de 
NP op de kaart te zien, druk op ‘Route-opties’ om de beginpositie te wijzigen of druk op  tom terug te gaan naar het vorige 
scherm.

Druk op ‘Berekenen’. Er wordt een samenvattingscherm van de route weergegeven. 
Druk op ‘START’ om de navigatie te starten.

3.11.2  Zoeken rond huidige positie

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl   .
 ● Druk op het pictogram ‘Gebruikers-NP’.
 ● Druk op de gewenste NP.
 ● Selecteer ‘Zoeken rond huidige positie’.

Selecteer de maximale straal waarbinnen u wilt zoeken (de standaardinstelling is 50 
kilometer) en druk op ‘OK’. 
 

Er wordt een lijst weergegeven van alle NP’s binnen de opgegeven straal en categorie. 
Schuif met de pijlen rechts op het scherm omhoog of omlaag door de opties. Zodra u 
de gewenste NP hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

 ● U start de rit door op ‘OK’ gevolgd door ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6: 

Route-opties op pagina 65 voor gedetailleerde instructies).
Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op  de pijl terug rechtsonder op 
het scherm. 

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.
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3.11.3  Zoeken rond andere positie

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘Gebruikers-NP’.
 ● Druk op de gewenste NP.
 ● Selecteer ‘Zoeken rond andere positie’.
 ● Druk op ‘Land’ en selecteer het land waarin u de nuttige plaats zoekt. (Als het juiste 

land al wordt weergegeven, gaat u naar de volgende stap). Schuif door de landopties 
met behulp van de pijltoetsen rechts op het scherm.

 ● Druk vervolgens op ‘Stad’ en voer de plaatsnaam in met behulp van het weergegeven 
toetsenbord. 

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met plaatsnamen 
waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Ziet u de naam van 
de gewenste bestemming in het onderste venster, dan kunt u deze selecteren met uw 
vinger. Wilt u de volledige lijst met mogelijke bestemmingsplaatsen zien, dan drukt u 
op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een 
bestemmingsplaats aanraken. Gebruik de pijltoetsen rechts op het scherm om door de 
lijst te schuiven.

 ● Druk op ‘Straat’ en gebruik het toetsenbord om de straatnaam te typen.

Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met straten en wegen 
waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de gewenste weg 
erbij staat, selecteert u deze met uw vinger. 

Zodra alle velden zijn ingevuld, kunt u de nieuwe positie bekijken door op ‘Kaart’ 
onderaan het scherm te drukken.

 ● Druk op ‘Instellen’. 
 ● Selecteer de maximale straal waarbinnen u wilt zoeken (de standaardinstelling is 50 

kilometer) en druk op ‘OK’.

 
Er wordt een lijst weergegeven van alle NP’s binnen de opgegeven straal en categorie. 
Schuif met de pijlen rechts op het scherm omhoog of omlaag door de opties. Zodra u de 
gewenste NP hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

 ● U start de rit door op ‘OK’ gevolgd door ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6: 

Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde instructies).
Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op  de pijl terug rechtsonder op het scherm. 
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Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op 
‘Routedemo’ om de route van tevoren te bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van 
de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis 
weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de 
geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. 
Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

 
3.11.4   Along Route

Met deze functie kunt u een nuttige plaats (NP) op uw huidige route selecteren.  

OPMERKING: Deze functie werkt alleen als u een geplande route heeft. Plan eerst 
een route op een van de manieren die eerder in deze gebruikershandleiding zijn 
beschreven.

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl.
 ● Druk op het pictogram ‘Gebruikers-NP’.
 ● Druk op de gewenste NP.
 ● Selecteer ‘Along Route’ (Op route).
 ● Kies de NP uit de lijst. 

U ziet een informatiescherm.

 ● Druk op OK ter bevestiging of kies ‘Route-opties’ of ‘Kaart’. Druk op    de 
terugknop rechtsboven op het scherm om naar de lijst terug te gaan.    

 ● Als u op OK hebt gedrukt, kiest u ‘Berekenen’. 

Zodra alle velden zijn ingevuld, kunt u de nieuwe positie bekijken door op ‘Kaart’ 
onderaan het scherm te drukken.

 ● U start de rit door op ‘OK’ gevolgd door ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6: 

Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde instructies).
 ● Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op d    e pijl terug rechtsonder 

op het scherm.
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3.12     Zoek op kaart

Met deze functie selecteert u een bestemming door een weg in een gebied van de kaart 
op uw apparaat te selecteren, of kunt u naar snelwegafslagnummers navigeren.

Navigeren met behulp van deze functie:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl   .
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op kaart’.

Op het scherm wordt een deel van de kaart weergegeven (meestal de kaart van uw 
huidige positie, waarop een weg in rood is geselecteerd).

 ● Druk op de uitzoomknop  om een groter deel van de kaart te zien.
 ● Als u juist meer details op de kaart wilt zien, gebruikt u de knop   om in te zoomen.
 ● Door uw vinger op het scherm te houden en te verplaatsen schuift u de kaart totdat u 

uw bestemming gevonden hebt.
 

 ● Als u de gewenste bestemming ziet, raakt u op de kaart de weg aan waar u naartoe wilt navigeren. De geselecteerde straatnaam 
wordt onderaan het scherm weergegeven.

 ● Druk op ‘Snelmenu’ en vervolgens op ‘Doorgaan’.
 ● U start de rit door op ‘Berekenen’ te drukken.
 ● Als u de locatie van de NP wilt zien, drukt u op ‘Kaart’.
 ● U wijzigt de routeparameters door op ‘Route-opties’ te drukken (zie hoofdstuk 6: Route-opties op pagina 76 voor gedetailleerde 

instructies).
 ● Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug rechtsonder op het scherm .

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.
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3.13  Zoek op coördinaten

Naar een locatie navigeren met behulp van een coördinaat:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op coördinaten’.

Voer de coördinaten in met behulp van het toetsenblok en druk op ‘OK’.

U kunt de coördinaten in drie verschillende indelingen invoeren. Bijvoorbeeld: 

Decimaalgraden  
Breedtegraad (N): 53.34878° 
Lengtegraad (W):  -2.68214°

Opmerking: Negeer bij het invoeren van de lengtegraad het minsymbool (-). Het 
graadsymbool MOET worden gebruikt om deze functie te laten werken (zie afbeelding 
rechts).

Graden, minuten, seconden 
Breedtegraad (N): 53°20’55.6”N 
Lengtegraad (W): 2°40’55.71”W

Opmerking: Negeer bij het invoeren van de lengte- en breedtegraden de letters N en W. 
U MOET de symbolen voor graden, minuten en seconden gebruiken bij deze functie (zie 
afbeelding rechts).

Graden, decimaalminuten 
Breedtegraad (N): N 53 20.927 
Lengtegraad (W): , W 2 40.928

Opmerking: Negeer bij het invoeren van de lengte- en breedtegraden de letters N en W. 
U MOET de symbolen voor graden en minuten gebruiken bij deze functie (zie afbeelding 
rechts).

Nadat u op ‘OK’ hebt gedrukt, wordt de locatie voor de coördinaten op de kaart 
weergegeven. Indien correct, drukt u op ‘Snelmenu’ en vervolgens op ‘Doorgaan’ en volgt u de instructies op het scherm om een 
route te berekenen.

   
Oostwaarde en noordwaarde zijn aardrijkskundige Cartesiaanse coördinaten. Druk op de knop EN (O/N) om de oost- en 
noordwaarde op te geven.
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3.14  Andere route

Snooper kan de route opnieuw berekenen om bepaalde wegen of gebieden te vermijden. Deze functie is pas beschikbaar als u een 
route hebt berekend.

Een route opnieuw berekenen:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Raak het pictogram ‘Andere route’ aan.

Nu kunt u kiezen hoe u uw route wilt aanpassen met behulp van de selecties op het scherm.

Om deze functie op Snooper te kunnen gebruiken, moet u eerder een route hebben ingevoerd en berekend.  
Als het pictogram ‘Andere route’ grijs wordt weergegeven, is er GEEN route ingevoerd.

3.14.1  Vermijd op wegnaam 

Als u de naam of het nummer weet van de weg die u wilt vermijden, selecteert u deze optie.

 ● Druk op ‘Vermijd op wegnaam’.

U krijgt stap-voor-stap instructies voor de route die u op dat moment volgt. Als de te vermijden weg niet zichtbaar is, drukt u op de 
pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm voor meer stap-voor-stap instructies.

 ● Als u de te vermijden weg hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.
 ● De route wordt herberekend en u ziet een informatiescherm.
 ● De oorspronkelijke route wordt rood weergegeven, en de nieuwe route geel. Om een van de twee routes te kiezen, drukt u op 

de corresponderende tekst onder aan het scherm. U kunt ook op de pijl terug (rechtsonder) drukken om terug te gaan naar het 
menu Andere route.

Wanneer u de gewenste route hebt geselecteerd, wordt het navigatieproces automatisch gestart. Het samenvattingscherm met 
simulatie wordt niet weergegeven.

Please note: The summary screen is only displayed for approximately 10 seconds before the unit automatically begins to 
provide you with turn-by-turn instructions.

 
 
 
 
 
 
3.14.2  Vermijd op bereik 

Als u meerdere wegen uit de berekende route wilt vermijden, hebt u de mogelijkheid de route over een door uzelf ingestelde 
afstand, van 1,6 kilometer tot maximaal 160 kilometer, opnieuw te berekenen.To use this function:

 ● Om deze functie te gebruiken:
 ● Druk op de knop ‘Vermijd op bereik’. Er verschijnt een scherm waarop u het bereik op kunt geven. 
 ● Selecteer het bereik waarbinnen u wegen wilt vermijden met uw vinger.

 
Als u meer afstanden wilt zien, drukt u op de pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm. Als u het te vermijden gebied hebt 
geselecteerd, zal Snooper uw route automatisch opnieuw berekenen.
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U gebruikt ‘Vermijd op bereik’ op dezelfde manier als ‘Vermijd op wegnaam’ (zie 3.1.4.1).  

3.14.2  Avoid by TMC  

Gebruik deze optie als u via TMC ontvangen incidenten en/of oponthouden wilt vermijden. Raadpleeg hoofdstuk 3.7 voor meer 
informatie over TMC.

Om deze functie te gebruiken:
 ● Druk op de knop ‘Avoid by TMC’ (Vermijd op TMC). Kies ‘TMC onderweg’ wanneer de pagina met TMC-gegevens wordt 

weergegeven. 
 ● Selecteer het te vermijden incident met uw vinger.

U gebruikt ‘Vermijd op bereik’ op dezelfde manier als ‘Vermijd op wegnaam’ (zie 3.1.4.1).  

3.14.3  Wis te vermijden weg  

Als u de alternatieve route die door Snooper wordt geboden niet wilt gebruiken en terug wilt gaan naar de oorspronkelijk berekende 
route, drukt u op ‘Wis te vermijden weg’. De oorspronkelijk door Snooper berekende route wordt hersteld.

Na de herberekening van de oorspronkelijke route wordt het samenvattingscherm weergegeven. Als de route is berekend, kunt 
u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te bekijken, ‘Route-opties’ om 
de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het 
samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Als u al een deel van de alternatieve route hebt afgelegd, kan het zijn dat Snooper een route berekent die iets 
afwijkt van de oorspronkelijke route.

Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap 
instructies.

Als de functies ‘Vermijd op wegnaam’ en ‘Vermijd op bereik’ nog niet zijn gebruikt, is deze functie niet beschikbaar en wordt 
de knop grijs  weergegeven .
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3.15  Uw route

Maak en bewaar uw eigen routes. Gebruik de kaart om de gewenste wegen te selecteren of zoek weg voor weg. Gebruik ‘Uw route’ 
om uw eigen, persoonlijke routes samen te stellen. 
Om deze functie te gebruiken: 

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk tweemaal op de zwarte pijl  
 ● Druk op ‘Uw route’.  

3.15.1  Een route maken.

1.  Druk op ‘Maken’ - op het scherm verschijnt uw huidige locatie, geïllustreerd door een punaise.
2.  Als u deze locatie als startpositie wilt gebruiken, drukt u op  . Als u de startpositie wilt wijzigen, drukt u op  . U kunt 

nu zoeken op land, stad en straat.
3.  Druk op ‘Kaart’ om verder te gaan of op de knop   om naar het vorige scherm te gaan.

4.  Druk op de knop   om de locatie als startpositie toe te voegen. Er verschijnt een  op de kaart om de startpositie aan te 
geven. 

5.  Als u meer wegen of het einde van de reis wilt toevoegen, selecteert u een andere weg op de huidige kaartweergave, zoomt u uit 
met de knop   en schuift u de kaart, of drukt u op de knop   om te zoeken op land, stad en straat. Zodra de juiste weg 
is gemarkeerd, drukt u op   . Voor elke schakel op de route wordt een   op de kaart toegevoegd. 
U verwijdert een schakel door op   te drukken . 
Om een route te kunnen berekenen die geschikt is voor uw voertuig, verschijnt na het toevoegen van een tweede schakel het 
volgende scherm: 

  

 Als dit het juiste voertuig is, drukt u op ‘Berekenen. Als u het voertuig wilt wijzigen, drukt u op ‘Wijzigen’.
6.  Blijf net zo lang wegen toevoegen aan ‘Uw route’ totdat u de gewenste route is samengesteld. Gebruik voor een nauwkeurige 

route kleine ‘schakels’.
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7.  Druk op ‘Gereed’ als de reis is samengesteld. Er wordt een samenvatting van de route weergegeven. U kunt de route nu opslaan 
door op ‘Opslaan’ te drukken of u kunt gaan navigeren door op ‘START’ te drukken. 

8.  Als u de route opslaat, kunt u de naam van de route wijzigen. Druk op ‘Opslaan’ als de naam is gewijzigd.
9.  Volg stappen 1-9 nogmaals om meer eigen routes te maken, op te slaan en toe te voegen.

3.15.2  Navigeren met ‘Uw route’

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk tweemaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op ‘Uw route’. 
 ● Selecteer welke route u wilt gebruiken door op de naam te drukken; er verschijnt een samenvattingsscherm. Start de navigatie 

door op ‘Start’ te drukken.

 
 
  
3.16 Routebeschrijving  

Nadat een route is berekend en u op weg bent gegaan, kunt met behulp van deze functie het samenvattingscherm weergeven.

Het samenvattingsvenster weergeven:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk tweemaal op de zwarte pijl  .
 ● Raak het pictogram ‘Routebeschrijving’ aan.

Om deze functie op Snooper te kunnen gebruiken, moet u eerder een route hebben ingevoerd en berekend.  
Als het pictogram ‘Routebeschrijving’ grijs wordt weergegeven, is er GEEN route ingevoerd

In het samenvattingsvenster kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, op ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of op ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies 
voor de reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de 
geschatte duur van uw reis.

Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch weer stap-voor-
stap instructies. 
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3.17  TMC (Traffic Message Channel) 

De antenne monteren: De antenne wordt op Snooper aangesloten via de TMC-ingang aan de zijkant van het apparaat. De antenne 
wordt met behulp van de zuignappen aan de voorruit bevestigd. 

De plaats van de antenne heeft invloed op de ontvangst van TMC-waarschuwingen (zie tekeningen hieronder voor plaatsrichtlijnen). 

TMC-opties 

Het soort waarschuwingen dat u ontvangt wanneer u TMC gebruikt, kan worden gewijzigd in het configuratiemenu van Snooper. U 
opent het menu door het scherm in het midden aan te raken en op  ,  en vervolgens op    te drukken

 
. 

De volgende opties worden weergegeven:

                                                     

 
 
De opties kunnen worden gedeselecteerd door op  te drukken  - het aankruisvakje wordt dan zonder rood vinkje weergegeven  

. U voltooit uw selectie door op  te drukken .

TMC-pictogram

Zodra het apparaat TMC-waarschuwingen ontvangt, zal een van de volgende twee pictogrammen op het hoofdscherm worden 
weergegeven. 

Dit pictogram verschijnt als Snooper TMC-informatie heeft ontvangen maar de vertraging of het incident niet op uw route ligt.

Dit pictogram verschijnt als de Snooper TMC-informatie heeft ontvangen en uw geplande route wordt gehinderd door 
vertraging of ander oponthoud.

Om het TMC-incident weer te geven, drukt u op . Het volgende scherm wordt weergegeven:
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Om TMC-incidenten weer te geven die NIET op uw route liggen, drukt u op  .

  

 
 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving drukt u op de TMC-waarschuwing:

 

Als u het incident wilt vermijden, drukt u op   . Snooper zal een alternatieve route berekenen.

Om het incident te zien, drukt u op .

 

 
 
 
Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u op  .

Als u terug wilt gaan naar de oorspronkelijke route (en het incident niet wilt vermijden), drukt u op het TMC-pictogram  . 
Selecteer de TMC-waarschuwing die u oorspronkelijk wilde vermijden en druk op  . De 
Snooper zal de oorspronkelijke route opnieuw berekenen.

Opmerking: TMC-gegevens worden gelijktijdig uitgezonden door commerciële FM-radiozenders - de ontvangst van het TMC 
kan worden beïnvloed door geografische en omgevingsfactoren.  
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3.18  Camping zoeken (ALLEEN Ventura) 
Ventura kan zoeken in meer dan 20.000 campings voor caravans en campers en rustplaatsen. Deze unieke en rijke database wordt 
geleverd door een aantal van de grootste campingorganisaties in Europa: ASCI , Bordatlas en Camperstop (door Facile en Route).

Aanvullende campinggegevens voor Caravan Club en The Camping and Caravanning Club vindt u in de gebruikers-NP’s - zie pagina 
36 voor meer informatie.

Advanced campsite search
Ventura can search campsites and camper stops based on different criteria:

3.18.1  Zoek op naam

Als u de naam weet van de plaats die u zoekt, selecteert u ‘Zoek op naam’.
Voer het land en de plaats in. Als u de plaats niet weet, selecteert u ‘Alle’.
Druk op ‘Zoeken’.
Typ de naam van de camping/camperstop. Zodra u begint te typen wordt een lijst met 
mogelijke namen weergegeven. U vouwt de lijst uit door op  te drukken . Selecteer 
de camping/camperstop door op de naam te drukken. 
Met behulp van de pijlen bladert u door de lijst. 
 

 
 
Er wordt een samenvattingsscherm weergegeven met de contactgegevens van de camping/camperstop en algemene informatie 
over de voorzieningen en/of beperkingen van de locatie (het voorbeeld rechts komt uit de ACSI-database). 

Nu kunt u:
 ● Een foto bekijken (indien beschikbaar).
 ● Opslaan - hiermee slaat u de camping/camperstop op onder favorieten. Zie hoofdstuk 4.0, Favorieten, voor meer informatie.
 ● Route - hiermee begint u de navigatie naar de geselecteerde camping/camperstop.

Als u de naam van de camping/camperstop niet weet, kunt u een geschikte locatie 
zoeken met behulp van ‘Zoeken rond huidige positie’ of ‘Zoeken rond andere positie’. 

3.18.2  Zoeken rond huidige positie
Ventura kan een geschikte locatie vinden op basis van het volgende:

 ● Campingvoorzieningen.  
 ● Met behulp van de pijlen bladert u door de lijst.            

EXCLUSIEVE Caravan Club-
editie ALLEEN voor S6450, 
S5450 en SC5750
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U kunt zoveel of zo weinig opties selecteren als u wilt om de zoekactie te beperken of uit te breiden.
 ● Druk op OK om verder te gaan.    
 ● Druk op ‘Geselecteerde voorzieningen bekijken’ om een samenvatting weer te geven van de gekozen voorzieningen. Indien 

nodig kunt u een of meer voorzieningen verwijderen. 
 ● Op dit scherm kunt u de geselecteerde voorzieningen bewerken.
 ● Druk op OK om verder te gaan.     
 ● Een lijst met campings/camperstops wordt weergegeven - druk op de ‘bestemming’ om verder te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt een samenvattingsscherm weergegeven met de contactgegevens van de 
camping/camperstop en algemene informatie over de voorzieningen en/of beperkingen 
van de locatie (het voorbeeld rechts komt uit de ACSI-database).

Nu kunt u:
 ● Een foto bekijken (indien beschikbaar).
 ● Opslaan - hiermee slaat u de camping/camperstop op onder favorieten. Zie hoofdstuk 

4.0, Favorieten, voor meer informatie.
 ● Route - hiermee begint u de navigatie naar de geselecteerde camping/camperstop.

 
3.18.3  Zoeken rond andere positie

Ventura kan ook campings/camperstops op een andere locatie zoeken, zodat u vooruit 
kunt plannen. De instructies zijn gelijk aan ‘3.18.2 Zoeken rond huidige positie’, alleen 
is er een extra stap om het zoekgebied vast te stellen. 

 ● Druk op ‘Zoeken rond andere positie’.
 ● Zoek op ‘Alle landen’ of druk op ‘Land’ om een land te kiezen.
 ● Druk op ‘Stad’ om de plaatsgegevens in te voeren of druk op  ‘Alle’ om alle plaatsen 

te doorzoeken.
 ● Druk op ‘Kaart’ om de kaart te gebruiken of druk op ‘Instellen’ om verder te gaan.  

Met behulp van de pijlen bladert u door de lijst.
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4. Mijn favorieten

Met het menu ‘Mijn favorieten kunt u bestemmingen opslaan die u vaak 
bezoekt, recent bezochte bestemmingen ophalen, gebruikerspunten 
aanpassen en de gegevens van ‘Thuis’ en ‘Kantoor’ bewerken of opslaan, 
zonder dat u de bestemmingsdetails steeds hoeft in te voeren.

 
 
 
  
4.1  Favorieten

Met deze functie kunt u een aantal bestemmingen opslaan die u vaker gebruikt. U kunt maximaal 150 verschillende bestemmingen 
bewaren.

4.1.1 Add a favourite destination

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Favorieten’.
 ● Druk op ‘Toevoegen’. 

 
Nu kunt u de bestemming zoeken met behulp van de volgende weergegeven 
opties:

 ● Adres zoeken op plaats
 ● Adres zoeken op postcode
 ● Zoeken op nuttige plaats
 ● Zoeken op recent gebruikt
 ● Bewaar gebruik huidig punt 

Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken eerder in deze handleiding 
voor gebruik van deze opties.

Zodra u de bestemmingsgegevens hebt ingevoerd, hebt u de mogelijkheid de 
bestemming een naam te geven om deze later makkelijker terug te vinden.

 ● Druk op ‘Naam’ en er verschijnt een toetsenbord met de geselecteerde bestemming.
 ● Druk op de toets   om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.
 ● Druk op ‘Opslaan’ zodra u de naam hebt ingevoerd. 

Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.

4.1.2 Een favoriete bestemming gebruiken

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op het pictogram ‘Zoek op favorieten’.
Selecteer de te gebruiken favoriete bestemming. 
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4.1.3 Editing/Deleting a Favourite

4.1.3 Een favoriet bewerken/verwijderen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Favorieten’.
 ● Selecteer de te bewerken/verwijderen favoriete bestemming.

 
 
4.1.4  ALLE favorieten verwijderen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Favorieten’.
 ● Druk op de knop ‘Verwijder alles’. Er verschijnt en informatiekader met de 

vraag of u alles wilt verwijderen en met de opties ‘OK’ en ‘Annuleren’.
 ● Als u op de knop ‘OK’ drukt, worden ALLE favorieten verwijderd. 

 

 
4.2    Recente bestemming

Gebruik deze functie om een paar of alle recente bestemmingen te verwijderen 
die op Snooper zijn opgeslagen. Op Snooper kunnen maximaal 40 recente 
bestemmingen worden bewaard.

4.2.1 Een of meer opgeslagen recente bestemmingen verwijderen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Raak het pictogram ‘Recente bestemming’ aan.
 ● Selecteer de te verwijderen recente bestemming.

 
Schuif door de lijst met recente bestemmingen met behulp van de pijlen omhoog en omlaag aan de rechterkant van het scherm en 
selecteer de te verwijderen bestemmingen met uw vinger.

De informatie over de desbetreffende bestemming wordt weergegeven.

 ● Druk op de knop ‘Verwijderen’ onderaan het scherm. 

Als de geselecteerde bestemming niet de bestemming is die u wilt wissen, drukt u op de pijl terug   rechtsonder op het scherm 
om terug te gaan naar de lijst en de juiste te wissen bestemming te kiezen.

4.2.2 ALLE opgeslagen recente bestemmingen verwijderen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Raak het pictogram ‘Recente bestemming’ aan.
 ● Druk op de knop ‘Verwijder alles’. Er verschijnt en informatiekader met de 

vraag of u alles wilt verwijderen en met de opties ‘OK’ en ‘Annuleren’.
Als u op de knop ‘OK’ drukt, worden ALLE recente bestemmingen verwijderd. 
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4.4    Thuis
Raadpleeg hoofdstuk 3.3 eerder in deze handleiding voor het instellen 
en gebruiken van deze functie. Als deze functie wordt gebruikt in het 
menu ‘Mijn favorieten’, kunt u de locatie ‘Thuis’ wijzigen (bijvoorbeeld 
als u verhuist) of de locatie verwijderen.

4.4.1  De thuislocatie wijzigen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ 
te openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Thuis’.
 ● Druk op de knop ‘Wijzigen’.

 
Nu kunt u de nieuwe thuislocatie zoeken met behulp van de volgende weergegeven opties:

 ● Adres zoeken op plaats
 ● Adres zoeken op postcode
 ● Zoeken op nuttige plaats
 ● Zoeken op recent gebruikt
 ● Bewaar gebruik huidig punt 

To find out how to use these options please refer to the applicable sections in this user manual.

Zodra u de locatiegegevens voor ‘Thuis’ hebt ingevoerd, kunt u de bestemming een naam geven.

 ● Druk op ‘Naam’ en er verschijnt een toetsenbord met de geselecteerde bestemming.
 ● Druk op de pijltoets om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.
 ● Druk op ‘Opslaan’ zodra u de naam hebt ingevoerd.

 
Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.

4.4.2  De thuislocatie wijzigen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ 
te openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Thuis’.
 ● Druk op de knop ‘Verwijderen’. Er verschijnt en informatiekader met 

de vraag ‘Thuis verwijderen?’ en met de opties ‘OK’ en ‘Annuleren’.
Als u op de knop ‘OK’ drukt, wordt de thuislocatie verwijderd. 
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4.5    Kantoor 

Raadpleeg hoofdstuk 3.4 eerder in deze handleiding voor het instellen en gebruiken van deze functie. Als deze functie wordt 
gebruikt in het menu ‘Mijn favorieten’, kunt u de locatie ‘Kantoor’ wijzigen (bijvoorbeeld als u van baan verandert) of de locatie 
verwijderen.

4.5.1  De kantoorlocatie wijzigen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ 
te openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Kantoor’.
 ● Druk op de knop ‘Wijzigen’. 

Nu kunt u de nieuwe kantoorlocatie zoeken met behulp van de 
volgende weergegeven opties:

 ● Adres zoeken op plaats
 ● Adres zoeken op postcode
 ● Zoeken op nuttige plaats
 ● Zoeken op recent gebruikt
 ● Bewaar gebruik huidig punt 

Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken eerder in deze handleiding voor gebruik van deze opties.

 ● Zodra u de locatiegegevens voor ‘Kantoor’ hebt ingevoerd, kunt u de bestemming een naam geven.
 ● Druk op ‘Naam’ en er verschijnt een toetsenbord met de geselecteerde bestemming.
 ● Druk op de pijltoets om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.
 ● Druk op ‘Opslaan’ zodra u de naam hebt ingevoerd. 

Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.

4.5.2   De kantoorlocatie verwijderen

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Kantoor’.
 ● Druk op de knop ‘Verwijderen’. Er verschijnt en informatiekader met de 

vraag ‘Kantoor verwijderen?’ en met de opties ‘OK’ en ‘Annuleren’.
 ● Als u op de knop ‘OK’ drukt, wordt de kantoorlocatie verwijderd.

 
4.6   Geavanceerd – Uw thuis- of werkadres instellen met behulp van uw 
huidige locatie

Het is ook mogelijk de thuis- en kantooradressen in te voeren met behulp van de coördinaten van uw huidige locatie, als u zich thuis 
of op uw werk bevindt tijdens het instellen.

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op ‘Mijn favorieten’, bovenaan het scherm.
 ● Druk op het pictogram ‘Thuis’ of ‘Kantoor’.
 ● Druk op de knop ‘Wijzigen’.
 ● Druk op ‘Bewaar gebruik huidig punt’. 

Er verschijnt een kaart met de straat die het dichtst bij uw huidige locatie ligt in rood gemarkeerd. De geselecteerde straatnaam 
wordt onderaan het scherm weergegeven. Als dit niet de juiste straat is, selecteert u de correcte straat met uw vinger.
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 ● Druk op ‘Snelmenu’ en vervolgens op 
‘Doorgaan’.

 ● Druk op ‘OK’. 
 
Snooper slaat deze locatie automatisch op 
als uw thuis- of kantoorlocatie.

5.   Configureren

Het configuratiemenu wordt gebruikt om de werking en het uiterlijk van het apparaat aan te passen. Het configuratiemenu openen:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op de knop ‘Configureren’ bovenaan het scherm.
 ● Afhankelijk van het model worden de volgende schermen getoond: 

(Opmerking: Met uitzondering van het S250-model wijken de schermen enigszins af van de hier weergegeven schermen.) 
 

     
           
5.1    Bluetooth

Raadpleeg hoofdsuk 10 voor meer informatie.
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5.2a  Caravan/camper

Voertuigparameters instellen  

Ventura heeft een aantal gegevens over het voertuig zelf nodig, zoals de hoogte, het gewicht en de breedte, om een geschikte route 
te kunnen berekenen. U kunt de instellingen van 10 verschillende voertuigen opslaan. Volg de onderstaande instructies om de 
details van uw voertuig in te voeren.

Raak het scherm in het midden aan om naar het menu te gaan, selecteer de knop ‘Configureren’ en vervolgens het pictogram 
‘Caravan/camper’. 

Naam: Voer hier de naam in.  

Hoogte: Voer hier de hoogte van het voertuig in. 
OPMERKING: Maximale hoogte inclusief uitsteeksels 
(dakkoffer, tv-antenne enzovoort.)  

Lengte: Voer hier de lengte van het voertuig in.

Gewicht: Voer hier het gewicht van het voertuig in.

Breedte: Voer hier de breedte van het voertuig in.  
Opmerking: Caravan - maximale breedte van wat het breedste is, 
bijvoorbeeld auto (inclusief spiegels) of caravan.

Gewicht per as: Voer hier het gewicht per as van het voertuig in.

Voertuigtype:

 ● Vaste as: Standaardinstelling voor voertuigen met vaste as.

 ● Aanhanger: Er bestaan speciale verkeersregels voor voertuigen die een caravan meevoeren. Bepaalde wegen zijn bijvoorbeeld 
verboden voor voertuigen met caravans. Deze wegen worden vermeden.

 
  
5.2b  Auto

Voertuigparameters instellen  
 
 
Om de emissie-instellingen van uw voertuig in de autostand in te stellen, drukt u op  en voert u de gegevens in zoals 
aangegeven in het gedeelte ‘Milieu-instellingen’ op pagina 56.
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Milieu-instellingen of lage-emissiezones  

Lage-emissiezones (LEZ’s) zijn gebieden of wegen waar toegangsbeperkingen gelden voor de meest vervuilende voertuigen. Dit 
betekent dat voertuigen met een emissieniveau dat boven een bepaalde waarde ligt, uit de LEZ worden geweerd of, in bepaalde 
gevallen, dat de bestuurders van dergelijke voertuigen voor toegang moeten betalen.

Voertuigemissies voor verschillende categorieën voertuigen zijn geclassificeerd volgens euronormen (1-6). In een aantal gevallen 
speelt het ook een rol of het voertuig is uitgerust met een deeltjesfilter of driewegkatalysator. U dient vóór u een LEZ inrijdt te 
achterhalen wat de emissienorm van uw voertuig is.

Alle LEZ’s weren vrachtwagens (normaal gesproken de categorie voertuigen met een MTG (Maximaal Toegestaan Gewicht) boven 
3,5 ton), en de meeste bussen en touringcars (doorgaans gedefinieerd als voertuigen met een MTG van 5 ton). Sommige LEZ’s 
weren ook busjes, auto’s en motorrijwielen.

LEZ’s zijn 24 uur per dag, elke dag van het jaar van kracht, met uitzondering van enkele Italiaanse LEZ’s. 
Als u instellingen op milieugebied wilt invoeren, drukt u op de pagina Milieu-instellingen eenmaal op de pijl (arrowright.jpeg) 
en drukt u vervolgens opnieuw op de pijl om naar de pagina met voertuiginstellingen terug te gaan.

Klik op de opties om de gegevens te 
bewerken

Geef op hoeveel passagiers meerijden Voer het type brandstof in

Geef de 
voertuigproductiedatum op 

in de notatie JJJJ-MM

Selecteer 
euroclassificatie

Druk op OK om op te slaan

Retrofit (Achteraf 
ingebouwd) - schakel 

tussen Y (Ja) en N 
(Nee) door op de knop 

Retrofit te drukken

Druk hierop om 
terug te gaan naar 
het vorige scherm
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5.2c  Vrachtwagen 

Voertuigparameters instellen 

Truckmate heeft een aantal gegevens over het voertuig zelf nodig, zoals de hoogte, het gewicht en de breedte, om een geschikte 
route te kunnen berekenen. U kunt de instellingen van 10 verschillende vrachtwagens opslaan. Volg de onderstaande instructies om 
de details van uw voertuig in te voeren.

Raak het scherm in het midden aan om naar het menu te gaan, selecteer de knop ‘Configureren’ en vervolgens het pictogram 
‘Vrachtwagen’. 

Naam: Voer hier de naam in. 

Hoogte: Voer hier de hoogte van het voertuig in. 

Lengte: Voer hier de lengte van het voertuig in.

Gewicht: Voer hier het gewicht van het voertuig in.

Breedte: Voer hier de breedte van het voertuig in.

Gewicht per as: Voer hier het gewicht per as van het voertuig in.

Type vrachtwagen: 

Vrachtwagen: Standaardinstelling voor voertuigen met vaste as. 

Aanhanger: Er bestaan speciale verkeersregels voor vrachtwagens met een aanhanger of oplegger. Bepaalde wegen zijn 
bijvoorbeeld verboden voor voertuigen met aanhangers. Deze wegen worden vermeden.

Type lading:

 ● Geen (Normaal)

 ● Gevaarlijk: Gevaarlijke stoffen die niet explosief of schadelijk zijn voor water. 

 ● Explosief en ontvlambaar

 ● Schadelijk voor water

Tunnelcategorie

ADR-tunnelcodes

 ● Selecteer een van de van toepassing zijnde tunnelcodes. Standaard is ‘Normaal’ geselecteerd 

 ● De tunnelcategoriecode bestaat uit een letter, van ‘A’ tot ‘E’,deze wordt aangegeven door middel van borden of 
signalen. Er gelden geen beperkingen voor categorie ‘A’ en is geen signalering voor nodig.

 ● Tunnelcategorie A of Normaal

B Meest beperkt Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E

B1000C  Voertuig waarvan de totale netto explosieve massa per transporteenheid hoger is dan 1000 kg:  
 Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E; Niet hoger dan 1000 kg: Doorgang 
 verboden door tunnels van categorie C, D en E
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B/D Tankvervoer: Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E; Overig vervoer: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E

B/E Tankvervoer:  Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E; Overig vervoer: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie E

C  Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E

C5000D  Voertuig waarvan de totale netto explosieve massa per transporteenheid hoger is dan 5000 kg: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E; Niet hoger dan 5000kg: Doorgang 
 verboden door tunnels van categorie D en E

C/D  Tankvervoer: Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E; Overig vervoer: Doorgang  
 verboden door tunnels van categorie D en E

C/E Tankvervoer: Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E; Overig vervoer: Doorgang  
 verboden door tunnels van categorie E

D Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E

D/E Massa- of tanktransport: Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E; Overig vervoer: 
 Doorgang verboden door tunnels van categorie E

E  Minst beperkt Doorgang verboden door tunnels van categorie E

NORMAAL  Doorgang toegestaan door alle tunnels (Zie voor UN Nos. 2919 en 3331 ook ADR 8.6.3.1).

Kies voor gemengde ladingen de MEEST beperkte categorie

Disclaimer
De inhoud geeft alleen algemene richtlijnen en kan niet worden beschouwd als complete of bevoegde wetgeving. 
De gebruikershandleiding wordt continu bijgewerkt om wijzigingen in de wet- en regelgeving op te nemen.
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5.3  Voorkeur helderheid

Met deze functie in het menu ‘Configureren’ kunt u de helderheid van de Snooper aanpassen. De helderheid aanpassen:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Configureren’.
 ● Druk op het pictogram ‘Voorkeur helderheid’.
 ● Er zijn 3 instellingen: Auto, Dag en Nacht.

Automatische regeling van helderheid
Als ‘Auto’ is geselecteerd, schakelt het apparaat automatisch tussen de 
helderheidsinstelling Dag en Nacht. De tijd waarop het apparaat omschakelt, is 
vooraf bepaald en kan niet worden gewijzigd. Dit is de standaardinstelling.

Dag
Als u ‘Dag’ selecteert, kunt u instellen hoe helder het LCD-scherm overdag moet zijn. 
De helderheid voor overdag instellen:

 ● Druk op ’Dag’.
 ● Wijzig de helderheid van het scherm met de knoppen   en .
 ● Druk op OK om de instelling op te slaan. 

 
Nacht
Als u ‘Nacht’ selecteert, kunt u instellen hoe helder het LCD-scherm ’s nachts moet zijn. 
De helderheid voor ‘s nachts instellen:

 ● Druk op’ Nacht’.
 ● Wijzig de helderheid van het scherm met de knoppen  en  .
 ● Druk op OK om de instelling op te slaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u zowel de helderheid voor ‘Dag’ als ‘Nacht’ hebt aangepast, moet u ‘Auto’ en vervolgens OK  selecteren om de 
instelling op te slaan. 

Dagweergave

In de nachtweergave 
veranderen zowel de 
schermhelderheid als de 
kaartkleuren.  
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5.4  Volume

Het volume van Snooper kan met deze functie worden aangepast in het configuratiemenu. Het volume aanpassen:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Configureren’.
 ● Druk op het pictogram ‘Voorkeur volume’.
 ● Druk op   voor een hoger volume.
 ● Druk op   voor een lager volume.
 ● Als u het volume vóór het opslaan wilt testen, drukt u op het pictogram  

.
 ● Als u de fabrieksinstellingen voor het volume wilt herstellen, drukt u op het 

pictogram  .
 ● Druk op ‘OK’ onderaan het scherm om uw voorkeuren op te slaan. 

 

               
5.5  Taal

Snooper wordt geleverd met een keur aan stemmen en waarschuwingen in 
verschillende talen. Als u de taal wijzigt, verandert ook de taal van de menu-
opties op het apparaat. Om deze functie te gebruiken:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op ‘Configureren’.
 ● Druk op het pictogram ‘Taal wijzigen’.
 ● Zoek met behulp van de pijl omhoog en omlaag naar de gewenste stem.
 ● Als u een voorbeeld van een stem wilt horen, drukt u op de knop ‘Test’. 
 ● Druk op ‘OK’ om uw instelling op te slaan. 

    
  
5.6 Setup  

Met de functie ‘Setup’ kunt u de manier waarop de informatie op het scherm 
wordt weergegeven, aanpassen. Deze instellingen wijzigen:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Raak vervolgens het pictogram ‘Setup’ aan om onderstaande optielijst weer 

te geven. 
 ● Selecteer de aan te passen optie links.

 
Op het navigatiescherm kunnen verschillende soorten informatie als volgt worden getoond:

Opmerking: Oranje gemarkeerde tekst of instellingen zijn de geselecteerde opties. 

Met behulp van de pijl omlaag ziet u  
meer opties
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5.6.1 2D/3D of Noord  

Met deze optie kunt u de gewenste kaartweergave kiezen. Standaard wordt de 3D-navigatieweergave gebruikt, waarin de 
kaart, berekende routes, nuttige plaatsen en flitspaalinformatie (met abonnement) in een driedimensionaal perspectief worden 
weergegeven.

U hebt de keuze uit de volgende kaartweergaven: 
 

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.

5.6.2 Snelheid/Tijd  

Met deze optie wijzigt u de informatie die linksonder op het 
navigatiescherm wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen de snelheid 
van de auto en de huidige tijd. U kunt ook aangeven of u een 12-uurs- of 
een 24-uursklok wilt weergeven en of u ‘am’ en ‘pm’ wilt gebruiken.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw 
vinger aan te raken.

5.6.3  MPH/KM/U

Met deze optie schakelt u tussen metrieke en Engelse maateenheden.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw 
vinger aan te raken.

5.6.4  Aankomst/Resterend 

Met deze optie geeft u ofwel de geschatte aankomsttijd ofwel de 
geschatte resterende duur van de reis onderaan het navigatiescherm weer. 

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw 
vinger aan te raken.

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop ‘OK’ onderaan het 
scherm.

Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het configuratiemenu 
verlaten door op de pijl terug  rechtsonder op het scherm te drukken.

Uw nieuwe instellingen worden nu opgeslagen en verschijnen bij ieder gebruik van Snooper op het scherm. 
 

3D 2D Noord
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5.6.5  Lettergrootte op kaart

Met deze optie kunt u de grootte van de tekst bij wegen en plaatsen op de kaartweergave wijzigen.

Selecteer de lettergrootte en druk op ‘OK’ om op te slaan en af te sluiten.

5.6.6  Autopictogram

Met deze optie kiest u welk autopictogram op het navigatiescherm wordt weergegeven.

Druk op het gewenste pictogram en vervolgens op OK om op te slaan

Vrachtwagen

CamperAuto

Standaard
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5.6.7 Baaninstructies

Baaninstructies geven aan welke rijbaan u bij een kruising, oprit en/of 
afslag moet nemen. 

Opmerking: Baaninstructies werken alleen als er een route actief is.

Opmerking: Baaninstructies zijn momenteel alleen beschikbaar op snelwegen en hoofdverkeerswegen. 

5.6.8  Afslagnummer

Kies of u keuzerondje afslagnummers wilt in- of uitschakelen. 
 

 

 
Waarschuwing flitspaal

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u een abonnement nemen op de AURA™-flitspaaldatabase en de software 
hiervoor naar Snooper downloaden. Zie ‘Snooper registreren’ (pagina7) en ‘Systeemvereisten en downloaden’ (pagina 10) 
voor meer informatie.

5.6.9 Toon flitscamera’s

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja:  Als u een flitspaal nadert, wordt er een visuele waarschuwing 
links op het navigatiescherm weergegeven.

Nee:  Er worden geen flitspaalwaarschuwingen op het 
navigatiescherm weergegeven.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met 
uw vinger aan te raken.

Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het waarschuwingenmenu verlaten door op de pijl terug   
rechtsonder op het scherm te drukken.

Baaninstructies aan  

Kies of u afslagnummers 

Baaninstructies uit

wilt in- of uitschakelen.
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5.6.10  Waarschuwingssignaal

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja:  Het apparaat geeft een geluidssignaal wanneer u een flitspaal 
nadert.

Nee:  Er wordt geen geluidswaarschuwing gegeven.

Geluidssignaal 
Hiermee wijzigt u het waarschuwingsignaal voor een flitspaal naar een 
harde of zachte toon.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken. 

5.6.11  School (Lage brug ALLEEN op de Truckmate en Ventura)

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja:  Als u in de Snooper-updatesoftware hebt aangegeven dat u 
scholen wilt downloaden, kunt u met deze functie aangeven of 
u wilt worden gewaarschuwd als u een basisschool* nadert.

Nee:  Het apparaat geeft geen waarschuwing voor basisscholen. 
Scholen worden op Snooper aangegeven door het pictogram 

.

*Opmerking: Snooper geeft alleen waarschuwingen voor basisscholen op de volgende tijden:  
08:30 – 09:30; 12:00 – 13:00 en 15:30 – 16:30.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.

 
5.6.12  Aanraaktoon

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja:  Telkens wanneer u het scherm aanraakt hoort u een 
bevestigingstoon.

Nee:  U hoort geen bevestigingsignaal als u het scherm aanraakt.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met 
uw vinger aan te raken.

To save the changes press ‘OK’ at the bottom of the display.

Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het waarschuwingenmenu verlaten door op de pijl terug   rechtsonder op 
het scherm te drukken. 
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5.6.13  Routewaarschuwing

Als u afwijkt van de berekende route, zal Snooper de route automatisch 
herberekenen, zonder tussenkomst van de gebruiker. Tijdens de 
herberekening hoort u een geluidssignaal.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja:  U hoort het geluidssignaal tijdens de herberekening.

Nee:  Er klinkt geen geluidssignaal tijdens de herberekening.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.

5.6.14 Automatische schaal  

Standaard wordt tijdens de productie de optie ‘Automatische schaal’ 
ingeschakeld. Met de automatische schaal wordt de kaart automatisch 
vergroot als u een kruising of rotonde nadert waar u wellicht moet 
afslaan, zodat u dit beter kunt zien.

Automatische schaal kan naar wens worden aan- of uitgezet. Deze 
instelling wijzigen:

Het scherm toont nu de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. U selecteert een weergave 
door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop ‘OK’ onderaan het scherm.

Als u de lijst ‘set up’ wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, drukt u op de pijl terug   rechtsonder op het scherm.

5.6.15.1  My Speed 

De snelheid van bijna elke weg in Europa wordt nu altijd duidelijk weergegeven 
op uw Snooper. De juiste maximumsnelheden voor uw voertuigtype selecteren:

Auto - Adviessnelheden voor een voertuig wordt weergegeven
Caravan - Adviessnelheden voor een voertuig dat een caravan sleept wordt weergegeven
Camper - Adviessnelheden voor een camper wordt weergegeven
Vrachtwagen 3,5t - 7,5t - Adviessnelheden voor voertuigen van 3,5t tot 7,5t worden 
weergegeven
Vrachtwagen 7,5t - 12t - Adviessnelheden voor voertuigen van 7,5t tot 12t worden 
weergegeven
Vrachtwagen > 12t - Adviessnelheden voor voertuigen zwaarder dan 12t worden 
weergegeven
Selecteer de gewenste optie door op het witte vakje naast het voertuigtype te drukken. 
Druk op ‘OK’ om de instelling op te slaan en My Speed af te sluiten. 

WAARSCHUWING: Dit zijn adviesmaximumsnelheden, die kunnen worden gewijzigd.  
Het blijf de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de snelheidsborden langs de 
weg te lezen en de lokale verkeersregels na te leven.

5.6.15.2  Snelheid overschreden

My Speed kan de bestuurder door middel van een audiosignaal waarschuwen  
dat de maximumsnelheid wordt overschreden. De waarschuwing voor overschrijden 
snelheid instellen:

Druk op   om de waarschuwing snelheid overschreden te verhogen of te verlagen 

Druk op ‘OK’ om de instelling op te slaan en My Speed af te sluiten.   
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5.6.16  My Speed XL

Als u uw apparaat niet als navigatiesysteem gebruikt, kunt u gebruik 

maken van de My Speed- en flitspaalgegevens*.

Als My Speed XL ingeschakeld is, wordt het navigatiescherm vervangen 
door het My Speed XL-scherm.  

Opmerking: Als een route is gepland en actief is, wordt My Speed XL 
NIET op het hoofdscherm weergegeven. 

*Om deze functies te kunnen gebruiken, moet u een abonnement nemen op de AURA™-flitspaaldatabase en de software 
hiervoor naar de Snooper downloaden. Zie ’Snooper registreren’ (pagina 7) en ‘Systeemvereisten en downloaden’ (pagina 10) 
voor meer informatie.

WAARSCHUWING: Dit zijn adviesmaximumsnelheden, die kunnen worden gewijzigd. Het blijf de verantwoordelijkheid 
van de bestuurder om de snelheidsborden langs de weg te lezen en de lokale verkeersregels na te leven.

 
 
5.6.17  Waarschuwing voor scherpe bocht    

Hiermee worden waarschuwingen voor scherpe bochten op het scherm 
getoond of verborgen.

Het scherm toont nu de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. U selecteert een weergave 
door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken 
 
 
 
 

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop ‘OK’ onderaan het scherm.

Als u de lijst ‘set up’ wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, drukt u op de pijl terug    rechtsonder op het scherm.

Richting

Huidige tijdVoertuigsnelheid
Als u een abonnement hebt op de AURA™-flitspaaldatabase en de 

database hebt gedownload, wordt de snelheid vervangen door een 
camerasymbool en klinkt er een waarschuwingssignaal.

Snelheidslimiet van de weg
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5.7  Telematica

Het apparaat kan aan TCU’s (Telematics Control Units) worden gekoppeld.  
Druk op het telematica-pictogram om de koppeling te starten.

Neem contact op met Snooper voor meer informatie over compatibele apparaten en protocollen.

Druk op de pijl rechts om naar het volgende menuscherm te gaan 

 
 
 
  
5.8 GPS-status

Met deze functie kunt u te allen tijde de sterkte van de GPS-verbinding 
van uw apparaat controleren en de exacte coördinaten van uw huidige 
positie zien.

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ 
te openen.

 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl.
 ● Druk op het pictogram ‘GPS-status’. 

Uw huidige GPS-status wordt weergegeven. Als u de fabrieksinstellingen voor GPS wilt herstellen, drukt u op de knop ‘Reset’.

Als u het menu ‘GPS-status’ wilt sluiten, drukt u op de pijl terug   rechtsonder op het scherm. 
 
 
 
 
  
5.9   Kaartkleur

Met deze optie kunt u kiezen uit de alternatieve kleurenschema’s die voor de kaarten in uw Snooper beschikbaar zijn (waarvan een 
aantal het meest geschikt zijn voor in het donker). Om deze functie te gebruiken:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl   .
 ● Druk op het pictogram ‘Wijzig kaartkleur’. 
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 Schuif met behulp van de pijlen links en rechts van de kaart door de verschillende kleurenschema’s. U kunt kiezen uit negen 
kleurenschema’s.

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop ‘OK’ onderaan het scherm.

Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het menu verlaten door op de pijl terug    rechtsonder op het scherm te 
drukken.
  

  
5.10  Qwerty-toetsenbord

Met deze functie kunt u schakelen tussen het ‘qwerty’-toetsenbord dat standaard is ingesteld en een toetsenbord met de letters op 
alfabetische volgorde.

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.
 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘Qwerty-toetsenbord’.
 ● Selecteer ‘Ja’ of ‘Nee’, afhankelijk van het gewenste toetsenbord. 

 
 
 

Note: When a keyboard is displayed it can be  
changed from QWERTY/ABC to Cyrillic script.  

Press the
    

and a list of available keyboards  
will be displayed.

 

 
Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop ‘OK’ onderaan het scherm.

Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het menu verlaten door op de pijl terug    rechtsonder op het scherm te 
drukken. 
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5.11  TMC (Traffic Message Channel)

Met deze functie kunt u het soort TMC-waarschuwingen dat u krijgt configureren en kunt u de radiotuner zien die zoekt naar TMC-
uitzendingen wanneer de TMC-antenne in de TMC-ingang is gestoken. Om deze functie te gebruiken:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu 
‘Navigeren naar’ te openen.

 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk eenmaal op de zwarte pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘TMC’. 

Alle TMC-waarschuwingen staan standaard aan. Op het scherm wordt 
nu een lijst met TMC-waarschuwingstypen weergegeven, met een vinkje 
links van elk type. Druk op een aankruisvakje om het bijbehorende TMC-
type te selecteren of de selectie ongedaan te maken. Een rood vinkje in het vakje geeft aan dat de TMC-waarschuwing verschijnt 
zodra u naar het TMC-waarschuwingsvak gaat op de kaartweergave. Een vakje zonder vinkje verwijdert het TMC-waarschuwingstype 
uit het TMC-waarschuwingsvak.

 ● U schuift door de lijst met TMC-waarschuwingen met behulp van de pijlen omhoog en omlaag, rechts op het scherm.

 ● U deselecteert alle TMC-waarschuwingen door het vinkje te verwijderen uit het aankruisvakje ‘ALLE’ bovenaan de lijst.

Als u wilt zien welke radiofrequentie het apparaat gebruikt om TMC-waarschuwingen te krijgen, selecteert u de optie ‘Kanaal’ onder 
aan het scherm.  

Opmerking: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de TMC-antenne op het apparaat zijn aangesloten VOORDAT u naar 
de navigatiesoftware gaat.

Bovenaan het scherm, in het midden, wordt een radiofrequentie weergegeven. Als 
u slechts vijf streepjes ziet, is het apparaat bezig van frequentie te veranderen of is 
de TMC-antenne niet aangesloten of niet herkend.

Als u de TMC-functie wilt afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan, drukt u op  
 de pijl terug rechtsonder op het scherm.   

Gebruik de 
pijlen omhoog 
en omlaag om 
naar de andere 
opties te gaan
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5.12  Systeembeveiligingscode   (op Truckmate of Ventura is dit pictogram NIET zichtbaar als het apparaat in de 
automodus staat).

Snooper kan met een pincode worden beveiligd, zodat alleen gebruikers die de 
pincode kennen, het apparaat kunnen gebruiken. Om de beveiligingscode te 
activeren, raakt u het midden van het scherm aan om naar het menu te gaan. 
Vervolgens drukt u op ‘Configuratie’, daarna twee keer op de zwarte pijl en ten 
slotte op het pictogram ‘Systeembeveiligingscode’. Selecteer ‘Ja’ om de functie 
aan te zetten. Druk op de knop * ‘Code invoeren’ en voer de 4-cijferige pincode in 
die u wilt gebruiken om Snooper te beveiligen. Druk op ‘OK’. Zodra deze instelling 
is geactiveerd, moet u telkens wanneer u Snooper aanzet uw pincode invoeren om 
het apparaat te kunnen gebruiken. 

*Als U ‘Code wijzigen’ op de knop ziet, is er al een beveiligingscode ingesteld. Druk op ‘Code wijzigen’ om de beveiligingscode van het 
systeem te wijzigen.

Zodra deze instelling is geactiveerd, moet u telkens wanneer u uw Snooper aanzet uw pincode invoeren om het apparaat te kunnen 
gebruiken.

Let op: Het is van belang dat u deze pincode niet verliest of vergeet. Als u de code niet meer weet, moet u met de Snooper naar 
de leverancier, die het apparaat kan resetten. 

 
 

  
5.13  Configuratie beveiligingscode  (op Truckmate of Ventura is dit 
pictogram NIET zichtbaar als het apparaat in de automodus staat).

Het is ook mogelijk de configuratie-instellingen met behulp van een 
beveiligingscode te beschermen. Om de beveiligingsconfiguratiecode te 
activeren, raakt u het midden van het scherm aan om naar het menu te gaan. 
Vervolgens drukt u op ‘Configuratie’, daarna twee keer op de zwarte pijl en ten 
slotte op het pictogram ‘Configuratie Beveiligingscode’. 

De manier waarop u deze code instelt, komt overeen met de procedure zoals 
beschreven in hoofdstuk 5.12, ‘Systeembeveiligingscode’.Wanneer deze code 
is ingesteld, kan de gebruiker geen instellingen in het menu ‘Configureren’ 
wijzigen zonder de code in voeren.Dit houdt in dat u bij het plannen van een route geen andere vrachtwagen of caravan (indien 
geprogrammeerd) kunt instellen.

Let op: Het is van belang dat u deze pincode niet verliest of vergeet. Als u de code niet meer weet, moet u met de Snooper naar 
de leverancier, die het apparaat kan resetten. 

Code invoeren Onjuiste code ingevoerd Juiste code ingevoerd
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5.14   Begrenzer

Met deze functie kunt u gewaarschuwd worden als u pauze moet nemen. Stel de maximaal toegestane rijtijd in en bepaal hoe lang 
van tevoren u wilt worden gewaarschuwd dat de volgende pauze nodig is. De begrenzerklok informeert u over hoeveel rijtijd u nog 
hebt en zal u automatisch waarschuwen als het tijd is pauze te nemen.

Om deze functie te gebruiken:
 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 

openen.
 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk tweemaal op de zwarte pijl   .
 ● Raak het pictogram ‘Begrenzer’ aan.

Het volgende scherm verschijnt. Op dit scherm kunt u:
 ● De begrenzerfunctie activeren, zodat deze op de kaartweergave wordt 

getoond. Opmerking: Als ‘Ja’ is geselecteerd, kunt u de opties ‘Tijdslimiet 
instellen’ en ‘Waarschuwingstijd’ niet wijzigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● De duur van de tijdslimiet instellen in uren en minuten - gebruik de pijlen om de tijd te verlengen of te verkorten. De 
standaardinstelling is vier uur.

 ● U kunt het apparaat zodanig configureren dat u vóórdat de tijdslimiet is verlopen wordt gewaarschuwd dat de pauze nadert. De 
standaardperiode is 20 minuten.

Zodra u de gewenste voorkeuren hebt ingesteld, drukt u op ‘OK’ om de instellingen te bevestigen.

Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het menu verlaten door op de pijl   terug rechtsonder op het scherm te 
drukken.

Druk op de pijl rechts 
om naar het volgende 
menuscherm te gaan

Of druk op de pijl links 
om naar het vorige 
menuscherm te gaan

Route timer

Pauze Stop Reset

Druk op Begrenzer om 
opties weer te geven.
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5.15 Versie

Met deze optie kunt u de versienummers van de hardware en software van uw apparaat weergeven. Deze informatie weergeven:

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk tweemaal op de zwarte pijl    .
 ● Druk op het pictogram ‘Versie’.

Het volgende scherm verschijnt.

Toont de hardwareversie

Toont de huidige softwareversie

Toont de huidige kaartversie

Toont de datum waarop de AURA™-flitspaaldatabase het laatst is gedownload*.

Toont het serienummer van het apparaat

Toont de TMC-fabrikant   

*Als u geen abonnement hebt op de AURA™-database of als de software nooit is gedownload, wordt het bericht ‘No camera data 
available’ (Geen flitspaalgegevens beschikbaar) weergegeven.

 

  
5.16    Toon NP

Snooper bevat een uitgebreide lijst nuttige plaatsen (NP’s). U kunt met 
behulp van NP’s zoeken naar adressen en NP’s in uw lijst met favorieten 
opslaan. U kunt ook zelf aangeven welke van de NP’s u op de kaart wilt 
weergeven. Standaard worden ALLE NP’s weergegeven, maar deze lijst kan 
in het NP-menu worden aangepast.

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te 
openen.

 ● Druk op de knop ‘Configureren’.
 ● Druk op het pictogram ‘Toon NP’.  

Op het scherm verschijnt een lijst met de NP’s die op het apparaat zijn 
opgeslagen, met links van elk type NP een aankruisvakje. Druk op een 
aankruisvakje om de bijbehorende NP te selecteren of de selectie ongedaan 
te maken. Een rood vinkje in het vakje geeft aan dat de NP op de kaart wordt 
weergegeven, een leeg vakje betekent dat de NP niet op de kaart te zien is. U 
schuift door de lijst met NP’s met behulp van de pijlen omhoog en omlaag, rechts op het scherm.

Als u helemaal geen NP’s op de kaart wilt weergeven, maakt u het aankruisvakje ‘ALLE’ bovenaan de lijst NP’s leeg.

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop ‘OK’ onderaan het scherm.

Als u de lijst ‘Toon NP’ wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm.
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5.17   Digitale videorecorder (DVR)   ALLEEN SC5700

Het zicht vanuit uw voertuig, en alle geluiden binnen het bereik van de 
ingebouwde microfoon worden automatisch door de SC5700 opgenomen 
met de geïntegreerde high-definition-camera en opnamesoftware die 
continu kan opnemen.

Uw rit wordt automatisch opgenomen door de ingebouwde GPS-antenne, 
en alle video-, audio- en ritgegevens kunnen op een later tijdstip worden 
gecontroleerd met de Snooper Player-software op de meegeleverde SD-
kaart.

De DVR kan alleen opnemen als de SC5700 ingeschakeld is.

Het DVR-menu openen:  

 ● Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’ te openen.

 ● Druk op de knop ‘Configureren’.

 ● Druk tweemaal op de pijl  .
 ● Druk op het pictogram ‘DVR’.

Opties in het DVR-menu

Microfoon Aan of Uit 
Hiermee wordt de interne microfoon in- of uitgeschakeld.

DVR-opname 
Auto - De DVR wordt automatisch gestart wanneer de SC5700 wordt 
ingeschakeld. 
Uit - De DVR is uitgeschakeld en maakt geen opnamen.

DVR-weergave - Druk hierop om de DVR-cameraweergave te activeren.

Uitleg

1.  Modusknop  
Hiermee wordt de DVR-functie tussen video en fotocamera 
geschakeld. 
In de linkerbovenhoek van het scherm staat een pictogram dat 
aangeeft welke modus is ingeschakeld.

  Video  – in deze modus worden bewegende beelden en 
geluid opgenomen.

  Fotocamera – in deze modus worden foto’s gemaakt. 
Druk op de knop OK (3) op de opname te starten of een foto te 
maken.

2.  Afspelen  
Druk op deze knop om opgeslagen beelden of 
videobestanden af te spelen.  Gebruik knop (1) om 
tussen video- en fotobestanden te kiezen. Gebruik 
de navigatieknoppen (3) om door beelden van 
videobestanden te bladeren.  Druk op OK (3) om videobestanden af te spelen.

OPMERKING: Foto’s en videobeelden kunnen zich ook op een pc bevinden. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Pc-viewer’ voor 
meer informatie.

Om op te houden met afspelen, drukt u nogmaals op de afspeelknop (2).  

3.  Navigatieknoppen en OK-knop – gebruik de pijl omhoog, omlaag, rechts en links om door opgeslagen bestanden te bladeren. 
Druk op OK om bestanden weer te geven.

4.  Hoofdscherm. Voor volledige schermweergave raakt u het scherm op een willekeurige plaats aan. Als u naar de menuweergave 
terug wilt gaan, raakt u het scherm nogmaals aan. 

5.  Toont de status van de DVR. 
6.  Toont de datum, tijd, GPS-coördinaten en snelheid (in km/uur)
7.  Hiermee wordt aangegeven of de microfoon aan of uit is (‘uit’ wordt weergegeven als een microfoon met een streep erdoor).
8.  Hiermee opent u het DVR-menu*.
9.  Hiermee gaat u terug naar het navigatiemenu*. 
*  Als de DVR- weergave NIET is gestart vanuit het snelstartmenu (zie hieronder). Is dit wel het geval, dan gaat u met deze knoppen 

terug naar het DVR-configuratiescherm.

1

2

3

4

5

6

7

8 9



74 • NL
Terug naar inhoud

Snelstartmenu

Als u het DVR-weergavescherm wilt openen zonder het configuratiemenu 
te activeren (zoals hierboven beschreven), drukt u op de knop boven op het 
apparaat, naast de aan/uit-knop.

PC Viewer

Video- en audio-opnamen afspelen met Snooper Player

1.  Verwijder de microSD-kaart voorzichtig uit het apparaat en plaats deze 
via een geschikte microSD-kaartlezer in een USB-aansluiting op uw pc.

2.  Er wordt een pop-upvenster op de pc geopend, ongeveer als volgt: 
Als het venster niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens 
op ‘start’ en ‘Computer’. Zoek naar ‘Apparaten met verwisselbare 
opslagmedia’. Het station met de microSD-kaart bevindt zich in dit 
gebied.

3.  Klik op ‘Map en bestanden weergeven’.
4.  Dubbelklik op het pictogram‘Snooper Player’ om de speler te starten.

OPMERKING: Dit is geen installatieprogramma, en de software wordt NIET op uw pc geïnstalleerd.

5.  Het Snooper Player-scherm wordt op het computerscherm weergegeven:

Tip: Als het volgende pop-upvenster verschijnt, klikt u op ‘Doorgaan zonder 
te controleren. Als de SD-kaart beschadigde bestanden bevat, kunnen deze 
worden hersteld met de Snooper Player-software. Als u op ‘Controleren en 
herstellen (aanbevolen)’ klikt, kan het gebeuren dat bestanden worden 
verwijderd en dat gegevens definitief verloren gaan.
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Snooper Player - uitleg

1. Map met bestaande video-/audio-opnamen 
openen vanaf de pc.

2.  Een momentopname van een gedeelte van de 
opgenomen video maken.

3.  Routegegevens opslaan. Selecteer een map 
met routegegevens om uit Snooper Player te 
exporteren en sla deze gegevens op uw pc op.

4.  Opgenomen routes die u niet langer nodig hebt, 
verwijderen uit Snooper Player.

5.  Instellingen zoals de taal wijzigen en een 
wachtwoord ter bescherming van uw gegevens 
instellen (zie het gedeelte ‘Instellingen’). 

6.  Videobeelden in slow motion bekijken.
7.  Het afspelen van videobeelden stoppen.
8.  Videobeelden afspelen/pauzeren.
9.  Videobeelden sneller afspelen.
10.  Het audiovolume wijzigen.
11.  Videobeelden herhalen.
12.  Videobeelden 180 graden draaien.
13.  GPS-coördinaten exporteren naar uw pc in KML-

indeling.
14.  Venster met Google Maps-weergave weergeven of 

verbergen.
15.  G-sensorgegevens weergeven of verbergen.
16.  Beschadigde bestanden herstellen.
17.  Videobeelden van incidenten of gebeurtenissen ontgrendelen. 
18.  Helderheid, contrast en verzadiging van de weergegeven video wijzigen.
19.  GPS-coördinaten.
20.  Uw snelheid. Klik hierop om tussen mph (mijl per uur) en km/h (km per uur) te schakelen.
21.  Videomateriaal.
22.  Kompas.
23.  Formaat van het Snooper Player-venster aanpassen.
24.  Google Maps-weergave. Hier wordt de route weergegeven aan de hand van coördinaten die door de GPS-antenne van de DVR-

1HD zijn verzameld en opgeslagen.
25.  Venster met G-sensorgegevens. Hier ziet u informatie over gebeurtenissen, bijvoorbeeld plotseling remmen, harde schokken of 

scherpe bochten, die erop kunnen wijzen dat zich een incident heeft voorgedaan op een opgenomen route.
26.  Overzicht van hoofdmappen voor routes. 
27.  Overzicht van bestanden voor routes.
 
Instellingen

Klik op knop 5 om de opties voor instellingen weer te 
geven. 

1.  Het pad naar de microSD-kaart wijzigen. 
2.  De microSD-kaart formatteren; hierdoor worden 

alle gegevens van de kaart verwijderd.

OPMERKING: Als gebruik wordt gemaakt van een 
microSD-kaart die niet bij de SC5700 is geleverd, 
MOET de kaart VÓÓR gebruik in het apparaat met deze software worden geformatteerd. Bovendien is het raadzaam alle SD-
kaarten die voor de DVR worden gebruikt, elke 6 à 8 weken te formatteren.   

3.   Firmware uploaden: als nieuwe firmware voor DVR wordt uitgebracht, klikt u op deze knop en volgt u de aanwijzingen op het 
scherm. Kijk op de Snooper-website of er updates beschikbaar zijn: www.snooperneo.co.uk/europe 

4-6  Een wachtwoord toevoegen of wijzigen. Het wachtwoord beschermt de DVR-bestanden tegen verwijdering door onbevoegde 
gebruikers.

7.   Het ingestelde wachtwoord op de microSD-kaart opslaan.
8.   De kaart wijzigen. 
9.  Bij gebruik van een andere dan de bijgeleverde microSD-kaart moet u nagaan of de kaart voldoet aan de vereisten qua klasse of 

snelheid. Klik op deze knop om de kaart te testen. 
10.  De taal van Snooper Player wijzigen.
11.  Alle wijzigingen in het instellingenmenu toepassen en opslaan.
12.  Het versienummer van Snooper Player weergeven.
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Geavanceerde navigatieopties

6.  Route-opties 

Als u uw route aan uw persoonlijke wensen wilt aanpassen, drukt u op de 
knop ‘Route-opties’ voordat u op de knop ‘Berekenen’ drukt. Zo kunt u 
kiezen of u een route wilt berekenen die het kortst of het snelst is en kunt u 
desgewenst aangeven dat u tolwegen en snelwegen wilt vermijden.

U hebt de keuze uit verschillende mogelijkheden om de voor u meest 
efficiënte route te selecteren of om de berekende route aan uw persoonlijke 
wensen aan te passen. De volgende opties zijn beschikbaar als u een route 
programmeert, of u nu op postcode, plaats of nuttige plaats zoekt.

Als u een functie wilt activeren, selecteert u het bijbehorende vakje met uw 
vinger.

De opties zijn als volgt:

 
6.1.1  Snelste route 

Shortest 
Time

Met deze optie wordt een route berekend die zo kort mogelijk duurt, via een 
combinatie van snelwegen, autowegen en binnenwegen. Via een snelste 
route komt u zo snel mogelijk op uw bestemming aan, terwijl u zich houdt 
aan de maximale snelheid.

 
6.1.2  Kortste route 

Shortest 
Distance

Met deze optie wordt een route over zo weinig mogelijk kilometers 
berekend, over een combinatie van verschillende wegen. Dit is wel de meest 
directe route, maar niet altijd de snelste!

Opmerking: Tijdens de route-optieconfiguratie kunt u slechts EEN van 
bovenstaande twee opties selecteren.

 
6.1.3 Vermijd tolwegen 

Avoid 
Tollway

Als u een route wilt berekenen die alle tolwegen vermijdt, selecteert u deze 
optie voordat u de route gaat berekenen. Druk nogmaals op de knop om de 
functie uit te schakelen.

 
6.1.4 Vermijd snelwegen 

Avoid 
Motorway  

Als u liever een ontspannen reis kiest door een wat mooiere omgeving, kiest 
u de optie ‘Vermijd snelwegen’. Druk nogmaals op de knop om de functie 
uit te schakelen.

Opmerking: De opties ‘Vermijd tolwegen’ en ‘Vermijd snelwegen’ kunnen 
samen worden gebruikt.
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Andere route-opties zijn: 
 
6.2 Vermijd deel van route 

Opmerking: Deze optie kan pas worden gebruikt als er al een route is berekend. Als er nog geen route is berekend, wordt deze 
knop grijs weergegeven. 

 
 
6.2.1 Vermijd op wegnaam

Als u de naam of het nummer weet van de weg die u wilt vermijden, 
selecteert u deze optie.

 ● Druk op ‘Vermijd op wegnaam’.

U krijgt stap-voor-stap instructies voor de route die u op dat moment volgt. 
Als de te vermijden weg niet zichtbaar is, drukt u op de pijl omlaag aan de 
rechterkant van het scherm voor meer stap-voor-stap instructies.

 ● Als u de te vermijden weg hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-
voor-stap instructies.

6.2.2   Vermijd op bereik 

Als u meerdere wegen uit de berekende route wilt vermijden, hebt u de 
mogelijkheid de route over een door uzelf ingestelde afstand, van 1,6 
kilometer tot maximaal 160 kilometer, opnieuw te berekenen.

Om deze functie te gebruiken:
 ● Druk op de knop ‘Vermijd op bereik’. Er verschijnt een scherm waarop u 

het bereik op kunt geven. 
 ● Selecteer het bereik waarbinnen u wegen wilt vermijden met uw vinger.

 
Als u meer afstanden wilt zien, drukt u op de pijl omlaag aan de rechterkant 
van het scherm. Als u het te vermijden gebied hebt geselecteerd, zal 
Snooper uw route automatisch opnieuw berekenen.

Als de route is berekend, kunt u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te 
bekijken, ‘Route-opties’ om de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de 
reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte 
duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch 
stap-voor-stap instructies.

6.2.3 Avoid by TMC 

Door de optie Avoid by TMC (Vermijd op TMC) te kiezen, kunt u TMC-incidenten of -oponthouden vermijden (zie pagina 69 voor 
meer informatie).  
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6.2.4 Wis te vermijden weg 

Als u de alternatieve route die door Snooper wordt geboden niet wilt gebruiken en terug wilt gaan naar de oorspronkelijk berekende 
route, drukt u op ‘Wis te vermijden weg’. De oorspronkelijk door Snooper berekende route wordt hersteld.

Na de herberekening van de oorspronkelijke route wordt het samenvattingscherm weergegeven. Als de route is berekend, kunt 
u op ‘Start’ drukken om de navigatie te beginnen, op ‘Routedemo’ om de route van tevoren te bekijken, ‘Route-opties’ om 
de instellingen van de route te wijzigen of ‘Gids’ om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het 
samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Als u al een deel van de alternatieve route hebt afgelegd, kan het zijn dat Snooper een route berekent die iets 
afwijkt van de oorspronkelijke route.

Het samenvattingscherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap 
instructies.

Als de functies ‘Vermijd op wegnaam’ en ‘Vermijd op bereik’ nog niet zijn gebruikt, is deze functie niet beschikbaar en wordt de 
knop grijs weergegeven.  

6.3  Reis via locatie 

Als u een route naar een bestemming wilt berekenen maar die route langs 
een bepaalde locatie wilt laten gaan, gebruikt u deze functie. Voer zoals 
gewoonlijk de gegevens van uw eindbestemming in, maar druk op de knop 
‘Route-opties’ in het samenvattingscherm en selecteer dan de knop ‘Reis 
via locatie’. U hebt de keuze uit de volgende zoekopties:

 ● Adres zoeken op stad
 ● Adres zoeken op postcode
 ● Zoeken op nuttige plaats
 ● Zoeken op recent gebruikt 

Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken eerder in deze handleiding voor gebruik van deze opties.

Als u de locatie die u op uw route aan wilt doen hebt gevonden, drukt u op 
de knop ‘Instellen’. Er verschijnt nu een rood vinkje op de knop ‘Reis via 
locatie’.

Selecteer nu de knop ‘OK’ en ten slotte de knop ‘Berekenen’.

Als u de berekende route wilt controleren voordat u op weg gaat, drukt u op 
de knop ‘Gids’ op het samenvattingscherm. Er verschijnt dan een scherm 
met een lijst van de stap-voor-stap instructies van het begin tot het einde 
van uw reis.
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6.4   Wijzig vertrekpunt 

Als u een route naar een bestemming wilt berekenen vanaf een andere 
locatie dan uw huidige positie, gebruikt u deze functie. Eerst voert u op de 
bekende wijze uw bestemmingsadres in, maar op de samenvattingspagina 
drukt u op de knop ‘Route-opties’.

Druk nu op het pictogram ‘Wijzig vertrekpunt’. U hebt de keuze uit de 
volgende zoekopties:

 ● Adres zoeken op stad
 ● Adres zoeken op postcode
 ● Zoeken op nuttige plaats
 ● Zoeken op recent gebruikt 

Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken eerder in deze handleiding voor gebruik van deze opties.

Als u het nieuwe vertrekpunt hebt gevonden, drukt u op de knop ‘Instellen’.

Het pictogram ‘Wijzig vertrekpunt’ is nu gemarkeerd door een rood vak. Selecteer nu de knop ‘OK’ en ten slotte de knop 
‘Berekenen’.

6.5  Samenvattingscherm 

Op het samenvattingscherm ziet u de informatie over uw te rijden route, 
zoals de afstand tot uw bestemming en de geschatte aankomsttijd, en hebt 
u de mogelijkheid wijzigingen in de route aan te brengen of de route te 
bekijken voordat u op weg gaat.

6.5.1  Routedemo

Druk op de routedemoknop en uw Snooper laat u de berekende route stap 
voor stap zien met alle instructies op het scherm en de gesproken instructies.

U kunt de simulatiesnelheid verhogen tot maximaal tien  
maal ‘realtime’ door op de knoppen + en - te drukken.

 
Opmerking: Als u de demo tussentijds wilt stoppen, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm.

6.5.2  Route-opties

Via deze pagina hebt u toegang tot de functie ‘Route-opties’. Hiermee kunt u uw route aan uw wensen aanpassen, met bijvoorbeeld 
de ‘Snelste route’ of de ‘Kortste route’. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Route-opties’ in deze handleiding voor meer informatie.

6.5.3  Gids

Als u de stap-voor-stap instructies van de berekende route wilt controleren voordat u op weg gaat, drukt u op de knop ‘Gids’ op het 
samenvattingscherm.

to
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7. Snelmenu

Als u ergens op de bovenste centimeter van het scherm drukt, verschijnt er een klein menu. Zie de afbeelding hiernaast.

Het snelmenu wordt automatisch uitgevouwen. Als u geen andere knop op het uitvouwmenu aanraakt, verdwijnt het na ongeveer 
drie seconden vanzelf weer.

 ● Via dit menu kunt u:
 ● Verder inzoomen of verder uitzoomen op de kaart
 ● Het geluid dempen of het volume aanpassen
 ● De kaart manipuleren door op het pictogram    te drukken
 ● Schakelen tussen de weergaven 2D, 3D en Noord
 ● Schakelen tussen de dag- en nachtinstellingen
 ● De flitspaalwaarschuwingen uitschakelen. 

 
7.1   Voorkeur volume

Met deze optie opent u het menu Volume, waarin u het geluidsvolume van het apparaat 
kunt instellen. Druk op het pictogram ‘Voorkeur volume’. U past het volume aan door 
met uw vinger de knop    om te kiezen voor een hoger volume of de knop    om te 
kiezen voor een lager volume. (Dit geldt niet voor het S2500-model.)

Let wel dat deze nieuwe instelling tijdelijk is en dat als u Snooper uit- 
en weer inschakelt, het volume weer op het standaardniveau of uw 
persoonlijke niveau zal staan.

U schakelt het geluid van het apparaat helemaal uit door op het 
luidsprekerpictogram    te drukken. Er verschijnt een symbool linksboven 
op het scherm om aan te geven dat het geluid is uitgeschakeld. Als 
Bluetooth is geactiveerd, is het symbool niet zichtbaar. 

U schakelt het geluid weer in door bovenaan het scherm te drukken 
en het pictogram ‘Voorkeur volume’ te selecteren. Druk op het 
luidsprekerpictogram of de volumeknoppen om het geluid weer aan te 
zetten.

 
7.2    Schuif kaart

Met dit pictogram kunt u de kaart schuiven door met uw vinger op het scherm te bewegen.

 
7.3   of    Dag- of nachtinstellingen

Voor de kaartweergave worden gewoonlijk heldere kleuren gebruikt, zodat de kaart goed leesbaar is, zelfs in fel zonlicht. Als het 
echter buiten donker is, kunt u overschakelen naar de nachtweergave    omdat de dagweergave te fel is.

De navigatieweergave wordt dan in donkere en getemperde kleuren weergegeven die uw zicht in het donker niet belemmeren. 

Gebruik het pictogram   om het oorspronkelijke kleurenschema weer te herstellen.

Opmerking: Als u het apparaat uit en weer aan zet, wordt de standaardinstelling of uw persoonlijke instelling gebruikt.
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7.4    Waarschuwing flitscamera’s (alleen beschikbaar als u een abonnement hebt genomen op de flitspaaldatabase 
van Aura)

Met deze functie schakelt u de flitspaalwaarschuwingen tijdelijk uit. Door het 
flitscamerapictogram   aan te raken zet u de waarschuwingen aan of uit. 
Er verschijnt een symbool rechtsboven op het scherm om aan te geven dat 
de flitspaalwaarschuwingen zijn uitgeschakeld.

U schakelt de waarschuwingen weer in door het midden van het 
scherm aan te raken om het uitvouwmenu op te roepen en dan op het 
flitscamerapictogram te drukken. 

Let wel dat als u het apparaat uit en weer aan zet, de 
flitspaalwaarschuwingen automatisch weer zijn ingeschakeld.

 
7.5    Vergroten of verkleinen 

U kunt de kaart op het scherm vergroten of verkleinen met de knoppen    en r  in het uitvouwmenu. Hiermee wordt ook het 
snelmenu onderaan het scherm weergegeven.
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8.  Het kaartscherm  

Afstand tot volgende kruising of 
 instructie
Tijdens het navigeren van een 
berekende route wordt op het 
scherm een informatiekader 
weergegeven. Hierin staat de 
volgende weg op uw route en 
de afstand tot de afslag naar die 
weg. Ook ziet u op het scherm 
de geschatte aankomsttijd of de 
resterende reistijd. De resterende 
afstand tot uw bestemming wordt 
ook getoond.

De rode lijn op de kaart geeft  
duidelijk en nauwkeurig aan  
welke route u moet rijden.

Volgende afslag of instructie
Wanneer u de volgende afslag 
of de volgende instructie nadert, 
leest u in het venster precies wat u 
moet doen.

De rode lijn geeft de 
berekende route aan

 
Volgende snelwegafslag 
of volgende weg

 
Afstand tot de volgende 
instructie

Geschatte aankomsttijd 
(U kunt in plaats van 
deze informatie de 
resterende reistijd 
weergeven door het 
scherm hier aan te 
raken)

 
Geeft aan dat u een 
voorsorteervak nadert 
en dat u LINKS moet 
aanhouden

Afstand tot bestemmingBaaninstructies

Afstand tot volgende weg

Huidige weg
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10.  Bluetooth (NIET S2500)

Dit apparaat heeft Bluetooth-functionaliteit. U kunt het gebruiken als  
handsfreesysteem voor een mobiele telefoon met Bluetooth.
●  Raak het midden van het scherm aan om het menu ‘Navigeren naar’  

te openen. 
●  Druk op de knop ‘Configureren’.
●  Druk op het pictogram ‘Bluetooth’. 

Het telefoonmenuscherm wordt weergegeven: 

Nummer kiezen Opens the keypad for dialing
 Phonebook Displays contact list of paired  
 phonebook (not compatible with all phone types).
Belhistorie  Geeft de huidige belhistorie weer
A2DP Advance Audio Distribution Profile.  
 For steaming music via Bluetooth  
 (supported devices only).
SMS   SMS-berichten weergeven (alleen voor ondersteunde  
 apparaten). 
DUN   Met Bluetooth Dial Up Networking kan verbinding worden  
 gemaakt met een compatibele mobiele telefoon. 
Aanmelden/verbinden   Toont aangemelde, verbonden toestellen en menu voor  
 nieuwe toestellen. 

Aanmelden 
Zorg dat Bluetooth actief is en dat de telefoon kan zoeken naar andere apparaten 
(raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon voor instructies) voordat u het aanmeldproces start.
voordat u het aanmeldproces start. Niet alle mobiele toestellen zijn compatibel met alle functies van de Snooper).

Druk op het pictogram BT om Bluetooth aan te zetten.    
Opmerking: als dit pictogram niet wordt weergegeven, staat Bluetooth uit. Druk erop om Bluetooth aan te zetten.  als dit 

pictogram wordt weergegeven staat Bluetooth al aan              

Aanmelden/verbinden Het volgende scherm verschijnt.

1 Status: Aangemeld of Niet aangemeld. Dit geeft aan of het apparaat momenteel is 
 aangemeld op een Bluetooth-toestel. 2 Apparaatnaam: Toont de naam van het  
navigatieapparaat. 3 Deze kan worden gewijzigd door op de knop ‘Naam wijzigen’ te  
drukken. 4 PIN: Toont het huidige PIN-nummer. 5 Dit kan worden gewijzigd door op  
de knop ‘PIN wijzigen’ te drukken. 

Druk op Zoeken om compatibele Bluetooth-apparaten te zoeken. 

Een lijst met gevonden Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.  
Klik op het gewenste apparaat (6) en kies de knop ‘Verbinden’.

Voer het 4-cijferige (5) PIN-nummer in op het Bluetooth-apparaat om het 
aanmeldproces te voltooien. Het kan zijn dat er op het Bluetooth-apparaat 
aanvullende stappen nodig zijn om het proces te voltooien (raadpleeg de fabrikant 
voor specifieke instructies).  

Druk op de terugknop (8) zodra het aanmelden is voltooid
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ANa het aanmelden gaat de Snooper terug naar het ‘Telefoonmenu’-scherm, waar de  
pictogrammen niet langer grijs worden weergegeven. Druk op (6) om terug te gaan  
naar het navigatiemenu. 

Nummer kiezen (1)

Als u een nummer wilt kiezen, drukt u op ‘Nummer kiezen’, voert u het nummer in  
met behulp van het toetsenblok en drukt u op de groene knop  (a) om te bellen. U  
beëindigt het gesprek door op de knop (b) te drukken. Het luidsprekervolume kan 
tijdens het gesprek worden gewijzigd met de knoppen plus (c) en min (d). Gebruik de knop (e) om het gesprek door te schakelen 
naar de mobiele telefoon.

Telefoonboek( (2)

De lijst met contactgegevens op de mobiele telefoon (telefoonboek) kan worden 
gesynchroniseerd met de Snooper. Om nummerherkenning en snelkiezen te laten 
werken, moet het telefoonboek worden gesynchroniseerd.
U synchroniseert het telefoonboek door op de knop ‘Telefoonboek’ (7) te klikken, om 
de telefoonboekinterface te openen. 

Druk op (2) om de synchronisatie te starten. 

Druk op ‘Synchronize’ {Synchroniseren} om het telefoonboek van het 
navigatieapparaat in te vullen. 

Als u een telefoonnummer uit het telefoonboek wilt kiezen, bladert u door de lijst met 
behulp van de pijl omlaag en omhoog. Zodra u het nummer gevonden hebt, markeert 
u het door op de naam te drukken en drukt u op ‘Nummer kiezen’.

Belhistorie(3) 

Toont een lijst met uitgaande en inkomende gesprekken. Om tussen de weergaven  
met inkomende, uitgaande of gemiste gesprekken te schakelen, drukt u op de  
gewenste knop onderaan het scherm. Met behulp van de pijlen omhoog en omlaag  
bladert u door de lijst. U belt een nummer door het nummer te markeren en op  
‘Nummer kiezen’ te drukken.
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A2DP  (4) 

Het Advanced Audio Distribution Profile is een Bluetooth-profiel waarmee stereo-
audio draadloos kan worden overgedragen van een A2DP-bron (meestal een telefoon 
of computer) naar een A2DP-ontvanger. 

Dit apparaat ondersteunt ook AVRCP.  

Het Audio/Video Remote Control Profile is een Bluetooth-profiel waarmee op 
Bluetooth-apparaten het afspelen van media op externe apparaten kan worden beheerd.  
AVRCP beheert volgende/vorige nummer en de pauzeer/afspeelfuncties.

*** Een compatibel Bluetooth-apparaat is vereist -niet alle functies worden op alle apparaten ondersteund** 

ShortMessageService (5)

SMS-berichten is toegankelijk op het navigatieapparaat.  

Toont een lijst met SMS-berichten 
Ongelezen  Klik eenmaal om ongelezen SMS’jes te zien 
Gelezen   Klik eenmaal om gelezen SMS’jes te zienKlik 
 eenmaal om ongelezen SMS’jes te zien
Verzonden  Klik eenmaal om verzonden SMS’jes te zien  
Niet verzonden  Klik eenmaal om niet verzonden SMS’jes te zien 
Synchronize  Single click to activate e the SMS synchronization with 
Single  mobiele telefoon Klik eenmaal op het geselecteerde  
 nummer om het te bellen  

Dial-up Networking Profile (DUN) (5)

Dit profiel biedt een standaard voor internettoegang en andere inbeldiensten via Bluetooth. . Het is gebaseerd op Serial Port Profile 
(SPP) en maakt relatief eenvoudige conversie van bestaande productie mogelijk door middel van de vele functies die het gemeen 
heeft met de bestaande bekabelde seriële protocols voor diezelfde taak. Dit zijn onder andere de AT-opdrachtset, gespecificeerd 
in European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 07.07, en Point-to-Point Protocol (PPP). DUN maakt onderscheid tussen 
de initiator (DUN-terminal) van de verbinding en de provider (DUN-gateway) van de verbinding. De gateway biedt een moderne 
interface en maakt de verbinding met een PPP-gateway. De terminal implementeert het gebruik van het moderne en PPP-protocol 
om de netwerkverbinding te maken. In standaard telefoons wordt de gateway-PPP-functionaliteit meestal geïmplementeerd door 
het access point van de telecomprovider. Bij smartphones die altijd aan staan, wordt de PPP-gateway vaak geleverd door de telefoon 
en de terminal deelt de verbinding. 

*** Compatibele telefoon, gegevenscontact en verbinding vereist - niet alle telefoons zijn compatibel met dit profiel**. 

Als de verbinding mislukt, wordt dit scherm weergegeven.        U activeert DUN door op het pictogram DUN te  
                drukken en vervolgens op ‘Verbinden met’.
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Druk op ‘Browser’ om de browser te openen   Terug    Vooruit   Vernieuwen  Stoppen     
                                     

                      

           Adresbalk                   Dicht

 Toetsenbord

U sluit de browser en de DUN-verbinding door op ‘Sluiten’ op de  
browsertaakbalk te drukken en vervolgens op ‘VERBINDING VERBREKEN’ in  
het DUN-scherm. 

11. Kaarten updaten

Er worden regelmatig nieuwe kaarten uitgebracht door Snooper. Om na te gaan of er kaartupdates beschikbaar zijn, gaat u naar   
https://www.snooperneo.co.uk/MapSerialCheck.cfm

OPMERKING: U kunt alleen kaartupdates ontvangen als uw apparaat geregistreerd is op https://www.snooperneo.co.uk/
RegisterSatNav.cfm. Voor kaartupdates worden mogelijk kosten in rekening gebracht.

1.  Op de website wordt u gevraagd informatie over uw apparaat in te 
voeren. U hebt de volgende gegevens nodig: serienummer (S/N), 
softwareversie (S/W) en kaartversie (Map). Deze informatie is te vinden op 
het scherm Versie van uw apparaat (zie pagina 71 voor meer informatie 
over het weergeven van het versiescherm).

BELANGRIJK: ZORG VOORDAT U DIT PROCES START DAT UW APPARAAT 
NIET OP DE PC IS AANGESLOTEN.

2.  Download het bestand voor de Snooper-kaartdownloadsoftware naar uw 
pc en sla het op. U kunt het bestand het beste op uw bureaublad opslaan. 
Dubbelklik na het downloaden op het bestand om de installatie van het 
kaartdownloadprogramma te starten. 

3.  Druk op de knop Uitvoeren als het onderstaande scherm verschijnt.

4.  De software wordt geïnstalleerd.
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5. Klik meermaals op ‘Volgende’ totdat het installatieproces is voltooid.

6. Klik op Sluiten om het installatievenster te sluiten.

7.  U ziet een nieuw pictogram op het bureaublad van uw pc:   
Dubbelklik op het pictogram om het programma te openen.

8. Kies uw taal door op de vlag van uw land te klikken.

 

SCHAKEL UW APPARAAT IN EN SLUIT HET MET DE MEEGELEVERDE USB-KABEL OP UW PC AAN.

9.  Het kaartdownloadprogramma leest het serienummer van uw apparaat, en u krijgt het onderstaande scherm te zien.

Opmerking: Waar u ***** ziet, wordt het serienummer van uw apparaat weergegeven. Klik op ‘Doorgaan’ om het 
downloadproces te starten.

BELANGRIJK: ONTKOPPEL HET APPARAAT VAN DE PC NADAT U OP ‘DOORGAAN‘ HEBT GEKLIKT.

Opmerking: De hier weergegeven versie wijkt af van de gedownloade versie, en de duur van het downloadproces is afhankelijk van de snelheid van de 
internetverbinding.

10. Sluit uw apparaat na beëindiging van het downloadproces weer aan en klik op ‘Doorgaan’.

11. Klik op ‘Uitvoeren’ om verder te gaan.
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12. Zet uw apparaat aan (als u dit nog niet hebt gedaan) en sluit het weer op de pc aan met een USB-kabel.

13. De update is uitgevoerd. Ontkoppel uw apparaat van de pc en sluit het programma.

BELANGRIJK: VOOR TOEKOMSTIGE KAARTUPDATES HOEFT U STAP 1 T/M 6 NIET UIT TE VOEREN. HET 
KAARTDOWNLOADPROGRAMMA IS NAMELIJK AL OP UW PC GEÏNSTALLEERD.
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Problemen oplossen met Snooper-downloads
Als u problemen ondervindt bij het downloaden naar Snooper, is het raadzaam de controlelijst in deel A te raadplegen voordat u 
contact met ons opneemt.

Als u na het volgen van deze controlelijst nog steeds problemen ondervindt, kunt u een e-mail sturen naar support@snooper.
eu, waarin u het probleem beschrijft. Om uw vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden is het belangrijk zoveel mogelijk 
informatie te sturen, inclusief uw contactgegevens, het serienummer van Snooper, het besturingssysteem van de pc, foutcodes en 
andere relevante gegevens. Een van onze technici zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Ook kunt u contact opnemen met onze technische-hulplijn door het nummer 0333 240 1000 te bellen en optie 3 te kiezen.

Deze handleiding voor probleemoplossing bestaat uit twee delen. Deel A bestaat uit een controlelijst die u helpt bij het 
oplossen van de meest algemene downloadproblemen. Deel B bestaat uit een paar mogelijke oorzaken en oplossingen voor 
foutberichten die door het besturingssysteem of de software worden weergegeven als u probeert te downloaden.

DEEL A

1.  Hebt u de Snooper geregistreerd? 
U kunt de database pas downloaden als u de Snooper hebt geregistreerd. Als het apparaat niet is geregistreerd, verschijnt er een 
bericht op het scherm met de melding dat het apparaat niet is geregistreerd. Registreer u online op www.snooperneo.co.uk/
europe.

2.  Welk besturingssysteem gebruikt u op de computer? 
De Snooper-downloadsoftware werkt alleen met de volgende Windows-besturingssystemen: 
Windows XP (32-bit), Windows Vista, Windows 7 en Windows 8.1.

 De software werkt niet met Windows 95, 98, 98SE en Millennium en Windows 2000; Apple Macintosh-besturingssystemen 
worden niet ondersteund. Windows XP (64-bit)-systemen worden niet ondersteund.

 U kunt als volgt bepalen welk besturingssysteem er op uw computer staat: 
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram ‘Mijn computer’ op het bureaublad en selecteer ‘Eigenschappen’ in het 
uitvouwmenu. 
In het dialoogvenster ‘Systeemeigenschappen’ dat verschijnt, is het tabblad ‘Algemeen’ standaard geselecteerd. Onder het kopje 
‘Systeem’ staat het besturingssysteem vermeld. 
 
Als u geen pictogram ‘Mijn computer’ op het bureaublad hebt staan, vindt u deze informatie ook door naar het 
configuratiescherm te gaan en met de linkermuisknop op het pictogram ‘Systeem’ te dubbelklikken. Het venster 
‘Systeemeigenschappen’ wordt geopend, zoals hierboven is beschreven.

3.  Is de USB-kabel die bij Snooper is geleverd, juist aangesloten? 
Zorg dat de USB-kabel stevig op de pc is aangesloten en goed in de aansluiting is gedrukt. Zorg ook dat het kleine uiteinde van 
de kabel goed in de USB-aansluiting aan de zijkant van het apparaat is gestoken. Steek de USB-kabel pas in de Snooper als u het 
menuscherm ziet nadat u het apparaat hebt aangezet. 

Opmerking: Gebruik niet de USB-kabel die bij de USB-hostverbinding is geleverd, omdat deze kabel niet geschikt is voor 
flitspaalupdates.

4.  Hebt u de Snooper-downloadsoftware op uw pc geïnstalleerd? 
Als u de software niet hebt geïnstalleerd, kunt u niet naar uw Snooper downloaden. Wanneer de software is geïnstalleerd, staat er 
een nieuw pictogram op uw bureaublad. Het pictogram ziet er ongeveer als volgt uit:

 
Controleer of u de laatste versie van de software hebt op http://www.snooperneo.co.uk/software.cfm. U controleert de 
softwareversie door met de linkermuisknop te dubbelklikken op het Snooper-pictogram. Bovenaan het venster dat verschijnt, ziet 
u het versienummer tussen haakjes.

5.  Heeft de computer verbinding met internet? 
De downloadsoftware moet een bestand rechtstreeks van onze server downloaden. Dit is alleen mogelijk als er verbinding is 
met internet. Zorg daarom dat uw pc met internet is verbonden via een inbelverbinding of via een breedbandverbinding (ADSL) 
voordat u de database naar Snooper gaat downloaden.
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6.  Welke versie van Internet Explorer / Netscape Navigator gebruikt u? 
De software werkt alleen met Internet Explorer of Netscape Navigator 6 of hoger. 
 
U controleert welke versie van Internet Explorer u gebruikt door de browser te openen, op het menu ‘Help’ te klikken en ‘Info’ te 
selecteren. In het infovenster leest u welke versie er momenteel is geïnstalleerd. Als u een versie gebruikt die ouder is dan 6 (b.v. 
4.5), opent u de browser, klikt u op het menu ‘Extra’ en selecteert u ‘Windows Update’. Hiermee opent u de Microsoft-website, 
waar u de laatste versie van Internet Explorer kunt downloaden.

De versie van Netscape Navigator controleert u door  de browser te openen, op het menu ‘Help’ te klikken en ‘Info’ te selecteren.

DEEL B

Dit deel biedt mogelijke oorzaken en oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden tijdens het downloaden van de database 
naar uw Snooper. Als u na het doorlopen van de controlelijst in deel A nog steeds niet kunt downloaden of een foutbericht krijgt, 
leest u het volgende door:

1.  FOUTBERICHT – ‘The device has not been enabled yet.’ 
Zie stap 1 in deel A voor meer informatie.

2.  FOUTBERICHT - ‘Error 521: ‘There was a problem connecting to the Performance Products server…’ 

 Als u een dergelijk foutbericht ziet, betekent dat gewoonlijk dat de communicatie tussen de software en de AURA™-server 
geblokkeerd is, meestal door een firewall. Windows XP, Vista en Windows 7 worden standaard met een ingebouwde firewall 
geleverd. Afhankelijk van het type firewallsoftware van uw pc moet u de firewallinstellingen openen en toegang door de Snooper-
updatesoftware toestaan. 

Als u een firewall op uw computer hebt, zal de Snooper-updatesoftware lijken te stoppen en zal er een bericht op uw scherm 
verschijnen dat de Snooper-updatesoftware probeert verbinding te maken met internet. Zorg dat u toegang via de firewall toestaat/
mogelijk maakt.

Lees de berichten van de firewall-software goed voordat u een optie kiest. Als u het programma geen toegang tot internet via de 
firewall toestaat, zal het downloadproces worden afgebroken.

Als de firewall-software geen bericht geeft, maakt u de installatie van de software ongedaan en voert u de download nogmaals uit.

Waarschuwing: Het is niet raadzaam de firewall-software uit te schakelen om naar Snooper te kunnen downloaden. Ook kunnen 
we u niet adviseren over het wijzigen van de instellingen van software van derden en aanvaarden we geen aansprakelijkheid 
voor handelingen van de pc-gebruiker die de pc kwetsbaarder maken voor kwaadaardige virussen, software en hackers. De 
gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor gevolgen van eventuele wijzigingen in de instellingen van de pc-firewall.  Het is 
raadzaam contact op te nemen met de softwarefabrikant van de firewall voor meer informatie over de configuratie.

DEEL C

1.  Ik ontvang geen GPS-signaal 
Ga niet tussen gebouwen, bij bruggen of in tunnels staan en controleer de signaalsterkte op een geschikte plaats met goed zicht 
op de lucht. 
Als de batterij helemaal leeg is of door de batterijknop uit en weer aan te zetten kan de bepalingstijd worden vertraagd.

2.  Er is geen schermweergave, zelfs niet als het apparaat aan staat. 
Sluit de netstroomadapter of adapter voor de sigarettenaanstekeradapter op het apparaat aan en zet de aan-/uitknop aan - het 
kan namelijk zijn dat de batterij leeg is. 

3.  Ik kan geen MP3/video/foto weergeven 
Controleer het bestandsformaat in de handleiding.
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4.  Het apparaat gaat automatisch uit tijdens gebruik 
Controleer de energiebeheerinstelling in het menu Instelling.

5.  Ik hoor niets via de luidspreker of hoofdtelefoon 
Controleer het volume. 
Controleer of MUTE (geluiddemping) is ingeschakeld. 
Controleer voor de hoofdtelefoon of deze goed is aangesloten.

6.  Het scherm is donker. 
Pas de LCD-helderheid aan in het menu Instelling.

7.  Uitzending kan niet worden gescand / uitzending is gestopt 
Schuif de antenne uit en ga naar een goede ontvangstplek of pas de antennestand aan.

8.  De SD-kaart wordt niet gelezen 
Dit apparaat ondersteunt micro-SD-type of micro-SDHC klasse 6-type kaarten van maximaal 8GB.  
Controleer of het bestandsysteem FAT16 of FAT32 is. 
Controleer of het oppervlak van de kaart vuil is.

9.  Op de SD-kaart kan niet worden geschreven 
Controleer of de SD-kaart juist is geplaatst. 
Controleer of het oppervlak van de kaart vuil is.

10.  De aanraakfunctie werkt niet goed 
Raak het scherm op de juiste manier aan. Een aanraking wordt niet herkend als u het scherm alleen met uw vingernagel of met 
te weinig druk aanraakt. 
Voer aanraakkalibratie uit.

11.  De batterij wordt niet opgeladen. 
Controleer of de netstroomadapter of de adapter voor de sigarettenaanstekeraansluiting juist is aangesloten. 
Controleer of de contactpunten vuil zijn. 
Als u het apparaat tijdens USB-opladen gebruikt, kan het zijn dat het opladen niet is voltooid. Zet het apparaat daarom uit bij het 
opladen of laad het apparaat op met behulp van de adapters.

 Opmerking: Misschien is de batterij bijna leeg, wat de werking van het aanraakscherm kan aantasten. Laad de batterij  
 volledig op en test het scherm opnieuw.

12.  De USB-kabel van de pc wordt niet herkend 
Als u de SD-kaart plaatst, wordt deze als UMS herkend en als map vanuit de pc gezien. Controleer of de SD-kaart juist is 
geplaatst. 
Controleer of de USB-kabel normaal is en zorg dat de kabel juist is aangesloten.

13.  De montagebeugel blijft niet zitten 
Verwijder stof en vuil van de plek waar u de beugel wilt monteren. 
Was de zuignap onder stromend water, droog deze en probeer het opnieuw.
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SPECIFICATION 2-SERIE

1.1  Productspecificatie S2500

1.1.1  Omgevingsparameters Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C ~ +60°C 
Opslagtemperatuurbereik: -20°C ~ +70°C Bedrijfsvochtigheidsbereik: 45% ~ 80%RH 
Opslagvochtigheidsbereik: 30% ~ 90%RH Atmosferische druk: 860MBar ~ 1060Mbar 

1.1.2  Systeemparameters Frequentie: 468 MHz Hoofdchipmodel: MTK MT3351C RAM: 
128MB (DDR) Flash-geheugen: 128MB Ondersteunt SLC/MLC NAND Navigatiesoftwareopslag: MICRO SD/SDHC OF NAND 
FLASH Besturingssysteem: WINCE 6.0 Softwaregecompileerd type: ARMV4I 

1.1.3  Multimediaparameters en prestaties: Audio-ondersteuningstype: MP3/WMA Video-ondersteuningstype: MP4/ASF/WMV/
AVI/DIVX/XVID Video-decoderingsprestaties: WVGA (480X272) 

1.1.4  Afbeeldingen en tekstbrowser: Ondersteunings-afbeeldingstype: BMP/JPG 

1.1.5  Basisparameters displaygrootte: 4,3 inch Displayresolutie: 480*272 

 Audio-output: Dual-channel CD-kwaliteit Audiovermogen: tweekanaals koptelefoon 65mW/CHANEL, enkelkanaals 8Ω/1W 
Gemiddeld vermogen: 1,5W Standbyvermogen: <20mW 

1.1.6  GPS-hardwareparameters chipset: MT3328 Frequentie: 1,575GHZ C/A-CODE: 1,023 MHZ chipsnelheid Kanalen: 66 
kanalen (locatie zoeken) / 22 kanalen (tracking) Tracking-gevoeligheid: -165dBm Positienauwkeurigheid: 10m, 2D RMS 5m, 
2D RMS, WAAS-ingeschakeld Snelheid: 0,1m/s Gegevensupdatesnelheid: 1HZ Opnieuw: Gemiddeld 1s ‘Hot’ opstarttijd: 
Gemiddeld 2s ‘Warm’ opstarttijd: Gemiddeld 32s ‘Cold’ opstarttijd: Gemiddeld 45s Maximale positioneringshoogte: 18.000m 
Maximumsnelheid: 515m/s Versnelling: < 4g Ingebouwde-antennetype: Ingebouwde passieve keramische antenne 

1.1.7  Ingebouwde TMC Chipset: SI4703 Frequentiebereik: 87,5MHz~ 108MHz Gevoeligheid: RDS -90DBm 

1.1.9  USB 5 PIN Mini-USB-poort USB Device-controller 1.1, USB High speed 2.0; USB-aansluiting: Massaopslag OF Microsoft 
ActiveSync;  
430M-C Producttechnisch specificatieblad V1.1 

 Oplaadinterface: Bedrijfsstroom ² 2000mA; (inclusief opladen en apparaatverbruik) Universele USB-kabel oplaadstroomt ² 150 
mA, indien het opladen niet start, is de USB-interfacedefinitie als volgt, 

Voor referentie:  
PIN-definitie:  
1. 5V Output naar PNA ( +5V +/-0,2V, 2A) ;  
2. D-  
3. D+  
4. Normaal gesloten  
5. AARDE; 

Specifieke USB-oplaadstroom ² 700 mA, de USB-interface is als volgt gedefinieerd, voor referentie: 

*Opmerking: Alleen de 
meegeleverde SD-kaart werkt 
met uw Snooper, en dan pas 
als de kaart en het apparaat 
volledig zijn gesynchroniseerd. 
Vervangende SD-kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Performance 
Products Limited. Zie de 
accessoires- en prijslijst voor 
meer informatie.
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PIN-definitie:  
1. +5V Output naar PNA (+5V ±0,2V, 2A) ;  
2. Normaal gesloten  
3. Normaal gesloten 
4. Normaal gesloten  
5. AARDE; 

1.2  Uitbreidingskaart: Micro SD/ SDHC-sleuf (max. 16GB) 

1.3  Audio Mono 8 Ω/ 1,0W (MAX) luidspreker; hifi-stereo 16 Ω of 32 Ω hoofdtelefoonaansluitingen (Φ 3,5); Insteken van 
hoofdtelefoon schakelt extern geluid automatisch uit (ook bij achteruitrijden met aangesloten achteruitrijcamera).  
430M-C Producttechnisch specificatieblad V1.1 

1.4  Drukknopschakelaars: AAN/UIT-knop: voor aan/uit of slapen/wekken apparaat Reset-knop: reset het apparaat, druk op 
AAN/UIT-knop om opnieuw op te starten. 

1.5  GPS-antenne: Antennegebruik: 18,4 * 18,4 * 2mm ingebouwde passieve keramische antenne. 

1.6  Videospeler: Ondersteunt MPEG4, Divx 5.0, 4.0, Xvid en MPEG2, evenals wmv-, asf- en avi-bestandsformaat; Micro SD/ SDHC-
kaart identificeert automatisch alle mappen met videobestanden; Afspelen, pauzeren, stoppen, volledig scherm, snel vooruit, 
snel achteruit, volumeaanpassing, bestandsselectie. 

1.7  Audiospeler: Ondersteunt audio-bestandsformaten: MP3, WMA; Micro SD/ SDHC-kaart identificeert automatisch alle 
mappen onder de audiobestanden; Functionele besturing: afspelen, pauzeren, stoppen, vorige, volgende, volume-
aanpassing, bestandsselectie; Volgordeinstellingen: lus, willekeurig. 

1.8  Fotobrowser: Ondersteunde afbeeldingsbestandsformaten: BMP / JPG, identificeert automatisch T-FLASH-kaart beschikbaar 
voor alle mappen. Ondersteuning zoeken naar bestanden, automatische zoekfunctie: de keuze uit één, de volgende, 
automatisch afspelen, canvas roteren, vergroten en verkleinen van de bestandsselectie. 

1.9  E-bookreader ondersteunt e-book-bestandsformaat: TXT; Automatische identificatie Micro SD/SDHC-kaart beschikbaar 
voor alle mapbestanden, Vorige, Volgende, pagina selecteren, hoofdstuk selecteren, map selecteren; Voordat u de 
elektronische functies gebruikt, kopieert u het tekstbestand (TXT-formaat) naar een map op de SD-kaart. 

1.10  Systeeminstellingen: Verlichtingsinstellingen: Aanpassing verlichting regelt het batterijverbruik (spaarstand) door 
de verlichting na de gewenste periode uit te schakelen. Indien een externe stroombron wordt aangesloten, schakelt de 
verlichting aan en wordt de stroomspaarstand uitgeschakeld; 
430M-C Producttechnisch specificatieblad V1.1 
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*Opmerking: Alleen de 
meegeleverde SD-kaart werkt 
met uw Snooper, en dan pas 
als de kaart en het apparaat 
volledig zijn gesynchroniseerd. 
Vervangende SD-kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Performance 
Products Limited. Zie de 
accessoires- en prijslijst voor 
meer informatie.

SPECIFICATIES 5-SERIE
Processor (CPU)  MTK MT3351 468 MHZ

Besturingssysteem WinCE 5.0

Geheugen  64MB (SLC)

 SDRAM 64MB (DDR2)

Geheugenkaart Micro-SD-kaart max. 8GB

GPS-ontvanger MTK MT3328 
 Frequentie: 1,575GHZ 
 C/A-CODE: 1,023 MHZ chipsnelheid 
 Kanalen: 66 kanalen (locatie zoeken) / 22 kanalen (tracking) 
 Tracking-gevoeligheid: -165dBm 
 Positienauwkeurigheid: 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS-ingeschakeld 
 Snelheid: 0,1m/s 
 Gegevensupdatesnelheid: 1HZ 
 Opnieuw: Gemiddeld 1s 
 ‘Hot’ opstarttijd: Gemiddeld 2s 
 ‘Warm’ opstarttijd: Gemiddeld 32s 
 ‘Cold’ opstarttijd: Gemiddeld 35s 
 Maximale positiehoogte: 18.000 m 
 Maximumsnelheid: 515m/s 
 Versnelling: < 4g

GPS-antenne Ingebouwde passieve keramische antenne

Lcd-scherm Schermafmeting: 5 inch 
 Schermresolutie: 480x272 
 16:9 TFT LCD

Bluetooth Chipset:  MT6622 Frequentiebereik: 2402MHz~ 2480MHz Gevoeligheid: -90DBm 
 Zendvermogen: 4DBm

Gebruikersinterface            Aanraakscherm & 1 aan-/uit-/menuknop 

Luidspreker  Mono 8Ω / 1,0W (MAX) luidspreker 
 High-fidelity stereo 16Ω of 32Ω oortelefooningangen (φ 2,5)

Microfoon 40dB

Batterij Li-ion-batterij 900 mAh

Voeding 12-24V gelijkstroom Uitvoer: 5,2V gelijkstroom 1,5A

Stroom  400-450 mAh 60 mA (4,2V) (Normaal) in bedrijf 
 800 mA (4,2V) (Normaal) bij opladen 
 800 mA (4,2V) (Normaal) bij in bedrijf en opladen

Bedrijfstemperatuurbereik  -10°C.~ +60°C.

Opslagtemperatuurbereik  -20°C.~ +70°C.

Bedrijfvochtigheidsbereik  45%. ~ 80%RH

Atmosferische druk  860MBar . 1060Mbar
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*Opmerking: Alleen de 
meegeleverde SD-kaart werkt 
met uw Snooper, en dan pas 
als de kaart en het apparaat 
volledig zijn gesynchroniseerd. 
Vervangende SD-kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Performance 
Products Limited. Zie de 
accessoires- en prijslijst voor 
meer informatie.

SPECIFICATIES SC5700 DVR
Processor (CPU)  MTK MT3351 468 MHZ

Besturingssysteem WinCE 6.0

Geheugen  64MB (SLC)

 128MB (DDR2)

Geheugenkaart Micro-SD-kaart max. 8GB

GPS-ontvanger MTK MT3328 
 Frequentie: 1,575GHZ 
 C/A-CODE: 1,023 MHZ chipsnelheid 
 Kanalen: 66 kanalen (locatie zoeken) / 22 kanalen (tracking) 
 Tracking-gevoeligheid: -165dBm 
 Positienauwkeurigheid: 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS-ingeschakeld 
 Snelheid: 0,1m/s 
 Gegevensupdatesnelheid: 1HZ 
 Opnieuw: Gemiddeld 1s 
 ‘Hot’ opstarttijd: Gemiddeld 2s 
 ‘Warm’ opstarttijd: Gemiddeld 32s 
 ‘Cold’ opstarttijd: Gemiddeld 35s 
 Maximale positiehoogte: 18.000 m 
 Maximumsnelheid: 515m/s 
 Versnelling: < 4g

GPS-antenne Ingebouwde passieve keramische antenne

Lcd-scherm Schermafmeting: 5 inch 
 Schermresolutie: 480x272 
 16:9 TFT LCD

Bluetooth  Chipset: MT6622 Frequentiebereik: 2402MHz~ 2480MHz Gevoeligheid: -90DBm 
 Zendvermogen: 4DBm

Gebruikersinterface            Aanraakscherm, 1 aan-/uit-/menuknop, DVR menuknop

Luidspreker  Mono 8Ω / 1,0W (MAX) luidspreker 
 High-fidelity stereo 16Ω of 32Ω oortelefooningangen (φ 2,5)

Microfoon 40dB

DVR 

Geheugenkaart (DVR)  Micro-SD-kaart max. 32GB

DVR-camera   HD

Batterij Li-ion-batterij 900 mAh

Voeding 12-24V gelijkstroom Uitvoer: 5,2V gelijkstroom 1,5A

Stroom  400-450 mAh 60 mA (4,2V) (Normaal) in bedrijf 
 800 mA (4,2V) (Normaal) bij opladen 
 800 mA (4,2V) (Normaal) bij in bedrijf en opladen

Bedrijfstemperatuurbereik  -10°C.~ +60°C.

Opslagtemperatuurbereik  -20°C.~ +70°C.

Bedrijfvochtigheidsbereik  45%. ~ 80%RH

Atmosferische druk  860MBar . 1060Mbar
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SPECIFICATIES 6-SERIE
Afmetingen:  W180mm x H110mm x D15mm

OS - WinCE

Schermformaat:  7 “TFT LCD scherm Resolutie: 800 x 480

Temperatuurbereik: -10C ~ +60C

Temperatuurbereik voor opslag: -20C ~ +70C

CPU (Core):  500 MHz

RAM:  128 MB (DDR)

Flash-geheugen:  128 MB

Software Opslag: MICRO SD

Uitbreidingskaart:  Micro SD / SDHC-slot (tot 16GB)

Besturingssysteem:  WinCE 5.0
 Audio Mono 8 Ω / 1,0 W (MAX) luidspreker, High-fidelity stereo 16 Ω of 32 Ω 
 hoofdtelefoonaansluiting (Φ 3.5);

GPS-antenne type:  Built-in keramische passieve antenne

Kanalen:  66 kanalen (locatie zoeken) / 22 Channel (tracking)

Tracking Gevoeligheid: -165dBm Positienauwkeurigheid: 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS staat Snelheid: 0,1 m / s 
 Data update rate: 1Hz

Hot start -  Gemiddeld 0,1s

Warme start -  Gemiddeld 2s

Koude start -  Gemiddeld 32s

Ingebouwde TMC:  Frequentiebereik: 87.5MHz ~ 108MHz

Gevoeligheid:  RDS-90dBm

USB -  Mini-USB-poort

Video-In -  ondersteunt de parking camera met auto schakelfunctie 

5V opladen Interface:  Werken stroom ≤ 2000mA (daaronder begrepen kosten en machine consumptie)
 Universele USB-kabel laadstroom ≤ 150 mA.

Muziekspeler:  MP3/WMA

Video speler:  MP4/MPEG4/MPEG2/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID.

Video decoding prestaties:  WVGA (800x480)

Photo viewer:  BMP / JPG,

E-book Reader:  TXT

Bluetooth MT6622 Frequentiebereik: 2402MHz~ 2480MHz Gevoeligheid: -90DBm 

 Zendvermogen: 4DBm

*Opmerking: Alleen de 
meegeleverde SD-kaart werkt 
met uw Snooper, en dan pas 
als de kaart en het apparaat 
volledig zijn gesynchroniseerd. 
Vervangende SD-kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Performance 
Products Limited. Zie de 
accessoires- en prijslijst voor 
meer informatie.
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Aanbevelingen voor veilig gebruik van dit product (Snooper, batterij, en andere accessoires)

 ● Behandel dit product altijd voorzichtig en houd het in een schone, stofvrije omgeving.
 ● Waarschuwing! Kan exploderen in vuur.
 ● Stel het product niet bloot aan vloeistof of vocht of vochtigheid.
 ● Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
 ● Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60°C.
 ● Stel het product niet bloot aan open vuur of aangestoken tabaksproducten.
 ● Laat het product niet vallen, gooi er niet mee en probeer het niet te buigen.
 ● Schilder het product niet.
 ● Probeer het product niet te demonteren of aan te passen. Alleen door Snooper erkende medewerkers mogen onderhoud 

verrichten.
 ● Plaats het product niet in het gebied boven de airbags van uw auto.

 
KINDEREN 
HOUD DIT PRODUCT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN. LAAT KINDEREN NIET MET Snooper OF DE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN 
ZICHZELF OF ANDEREN VERWONDEN OF ZE KUNNEN HET APPARAAT OF DE ACCESSOIRE PER ONGELUK BESCHADIGEN. Snooper 
BEVAT KLEINE ONDERDELEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN DIE VERSTIKKING KUNNEN VEROORZAKEN.
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Batterij 
Het is raadzaam vóór het eerste gebruik van Snooper de batterij volledig op te laden. Een nieuwe batterij of een batterij die langere 
tijd niet is gebruikt, kan de eerste keren een verminderde capaciteit hebben.

Gebruik alleen door Snooper goedgekeurde batterijen die bedoeld zijn voor gebruik met Snooper. Het is raadzaam de batterij in 
uw apparaat alleen door Snooper erkende medewerkers te laten vervangen. Het gebruik van andere batterijen en opladers kan 
gevaarlijk zijn.

De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de bedrijfstemperatuur, gebruikspatronen, 
geselecteerde functies en spraakoverdracht bij gebruik van de Bluetooth-functie.

De batterij weggooien 
Vraag uw gemeentelijke afvaldienst naar de regels voor het afdanken van batterijen. De batterij mag nooit bij het huisvuil worden 
gegooid. Gebruik een batterij-inzamelingspunt indien beschikbaar.

Afdanken van oude elektrische of elektronische apparatuur 
Dit symbool op het product geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet 
worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische of elektronische apparatuur. 
Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de 
gezondheid voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door het onjuist weggooien van dit 
Snooper-product. Het recyclen van materiaal helpt natuurlijke bronnen te behouden. Neem voor meer informatie 
over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente.

Touchscreen 
 ● Gebruik geen scherpe gereedschappen, om krassen op het scherm te voorkomen.
 ● Laat het touchscreen geen contact maken met andere elektrische apparaten. Elektrostatische ontlading kan de werking van het 

touchscreen beïnvloeden.
 ● Laat het touchscreen geen contact maken met water. Het touchscreen kan defect raken in vochtige omstandigheden of bij 

contact met water.
 ● Laat geen zware objecten tegen het lcd-scherm rusten. Dit kan het scherm beschadigen.
 ● Draai de behuizing van het apparaat niet, daar dit het lcd-scherm kan beschadigen.
 ● Druk niet te hard bij de bediening van het touchscreen. Als het touchscreen niet reageert, reinigt u het scherm eerst met de 

erkende schoonmaakoplossing en probeert u het vervolgens opnieuw. Door te hard op het touchscreen te drukken, kan het lcd-
scherm breken.

 ● Laat het apparaat niet vallen, daar dit het lcd-scherm kan beschadigen.
 ● Raak het lcd-scherm niet aan met een puntig of scherp object. Hoewel dit het scherm misschien niet zichtbaar beschadigt, kan 

het lcd-scherm verzwakken en eerder breken bij lage of hoge temperaturen. 

OPMERKING: Schade aan het lcd-scherm wordt niet gedekt door garantie indien: er sprake is van opzettelijke schade of schade 
door onvoorzichtigheid. het apparaat anders wordt gebruikt dan volgens de gebruikersinstructies; er sprake is van knoeien met 
of wijzigen van het apparaat door anderen dan de leverancier.
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ACCESSOIRES
De volgende accessoires zijn verkrijgbaar bij uw lokale Snooper-dealer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
verkoopafdeling, op 0333 240 1000 (optie 1).

Vervangings-SD-kaart met kaarten van Europa

Externe GPS-uitbreidingsantenne (5m)

Opladeradapter voor in de auto (24v/12v DC)

Rechte harde kabel met zekering (24V/12V)

Montageclip voor op de voorruit, exclusief apparaathouder

USB-pc verbindingskabel

Aangepaste Pro Fit-clip, inclusief montageplaatje * 

1- 3 verlenging sigarettenaanstekeraansluiting

240v – 12v oplader voor in het stopcontact

Snooper Snooper harde beschermhoes

*Pro Fit-clips zijn speciale clips die meestal aan de autoventilatoren worden bevestigd en zijn speciaal ontworpen voor elk 
merk en model auto. Neem contact op met Performance Products, op +44 (0) 1928 579 579 (Optie 2), om de verkrijgbaarheid 
en specificaties van de voor uw auto geschikte clip te controleren.

SERVICE BIJ GARANTIE
Op Snooper zit standaard 12 maanden fabrieksgarantie.

Mocht u om een of andere reden in de garantieperiode service aan uw apparaat nodig hebben, stuurt u uw Snooper aangetekend 
en goed verpakt naar:

The Returns Dept., 
Performance Products Limited, 
Cleaver House 
Sarus Court 
Stuart Road 
Manor Park 
Runcorn WA7 1UL, Groot-Brittannië 
Tel.: +44 (0) 1928 579 579
Fax: +44 (0) 1928 597 795

Voegt u a.u.b de volgende informatie bij: 
(a) Uw naam, adres en een uitgebreide beschrijving van het probleem. 
(b) Een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. 
(c) Serienummer van uw apparaat. 
(c) Een aankoopbewijs.

OPMERKING: Wij kunnen garantiezaken alleen verwerken als er een aankoopbewijs is meegestuurd. 
Bewaar uw factuur daarom goed.

De volledige garantievoorwaarden zijn op verzoek beschikbaar.
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