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AVICSYNC software
Gebruiksrechtovereenkomst

Deze gebruiksrechtovereenkomst voor AVICSYNC 
software (“Overeenkomst”) geldt tussen u, zowel de 
persoon die de AVICSYNC Mobiele applicatie installeert 
en enige afzonderlijke juridische entiteit waarvoor 
de persoon optreedt (“U” of “Uw”), en PIONEER 
CORPORATION (“Pioneer”).

HET NEMEN VAN ENIGE STAP OM DE MOBIELE 
APPLICATIE IN TE STELLEN OF TE INSTALLEREN, 
HOUDT IN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE 
VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. 
TOESTEMMING VOOR HET DOWNLOADEN EN/
OF GEBRUIKEN VAN DE MOBIELE APPLICATIE IS 
UITDRUKKELIJK GEBONDEN AAN UW NALEVING 
VAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD 
GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 
OVEREENKOMST, BENT U NIET GERECHTIGD OM 
DE MOBIELE APPLICATIE TE GEBRUIKEN, EN 
MOET U DE INSTALLATIE ERVAN STOPZETTEN OF 
ONGEDAAN MAKEN, ZOALS VAN TOEPASSING IS. 
ALS UW VOORAFGAANDE TOESTEMMING VEREIST 
IS VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN 
VAN DE MOBIELE TOEPASSING, GEEFT U DIE 
TOESTEMMING OP ELEKTRONISCHE WIJZE DOOR 
HET AANTIPPEN VAN “OK”, EEN SELECTIEVAKJE OF 
EEN GELIJKAARDIG ONDERDEEL OP HET SCHERM. 
ALS U ENIG ANDER ONDERDEEL VAN HET SCHERM 
OF “NO” (NEE), “BACK” (TERUG) OF “CANCEL” 
(ANNULEREN) AANTIPT, WORDT HET DOWNLOADEN 
OF GEBRUIKEN NIET GEACTIVEERD OF UITGEVOERD.

Pioneer behoudt zich het recht voor om deze 
Overeenkomst te wijzigen of aan te passen, 
in het bijzonder vanwege wijzigingen in de 
licentievoorwaarden van leveranciers van inhoud, 
het beleid van de uitbaters van de Applicatiewinkel, 
toepasselijk recht of het licentiebeleid van Pioneer.

1. DEFINITIES

1.1. “AVICSYNC” verwijst naar een oplossing met 
een set kenmerken en functies – in aanvulling 
op elementaire navigatie – die mogelijk wordt 
gemaakt door de gecombineerde werking van 
het Hoofdtoestel en de Mobiele applicatie.

1.2. “Applicatiewinkel” verwijst naar een 
elektronische winkel en de webwinkels 
daarvan (bijvoorbeeld iTunes Store van Apple 

Inc of Google Play Store van Google Inc) die 
applicaties voor mobiele apparaten aan U 
leveren.

1.3. “Hoofdtoestel” verwijst naar het dashboard-
infotainmentproduct voor voertuigen van 
Pioneer met het navigatiesoftwareproduct 
(het “Softwareproduct”) dat wordt gebruikt 
en weergegeven in een dergelijk product van 
Pioneer.  

1.4. “In-app-aankoop” verwijst naar het aankopen, 
betalen en verkrijgen van elektronisch 
downloadbare artikelen (bijvoorbeeld kaarten en 
andere inhoud) en diensten (bijvoorbeeld inzake 
weer en verkeer) of functionaliteit die wordt 
geleverd door derden (“In-app-aankoopitem”), 
inclusief maar niet beperkt tot “TomTom Traffic” 
en “HERE Places Search”, via (vanuit) de 
Mobiele applicatie door U.

1.5. “Mobiele applicatie” verwijst naar het 
navigatiesoftwareprogramma dat wordt 
uitgevoerd op bepaalde smartphones en 
besturingssystemen voor smartphones die 
hierin gedefinieerd zijn, die compatibel zijn 
met het Softwareproduct en, indien gekoppeld 
met het Hoofdtoestel, de specifieke functies en 
kenmerken van AVICSYNC kunnen uitvoeren 
evenals elementaire mobiele navigatiefuncties. 
De term “Mobiele applicatie” omvat correcties 
voor bugs, updates, upgrades, modificaties, 
verbeteringen, nieuwe releases en nieuwe 
versies van een dergelijk softwareprogramma.

2. GEBRUIKSRECHT OP HET PROGRAMMA

2.1. Beperkt gebruiksrecht. Binnen de 
beperkingen van deze Overeenkomst verleent 
Pioneer aan U een beperkt, niet-exclusief en 
niet-overdraagbaar gebruiksrecht (zonder het 
recht op sublicentie):
(a) Voor het installeren van een enkele kopie 
van de Mobiele applicatie op Uw smartphone, 
voor het gebruik van de Mobiele applicatie voor 
Uw persoonlijk gebruik, overeenkomstig deze 
Overeenkomst, met Uw Hoofdtoestel in het land 
van aankoop van een erkende Pioneer dealer 
(“Toegestaan gebruik”); en
(b) Voor het maken van één kopie van de 
Mobiele applicatie uitsluitend voor gebruik als 
back-up, op voorwaarde dat alle opmerkingen 
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over titels en handelsmerken, auteursrechten 
en beperkte rechten op de kopie weergegeven 
worden.

2.2. Beperkingen. U zult de Mobiele applicatie niet 
kopiëren of gebruiken behalve zoals uitdrukkelijk 
is toegestaan door deze Overeenkomst. U 
zult de Mobiele applicatie niet overdragen, in 
sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, 
en niet gebruiken voor training van derden, 
commerciële time sharing of gebruik in een 
servicebureau. U zult de Mobiele applicatie 
niet Zelf of middels een derde wijzigen, reverse 
engineeren, disassembleren of decompileren, 
behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door 
toepasselijk recht, en in dat geval alleen nadat U 
Pioneer schriftelijk geïnformeerd hebt over Uw 
beoogde activiteiten.

2.3. Functionaliteit. Deze Mobiele applicatie 
werkt mogelijk niet correct met sommige 
inhoudsbestanden van In-app-aankoopitems, 
afhankelijk van de aankoopvoorwaarden als 
ze beveiligd zijn door digitaal rechtenbeheer 
(Digital Rights Management, DRM), waardoor 
de functionaliteit van het gekochte In-app-
aankoopitem kan worden beperkt, of afhankelijk 
van de kenmerken, stijl of indeling van de 
inhoudsbestanden. De Mobiele applicatie kan 
gegevens in verband met Uw gebruik van de 
Mobiele applicatie (bijvoorbeeld gegevens 
over verplaatsingen/routes en gegevens over 
gebruikershandelingen) verzamelen, naar de 
database van een derde partner verzenden, 
en in sommige gevallen opslaan, uitsluitend 
voor gebruik voor het uitbreiden en verbeteren 
van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
van functies en diensten van de Mobiele 
applicatie en bijbehorende databases met 
inhoud. Zulke functies voor gegevensinzameling 
kunnen op eender welk moment door U 
worden uitgeschakeld of ingeschakeld in het 
betreffende menu. De verzamelde gegevens 
zijn altijd anoniem en op geen enkele wijze 
gekoppeld met enige persoonlijke gegevens van 
U of met U.

2.4. Eigendom. Pioneer of zijn licentiegever 
behouden alle rechten, titels en belangen 
in en op alle patenten, auteursrechten, 
handelsmerken, handelsgeheimen en andere 

intellectuele eigendomsrechten van de Mobiele 
applicatie en alle daarvan afgeleide werken. U 
verkrijgt geen enkele rechten, uitdrukkelijk of 
impliciet, buiten het beperkte gebruiksrecht dat 
in deze Overeenkomst wordt beschreven.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1. U beseft en accepteert dat de Mobiele 
applicatie of het In-app-aankoopitem kan 
worden verwijderd uit de Applicatiewinkel, en 
dat Pioneer zich het recht voorbehoudt om 
de beschikbaarheid van of de toegang tot het 
In-app-aankoopitem stop te zetten naar eigen 
inzicht van Pioneer. 

3.2. U beseft dat de Mobiele applicatie en de 
functies ervan bedoeld zijn voor Uw persoonlijk 
gebruik, en dat In-app-aankoopitems niet 
mogen worden doorverkocht of op andere 
wijze ter beschikking mogen worden gesteld 
aan derden buiten de groep van personen die 
het voertuig met het gekoppelde Hoofdtoestel 
normaal gesproken gebruiken (bijvoorbeeld het 
gezin). Gebruik dat het gewone niveau te buiten 
gaat, frauduleus gebruik of gebruik voor een 
illegaal doel kan aanleiding geven tot opheffing 
of intrekking van het recht tot toegang tot het 
In-app-aankoopitem.

3.3. U beseft dat In-app-aankoopitems in het 
algemeen niet beschikbaar zijn in alle landen 
of alle talen, en dat in verschillende landen 
verschillende voorwaarden en kenmerken van 
toepassing kunnen zijn. Het gebruik van een In-
app-aankoopitem kan verboden zijn in bepaalde 
landen. Het is Uw verantwoordelijkheid om 
te voldoen aan de specifieke regelgeving van 
elk land. Pioneer is niet aansprakelijk voor 
de gevolgen van uw illegaal gebruik van een 
In-app-aankoopitem, en U zult Pioneer en zijn 
licentiegever vrijwaren van en schadeloos 
houden voor alle claims tegen Pioneer of zijn 
licentiegever van overheden of derden vanwege 
illegaal gebruik.

3.4. Synchronisatie van persoonlijke 
gegevens. Als U persoonlijke gegevens 
(bijv. navigatiegeschiedenis, favorieten, enz.) 
synchroniseert tussen de Mobiele applicatie 
en het bijbehorende Hoofdtoestel, dan worden 
zulke gegevens niet overgedragen aan, gebruikt 
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door of gecachet door enige derde buiten het 
mobiele apparaat of het Hoofdtoestel of aan 
Pioneer.

3.5. Voor volledig gebruik van de AVICSYNC functies 
moet het mobiele apparaat verbinding kunnen 
maken met het openbare internet, en moet u 
een geldig abonnement voor internetverbinding 
hebben. U bent verantwoordelijk voor alle 
gebruikskosten in verband met de betreffende 
internetverbinding.

3.6. De functie voor “mobiele hotspot” moet 
mogelijk ingeschakeld worden om het 
Hoofdtoestel via Wi-Fi, USB of Bluetooth 
met het internet te verbinden, en sommige 
mobiele netwerkoperators kunnen zulke 
functies op het mobiele apparaat verbieden 
of uitschakelen of op andere wijze de toegang 
tot mobiele netwerken beperken. Daarom 
wordt U aangeraden om de voorwaarden van 
Uw overeenkomst met de netwerkoperator te 
controleren.

3.7. Modellen van Hoofdtoestellen die werken 
met de Mobiele applicatie worden vermeld 
op de respectieve websites van regionale 
Pioneer dochterondernemingen, filialen of 
verkoopkantoren.

3.8. Typen van mobiele apparaten die compatibel 
zijn met de Mobiele applicatie worden vermeld 
op de respectieve websites van regionale 
Pioneer dochterondernemingen, filialen of 
verkoopkantoren. De Mobiele applicatie werkt 
mogelijk op andere typen apparaten of versies 
van besturingssystemen, maar zulk gebruik 
wordt op geen enkele wijze ondersteund of 
gesuggereerd door Pioneer.

3.9. De Mobiele applicatie mag alleen gekoppeld en 
verbonden worden met één enkel Hoofdtoestel. 
Het koppelen met een ander Hoofdtoestel 
leidt ertoe dat gebruiksrechten op inhoud en 
downloads onbeschikbaar worden voor U.

3.10. Het is Uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen 
dat het mobiele apparaat verbinding heeft met 
het internet. U beseft dat de verbinding eender 
waar en wanneer langzaam of onbeschikbaar 
kan zijn vanwege capaciteitsbeperkingen van 
de internetverbinding of de inhoudservers. 

U accepteert dat het gebruik van het In-app-
aankoopitem gegevensuitwisseling veroorzaakt 
(upstream en downstream) en kan resulteren in 
hogere rekeningen voor gegevensdiensten ten 
laste van u.

3.11. Als U het internet gebruikt via een mobiele 
gegevensdienst in het buitenland of op andere 
wijze roaming gebruikt met een ander mobiel 
netwerk, kunnen speciale roamingkosten 
in rekening worden gebracht voor de 
transmissie van de betreffende gegevens 
(bijvoorbeeld gegevens van verbonden diensten, 
downloaden van In-app-aankopen, anonieme 
gegevensinzameling, e.d.). Om zulke kosten te 
voorkomen is het Uw verantwoordelijkheid om 
mobiele gegevensdiensten tijdens het roamen 
uit te schakelen.

3.12. U beseft dat kaarten voor naburige landen die 
via een In-app-aankoop ter beschikking worden 
gesteld, mogelijk niet correct samen gebruikt 
kunnen worden als de kaarten van verschillende 
versies zijn.

3.13. Voorwaarden voor “TomTom Traffic”: 
U mag de verkeersinformatie en enige afgeleide 
inhoud daarvan op geen enkele wijze gebruiken 
voor (i) doeleinden in verband met historische 
gegevens (inclusief maar niet beperkt tot het 
opslaan van de gegevens om informatie te 
kunnen verzamelen of analyseren); (ii) het 
uitzenden of beschikbaar maken aan een 
derde; en (iii) het afdwingen van verkeersregels 
inclusief maar niet beperkt tot het selecteren 
van mogelijke locaties voor de installatie van 
snelheidscamera’s, snelheidscontroles of andere 
apparaten voor het controleren van de snelheid.

3.14. Voorwaarden voor “HERE Places Search”:
U mag niet (i) interfereren met de prestaties van 
de HERE Places Service; (ii) massale downloads 
of bulk feeds uitvoeren van enige inhoud of 
informatie die is afgeleid van de HERE Places 
Service of informatie die daaruit verkregen 
is, methodes met benchmarking gebruiken, 
bijvoorbeeld robots, voor toegang tot of analyse 
van de HERE Places Service of informatie die 
daarvan afgeleid is, en (iii) de HERE Places Service 
of informatie die daarvan is afgeleid wijzigen 
of manipuleren of de standaardinstellingen 
of look-and-feel van de HERE Places Search 
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(inclusief maar niet beperkt tot getoonde logo’s, 
voorwaarden en opmerkingen) wijzigen zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de serviceprovider; of (iv) de HERE Places Service 
of informatie die daarvan is afgeleid gebruiken 
in verband met enige onwettige, beledigende, 
obscene, pornografische, gemene, smadelijke of 
op andere wijze ongepaste inhoud of materiaal.

4. AFWIJZING VAN GARANTIE

U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK 
VOOR HET IN-APP-AANKOOPITEM DAT U MET 
DE MOBIELE APPLICATIE GEBRUIKT, INCLUSIEF 
ZONDER BEPERKING UW NALEVING VAN 
DE GEBRUIKSRECHTVOORWAARDEN EN 
BEPERKINGEN VAN HET IN-APP-AANKOOPITEM 
DIE HIER WORDEN VERMELD EN ENIGE ANDERE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE WORDEN 
TOEGEPAST DOOR DERDE PROVIDERS EN DE 
AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN 
ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
IN HET IN-APP-AANKOOPITEM. DE MOBIELE 
APPLICATIE EN HET IN-APP-AANKOOPITEM 
WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” 
ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, 
EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DIE 
UITSLUITEND OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. 
LOCATIEGEGEVENS OF KAARTGEGEVENS VAN 
DE MOBIELE APPLICATIE ZIJN MOGELIJK NIET 
NAUWKEURIG EN DIENEN UITSLUITEND VOOR 
ELEMENTAIRE NAVIGATIEDOELEINDEN, EN 
DEZE ZIJN NIET BEDOELD VOOR EN ER MAG 
NIET OP VERTROUWD WORDEN IN SITUATIES 
WAARIN PRECIEZE LOCATIEGEGEVENS VEREIST 
ZIJN OF WAARIN FOUTIEVE, ONNAUWKEURIGE 
OF ONVOLLEDIGE LOCATIE- OF SOFTWARE- 
OF KAARTGEGEVENS KUNNEN LEIDEN TOT 
DE DOOD, EEN PERSOONLIJK ONGEVAL, OF 
SCHADE AAN EEN EIGENDOM OF DE OMGEVING. 
INFORMATIE DIE VIA HET IN-APP-AANKOOPITEM 
WORDT GELEVERD, WORDT NIET IN REAL TIME 
BIJGEWERKT EN GEEFT DE WERKELIJKE 
SITUATIE OF GEBEURTENISSEN MOGELIJK NIET 
NAUWKEURIG WEER. VOOR ZOVER WETTELIJK 
TOEGESTAAN WIJST PIONEER UITDRUKKELIJK 
ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK 
AF IN VERBAND MET DE MOBIELE APPLICATIE 
EN UW GEBRUIK VAN DE MOBIELE APPLICATIE 
MET UW IN-APP-AANKOOPITEM, HETZIJ 
UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK, OF 

VOORTVLOEIENDE UIT DE PRESTATIES, DE 
BETREKKINGEN TUSSEN DE PARTIJEN OF DE 
HANDELSPRAKTIJK, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE 
VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE 
KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL OF NIET-
INBREUKMAKENDHEID, OF ENIGE GARANTIE 
DAT DE MOBIELE APPLICATIE ONONDERBROKEN 
OF ZONDER FOUTEN ZAL WERKEN.

5. UITSLUITING EN BEPERKING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID

5.1. In geen geval zal Pioneer, zijn 
dochterondernemingen of zijn licentiegevers 
aansprakelijk zijn in verband met deze 
Overeenkomst of de inhoud ervan, onder om het 
even elke theorie van aansprakelijkheid, voor 
enige indirecte schade, incidentele schade, 
speciale schade, gevolgschade of opgelegde 
boetes, of schade vanwege verloren winsten, 
inkomsten, business, tegoeden, gegevens, 
gebruik, of kosten voor vervangende aankopen, 
zelfs indien geïnformeerd over de mogelijkheid 
van zulke schade of als zulke schade te voorzien 
is. In geen geval zal Pioneers aansprakelijkheid 
voor alle schade de bedragen overschrijden 
die werkelijk door U betaald werden aan 
Pioneer of zijn dochterondernemingen onder 
deze Overeenkomst. De partijen beseffen 
dat de aansprakelijkheidsbeperkingen en 
risicotoewijzing in deze Overeenkomst 
weerspiegeld zijn in de prijs van de Mobiele 
applicatie en essentiële elementen zijn van 
de transactie tussen de partijen, zonder welke 
Pioneer de Mobiele applicatie niet zou hebben 
geleverd of deze Overeenkomst niet zou zijn 
aangegaan.

5.2. De beperkingen of uitsluitingen van garanties 
en aansprakelijkheid in deze Overeenkomst 
hebben geen invloed op of doen geen afbreuk 
aan Uw wettelijke rechten als consument, en 
zijn alleen op U van toepassing voor zover zulke 
beperkingen of uitsluitingen zijn toegestaan 
onder de wetten van Uw jurisdictie. 

6. EXPORTCONTROLE EN NALEVING VAN 
WETTEN EN REGELS

U mag de Mobiele applicatie niet gebruiken of 
op andere wijze uitvoeren of opnieuw uitvoeren 
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behalve zoals toegestaan door de wetgeving van de 
Verenigde Staten en de wetgeving van de jurisdictie 
waarin de Mobiele applicatie werd verkregen. In het 
bijzonder, maar zonder beperking, mag de Mobiele 
applicatie niet worden uitgevoerd of opnieuw 
worden uitgevoerd (a) naar landen waartegen de 
VS een embargo hebben ingesteld, of (b) naar 
personen op de lijst van speciaal aangeduide 
personen (Specially Designated Nationals List) van 
het Amerikaanse ministerie van Financiën (Treasury 
Department) of op de lijst van uitgesloten personen 
(Denied Persons List) of de lijst van entiteiten 
(Entity List) van het Amerikaanse ministerie van 
Handel (Department of Commerce). Door gebruik 
van de Mobiele applicatie verklaart en garandeert 
U dat U zich niet in een van die landen bevindt en 
dat U niet op die lijsten voorkomt. U gaat er ook 
mee akkoord dat U de Mobiele applicatie niet zult 
gebruiken voor enige doeleinden die verboden 
zijn door de wetgeving van de Verenigde Staten, 
inclusief, zonder beperking, het ontwikkelen, 
ontwerpen, fabriceren of produceren van nucleaire, 
geleide, of chemische of biologische wapens.

7. BEPERKTE RECHTEN DOOR DE 
AMERIKAANSE OVERHEID

De Mobiele applicatie is “commercial computer 
software” (commerciële computersoftware) zoals 
gedefinieerd in 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) 
(2007) en 252.227-7014(a)(5) (2007). De rechten 
van de Amerikaanse overheid met betrekking tot 
de Mobiele applicatie worden beperkt door dit 
gebruiksrecht overeenkomstig 48 C.F.R. § 12.212 
(Computer software [computersoftware]) (1995) 
en 48 C.F.R. §12.211 (Technical data [technische 
gegevens]) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-
3, zoals van toepassing. Zodanig wordt aan 
eindgebruikers van de Amerikaanse overheid op de 
Mobiele applicatie een gebruiksrecht verleend: (a) 
uitsluitend als “commercial items” (commerciële 
items) zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 in het 
algemeen en zoals opgenomen in DFAR 212.102; 
en (b) met uitsluitend die beperkte rechten die 
aan het publiek zijn verleend overeenkomstig dit 
gebruiksrecht. Onder geen enkele omstandigheid 
zullen de Amerikaanse overheid of de 
eindgebruikers daarvan enige grotere rechten 
krijgen dan de rechten die we verlenen aan andere 
gebruikers, zoals in dit gebruiksrecht wordt 
voorzien. De fabrikant is Pioneer Corporation, 1-1 

Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-
Ken, 212-0031 Japan 

8. SCHADE EN VERGOEDINGEN VOOR 
INBREUK

U gaat ermee akkoord dat enige inbreuk op de 
beperkingen van deze Overeenkomst voor Pioneer 
onherstelbare schade zou inhouden waarvoor 
een geldelijke vergoeding alleen onvoldoende zou 
zijn. Naast schade en enige andere vergoeding 
waar Pioneer recht op kan hebben, gaat U ermee 
akkoord dat Pioneer voorlopige voorzieningen 
mag inleiden om de werkelijke, dreigende of 
voortdurende inbreuk op deze Overeenkomst te 
voorkomen.

9. BEËINDIGING

Pioneer mag deze Overeenkomst op eender welk 
moment beëindigen na Uw inbreuk op enige 
bepaling. Als deze Overeenkomst beëindigd wordt, 
zult U het gebruik van de Mobiele applicatie 
stopzetten en hem permanent verwijderen van de 
smartphone waarop hij staat, en alle kopieën van 
de Mobiele applicatie in Uw bezit vernietigen, en 
Pioneer schriftelijk bevestigen dat U dat gedaan 
hebt. De delen 2.2, 2.3, 2.4, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 
blijven van toepassing na beëindiging van deze 
Overeenkomst.

10. ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1. Scheidbaarheid en verklaring van 
afstand. Als enige bepaling van deze 
Overeenkomst onwettig, ongeldig of op andere 
wijze onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal 
die bepaling voor zover mogelijk worden 
uitgevoerd of, indien uitvoering onmogelijk 
is, worden beschouwd als gescheiden en van 
deze Overeenkomst verwijderd, en blijft het 
resterende gedeelte volledig van kracht en 
geldig. De afstand door een van beide partijen 
van enige tekortkoming bij of inbreuk op deze 
Overeenkomst houdt geen afstandname in 
van enige andere of volgende tekortkoming of 
inbreuk.

10.2. Geen toewijzing. U mag deze Overeenkomst 
of enige rechten of verplichtingen daaronder 
niet toewijzen, verkopen, overdragen, delegeren 
of op andere wijze van de hand doen, hetzij 
vrijwillig of onvrijwillig, door werking van de 

Nl6



wet of op andere wijze, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Pioneer. Enige 
vermeende toewijzing, overdracht of delegatie 
door U wordt nietig en leeg. Onderhevig aan het 
voorafgaande zal deze Overeenkomst bindend 
worden en ten goede komen van de partijen en 
hun respectieve opvolgers en aangewezenen.

10.3. Toepasselijk recht en arbitrage. Deze 
Overeenkomst en alle zaken die eruit 
voortkomen of ermee verband houden, vallen 
onder en worden geïnterpreteerd volgens de 
toepasselijke wetgeving en regelgeving van 
Japan, behalve enige keuze van wetgeving. Elke 
onenigheid, claim of geschil in verband met 
deze Overeenkomst wordt onderworpen aan 
definitieve en bindende arbitrage in Tokio, Japan, 
overeenkomstig de commerciële arbitrageregels 
van de Japanse Raad voor commerciële arbitrage 
(Japan Commercial Arbitration Association). 
Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.

10.4. Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst 
vormt de gehele overeenkomst tussen U 
en Pioneer met betrekking tot de Mobiele 
applicatie, en vervangt alle voorgaande of 
gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, 
hetzij schriftelijk of mondeling, betreffende deze 
inhoud. Deze Overeenkomst mag niet worden 
gewijzigd of aangepast zonder de voorafgaande 
en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van Pioneer, en geen enkele andere handeling, 
document, gebruik of gewoonte zal geacht 
worden deze Overeenkomst aan te passen of te 
wijzigen.
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Lees de instructies goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedie-
nen.

Belangrijk

De schermafbeeldingen die in de voorbeelden
worden getoond, kunnen verschillen van de fei-
telijke schermafbeeldingen, die zonder vooraf-
gaande kennisgeving kunnen worden
gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en
de functies te bewerkstelligen.
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Overzicht handleiding
Gebruik van deze handleiding

Conventies die in deze
handleiding worden gebruikt

De instructies in deze handleiding betreffen
vooral de functionele verschillen voor uw voer-
tuignavigatiesysteem wanneer de AVICSYNC
app wordt gebruikt, of verschillen tussen uw
voertuignavigatiesysteem en de AVICSYNC app
op uw iPhone of smartphone (Android).
Andere bedieningshandelingen zijn elementair
gelijk aan de bediening van het voertuignaviga-
tiesysteem. Lees de bedieningshandleiding
van het voertuignavigatiesysteem voor informa-
tie over andere functies.

Neem voordat u verder gaat een paar minuten
om de volgende informatie te lezen over de
conventies die in deze handleiding worden ge-
bruikt. Neem dit even goed in u op, want dit
maakt de handleiding direct meer overzichte-
lijk en vergemakkelijkt het leerproces.
! De toetsen van het voertuignavigatiesys-

teem worden in HOOFDLETTERS en
VETGEDRUKTweergegeven:
bijvoorbeeld:
HOME toets, MODE toets.

! Menu-items, schermtitels en functionele
componenten zijn vetgedruktmet dub-
bele aanhalingstekens “ ”:
bijvoorbeeld:
“Systeem” scherm of “Geluid” scherm

! De aanraaktoetsen die beschikbaar zijn op
het scherm worden vetgedrukt weergege-
ven tussen rechte haken [ ]:
bijvoorbeeld:
[Disc], [AV bronnen instellingen].

! Extra informatie, alternatieven en andere
opmerkingen worden als volgt weergege-
ven:
bijvoorbeeld:

p Als de thuislocatie nog niet is opgesla-
gen, moet u eerst deze locatie instellen.

! De functies van de andere toetsen op het-
zelfde scherm zijn aangegeven met # aan
het begin van de beschrijving:
bijvoorbeeld:
# Als u [OK] aantipt, wordt het item gewist.

! De referenties worden als volgt aangeduid:
bijvoorbeeld:
= Raadpleeg voor details over de bedie-

ning Gebruik van de schermen op blad-
zijde 14.

! In deze handleiding worden in de voorbeel-
den schermafbeeldingen van het Europese
model gebruikt.

Terminologie die in deze
handleiding wordt gebruikt
“Extern geheugenapparaat (USB, SD)”
Een SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart
en USB-geheugenapparaat worden samen
aangeduid als “extern geheugenapparaat
(USB, SD)”. Indien het enkel om een USB-ge-
heugenapparaat gaat, wordt de term “USB-ge-
heugenapparaat” gebruikt.

“SD-geheugenkaart”
Een SD-geheugenkaart en SDHC-geheugen-
kaart worden samen aangeduid als “SD-ge-
heugenkaart”.

“Voertuignavigatiesysteem”

Het navigatiesysteem van Pioneer dat u hebt
aangeschaft en dat kan samenwerken met de
AVICSYNC app op uw iPhone of smartphone
(Android) wordt in deze handleiding het “voer-
tuignavigatiesysteem” genoemd.
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BELANGRIJK
! Premiumdiensten voor AVICSYNC kunnen

met een betaald abonnement gebruikt wor-
den, en niet alle diensten zijn beschikbaar
in alle landen. Raadpleeg onze website voor
meer details.

! Als u de verbonden diensten in het buiten-
land gebruikt, kunnen extra roamingkosten
worden aangerekend door uw mobieletele-
foonprovider.

! Als het gebruiksplan voor uw iPhone of
smartphone (Android) niet voorziet in onbe-
perkt gegevensverbruik, kan uw carrier bij-
komende kosten in rekening brengen voor
gebruik van app-gebaseerde online inhoud
via andere netwerken dan Wi-Fi.

! De informatie die de provider verschaft,
zoals zoekresultaten, regelingen, prijzen,
enz., komt mogelijk niet overeen met de
werkelijke omstandigheden. Gebruik de in-
formatie ter referentie.

! Om compatibiliteit te garanderen, gebruikt
u best altijd de nieuwste versie van de
AVICSYNC App.

Beperkingen:
! Toegang tot app-gebaseerde verbonden con-

tent hangt af van de beschikbaarheid van het
mobiele en/of Wi-Fi-netwerk voor verbinding
van uw smartphone met internet.

! De beschikbaarheid van services kan geogra-
fisch beperkt zijn tot bepaalde gebieden.
Neem contact op met de verbonden conten-
tserviceprovider voor verdere informatie.

! De functionaliteit van dit product betreffende
toegang tot verbonden content is onderhevig
aan wijzigingen, zonder voorafgaande kennis-
geving, en kan beïnvloed worden door een van
de volgende zaken: compatibiliteitskwesties
met toekomstige firmwareversies van de
smartphone; compatibiliteitskwesties met toe-
komstige versies van de verbonden content-
applicatie(s) voor de smartphone; wijzigingen
in of stopzetting van de verbonden content-ap-
plicatie(s) of service door de provider.

! Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor problemen die ontstaan door fouten of
mankementen in App-gebaseerde content.

! De inhoud en functies van de ondersteunde
applicaties vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de leverancier van de applicatie.

Wat is AVICSYNC App?
De AVICSYNC App is een dynamische appli-
catie waarmee u een iPhone of smartphone
kunt verbinden met een compatibel voertuig-
navigatiesysteem van Pioneer.
Als de verbinding is gemaakt, communiceert
het voertuignavigatiesysteem met de iPhone
of smartphone (Android) en kan het informatie
delen zoals uw contacten, navigatiegeschiede-
nis, geplande routes, POI-favorieten, en zelfs
waar u uw voertuig parkeerde.
Via AVICSYNC App heeft het navigatiesys-
teem ook toegang tot Premium verbonden
diensten, bijvoorbeeld realtime lokaal zoeken
en informatie over het weer, verkeer, parkeren
en brandstofprijzen. U blijft dus op de hoogte
van alle informatie om uw bestemming te be-
reiken.
AVICSYNC App voegt niet alleen een dimen-
sie toe aan uw ervaring met dashboardnaviga-
tie van Pioneer, maar werkt ook als een
zelfstandige navigatie-app. Zo hebt u Pioneers
nauwkeurige stap-voor-stap-navigatie niet al-
leen in het voertuig maar ook erbuiten altijd bij
de hand.

Compatibiliteit en
verbindingen
U moet de kosteloze AVICSYNC App op uw
iPhone of smartphone (Android) installeren.
De AVICSYNC App functie kan gebruikt wor-
den als de iPhone of smartphone (Android)
compatibel is met de AVICSYNC App en ver-
bonden is met het voertuignavigatiesysteem.
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Compatibiliteit met AVICSYNC
AVICSYNC kan worden gebruikt met de vol-
gende modellen.
(stand november 2014)
p Afhankelijk van de softwareversie van de

iPhone en Android is er mogelijk geen
compatibiliteit met dit product. Voor details
over de compatibiliteit met dit product en
AVICSYNC App verwijzen we u naar de in-
formatie op onze website.

iPhone-modellen
! iPhone 6 Plus: iOS 8.0.x
! iPhone 6: iOS 8.0.x
! iPhone 5s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 5c: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 5: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 4s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 4: iOS 6.x

Smartphone (Android) modellen
SAMSUNG
! Galaxy S2: Android 4.1.2
! Galaxy S3: Android 4.1.2, 4.3
! Galaxy S4: Android 4.2.2, 4.4.2
! Galaxy Note B: Android 4.1.1
! Galaxy Tab 2: Android 4.0.3
LG
! Nexus 5: Android 4.4.2
ASUS
! Nexus 7 (2013) 4.3
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De AVICSYNC app installeren
U kunt de AVICSYNC app kosteloos downloa-
den van de App Store of Google Play.
p Merk op dat u verantwoordelijk bent voor

de verbindingskosten voor het downloaden
van de app.

% Download de AVICSYNC App van App -
Store of Google Play en installeer de app
op uw iPhone of smartphone (Android).
U kunt AVICSYNC App vinden in AppStore of
Google Play door “AVICSYNC” te typen in het
zoekveld.

De GPS-functie instellen
Controleer of uw iPhone of smartphone
(Android) een GPS-functie heeft.
p Raadpleeg voor details de instructiehand-

leiding van uw iPhone of smartphone
(Android).

1 Zet de GPS-functie van uw iPhone of
smartphone (Android) aan.

2 Sta op uw iPhone of smartphone
(Android) toe dat de AVICSYNC app ge-
bruik maakt van de GPS-functie.

De eerste maal inschakelen
Wanneer u de AVICSYNC app voor het eerst
gebruikt, is de standaardtaal van de
AVICSYNC app ingesteld op Engels. Koppel
eerst uw iPhone of smartphone (Android) met
het voertuignavigatiesysteem. Daarna kunt u
uw regiokaart downloaden op uw iPhone of
smartphone (Android).
p Downloaden is niet mogelijk als er op uw

iPhone of smartphone (Android) niet vol-
doende capaciteit is voor het opslaan van
de gedownloade gegevens. Zorg in dat
geval voor voldoende vrije ruimte voor de
bijkomende gegevens en probeer het down-
loaden opnieuw via Naviextras Toolbox.

1 Start de AVICSYNC app op uw iPhone
of smartphone (Android).

2 Sluit uw iPhone of smartphone
(Android) op het voertuignavigatiesysteem
aan via Bluetooth of een USB-kabel.

3 Stel in het voertuignavigatiesysteem
de voorkeuren in voor het apparaat in
[Smartphone instellen].
Selecteer dezelfde verbindingsinstelling als de
verbinding van uw iPhone of smartphone
(Android). Als u een verkeerde instelling
maakt, kan de AVICSYNC app niet communi-
ceren met het voertuignavigatiesysteem.

= Raadpleeg voor details de bedieningshand-
leiding van het voertuignavigatiesysteem.

4 Geeft het kaartscherm weer op het
voertuignavigatiesysteem.

5 Tip op het voertuignavigatiesysteem
aan om het navigatiemenu te openen.

6 Tip aan in het navigatiemenu.

7 Tip [Nieuwe telefoon koppelen] aan.

8 Tip op het voertuignavigatiesysteem
de iPhone of smartphone (Android) aan die
u met het voertuignavigatiesysteem wilt
koppelen.
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9 Tip [Volgende] aan.
p Stel de voorkeuren voor “Link naar gebrui-

kersprofiel” en “Navigatiegegevens auto-
matisch synchroniseren” later in.

= Raadpleeg voor details Uw iPhone of smart-
phone (Android) met het voertuignavigatie-
systeem koppelen op bladzijde 15.

10 Tip [Koppelen] aan.
U moet op de iPhone of smartphone (Android)
toestemming geven voor het koppelen.

11 Accepteer de koppeling op uw iPhone
of smartphone (Android).
Als de koppeling is ingesteld, wordt uw
iPhone of smartphone (Android) automatisch
gekoppeld wanneer u hem met het voertuigna-
vigatiesysteem verbindt.

Ga na het instellen van de koppeling verder
naar Uw regiokaart instellen.

Uw regiokaart instellen
1 Tip op de iPhone of smartphone
(Android) aan om het navigatiemenu
te openen.

2 Tip [Shop] aan.

3 Verschuif het scherm en zoek kaarten
van uw regio.

4 Tip [Download] aan.
De inhoud wordt gedownload. Wanneer het
downloaden voltooid is, verandert de indicatie
op de toets in [Install].

5 Tip [Install] aan.
Als de installatie voltooid is, verschijnt een be-
richt om te bevestigen of u de AVICSYNC app
opnieuw wilt opstarten.

6 Tip [OK] aan.
De AVICSYNC app wordt opnieuw opgestart.

Ga na het selecteren van de taal verder naar
De taal instellen.

De taal instellen
1 Tip op de iPhone of smartphone
(Android) aan om het navigatiemenu
te openen.

2 Verschuif het scherm zodat in het menu
[Settings] wordt weergegeven.

3 Tip [Settings] aan.
Het “Settings” scherm verschijnt.

4 Tip [Regional] aan.

5 Tip de schermtaal aan die u wilt gebrui-
ken.

6 Tip [Select] aan.
Nadat de taal is gewijzigd, start het systeem
opnieuw op.
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Inschakelen bij normaal
gebruik
1 Start de AVICSYNC app op uw iPhone
of smartphone (Android).

2 Sluit uw iPhone of smartphone
(Android) op het voertuignavigatiesysteem
aan via Bluetooth of een USB-kabel.

= Raadpleeg voor details de bedieningshand-
leiding van het voertuignavigatiesysteem.

Gebruik van de schermen
De meeste bedieningshandelingen voor de na-
vigatiefunctie lijken erg op die voor het voer-
tuignavigatiesysteem. Lees daarom de
bedieningshandleiding van het voertuignavi-
gatiesysteem voor details.

Kaart van de huidige positie

(Links: AVICSYNC app; rechts: scherm van
voertuignavigatie)

2

3

1

1 Toont de huidige locatie van uw voertuig. De
punt van het driehoeksteken geeft aan in
welke richting u rijdt en het teken beweegt au-
tomatisch met het rijden mee.

2 Het gegevensveld weergeven.
3 Het navigatiemenuscherm openen.

Navigatiemenu
Hier worden alleen items beschreven die ver-
schillen van het scherm van het voertuignavi-
gatiesysteem.

(Links: AVICSYNC app; rechts: scherm van
voertuignavigatie)

2

1

1 Het geluid van de AVICSYNC app dempen (bij-
voorbeeld de stembegeleiding en pieptonen).

2 Het winkelmenu openen.
= Raadpleeg voor details Navigatie-inhoud

aanschaffen via de AVICSYNC app op
bladzijde 17.

Toetsen voor de AVICSYNC
verbinding
De volgende toetsen op het kaartscherm wor-
den gebruikt voor bediening van de AVICSYNC
verbinding. U kunt er ook de huidige status
mee controleren.

Toets Betekenis

Gegevenscommunicatie van de
AVICSYNC functie is ingeschakeld.

Gegevenscommunicatie van de
AVICSYNC functie is uitgescha-
keld.

U kunt de communicatie tussen de AVICSYNC App en
het navigatiesysteem in- en uitschakelen door de toets
aan te raken.
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Toets Betekenis

Gegevenscommunicatie van de
AVICSYNC functie is niet actief.

Gegevenscommunicatie van de
AVICSYNC functie is actief met
een USB-verbinding.

Gegevenscommunicatie van de
AVICSYNC functie is actief met
een Bluetooth-verbinding.

Uw iPhone of smartphone
(Android) met het voertuig-
navigatiesysteem koppelen
Om de navigatiefuncties van de AVICSYNC
app te kunnen gebruiken, moet het voertuig-
navigatiesysteem gekoppeld zijn met een
iPhone of smartphone (Android) waarop de
AVICSYNC app geïnstalleerd is.
p U kunt maximaal vijf apparaten met het

voertuignavigatiesysteem koppelen. (Op
het model voor India kan er slechts één ap-
paraat met het voertuignavigatiesysteem
gekoppeld worden.)

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 Stel in het voertuignavigatiesysteem
de voorkeuren in voor het apparaat in
[Smartphone instellen].
Selecteer dezelfde verbindingsinstelling als de
verbinding van uw iPhone of smartphone
(Android). Als u een verkeerde instelling
maakt, kan de AVICSYNC app niet communi-
ceren met het voertuignavigatiesysteem.

= Raadpleeg voor details de bedieningshand-
leiding van het voertuignavigatiesysteem.

3 Geeft het kaartscherm weer op het
voertuignavigatiesysteem.

4 Tip op het voertuignavigatiesysteem
aan om het navigatiemenu te openen.

5 Tip aan in het navigatiemenu.

6 Tip [Nieuwe telefoon koppelen] aan.

7 Tip op het voertuignavigatiesysteem
de iPhone of smartphone (Android) aan die
u met het voertuignavigatiesysteem wilt
koppelen.

8 Stel indien nodig de volgende opties in,
en tip [Volgende] aan.
Link naar gebruikersprofiel:
U kunt uw iPhone of smartphone (Android) as-
sociëren met een gebruikersprofiel van het
voertuignavigatiesysteem. Als u uw iPhone of
smartphone (Android) met een profiel associ-
eert, kan dat profiel alleen geselecteerd wor-
den wanneer de betreffende iPhone of
smartphone (Android) aangesloten is. U
maakt de associatie door een bestaand gebrui-
kersprofiel te selecteren of een nieuw profiel te
maken in het voertuignavigatiesysteem.
Navigatiegegevens automatisch synchroni-
seren:
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Als u deze optie inschakelt, worden navigatie-
gegevens (opgeslagen locaties en routes, be-
stemming-geschiedenis, huidige geplande
route) automatisch gesynchroniseerd tussen
uw iPhone of smartphone (Android) en het
voertuignavigatiesysteem wanneer de iPhone
of smartphone (Android) op het voertuignavi-
gatiesysteem is aangesloten.

p Als de downloadgegevens groot zijn, kan
het overzetten ervan naar het voertuignavi-
gatiesysteem met de Auto-sync-functie
enige tijd duren. Het is erg raadzaam om
een USB-verbinding te gebruiken voor het
overzetten van gegevens.

9 Tip [Koppelen] aan.
U moet op de iPhone of smartphone (Android)
toestemming geven voor het koppelen.

10 Accepteer de koppeling op uw iPhone
of smartphone (Android).
Als de koppeling is ingesteld, wordt uw
iPhone of smartphone (Android) automatisch
gekoppeld wanneer u hem met het voertuigna-
vigatiesysteem verbindt.

Een gekoppelde iPhone of
smartphone (Android) bewerken
1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 Geeft het kaartscherm weer op het
voertuignavigatiesysteem.

3 Tip op het voertuignavigatiesysteem
aan om het navigatiemenu te openen.

4 Tip aan in het navigatiemenu.

5 Tip aan om de snelkoppelingen
weer te geven.

p Als u in de snelkoppelingen [Alle telefoons
wissen] aantipt, kunt u de koppeling van
alle apparaten ongedaan maken.

6 Tip [Bewerken] aan.

7 Tip de iPhone of smartphone (Android)
aan die u wilt bewerken.

8 Stel de volgende opties in.
Navigatiegegevens automatisch synchroni-
seren:
De Auto-sync-functie in- en uitschakelen.
Deze telefoon wissen:
De koppeling tussen de huidig aangesloten
iPhone of smartphone (Android) en het voer-
tuignavigatiesysteem opheffen.

p Navigatiegegevens inclusief de kaart wor-
den 15 dagen na het opheffen van de kop-
peling van de iPhone of smartphone
(Android) verwijderd. Als u de iPhone of
smartphone (Android) binnen 15 dagen op-
nieuw koppelt, kunt u de achtergebleven
gegevens weer gebruiken.

Een gekoppelde iPhone of
smartphone (Android)
handmatig verbinden
Als u een andere gekoppelde iPhone of smart-
phone (Android) aansluit, selecteert u in de
lijst degene die u met het systeem wilt verbin-
den.

1 Geeft het kaartscherm weer op het
voertuignavigatiesysteem.

2 Tip op het voertuignavigatiesysteem
aan om het navigatiemenu te openen.

3 Tip aan in het navigatiemenu.

4 Tip de naam van het apparaat aan
waarmee u een verbinding wilt.
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Navigatie-inhoud aanschaffen
via de AVICSYNC app

! Gegevens voor navigatie-inhoud kunnen
erg groot zijn. Het is erg raadzaam het
downloaden ervan uit te voeren via een toe-
gangspunt of een router van een breed-
bandnetwerk via de Wi-Fi-aansluiting van
de iPhone of smartphone (Android).

! Als de downloadgegevens groot zijn, kan
het overzetten ervan naar het voertuignavi-
gatiesysteem met de Auto-sync-functie
enige tijd duren. Het is erg raadzaam om
een USB-verbinding te gebruiken voor het
overzetten van gegevens.

1 Start de AVICSYNC app op uw iPhone
of smartphone (Android).

2 Tip op de iPhone of smartphone
(Android) aan om het navigatiemenu
te openen.

3 Tip [Winkel] aan.

4 Verschuif het scherm en zoek het item
voor de online dienst.

5 Tip de toets aan met de abonnements-
prijs.
Het betaalproces van het abonnementsbedrag
wordt gestart. Als de betaling voltooid is, ver-
andert de indicatie op de toets in [Downloa-
den].

p U hoeft niet te betalen voor kosteloze in-
houd in het winkelmenu.

6 Tip [Downloaden] aan.
De inhoud wordt gedownload. Wanneer het
downloaden voltooid is, verandert de indicatie
op de toets in [Installeren].

7 Tip [Installeren] aan.
Als de installatie voltooid is, verschijnt een be-
richt om te bevestigen of u het voertuignaviga-
tiesysteem opnieuw wilt opstarten.

8 Tip [OK] aan.
De AVICSYNC app wordt opnieuw opgestart.

p Als u verschillende onderdelen wilt down-
loaden of installeren, tipt u [Later] aan en
gaat u verder met het aankopen van andere
inhoud.
De gedownloade inhoud op de telefoon
wordt naar het voertuignavigatiesysteem
overgezet wanneer u de iPhone of smart-
phone (Android) de volgende keer erop aan-
sluit. Wanneer het overzetten voltooid is,
wordt het voertuignavigatiesysteem op-
nieuw opgestart.
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Afhankelijk van de regio kunnen de beschik-
baarheid en de gebruikskosten van online
diensten verschillen.

U kunt een verbonden online dienst gebruiken
met een abonnement erop via de AVICSYNC
app.

Een online dienst activeren
1 Schaf de online verkeersdiensten aan
via de AVICSYNC app.

= Raadpleeg voor details Navigatie-inhoud
aanschaffen via de AVICSYNC app op blad-
zijde 17.

2 Sluit uw iPhone of smartphone
(Android) op het voertuignavigatiesysteem
aan via Bluetooth of een USB-kabel.

= Raadpleeg voor details de bedieningshand-
leiding van het voertuignavigatiesysteem.

De gedownloade inhoud op uw iPhone of
smartphone (Android) wordt overgezet naar
het voertuignavigatiesysteem. Wanneer het
overzetten voltooid is, wordt het voertuignavi-
gatiesysteem opnieuw opgestart.

3 Geeft het kaartscherm weer op het
voertuignavigatiesysteem.

4 Tip op het voertuignavigatiesysteem
aan om het navigatiemenu te openen.

5 Open het navigatiemenu en tip [Instel-
lingen] aan.

6 Tip [Online diensten] aan.

7 Tip de dienst aan die u wilt activeren.
De menu’s voor de online diensten worden ge-
activeerd.

Verkeersinformatie ontvangen
Met de online verkeersdienst kunt u in real-
time uiterst nauwkeurige verkeersinformatie

ontvangen op basis van gegevens die de provi-
der van verschillende locaties verzamelt.
Deze serviceprovider levert meer dekking dan
het Traffic Message Channel (TMC) en wordt
vaker bijgewerkt.
p U kunt deze online dienst gebruiken met

een online abonnement voor verkeersinfor-
matie.
= Raadpleeg voor details Een online dienst

activeren op bladzijde 18.

De verkeersinformatiefunctie
inschakelen
Doe als volgt om de verkeersinformatiefunctie
in of uit te schakelen.

1 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

2 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

3 Tip aan om de volgende pagina te
tonen.

4 Tip [Instellingen] aan.
Het “Instellingen” scherm verschijnt.

5 Tip aan om de volgende pagina te
tonen.

6 Tip [Verkeer] aan.
Het “Verkeersinstellingen” scherm ver-
schijnt.

7 Tip het item aan om de volgende voor-
waarden in te stellen.
[Verkeer]: [Aan] is geselecteerd.
[Gegevensbron]: [Online] is aangevinkt.
[Verkrsinfo toep.]: [Aan] is geselecteerd.
[Verkeersinfo tonen]: [Kleur en pictogram]
is geselecteerd.
De functie voor verkeersinformatie is inge-
schakeld.
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De verkeerslijst bekijken
Verkeersinformatie wordt op het scherm in
een lijst getoond. Zo kunt u zien hoeveel ver-
keersongevallen er zijn gebeurd, evenals hun
locatie en de afstand vanaf uw huidige positie.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

4 Tip [Verkeer] aan.
Het “Verkeersoverzicht” scherm verschijnt.

5 Tip [Verkeersinformatie] aan.
Het “Verkeersinformatie” scherm verschijnt.

Er wordt een lijst getoond met de ontvangen
verkeersinformatie. De lijst wordt gesorteerd
volgens de afstand vanaf uw huidige positie.
Plaatsen (straatnamen) waar ongevallen zijn
gebeurd, worden in de lijst getoond.

p Als een route is ingesteld, worden relevante
gebeurtenissen op de huidige route boven
aan de lijst getoond.

p Als u een item aantipt, kunt u de locatie
ervan op de kaart zien. Tip of aan om
de vorige of volgende gebeurtenis te bekij-
ken.

De verkeersgebeurtenissen op
de kaart controleren
Verkeersinformatie kan op de kaart worden ge-
toond.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

4 Tip [Verkeer] aan.
Het “Verkeersoverzicht” scherm verschijnt.

5 Tip [Kaart met verkeersinformatie] aan.
Het “Kaart met actueel verkeer” scherm ver-
schijnt.

Weggedeelten met verkeersgebeurtenissen
worden met een andere kleur op de kaart
weergegeven, en kleine symbolen boven de
weg tonen de aard van de gebeurtenis.
De lijnen voor verkeersopstoppingen geven de
mate van verstopping met een kleur aan.
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Als er een verkeersongeval is
gebeurd op uw route
Het waarschuwingspictogram geeft de status
van de ontvangst van verkeersinformatie aan.

Geeft aan dat er geen verkeerson-
gevallen zijn gebeurd in het voor u
relevante gebied.

Geeft aan dat informatie over ver-
keersongevallen wordt ontvangen.

Geeft aan dat er geen groot ver-
keersongeval is gebeurd op uw
route.

Geeft aan dat er een groot ver-
keersongeval is gebeurd op uw
route. Het pictogram geeft het vol-
gende soort verkeersongeval aan.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip het pictogram van de betreffende
verkeersgebeurtenis aan.

1

1 Waarschuwingspictogram voor verkeersin-
formatie

Het “Verkeersoverzicht” scherm verschijnt.
U kunt de details van verkeersongevallen bekij-
ken. Tip de betreffende gebeurtenis aan om de
locatie ervan op de kaart te tonen.

Parkeerinformatie bekijken
p U kunt deze online dienst gebruiken met

een online abonnement voor parkeerinfor-
matie.
= Raadpleeg voor details Een online dienst

activeren op bladzijde 18.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

4 Tip [Nuttige informatie] aan.
Het “Nuttige informatie” scherm verschijnt.

5 Tip [Parkeren] aan.
Er verschijnt een kaart met pictogrammen
met de bezettingsgraad van parkeerplaatsen
in de buurt van uw huidige positie.
De bezettingsgraad van parkeerplaatsen wor-
den met kleur aangegeven.

Kleur Betekenis

Groen
Er zijn veel parkeerplaatsen be-
schikbaar.

Geel
Er zijn voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar.

Rood
Er zijn geen of slechts enkele par-
keerplaatsen beschikbaar.

p Een grijs pictogram geeft aan dat er geen
informatie over parkeerplaatsen beschik-
baar is.
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6 Tip de volgende toetsen aan.

Alle parkeerinformatie tonen die
offline beschikbaar is.

Alleen parkeerinformatie tonen die
online beschikbaar is.

p Als u de toets aantipt met de naam van de
provider van de kaartgegevens, kunt u de
getoonde pictogrammen filteren en alleen
die van de provider van de database weer-
geven.

p Als u aantipt, wordt parkeerinformatie
in een lijst getoond.

Brandstofprijzen bekijken
De recente brandstofprijzen van benzinestati-
ons in de buurt worden in een lijst getoond.
p Wanneer de route is ingesteld, wordt langs

en in de buurt van de route naar tankstati-
ons gezocht. Wanneer er geen route is in-
gesteld, wordt er rondom de huidige positie
naar tankstations gezocht.

p U kunt de instellingen van deze functie wij-
zigen.
= Raadpleeg voor details Een online dienst

activeren op bladzijde 18.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

4 Tip [Nuttige informatie] aan.
Het “Nuttige informatie” scherm verschijnt.

5 Tip [Brandstofprijzen] aan.
Er wordt een lijst met brandstofprijzen weerge-
geven.
De brandstofprijs wordt met kleur aangege-
ven.

Kleur Betekenis

Groen Goedkoop.

Geel Een beetje goedkoper.

Rood Duur.

De afstand is vanaf uw huidige locatie tot het
benzinestation.

6 Tip een item aan om de details ervan te
tonen.
Het scherm met de locatie in detail
verschijnt.

Weersinformatie bekijken
De plaatselijke weersinformatie kan in een lijst
worden getoond.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

4 Tip [Nuttige informatie] aan.
Het “Nuttige informatie” scherm verschijnt.

5 Tip [Weer] aan.
Het “Weer” scherm verschijnt.
Als u een item aantipt, worden de details
ervan getoond.

! Huidige positie:
De huidige temperatuur van uw huidige lo-
catie.
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Als u een item aantipt, kunt u de weersvoor-
spelling voor de volgende zeven dagen be-
kijken.

! Weer op bestemming:
De verwachte temperatuur op het tijdstip
van aankomst op de bestemming.
Als u een item aantipt, kunt u de weersvoor-
spelling voor de volgende zeven dagen be-
kijken.

! Weer langs route:
Als u een item aantipt, kunt u de huidige
temperatuur in de steden langs de route be-
kijken.

! Opgeslagen weerlocaties:
Aan dit menu kunt u verschillende locaties
toevoegen. Als u een gebied toevoegt dat u
vaak bekijkt, kunt u de weersvoorspelling
later eenvoudig bekijken.

p Als u tussenpunten hebt ingesteld, wordt
de huidige temperatuur op die tussenpun-
ten ook getoond. Als u een item aantipt,
kunt u de weersvoorspelling voor dat tus-
senpunt bekijken.

p Als u aantipt, wordt het instellingenme-
nu voor weersinformatie getoond.
= Zie voor details Instellingen voor “Weer”

op bladzijde 27.

Online zoeken gebruiken
U kunt online naar een plaats zoeken door een
naam in te voeren. Er wordt in een ruim bereik
rondom de huidige positie gezocht.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

3 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

4 Tip [Nieuwe route] aan.
Het “Nieuwe route naar...” scherm ver-
schijnt.

5 Tip [Online zoeken] aan.

6 Voer de naam, het adres of de categorie
in van de gewenste bestemming. Tip ver-
volgens de volgende toets aan.

Het “Gevonden resultaten”
scherm weergeven.

7 Tip het gewenste item aan.

p Als u het logo van een gegevensprovider
aantipt, kunt u de lijst verfijnen door de re-
sultaten van die provider te tonen.

De gevonden locatie wordt op het kaartscherm
weergegeven.

8 Tip [Als bestemming selecteren] aan op
het “Locatie op kaart” scherm.

= Raadpleeg voor details over de bediening in
het “Locatie op kaart” scherm de bedie-
ningshandleiding van het voertuignavigatie-
systeem.

Als u [Als bestemming selecteren] aantipt,
verschijnt het “Routesamenvatting” scherm
en wordt afgeteld. Als het aftellen stopt, begint
de begeleiding automatisch. Als u tijdens het
aftellen het scherm eender waar aantipt, stopt
het aftellen en blijft het scherm zoals het is.

9 Tip [Start navigatie] aan.
Het voertuignavigatiesysteem begint met de
routebegeleiding.

= Raadpleeg voor details over routebegelei-
ding de bedieningshandleiding van het
voertuignavigatiesysteem.
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De bestemming selecteren
die op de AVICSYNC app is
ingesteld
1 Stel een route in op de AVICSYNC app
met uw iPhone of smartphone (Android).

2 Sluit uw iPhone of smartphone
(Android) op het voertuignavigatiesysteem
aan via Bluetooth of een USB-kabel.

= Raadpleeg voor details de bedieningshand-
leiding van het voertuignavigatiesysteem.

3 Geeft het kaartscherm weer op het
voertuignavigatiesysteem.

4 Tip op het voertuignavigatiesysteem
aan om het navigatiemenu te openen.

5 Tip [Nieuwe route] aan.
Het “Nieuwe route naar...” scherm ver-
schijnt.

6 Tip [Bestemming van telefoon] aan.

7 Tip [Als bestemming selecteren] aan op
het “Locatie op kaart” scherm.

= Raadpleeg voor details over de bediening in
het “Locatie op kaart” scherm de bedie-
ningshandleiding van het voertuignavigatie-
systeem.

Als u [Als bestemming selecteren] aantipt,
verschijnt het “Routesamenvatting” scherm
en wordt afgeteld. Als het aftellen stopt, begint
de begeleiding automatisch. Als u tijdens het
aftellen het scherm eender waar aantipt, stopt
het aftellen en blijft het scherm zoals het is.

8 Tip [Start navigatie] aan.
Het voertuignavigatiesysteem begint met de
routebegeleiding.

= Raadpleeg voor details over routebegelei-
ding de bedieningshandleiding van het
voertuignavigatiesysteem.

De voetgangermodus
gebruiken
Een wandelroute uitzetten naar
uw eindbestemming
De “voetgangermodus” is een nuttige functie
wanneer uw eindbestemming niet ver is van
een plaats die u met het voertuig kunt berei-
ken. U kunt bijvoorbeeld met de voetganger-
modus de AVICSYNC app een wandelroute
laten uitzetten naar uw eindbestemming.

1 Stel de route in op het voertuignaviga-
tiesysteem.

2 Sluit uw iPhone of smartphone
(Android) op het voertuignavigatiesysteem
aan via Bluetooth of een USB-kabel.

= Raadpleeg voor details de bedieningshand-
leiding van het voertuignavigatiesysteem.

3 Rijd met het voertuig naar uw bestem-
ming.

4 Parkeer het voertuig binnen een af-
stand van 1500m van uw eindbestemming
op een veilige plaats en trek de handrem
aan.

5 Zet de motor uit en zet het contact uit.
Het voertuignavigatiesysteem wordt ook uitge-
schakeld.
In de AVICSYNC app wordt gevraagd of u de
routebegeleiding wilt voortzetten in de voet-
gangermodus.

p Het bevestigingsbericht voor de voetganger-
modus verschijnt ook wanneer u de iPhone
of smartphone (Android) loskoppelt van het
voertuignavigatiesysteem.

6 Tip [Doorgaan met navigatie] aan op
de AVICSYNC app.
De route wordt herberekend en de AVICSYNC
app start de routebegeleiding.
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Een wandelroute terug naar
het voertuig instellen
Wanneer u met de voetgangermodus op uw
bestemming bent aangekomen, kunt u een
route instellen terug naar uw geparkeerde
voertuig.

1 Start de AVICSYNC app op uw iPhone
of smartphone (Android).

2 Tip op de iPhone of smartphone
(Android) aan om het navigatiemenu
te openen.

3 Tip [Nieuwe route] aan en vervolgens
[Terug naar auto].
De route wordt herberekend en de AVICSYNC
app start de routebegeleiding.

p Wanneer u bij uw voertuig aankomt, kunt u
[Terugschakelen naar Auto modus] aan-
tippen in het “Aankomst op bestemming”
scherm om van de voetgangermodus om te
schakelen naar de voertuigmodus.

Een locatie zoeken aan de
hand van een foto

Deze functie kan alleen gebruikt worden in de
AVICSYNC app op uw iPhone of smartphone
(Android).

U kunt een plaats zoeken door een foto te se-
lecteren die u gemaakt hebt.
p Bij zoeken op basis van een foto wordt de

GPS-informatie gebruikt die bij de beeldge-
gevens opgenomen is. Zoeken aan de hand
van een foto werkt niet als de foto geen
GPS-informatie bevat.

p Zoeken aan de hand van foto’s wordt uitge-
voerd voor foto’s die op uw iPhone of
smartphone (Android) opgeslagen zijn. Het
werkt niet voor andere opslaglocaties, bij-
voorbeeld online.

1 Maak de AVICSYNC functie gereed voor
gebruik.

= Raadpleeg voor details Inschakelen bij nor-
maal gebruik op bladzijde 14.

2 Tip op de iPhone of smartphone
(Android) aan om het navigatiemenu
te openen.

3 Tip [Nieuwe route] aan.
Het “Nieuwe route naar...” scherm ver-
schijnt.

4 Verschuif het scherm zodat in het menu
[Afbeelding] wordt weergegeven.

5 Tip [Afbeelding] aan.
Er verschijnt een lijst van foto’s op uw iPhone
of smartphone (Android).

6 Tip het gewenste item aan en selecteer
een foto.

p De procedure voor het selecteren van een
foto kan verschillen afhankelijk van het
model iPhone of smartphone (Android).

De gevonden locatie wordt op het kaartscherm
weergegeven.

7 Tip [Als bestemming selecteren] aan op
het “Locatie op kaart” scherm.

= Raadpleeg voor details over de bediening in
het “Locatie op kaart” scherm de bedie-
ningshandleiding van het voertuignavigatie-
systeem.
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Als u [Als bestemming selecteren] aantipt,
verschijnt het “Routesamenvatting” scherm
en wordt afgeteld. Als het aftellen stopt, begint
de begeleiding automatisch. Als u tijdens het
aftellen het scherm eender waar aantipt, stopt
het aftellen en blijft het scherm zoals het is.

8 Tip [Start navigatie] aan.
De routebegeleiding door de AVICSYNC app
wordt gestart.

= Raadpleeg voor details over routebegelei-
ding de bedieningshandleiding van het
voertuignavigatiesysteem.
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De instellingen voor
voertuignavigatie aanpassen

In dit gedeelte worden alleen de voorkeuren
voor de AVICSYNC functie beschreven.
Andere bedieningshandelingen zijn elementair
gelijk aan de bediening van het voertuignaviga-
tiesysteem. Lees de bedieningshandleiding
van het voertuignavigatiesysteem voor informa-
tie over andere functies.

U kunt de navigatie-instellingen configureren
en aanpassen hoe het voertuignavigatiesys-
teem werkt.

1 De MAP toets indrukken.
Het kaartscherm verschijnt.

2 Tip de volgende toets aan.

Het navigatiemenu op het kaart-
scherm weergeven.

3 Tip aan om de volgende pagina te
tonen.

4 Tip [Instellingen] aan.
Het “Instellingen” scherm verschijnt.

Informatie over de opties in
“Instellingen”
Instellingen voor “Geluid”

Verkeersinfo laten horen
U kunt instellen of het navigatiesysteem met
een stembericht verkeersinformatie meldt
wanneer informatie over een verkeersongeval
op de route wordt ontvangen.

Instellingen voor “Navigatiekaart”

Omweg aanbieden bij files op snelweg
Als u op een snelweg langzamer gaat rijden
vanwege een verkeersopstopping, kan het na-
vigatiesysteem een omweg voorstellen vanaf

de volgende afrit. Het bericht vermeldt de af-
stand tot de afrit en het verschil in afstand en
geschatte tijd in vergelijking met de oorspron-
kelijke route. U kunt een van de volgende op-
ties selecteren:
! Als u de oorspronkelijke route wilt behou-

den, tipt u [Negeren] aan of negeert u het
bericht.

! Tip [Bekijken] aan om een overzicht van de
oorspronkelijke route en de omweg te bekij-
ken zodat u een beslissing kunt nemen. U
kunt de omweg zoals in de voorbeeldweer-
gave accepteren, of het gepasseerde snel-
weggedeelte vergroten voordat u de omweg
accepteert.

! U kunt ook afslaan naar de voorgestelde
nieuwe richting, waarna de route automa-
tisch opnieuw wordt berekend.

Actuele alternatieve route aanbieden
Als u op normale wegen rijdt, kunnen alterna-
tieve routes worden voorgesteld. Het navigatie-
systeem zal op de volgende kruising een
andere richtingswijziging selecteren, en een
verschillende route voorstellen voor het vol-
gende gedeelte van de reis. De voorgestelde
omweg kan echter niet gewijzigd worden.

Instellingen voor “Verkeer”

Verkeer
U kunt de verkeersinformatiefunctie in- en uit-
schakelen.

Gegevensbron
Instelling van de gegevensbron voor ontvangst
van realtime verkeersinformatie. [Online] is al-
leen beschikbaar als het apparaat is ingescha-
keld.

Verkeersinfo tonen
Instelling of pictogrammen voor verkeersonge-
vallen en lijnen voor de verkeersstroom op de
kaart worden aangegeven.
! Uit

Er worden geen verkeerspictogrammen of
lijnen voor de verkeersstroom aangegeven.

! Kleur
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Alleen lijnrelevante verkeersongevallen
worden op de kaart getoond.

! Kleur en pictogram
Pictogrammen voor relevante verkeerson-
gevallen en lijnen voor de verkeersstroom
worden getoond op de kaart.

Ook vrije verkeersdoorstroming tonen
Instelling voor ontvangst van informatie over
een vlotte verkeersstroom.

Omleiding geven bij tijdsbesparing van
minimaal
U kunt de minimale tijdbesparing instellen als
het systeem een omweg voorstelt. Het systeem
stelt een nieuwe omweg voor als de geschatte
tijdbesparing door de omweg om een verkeers-
ongeval te vermijden groter is dan de inge-
stelde waarde. Anders wordt er geen nieuwe
route voorgesteld.

Omleidingen handmatig bevestigen
U kunt een handmatige bevestiging van elke
herberekening in- of uitschakelen.

Instellingen voor “Weer”
U kunt automatisch downloaden van weersin-
formatie in- en uitschakelen.

Instellingen voor “Brandstof”
U kunt de dienst voor online brandstofprijzen
in- en uitschakelen.

Instellingen voor “Online diensten”
Met de instelling “Online diensten” kunt u
verbonden online functies in- en uitschakelen.

Online verkeersinformatie
De online verkeersdienst in- en uitschakelen.

Online weer
De dienst voor online weersvoorspelling in- en
uitschakelen.

Online parkeerinfo
U kunt de online parkeerdienst in- en uitscha-
kelen.

Online brandstofprijzen
U kunt de dienst voor online brandstofprijzen
in- en uitschakelen.

Online zoeken
U kunt de online zoekdienst in- en uit-
schakelen.

De instellingen van de
AVICSYNC app aanpassen

In dit gedeelte worden alleen de voorkeuren
van de AVICSYNC app beschreven die verschil-
len van het voertuignavigatiesysteem.
Andere bedieningshandelingen zijn elementair
gelijk aan de bediening van het voertuignaviga-
tiesysteem. Lees de bedieningshandleiding
van het voertuignavigatiesysteem voor informa-
tie over andere functies.

U kunt de instellingen van de AVICSYNC app
configureren en aanpassen hoe de AVICSYNC
app werkt.

1 Start de AVICSYNC app op uw iPhone
of smartphone (Android).

2 Tip op de iPhone of smartphone
(Android) aan om het navigatiemenu
te openen.

3 Verschuif het scherm zodat in het menu
[Instellingen] wordt weergegeven.

4 Tip [Instellingen] aan.
Het “Instellingen” scherm verschijnt.

Nl 27

Hoofdstuk

06
A
anpassen

van
de

voorkeursinstellingen
voorde

navigatie
Aanpassen van de voorkeursinstellingen voor de
navigatie



Informatie over de opties in
“Instellingen”
Instellingen voor “Routevoorkeuren”

Voertuig
In de AVICSYNC app kunt u ook [Voetganger]
en [Fiets] selecteren.
p Als [Fiets] of [Voetganger] is geselecteerd

als voertuigtype, worden sommige menu’s
leeg gemaakt of uitgeschakeld en kunnen
ze niet gebruikt worden.

Instellingen voor “Geluid”
In de AVICSYNC app kunt u ook [Stille
modus] gebruiken.

Stille modus
Het geluid van de AVICSYNC app dempen (bij-
voorbeeld de stembegeleiding en pieptonen).

Instellingen voor “AVICSYNC”
In de AVICSYNC app kan alleen [Slaapstand]
worden ingesteld.

Slaapstand
U kunt de slaapmodus van de AVICSYNC app
in- en uitschakelen.
Als de slaapmodus is ingeschakeld en een
AVICSYNC verbinding is ingesteld, wordt het
scherm van de AVICSYNC app op de iPhone of
smartphone (Android) zwart als de AVICSYNC
app enige tijd niet gebruikt wordt. (Als u de
iPhone of smartphone (Android) aansluit via
een Bluetooth-verbinding zonder externe voe-
ding, kan het batterijverbruik verlaagd
worden.)
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Online serviceproviders
p De genoemde providers kunnen in de toe-

komst veranderen en hun diensten kunnen
worden stopgezet zonder kennisgeving.

Online dienst Serviceprovider

Online verkeer TomTom (TomTom Traffic)

Online zoeken HERE

Online weer CustomWeather

Brandstofprijzen Opis

Parkeergelegenheid en
prijzen

Parkopedia

Auteursrechten en
handelsmerken
TomTom (TomTom Traffic)

© 2015 TomTom. Alle rechten voorbehouden.
TomTom en het TomTom-logo zijn gedepo-
neerde handelsmerken van TomTom N.V.

HERE

© 1987-2015 HERE. Alle rechten voorbehou-
den.

CustomWeather

Weersinformatie geleverd door CustomWea-
ther, Inc.
Copyright © 2015 CustomWeather. Alle rech-
ten voorbehouden. “CustomWeather” & “Ta-
king the World by Storm” zijn handelsmerken
van CustomWeather, Inc.

Opis

Parkopedia

Overige
p iPhone en iPod zijn handelsmerken van

Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en an-
dere landen.

p App Store is een dienstenmerk van
Apple Inc.

p iOS is een handelsmerk waarvan Cisco de
handelsmerkrechten bezit in de VS en be-
paalde andere landen.

p Google, Google Play, Android en andere
merken zijn handelsmerken van
Google Inc.
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p Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. PIONEER
CORPORATION gebruikt deze onder licen-
tie. Andere handelsmerken en handelsna-
men zijn eigendom van de respectieve
eigenaren.

De namen van fabrikanten, producten en
andere zaken die op dit product staan, zijn
gedeponeerde handelsmerken of handels-
merken van de respectievelijke firma’s.
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PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”
125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

Technische Hotline der
Pioneer Electronics Deutschland GmbH
TEL: 02154/913-333

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714

PIONEER DO BRASIL LTDA.
Escritório de Vendas:
Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP,
Brasil
Fábrica:
Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018,
Manaus, AM, Brasil

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話 : 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話 : 852-2848-6488

© 2015 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.
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