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Ciclosport GmbH behoudt zich het recht voor om de informatie en gegevens in deze handleiding 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH mag geen enkel deel van deze documenten voor welk doel dan 
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gebeurt. 
Alle in deze handleiding genoemde handelsmerken zijn het exclusieve eigendom van hun 
respectievelijke eigenaars en mogen niet worden gebruikt voor commerciële of andere doeleinden. 
Omdat ondanks alle inspanningen fouten nooit volledig kunnen worden uitgesloten, wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid van de inhoud van deze handleiding. We zijn altijd 
dankbaar voor informatie over fouten. 

Alle illustraties lijken op elkaar. 

© 2019 Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH, Gräfelfing.  
Alle rechten voorbehouden. 
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN ONDERHOUD 
VEILIGHEIDSADVIES 
De voorschriften van het verkeersreglement zijn in ieder geval van toepassing. 
Bestemmingsgegevens kunnen kan alleen worden uitgevoerd als het voertuig stilstaat. 
Het navigatiesysteem is slechts een hulpmiddel, de gegevens/informatie kan in individuele gevallen 
onjuist zijn.  
De gebruiker moet in elke situatie zelf beslissen of hij de instructies opvolgt. 
Aansprakelijkheid voor onjuiste informatie die door het navigatiesysteem wordt verstrekt, is 
uitgesloten. Als gevolg van veranderende verkeerspatronen of afwijkende gegevens kan het 
gebeuren dat onnauwkeurig of onjuiste instructies worden gegeven. Het is daarom altijd noodzakelijk 
om te verwijzen naar de specifieke tekens en verkeerscontrole. Het navigatiesysteem kan met name 
niet worden gebruikt als dienen als leidraad bij slecht zicht. 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is. In geval van  
in geval van een storing (bijv. rook of stank) moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld. 
Om veiligheidsredenen mag het apparaat alleen door een specialist worden geopend. In geval van 
reparatie kunt u direct contact opnemen met Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH binnen Duitsland. 
Buiten Duitsland kunt u contact opnemen met uw dealer of de verantwoordelijke distributeur. 
Het apparaat en de batterij mogen in geen geval worden geopend. Gebruik alleen originele 
accessoires. Dit zorgt ervoor dat alle relevante voorschriften worden nageleefd en dat gezondheids- 
en materiële schade wordt vermeden. Gooi onbruikbare apparaten of de batterij weg in 
overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. 
Onjuist gebruik sluit elke garantie uit! Deze veiligheidsinstructies gelden ook voor de originele 
accessoires. 
De accu mag niet worden gedemonteerd, doorboord of anderszins beschadigd. De gebruiker moet 
controleren of het apparaat geschikt is voor het beoogde gebruik en de aansluiting. 
De gebruiker draagt alle risico's in verband met het gebruik van het apparaat en de installatie. 
Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, schade of gevolgschade 
als gevolg van wijzigingen aan het apparaat en toebehoren, onjuiste installatie, bedieningsfouten, 
gevaren in het verkeer en ongevallen. 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt bij temperaturen van -10°C - 60°C.  
De opslagtemperatuur is -20°C - 70°C. 
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen en mag alleen in een lucht 
worden gebruikt vochtigheidsgraad van 0% tot 90% kan worden bediend en opgeslagen. 
Het apparaat mag ook niet worden blootgesteld aan plotselinge grote temperatuurschommelingen.  
Dit kan ertoe leiden dat er condensatiewater in het apparaat wordt opgevangen, wat het kan 
beschadigen zou kunnen. Als er zich condens vormt, mag het apparaat pas weer in gebruik worden 
genomen als het volledig droog is. 
Het apparaat is waterdicht volgens de IPX5-norm. Dit betekent dat het apparaat is beschermd tegen  
wordt beschermd tegen opspattend water en het binnendringen van water. 
Let op:  
Om ervoor te zorgen dat het apparaat beschermd is tegen het binnendringen van water, moet u 
ervoor zorgen dat de rubberen afdekkingen voor de USB- en laadpoorten aan de onderkant van het 
apparaat volledig gesloten zijn. 
Het product mag niet worden geplaatst, opgeslagen of achtergelaten in of bij warmtebronnen, op 
plaatsen met hoge temperaturen of sterk zonlicht, in een magnetron of een drukverpakking, of 
worden blootgesteld aan temperaturen boven 70ºC (158ºF).  
Alleen originele accessoires mogen worden gebruikt. Het gebruik van andere onderdelen kan leiden 
tot bedrijfsstoringen en/of ernstige schade. 
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ATTENTIE:  
• Dit navigatiesysteem voor gebruik buitenshuis is slechts een oriëntatie- en navigatiehulpmiddel dat 

een redelijke beoordeling van de situatie niet kan vervangen. In ieder geval moet rekening worden 
gehouden met de omstandigheden van het terrein en de gebruikte paden. Volg geen routes of 
routesuggesties die een gevaarlijke of illegale rijstijl met zich meebrengen of u in een gevaarlijke 
situatie zouden brengen.  

• De verkeersregels moeten in ieder geval worden nageleefd, bijvoorbeeld bij het fietsen, en hebben 
voorrang op de routes van het navigatiesysteem. 

• Bedien het navigatiesysteem nooit tijdens het rijden en laat u nooit afleiden door het apparaat 
tijdens het rijden. 

• Wij wijzen erop dat Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH niet aansprakelijk is voor schade die 
ontstaat doordat het apparaat/houder van de fiets is losgeraakt. 

• De gebruikte kaartgegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige gegevens bevatten.  
Controleer daarom de berekende route op redelijkheid en selecteer indien nodig een alternatieve 
route. 

• Het navigatiesysteem is NIET geschikt voor gebruik als autonavigatiesysteem!  
 

VERWIJDERING 
 VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 

APPARATUUR  
APPARATUUR (VAN TOEPASSING IN DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN 
ANDERE EUROPESE LANDEN MET EEN GESCHEIDEN INZAMELINGSSYSTEEM 
VOOR DERGELIJKE APPARATUUR) 

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk 
afval moet worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen 
van elektrische en elektronische apparatuur. Door te helpen dit product op de juiste manier af te 
voeren, helpt u het milieu en de gezondheid van alle mensen te beschermen. Het milieu en de 
gezondheid worden bedreigd door een onjuiste verwijdering. Materiaalrecycling helpt het verbruik van 
grondstoffen te verminderen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kunt u contact 
opnemen met uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsdienst of de winkel waar het product 
is gekocht. 
• WEEE-Reg. Nr. DE 36497882 

VLIEGTUIGEN EN ZIEKENHUIZEN 
In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op veel andere plaatsen is het gebruik van 
elektronische apparaten verboden. Het apparaat mag niet in een dergelijke omgeving worden 
gebruikt. Schakel uw apparaat altijd uit waar dat gevraagd wordt. 

CE-CERTIFICAAT 
Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED). 
U kunt het volledige certificaat downloaden van onze homepage www.ciclosport.com. 
Download. 
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2. APPARAATBESCHRIJVING 
2.1 APPARAAT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 
 
Aan/uit-schakelaar (ON/OFF):  
Schakelt het apparaat in. Als u tijdens het gebruik op de aan/uit-schakelaar drukt, hebt u de volgende 
opties:  
Zet het uit:  
Schakelt het toestel volledig uit.  
Wacht even:  
Schakelt over naar de stand-by modus. 
Scherm uit:  
Het scherm wordt uitgeschakeld, de huidige navigatie of activiteitsregistraties blijven behouden. 
Toetsblokkering aan/uit: 
Schakelt het sleutelslot in of uit. De toetsvergrendeling voorkomt ongewenste invoer via het scherm. 
Om de toetsvergrendeling uit te schakelen, drukt u nogmaals op de aan/uit-schakelaar en drukt u op 
de toetsvergrendeling. Door opnieuw op de aan/uit-schakelaar te drukken, schakelt u terug naar de 
toepassing.  
Hint:  
Als het apparaat niet reageert en niet kan worden bediend, reset u het apparaat: Druk de aan/uit-knop 
gedurende 15 seconden in. 
Record Track knop:  
Een korte druk op de knop activeert het aanraakscherm. Een opname kan hier worden gestart of 
gestopt. 
Scherm:  
Geeft de kaart en het menu weer. Om invoer te doen of functies te selecteren, tikt u met uw vinger op 
de juiste plaats op het scherm. 

Terug	

AAN/UIT 

Opname 
Start/Stop 

Rechts Links 
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2.1 APPARAAT 
  
 
  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USB-aansluiting:  
Aansluiting voor het opladen van de batterij via de netadapter of voor het aansluiten van het apparaat 
op een PC via de USB-kabel. 
Sleuf voor Micro SD-kaarten:  
Hier kan de NAVIC 400 worden uitgebreid met Micro SD-kaarten van de SDHC-categorie tot een 
maximum van 128GB in het geheugen. Beide aansluitingen bevinden zich onder aparte afdekkingen.  
Je kunt ze gewoon uitklappen.  
Zorg ervoor dat je ze weer sluit zodra Je hebt het apparaat in het veld. Alleen dan kan een IPX5-
gecertificeerde waterdichte zijn gegarandeerd. 
HINT:  
De rubberen hoes beschermt ook tegen het binnendringen van water. Zorg ervoor dat het is altijd 
volledig gesloten bij gebruik van het apparaat. 

Piezo Lsp. 

Micro USB-aansluiting 
 
 

Tegenhanger 
Beugel 

	

Micro SD-
kaartsleuf 
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2.2 BEVESTIGINGSBEUGEL 
 
 

Om de beugel op de fiets te monteren moet u  
open de schroef op de stuurhouder. 
Dan zet je een van de bijpassende rubbers in  
de ring van de stuurhouder, open deze en zet  
de het op het gewenste montagepunt aan  
Stuur.  
Draai de stuurhouder met de hand vast. 
 

  
 

Om het apparaat in de houder te bevestigen, plaatst  
u de Steek hem iets naar links in de stuurhouder en draai 
hem een beetje naar rechts tot hij op zijn plaats klikt.  
Gelieve te raadplegen.  
Controleer voor het rijden altijd of de NAVIC 400  
correct is bevestigd. 
 
 

 
 
 

3. INLEIDING  
De hoofdstukken zijn gebaseerd op de menustructuur van de applicatie. Zo weet u snel waar u moet 
zoeken om een bepaalde functie uit te leggen. 
Als u iets niet vindt, kunt u zoeken naar termen in de woordenlijst.  
De tips en trucs helpen u om uw apparaat snel en efficiënt te gebruiken. 
Als u problemen heeft met de bediening, of als iets niet lijkt te werken, kan de sectie Problemen 
oplossen u misschien helpen.  
Als er nog steeds geen oplossing is, neem dan contact op met onze Service & Support (zie het 
bijbehorende hoofdstuk). 

Leveringsomvang: 
 • Apparaat NAVIC 400 
 • Fietsen monteren  
 • Rubber voor stuur 
 • Micro USB-kabel 
 • Korte instructies 

De volgende elementen worden in deze handleiding gebruikt voor een betere begrijpelijkheid: 
HINT:  
Informatie die het waard is om te weten. 
TIP:  
Praktische toepassingshulpmiddelen. 
ATTENTIE:  
Waarschuwing om ongewenste effecten te voorkomen. 
OPMERKING: 
 • Termen zijn in de tekst gemarkeerd met «vet»  

• Alle illustraties zijn vergelijkbaar. 
 



	 	 10 

	

4.  HOOFDSCHERMEN 
4.1 NAVIGATIESCHERM 
GPS-signaal:  
Toont de status van de GPS-ontvangst. 

 Het GPS-signaal is niet voldoende voor  
Zorg voor een oplossing voor de locatie. Er zullen  
minder ontvangen als 3 satellieten. 

 GPS-signaal is voldoende om de positie te  
bepalen Bui. Er worden drie satellieten ontvangen. 

 Het GPS-signaal heeft een goede kwaliteit  
en maakt het mogelijk een bepaling van de hoogte.  
Er zal op zijn minst. 4 satellieten worden ontvangen. 
 
GPS-status 
De basis van elke navigatie is voldoende dekking door satellieten om continu uw locatie te bepalen 
met behulp van een GPS-signaal (Global Positioning System).  
LET OP: 
Het kan enkele minuten duren voordat de GPS-positie wordt herkend wanneer het apparaat voor het 
eerst wordt ingeschakeld. Als u het apparaat weer inschakelt, wordt uw positie sneller gedetecteerd. 
Profiel:  
Toont u welk profiel u hebt geselecteerd. 
Batterij:  
Het batterijniveau en het laadproces worden aangegeven met een batterijsymbool in de navigatiebalk 
weergave wordt weergegeven. 
 - resterende accucapaciteit 
 - Opladen in uitvoering 
Opname:  
Wanneer een activiteit wordt opgenomen, wordt een overeenkomstig pictogram weergegeven. 
 - Continue registratie van een activiteit 
Infopaneel:  
Toont informatie over de berekende route. Om meer informatie weer te geven, tikt u op het veld.  
U kunt bijvoorbeeld ook de huidige hoogte, tijd of helling bekijken om te laten zien. 
Kaart:  
Toont het kaartfragment met de huidige positie. Als u de kaart wilt verplaatsen, tikt u op de  
zoomknop       .         
Nu kunt u de kaart verplaatsen en de plus- en mintoets gebruiken om in of uit te zoomen. U kunt dan 
met de pijltjestoets       terugkeren naar uw huidige positie.  
Volgende manoeuvre:	
In het manoeuvreveld geeft een pijl de volgende afslag aan, de vroegere uitgaande wegen en de 
afstand tot de volgende manoeuvre. Als u zich in een rotonde bevindt, worden naast de draaipijl ook 
de uitgaande wegen weergegeven. 
Relevante kruisingen en kruisingen die voor het volgende afslagpunt liggen, worden ook 
weergegeven. Als er meerdere uitgaande kruispunten zijn voor uw manoeuvre, symboliseren getallen 
aan de zijkant hoeveel kruispunten u nog moet passeren. 
Afstand tot de volgende manoeuvre: 
Laat je zien hoe ver weg de volgende manoeuvre is. 
Volgende manoeuvre: 
Als je meerdere manoeuvres hebt om snel achter elkaar uit te voeren, is de volgende manoeuvre op 
een na de beste in de vorm van een richtingspijl rechts van het manoeuvreveld. Dus een tijdige  
oriëntatie mogelijk.  
Huidige positie: Uw huidige positie wordt aangegeven met een rode pijl op de kaart. 

Fietsprofiel 
Batterijstatus 

Resterende km  
naar bestemming 

Kompas  

Huidige positie 

Kaart 

 
Ga naar de  
kaartweergave 

GPS-signaalkwaliteit 

Snelheid 

Volgende  
manoeuvre 

Afstand volgende 
manoeuvre 

 

 

 

 

Annuleringsroute 
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Zoomknop:  
Druk op de       zoomtoets en vervolgens op het plus- of minteken om de schaal van de kaart aan te 
passen. Tik op de «Vogelknop»	om uw route te bekijken vanuit een vogelperspectief. 
Klik op de kaart:  
Wanneer u op een locatie op de kaart tikt, wordt de locatie gemarkeerd en wordt het adres of de 
locatie weergegeven. Door op «Acties» te tikken kunt u bijvoorbeeld naar de gemarkeerde locatie 
navigeren of het punt als waypoint opslaan. 
Klikbare aandachtspunten: 
Als u op de knop «Zoom» tikt en vervolgens op een POI-symbool op de kaart, U kunt eenvoudig  
de weergegeven speciale bestemmingen (POI's) achterhalen, de positie noteren, een radius zoeken 
starten of de speciale bestemming voor de routeberekening selecteren. Selecteer een POI-symbool 
op de kaart voor meer informatie. 
Als u op de naam van de POI tikt, wordt de gedetailleerde weergave van deze POI weergegeven. 
Onder de naam verschijnt een knop «Acties». 

• Raak deze aan. Nu zijn de bovengenoemde acties voor u beschikbaar. 
• Druk op «Sluiten» in het informatievenster of op de pijl onderin het scherm om terug te 

schakelen naar de «kaartweergave». 
OPMERKING 
Er zijn ook POI's die niet aanklikbaar zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld bomen zijn of barrières.  
Ze dienen het doel van een betere oriëntatie. 

MEER INFORMATIE:  
Als u per ongeluk een afslag mist of de verkeerde straat ingaat, wordt automatisch een nieuwe route 
berekend. U wordt naar de gewenste bestemming geleid door middel van een nieuw scherm, uw 
positie en de te volgen route. 
U bevindt zich automatisch in de «vrijloopmodus» als u niet op weg bent naar een bestemming. 
Zelfs als u niet op weg bent naar een specifieke bestemming en alleen maar de omgeving wilt 
verkennen, kunt u Het navigatiescherm toont u continu uw huidige positie. U kunt de navigatie 
beëindigen door op de knop «Route annuleren» te tikken. 

4.2 COCKPIT  
Als u binnen de grafiekweergave naar links veegt, bereikt u de 
cockpitweergave, die u vele meetwaarden laat zien. U kunt de weergave zelf 
configureren door op een veld te tikken en dan uit de lijst te selecteren welke 
waarde in dit veld moet worden weergegeven. 
TIP:  
De gemiddelde waarden, zoals de gemiddelde snelheid, worden 
verkregen door een activiteit te registreren. 

4.3 HOOGTEPROFIEL 
Rechts van de kaartweergave is een ander  
scherm met hoogteprofiel. Hij toont u de  
momenteel gereisde hoogte de gang van  
zaken. Zoals op de kaart zijn er ook hier  
configureerbare displays aan de bovenrand  
om informatie of activiteiten te routeren.  
Als je hier verder naar links veegt, je gaat terug naar de boordcomputer en  
andersom. 
Met de knop kunt       u de Bekijk het hoogteprofiel in detail.  
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5. HOOFDMENU 
In het «Hoofdmenu» vindt u de verschillende functiegebieden van de NAVIC 400. Voor een  
beter overzicht en een betere oriëntatie hebben de verschillende gebieden verschillende kleuren 
neergezet. De belangrijkste gebieden zijn «Navigatie», «Cockpit», «Tours», «Geschiedenis»,  
«Extra's» en «Instellingen». 

6. NAVIGATIE 
6.1 KAART 
Hier heeft u toegang tot de kaart van uw directe omgeving.  
In het bovenste deel van de kaart zijn drie functies zichtbaar. Als u  
op u kunt de displays vrij kiezen aan de hand van de getoonde lijst  
configureren. Wilt u het kaartfragment in meer detail bekijken?  
door op het «vergrootglas» in de rechter benedenhoek te tikken, kunt u  
Functies inschakelen. Met de « + » of « - » toets kunt u overschakelen  
naar de Zoom de kaart in of zoom uit. Verder zijn er noch het  
vogelvluchtperspectief en de weergave van de legende. 

6.2 ROUTEVOORSTEL 
Hier vindt u twee mogelijkheden om te navigeren. Onder «Adres» kunt u een rondleiding krijgen  
vanaf uw locatie naar elk gewenst adres. Onder «Circuit» berekent de NAVIC 400 een «rondrit»  
van en naar uw locatie. Om de tour te configureren, kunt u ofwel met een kilometer of met een  
tijdslimiet werken.  
Er wordt onder andere gevraagd naar het snelheidsniveau en andere instellingen die u wilt maken.  
Op basis van deze gegevens berekent de NAVIC 400 de meest geschikte tour. 

6.3 ADRES 
Hier kunt u naar een bestemming navigeren door een adres in te voeren.  
U kan een volledig adres met straat- en huisnummer invoeren.  
Door op de landkaart te tikken kunt u het land van bestemming selecteren  
(als u hebt ook andere landkaarten geïnstalleerd). 
 1. Voer eerst de naam van de plaats in,  
 2. tik op «Doorgaan» om de weg rond te gaan  
 3. Voer het huisnummer in  
U kunt ook op de «Plaats of straatnaam» in het tekstvak tikken,  
om de invoer te bevestigen. 
HINT:  
Wilt u niet verder zoeken door een straat te selecteren?  
en/of huisnummer en navigeer alleen naar het centrum van de stad, 
Nadat u een locatie hebt geselecteerd, tikt u gewoon op «Doorgaan» om  
op het stadscentrum te tikken. Als u je wilt alleen maar naar een straat  
navigeren zonder huisnummer, tik op Ga de straat in op «Street center».  
Door op «Kaart» te tikken kunt u de bestemming op de kaart oproepen.  
Om umlauten of speciale tekens in te voeren, houdt u het bijbehorende kadastersteken ingedrukt. 
Nadat u een brief hebt ingevoerd, worden alle brieven die niet meer mogelijk zijn, verborgen. Als u op 
drukt        , wordt een lijst met alle mogelijke plaatsnamen voor uw invoer weergegeven. 

6.4 THUIS 
De thuisfunctie brengt u op elk moment terug naar huis zonder enige complicaties. De eerste keer dat 
je het opstart, zal je gevraagd worden om je thuisadres in te geven. Zodra u uw adres hebt ingevoerd, 
wordt het opgeslagen en kunt u er op elk moment naartoe navigeren door één keer op «Home» te 
tikken. De route naar huis vanaf uw huidige positie wordt automatisch berekend. 
U kunt het opgeslagen adres te allen tijde wijzigen in het instellingenmenu. 
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6.5 SPECIALE BESTEMMINGEN 
Uw navigatiesysteem kent talloze speciale bestemmingen, zoals  
«Restaurants», «Uitzichtpunten», «Natuurlijke monumenten»,  
«Accommodatie», «Interessante plaatsen» en nog veel meer. Als u bij de  
invoer van de bestemming «Points of Interest» selecteert, verschijnt er een  
lijst met alle categorieën.  
U kunt afzonderlijke categorieën selecteren door erop te tikken of alle  
categorieën tegelijk selecteren door op «Alle» (rechtsboven) te tikken.  
Druk op «Volgende» of op «ABC» om een lijst weer te geven. 
Vervolgens moet u een «zoekcentrum» opgeven voor uw zoekopdracht. De 
POI's worden dan weergegeven, gesorteerd op de afstand rond dit punt. Het 
zoekpunt kan een waypoint zijn, de huidige locatie, de huidige bestemming, 
langs de route, een stad, een adres, een positie op de kaart of coördinaten. 
De resultaten worden vervolgens in een lijst weergegeven. U heeft dan de 
volgende opties: 
«Sorteren» hier kunt u speciale bestemmingen sorteren volgens  
verschillende criteria gesorteerd. 
De «Kaart» toont de geselecteerde POI op de kaart. 
«Berekenen» start de routeberekening naar het gekozen punt van belang. 
Dubbelklik op een lijstvermelding 
Opent het detailbeeld van een POI. 
«ABC» Hiermee kunt u een POI zoeken door tekst in te voeren. 

6.5.1 GEETAILLEERD OVERZICHT VAN EEN POI 
In de gedetailleerde weergave vindt u alle beschikbare informatie over een 
POI. Bovenaan kunt u schakelen tussen de weergaven «Info», «Kaart» 
(optioneel) en «Opties» door op de tabbladen te tikken. Via het tabblad 
«Info» krijgt u het adres, de afstand en een Beschrijving tekst wordt 
weergegeven. Het tabblad «Kaart» toont u de speciale bestemming in de 
kaartweergave. In de «Opties» heeft u ook de volgende opties: 
«Zoek naar speciale items op speciale items» Zoek naar een andere POI 
rond de huidige (bijvoorbeeld als u een restaurant in de buurt van het hostel 
wilt zoeken). 
«Sla speciale bestemming op als waypoint»  
voegt de POI toe aan uw eigen waypoints. Met behulp van de twee 
onderstaande pijlen kunt u naar de volgende of vorige POI gaan  
om van de lijst te scrollen.  
«OK» start de routeberekening naar deze POI.  
«Annuleren» Schakelt terug naar de lijst met NP's. 

6.6 LAATSTE BESTEMMINGEN 
Met deze functie kunt u eenvoudig uw laatst ingevoerde gegevens wijzigen  
Selecteer opnieuw bestemmingen. De laatste veertig bestemmingen  
automatisch opgeslagen. 

6.7 POSITIE IN KAART 
Hier kunt u een punt op de kaart markeren om er naartoe te navigeren.  
U kunt de kaart ook met uw vinger verplaatsen. Als een punt is 
gemarkeerd dat zich in een stad of straat bevindt het adres wordt 
weergegeven. Anders worden de geo-coördinaten weergegeven.  
Tip:  
Zoom uit via de «Minus-Button» om de kaart sneller naar de om de  
juiste positie te kunnen innemen. 
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6.8 WEGPUNTEN 
Een waypoint is een positie of adres dat is opgeslagen. U kunt uw eigen waypoints aanmaken om 
later weer naar de locatie te navigeren. Hier kunt u een bestemming selecteren uit de waypoints op 
uw toestel.  
Deze kunnen zelf aangemaakt of geïmporteerd worden. Eerst en vooral moet je een zoekcentrum 
definiëren. De waypoints worden dan weergegeven, gesorteerd op de afstand rond dit punt.  
Het zoekcentrum kan de huidige locatie, de huidige bestemming, zoeken  
langs de route, een stad, een adres of een plaats op de kaart.  
Als alternatief voor een zoekcentrum kunt u ook klikken op tik op  
«Toon alle routepunten», dan worden alle routepunten worden in alfa- 
betische volgorde weergegeven. De resultaten worden weergegeven in  
een lijst wordt weergegeven. U heeft nu de volgende opties: 
«Sorteerd» de waypoints kunnen alfabetisch of op afstand gesorteerd  
worden. 
«Kaart» toont het momenteel geselecteerde waypoint op de kaart. 
«Berekenen» start de routeberekening naar het geselecteerde waypoint.  
«Dubbelklik» opent de gedetailleerde weergave van het waypoint. 
«Coördinaten» U kunt ook uw bestemming invoeren met behulp van  
coördinaten. Deze functie is vooral nuttig voor het invoeren van een  
om de exacte plaats te bereiken waar geen adres kan worden opgegeven. 
HINT:  
Het formaat van de invoer is belangrijk, omdat er verschillende coördinaten- 
formaten zijn. «OK» Het standaard formaat is graad / decimale minuten (dd°mm,mmmm). 
Om een ander formaat in te stellen, tikt u op «Formaat». Er wordt dan een lijst met mogelijke 
formaten weergegeven. U kunt het formaat op elk gewenst moment wijzigen in de «Instellingen». 
Met de «Graden/Decimaal Formaat» wordt eerst de breedtegraad ingevoerd. Druk op «N» voor het 
noorden (het noorden betekent het noorden van de evenaar).  
Voer nu de coördinaten in. Als u op «Volgende» tikt, kunt u de lengtegraad invoeren. Druk op «O» 
voor het oosten (het oosten betekent het oosten van de nulmeridiaan).  
Als u zich op «Locatie µ» ten noorden van de evenaar en ten oosten van de nulmeridiaan bevindt, 
gebruikt u bij het invoeren van coördinaten in dit formaat altijd de combinatie «Noorden/Oosten». Als 
u na het invoeren van de lengtegraad op «Volgende» tikt, krijgt u (indien mogelijk) te horen welk 
adres in de buurt van de coördinaten ligt. Druk op «Kaart» om de locatie op de kaart weer te geven of 
druk op «Berekenen» om de routegeleiding naar de locatie te starten.  

7. BEREKENDE ROUTE 
Nadat u een bestemming hebt ingevoerd, worden de route-opties gevraagd. 
Zodra een route is berekend, heeft u de mogelijkheid om verschillende  
route-informatie op te roepen of alternatieve routes te laten berekenen. 
 Berekent twee alternatieve routes.  
 Toont het hoogteprofiel voor de berekende route. 
Als u al alternatieve routes heeft berekend, kunt u hier de hoogteprofielen  
voor alle routes bekijken en vergelijken        .  
 Hier kunt u de routeopties eventueel opnieuw instellen of de route 
verslepen. 
 Toont de route-informatie met aanwijzingen voor de route in een lijst. 
HINT:  
De alternatieven worden ook berekend op basis van de eerder ingevoerde  
routeopties. Klik op «Navigatie» om de navigatie te starten. 
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7.1 ALTERNATIEVE ROUTES 
Als u na een routeberekening alternatieve routes heeft berekend, worden 
deze in verschillende kleuren op de kaart weergegeven. 
U kunt dan een alternatief selecteren met behulp van de onderstaande 
velden, die ook in kleur zijn gemarkeerd, en de informatie over het 
geselecteerde alternatief bekijken. 

7.2 HOOGTEPROFIEL 
Klik op        om het hoogteprofiel van de 
momenteel berekende route weer te geven.  
Op de «x-as» wordt de afstandweergegeven in 
km (of in mijlen).  
Op de «y-as» wordt de geografische hoogte 
weergegeven in m (of in voeten). De schaal kan 
worden gewijzigd met de «plus en minus -» 
toetsen. 
 

TIP: 
Zoom dichterbij om meer details te zien in het hoogteprofiel.  
Als je dubbel tikt op een punt in de grafiek, zal het ingezoomd.  
Als u op een punt in de grafiek klikt, wordt deze gemarkeerd en wordt de  
afstand tot het startpunt weergegeven. Door op een van de infoveldente klikken kunt u verschillende 
waarden selecteren die daar getoond moeten worden.  
Als u na een routeberekening alternatieve routes heeft berekend, kunt u de hoogteprofielen van alle 
alternatieven met elkaar vergelijken. De hoogteprofielen zijn gemarkeerd in dezelfde kleur als de 
route. U kunt schakelen tussen de hoogteprofielen met behulp van de onderstaande pijlen. 

7.3 ROUTE OPTIES  EN HET TEKENEN VAN EEN ROUTE 
Om de ingestelde routeopties voor de berekende route te wijzigen, drukt u op «Route-opties».  
Als u de routeopties wijzigt, wordt de route opnieuw berekend.  
Meer informatie over de «Route-opties» vindt u in hoofdstuk 12.1.1. 
Meer informatie over de functie «Tekenen van de route» vindt u in hoofdstuk 8. 

7.4 ROUTE-INFORMATIE 
U kunt de route-informatie oproepen door te klikken op «Aanwijzingen».  
Hier kunt u de route-informatie opvragen en de routebeschrijving in lijstvorm 
laten weergeven.  
De volgende informatie wordt weergegeven in de «Routebeschrijving»: 
 • De naam van de betreffende straat. 
 • De afgelegde afstand op de betreffende weg. 
 • Voor federale wegen, de afkorting (bijv. B311). 
 • De bestemming wordt weergegeven in een balk onderaan. 
Via de knop «Routebeschrijving» kunt u de geselecteerde Bekijk het item 
op de kaart en blader door de route. 
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8. TEKENEN VAN DE ROUTE 
Na het berekenen van een route via de bestemmingsinvoer heeft u de  
mogelijkheid om de berekende route handmatig te wijzigen.  

Na het berekenen van de route, tikt u op de uitklapbare knop  
«Wijzig route» en klik dan op de knop  
«Teken de route». 

Als u nu op uw route klikt, krijgt u een marker.  
U kunt naar elke plaats op de kaart slepen. De nieuwe route wordt dan  
aan u getoond. U krijgt ook het originele punt te zien en twee knoppen  
om verder te gaan met de door u getekende route: 

«Wispunt» de eerder ingestelde markering wordt geannuleerd. 
«Stel een ander punt in» de marker die je net hebt ingesteld wordt  

wordt aanvaard en de nieuwe route wordt berekend. Setpoints zijn  
gemarkeerd met een rode stip. 
HINT:  
Als het punt buiten een straat is ingesteld, zoekt het systeem naar het dichtstbijzijnde 
aansluitingspunt op een straatsegment en berekent de route aan de hand van dit punt. 
HINT:  
Een instelpunt kan op elk moment worden geselecteerd, verplaatst of verwijderd. 

9. GESCHIEDENIS 
Onder «Historie»vindt u uw opgenomen activiteiten - ook wel «Tracks» genoemd. U kunt het pad dat  
u rijdt of loopt opnemen. Deze opname helpt u om uw gereden of gelopen route later weer te kunnen 
volgen. Na de opname kan de route op de kaart worden weergegeven en kan het hoogteprofiel worden 
bekeken. Verdere informatie zoals start- en finishpositie, afstand en hoogteverschil kunnen ook worden 
weergegeven. 

9.1 OPNAMETRACKS 

9.1.1 BEGINNEN MET OPNEMEN 
Om een opname te starten, drukt u op de knop rechtsonder aan de buitenkant van het apparaat.  
Het aanraakscherm geeft een «opnameknop» weer om te starten en een «stopknop» om een 
opname te stoppen. 
HINT: 
Het wordt aanbevolen om de barometer handmatig te kalibreren voordat u met de opname begint. 

9.1.2 PAUZE-OPNAME 
De opname kan op elk moment worden onderbroken, bijvoorbeeld als u een pauze neemt. Druk 
hiervoor nogmaals op de knop rechtsonder en vervolgens op de pauzeknop. 

9.1.3 DOORGAAN MET OPNEMEN 
Om verder te gaan, drukt u op de onderste knop aan de rechterkant en vervolgens op de knop  
«Pauzeknop». 

9.1.4 OPNAME STOPPEN 
Om de opname te beëindigen, houdt u de knop aan de onderkant ingedrukt. U wordt dangevraagd om 
een naam voor de activiteit in te voeren. In de naamregel wordt eerst de datum en het tijdstip van de 
opname weergegeven. De route kan onder deze naam worden opgeslagen. Of u kunt de naamregel 
verwijderen met de        backspace-toets en uw eigen naam voor de activiteit invoeren. U kunt de 
opname ook weggooien. Tik hiervoor op de juiste knop. 
HINT:  
Het wordt aanbevolen om een herkenbare naam in te voeren, zodat u de opname later gemakkelijker 
kunt terugvinden wanneer er meerdere eenheden op het apparaat zijn opgeslagen. Het apparaat 
beschikt over bewegingsdetectiesensortechnologie. De NAVIC 400 zal u eraan herinneren als u een 
track wilt opnemen als u beweegt. 
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9.1.5 GEETAILLEERD OVERZICHT VAN  
EEN ACTIVITEIT 
Om een bestaande activiteit te selecteren, tikt u op de  
gewenste eenheid en klik dan op «Bekijken». 
«INFO». 
Toont informatie van de boordcomputer over deze activiteit. 
«KAART» 
Toont de route op de kaart. U kunt op de kaart inzoomen en  
verschuiving.  
«POSITIE» 
Door op positie te klikken kunt u uw huidige positie in de  
Toon of verberg kaart. 
«HOOGTE PROFIEL» 
toont het hoogteprofiel van de baan.  
«STARTEN» 
Start de navigatie. 

9.1.6 BEWERKINGSACTIVITEIT 
Bewerk 
Als u de activiteit verder wilt bewerken, tikt u op «Bewerken». 
De volgende opties zijn voor u beschikbaar: 
«Reverse track» 
Verandert de rijrichting van de route. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken  
om ook de weg terug vinden naar het beginpunt van een activiteit. 
«Wijzig naam» 
Hier kunt u de naam van de track wijzigen. 
«Spoor verwijderen» 
Verwijdert het spoor van het apparaat. 

 

9.1.7 STARTBAAN ALS NAVIGATIE 
Als u al een track hebt opgenomen of opgeslagen  
je hebt de mogelijkheid om te beslissen of je de baan wilt  
beginnen u wilt direct beginnen als trajectbegeleiding of het  
veranderen in een route om stapsgewijze instructies te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.8 OMZETTEN VAN SPOOR NAAR ROUTE 
Met de functie «Track omzetten naar route» wordt een route berekend die zo veel mogelijk 
overeenkomt met de oorspronkelijke opname van de track (activiteit). 
U ontvangt ook stapsgewijze instructies via een pieptoon. Bovendien krijgt u de aankomsttijd  
en de werkelijke afstand te zien. 
HINT: 
Als er geen wegsegmenten beschikbaar zijn in het kaartmateriaal of als wegsegmenten worden 
vermeden door de ingestelde route-opties, zal de alternatieve route dienovereenkomstig afwijken.  
De alternatieve route wordt vergeleken met de oorspronkelijke route, zodat u kunt kiezen welke 
routeoptie u wilt gebruiken.
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9.1.9 STARTBAANBEGELEIDING DIRECT 
Met «Start track begeleiding direct» wordt de opname van de activiteit zonder enige wijziging 
gestart. U krijgt richtingsinformatie in de kaartweergave, maar geen piepjes voor bochtenof afstanden. 
Selecteer «Begeleiding direct starten» en tik op «OK». Nu kunt ubeslissen of u naar het beginpunt 
van de activiteit of naar het dichtstbijzijnde punt op de baan geleid wilt worden, rekening houdend met 
uw huidige positie. 
HINT:  
Deze procedure is vooral aan te raden als u een traject voor 100% wilt volgen. 

9.1.10 INGESTELD STARTPUNT 
Als u «Route omzetten naar route» hebt geselecteerd, wordt de «Route» eerst berekend en op de 
kaart getoond. Door te klikken op «Route» of «Track» kunt u wisselen tussen de «Track» en de 
route in de kaartweergave. De «geblokte vlag» geeft de bestemming van de activiteit aan. Om de 
routebegeleiding via de alternatieve route te starten, selecteert u «Route»en tikt u op «Navigatie». 
Om de routebegeleiding via de alternatieve route te starten, selecteert u «Route» en tikt u op 
«Navigatie». 
Om de oorspronkelijke route te behouden en de trajectbegeleiding te starten zonder 
afslagaanwijzingen, selecteert u «Track» en tikt u op «Navigation» (Navigatie). Nu kunt u beslissen 
of u naar het beginpunt van de baan wilt gaan of naar het dichtstbijzijnde punt, rekening houdend met 
uw huidige positie wil graag langs de route worden geleid. 

10. EXTRA'S 
Onder «Overgezette tracks» kunt u alle tracks vinden die u naar uw toestel hebt overgebracht. 
Hier kunt u ook geïmporteerde tracks weer van het apparaat verwijderen. U kunt de naam van een 
route zoeken door erop te tikken           . 
Als u een route selecteert en op «Tour bekijken» tikt, wordt de gedetailleerde weergave van de route 
weergegeven. Druk op «Start tour» om de routebegeleiding te starten. Wanneer u een opgeslagen 
route start, kunt u ook beslissen of u de route direct wilt starten of dat u deze wilt laten omzetten in 
een route en een afslag-voor-afslag instructie wilt ontvangen door middel van een pieptoon. U kunt 
ook kiezen of u vanaf uw positie naar het beginpunt van de baan wilt gaan of naar het dichtstbijzijnde 
punt van de baan. 
HINT:  
Het is vooral aan te raden om het spoor om te zetten in een route als het overgedragen spoor slechts 
enkele spoorpunten bevat of als u liever op het wegennet wordt geleid. Om een overgedragen track te 
bewerken, tikt u in de detailweergave op     . 
De volgende opties zijn voor u beschikbaar: 
Omgekeerde route – verandert de richting van de route. 
Wijzig de naam – hier kunt u de naam van de track wijzigen. 
Route verwijderen  – verwijdert de route van het apparaat. 

11. WAYPOINT MANAGER 
Hier kunt u waypoints selecteren, aanmaken en verwijderen. 

11.1 SELECTEER WAYPOINT 
Als u naar een waypoint wilt navigeren, tikt u op «selecteren».  
Voer nu het gewenste zoekcentrum in. De routepunten zullen zijn  
gesorteerd op de afstand tot dit centrum. 
U kunt ook op «Toon alle routepunten» tikken. Dan Alle waypoints  
worden in alfabetische volgorde weergegeven. Als u een waypoint  
uit de lijst, kunt u klikken op de «Kaart» om het waypoint op de kaart  
weer te geven, door te klikken op «Berekenen» om er direct naartoe  
te navigeren of dubbelklik op de Roep een gedetailleerd overzicht op.  
Het detailaanzicht biedt dezelfde mogelijkheden als het detailaanzicht  
van een Speciaal doelwit. 
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11.2 CREËER WAYPOINT 
Om een waypoint te creëren, heeft u verschillende opties. U kunt de huidige positie gebruiken,  
een adres invoeren, een positie op de kaart selecteren, een van de volgende opties kiezen laatste 
bestemming, voer de coördinaten in of selecteer een POI. Zodra de bestemming is gedefinieerd, 
wordt u gevraagd een naam in te voeren voor het nieuwe waypoint. In de naamregel wordt auto-
matisch het adres of de geocoördinaten van het waypoint weergegeven. Het is echter aan te raden 
om aan elk waypoint een naam toe te kennen, vooral als er al meerdere waypoints zijn gecreëerd. 
U kunt de naam wijzigen door «de backspace-toets lang in te drukken» en een andere naam  
in te voeren. Bevestig de naam. Het waypoint is opgeslagen.  

11.3 AANGEMAAKTE  WAYPOINTS VERWIJDEREN 
Om een zelf aangemaakt waypoint te verwijderen, tikt u op «Aangemaakte waypoints verwijderen». 
Een of meer waypoints kunnen worden gemarkeerd en uit de volledige lijst worden verwijderd. 
HINT: geïmporteerde waypoints kunnen worden verwijderd door het corresponderende GPX-bestand 
in de GPX-manager te verwijderen. 

12. INSTELLINGEN 
De instellingen voor uw toestel zijn onderverdeeld in vier categorieën. De «Navigatie-instellingen» 
hebben betrekking op de routegeleiding, de «Kaartinstellingen» op alle functies van de kaart, de 
«Profielinstellingen» op de instelling en alle instellingen van de profielen en de «Systeem/ 
Algemene instellingen» op het apparaat of de toepassing als geheel.  

12.1 NAVIGATIE-INSTELLINGEN 
Hier kunt u verschillende instellingen maken die de routebegeleiding beïnvloeden. Klik hiervoor op 
«Instellingen > Navigatie-instellingen» in het menu. De volgende opties kunnen worden gewijzigd: 

12.1.1 ROUTEOPTIES 
Met de route-opties kunt u uw individuele route bepalen. De routeopties omvatten twee instellingen. 
«Routeoptimalisatie» en «Verkeersroutes». Standaard worden deze instellingen na elke 
routeberekening gevraagd. 
Routeoptimalisatie 
Bij de routeoptimalisatie heeft u verschillende mogelijkheden om de route aan te passen: 
 • Vlakke Geeft de voorkeur aan vlakke routes. 
 • Bergig Bij voorkeur bergachtige routes. 
 • In het kort Berekent de kortste route naar de bestemming, ongeacht de hellingen. 
 • In vogelvlucht Tekent een rechte lijn van de huidige locatie naar de bestemming  
   (richting navigatie). 
HINT: 
De gekozen routeoptimalisatie heeft ook effect op de lengte van de route. Zo worden bijvoorbeeld 
vlakke trajecten met een te hoge helling vermeden, wat kan leiden tot een langere route. 
Transportroutes – Met de verkeersroutes heeft u de volgende mogelijkheden: 
Wandelroutes	 	 –	Vermijdt of gebruikt wandelpaden (alleen in de fietsmodus)/gebruiken of 
	 	 –	geeft de voorkeur aan wandelpaden (alleen in de voetgangersmodus). 
Veerboten	 	 –	Maakt gebruik van of sluit routes uit met veerverbindingen. 
Tunnel	 	 –	Vermijdt of gebruikt routegeleiding door tunnels.  
Via ferrata	 	 –	Vermijdt of gebruikt via ferrata  
     (alleen in de voetgangersmodus). 
Paden	 	 	 –	Maakt gebruik van of sluit routes uit via paden en servicewegen  
      (alleen in de fietsmodus). Gebruikt of vermijdt routes via paden en 	
	 	 –	dienstwegen (alleen in voetgangersmodus). 
Trap	 	 –	Vermijdt of gebruikt routebegeleiding via trappen. 
	 	 –	Om een van de opties te vermijden of toe te staan, tikt u op de  
	 	 			overeenkomstige	regel.		
HINT:  
Vermijding betekent niet dat de verkeersroutes voor 100% zijn uitgesloten. Het kan altijd gebeuren dat 
er af en toe ook gemeden verkeersroutes worden gebruikt.  
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12.1.2 D HET DEFINIËREN VAN EEN LANDKAART 
Ga als volgt te werk: Tik in de landenselectielijst op de gewenste kaar t van het land. 

12.1.3 VRAAG NAAR DE ROUTE-OPTIES 
Als deze functie is geactiveerd, worden de routeopties vóór elke routeberekening opgevraagd. Deze 
functie is standaard geactiveerd. Als u de routeopties niet vaak wijzigt, schakelt u deze functie uit. 
HINT: 
Deze functie is standaard ingeschakeld  

12.2. WEERGAVE VAN DE KAART 
Hier kunt u verschillende instellingen maken die de kaartweergave beïnvloeden. Klik hiervoor op 
«Instellingen > Kaart» in het menu. De volgende opties kunnen worden gewijzigd: 

12.2.1. BEWEGINGSRICHTING 
De kaart kan zowel in de richting van de beweging als altijd naar het noorden worden georiënteerd. 
HINT: 
Als u «In bewegingsrichting« kiest, wijst de positiepijl altijd naar boven. Deze instelling verge-
makkelijkt de oriëntatie. Als u «Genordet» selecteert, staat de positiepijl in het midden van de kaart en 
draait deze volgens de bewegingsrichting. 

12.2.2. POSITIE OP DE WEG 
Hier kunt u bepalen of uw huidige positie moet worden gesynchroniseerd met het routenetwerk. 
HINT: 
Als u in open terrein wilt navigeren, moet u deze functie zeker uitschakelen. 

12.2.3 AUTOZOOM (ALLEEN IN DE FIETSMODUS) 
Wanneer de automatische zoom is geactiveerd, wordt de kaartschaal aangepast aan de snelheid 
(uitzoomen op hoge snelheid). Als u de automatische zoom uitschakelt, kunt u de kaartschaal in de 
kaartweergave zelf aanpassen. Dit wordt dan behouden. 

12.2.4 INTERESSANTE PUNTEN IN KAART 
Hier kunt u kiezen welke aandachtspunten met kleine symbolen op de kaart moeten worden 
weergegeven. Selecteer de gewenste categorieën. Alle speciale bestemmingen in de geselecteerde 
categorieën worden dan op de kaart getoond. 

12.2.5  TRACK-OPNAME IN KAART 
Voor het opnemen van een track kunt u hier instellen of de afgelegde route in de kaartweergave moet 
worden weergegeven. 
HINT: 
Deze instelling heeft alleen invloed op de kaartweergave tijdens de opname. Als een track wordt 
opgeslagen, kan de afgelegde afstand altijd later op de kaart worden weergegeven. 

13. PROFIELEN 
Hier vindt u alle instellingen die van invloed zijn op uw activiteitsprofielen. 

13.1  WIJZIGING VAN HET PROFIEL 
Hier kunt u het activiteitenprofiel wijzigen. Er zijn vijf profielen beschikbaar, die u zelf kunt configureren. 
Selecteer uw gewenste profiel: 
- Racefiets, - Mountainbike, - Trekkingfiets, - Wandelprofiel, - S-Pedelec en bevestig met «OK». 

13.2 PROFIEL BEWERKEN 
Hier kunt u het momenteel geselecteerde profiel bewerken en de algemene statistieken van dit profiel 
bekijken.  

13.3 GEBRUIKERSPROFIEL BEWERKEN 
Hier kunt u uw persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortejaar, lengte en gewicht invoeren. 
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14. SYSTEEM / ALGEMEEN 
Hier kunt u verschillende instellingen maken die van invloed zijn op het apparaat. Klik hiervoor  
op Instellingen > Systeem / Algemeen in het menu. 
De volgende opties kunnen worden gewijzigd: 

14.1 BATTERIJ 
Met de optie Batterij kunt u de resterende accucapaciteit van uw mobiele navigatiesysteem 
controleren. Terwijl het apparaat wordt opgeladen, verschijnt er een melding naast de  
weergave van de huidige accucapaciteit. 

14.2 GPS-INFORMATIE  
«GPS-Info» geeft de signaalsterkte van de GPS-ontvangst op de huidige locatie aan. Voldoende  
GPS-ontvangst is de basis van elke navigatie.  
Druk op de knop «GPS-Info»  om de GPS-ontvangst van uw mobiele navigatiesysteem te testen.  
Er wordt een informatiepagina weergegeven met informatie over uw huidige GPS-verbinding en -
positie, evenals de hoogte en snelheid. 
De kleurstelling geeft u informatie over de GPS-status op het eerste gezicht: 
Rood: Het GPS-signaal is niet voldoende voor de plaatsbepaling. Er zijn minder dan 

3 satellieten ontvangen. 
Geel: Het GPS-signaal is voldoende om de positie te bepalen, maar niet voldoende om de  

huidige hoogte te bepalen. Er worden 3 satellieten ontvangen. 
Groen:  Het GPS-signaal is van goede kwaliteit en maakt het mogelijk om de hoogte te bepalen.  

Het er worden ten minste 4 satellieten ontvangen. 

14.3 GERECHTIGHEID 
Hier kunt u de helderheid van het scherm aanpassen. De helderheidsinstellingen hebben  
heeft een sterke invloed op het stroomverbruik van uw navigatiesysteem. Om de batterij te  
gebruiken om geld te besparen, zet je de helderheid verder omlaag. U kunt er ook voor kiezen  
om het scherm automatisch te dimmen als de batterij bijna leeg is om energie te besparen. 
Bevestig uw instelling door op «OK» te tikken. 

14.4 NAVIGATIE GELUIDEN 
De navigatiepieptoon geeft een dubbele pieptoon wanneer u een bocht nadert, het apparaat  
geeft een pieptoon wanneer u zich van de berekende route verwijdert. 

14.5 KALIBREREN VAN HET KOMPAS 
Om een nauwkeurige kompasuitlijning te garanderen, moet u het kompas met regelmatige 
tussenpozen opnieuw kalibreren. Om dit te doen, tikt u op «Kompas kalibreren» en volgt u  
de instructies op het apparaat. 
HINT:  
Kalibreer het kompas altijd buiten. Zorg er bij het kalibreren voor dat er geen metalen voorwerpen  
in de buurt van het apparaat zijn en dat er geen bronnen van magnetische of elektromagnetische 
interferentie zijn (bijv. elektriciteitskabels, antennes). 

14.6 KALIBREREN VAN DE BAROMETER 
Om de nauwkeurigheid van de hoogtemeting te optimaliseren, moet u de barometer met regelmatige 
tussenpozen kalibreren. U kunt de barometer op twee manieren kalibreren: 
Automatisch - Hiermee wordt de barometer volledig automatisch gekalibreerd. 
HINT  
Om nauwkeuriger waarden te verkrijgen is het aan te raden om handmatig te kalibreren. 
Handmatig op hoogte - Als u de hoogte van uw huidige positie weet, voert u deze in en laat u het 
apparaat even stil liggen op een vlakke ondergrond. 
Bij standaard luchtdruk - Gebruik dit om de hoogte te bepalen met behulp van de standaard 
luchtdruk op zee hoogte wordt gebruikt. 
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14.7 POSITIEBEPALING 
Er zijn verschillende formaten voor de specificatie van de coördinaten. Om de invoer van de meest 
gangbare formaten te ondersteunen, kunt u hier het gewenste formaat selecteren. 
De volgende formaten staan tot uw beschikking:  
-• 
 
 
 
 
! 
" 

dd,ddddd° (decimale graden) 
-• 
-• 
 

dd°mm,mmmm` 
dd°mm`ss,ss 

(decimale graden en minuten)  
(decimale graden, minuten, sec.) 

   Deze instelling wordt dan in het hele systeem gebruikt. 

14.8 AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN HET SCHERM 
Met deze functie kunt u instellen of en na welke tijd  
het scherm wordt automatisch uitgeschakeld. Je kunt kiezen tussen  
nooit. Selecteer «15 seconden», «30 seconden» en «1 minuut».  
U kunt ook kiezen voor te selecteren of de toetsblokkering ook moet  
worden geactiveerd, zodat er worden geen onbedoelde vermeldingen  
gemaakt. Verder hier kunt u kiezen of het scherm moet worden weer- 
gegeven als er een afslag wordt aangegeven, of  een alarm moet weer  
worden ingeschakeld. 
HINT:  
Terwijl uw scherm is uitgeschakeld, is de bestaande Navigation of spoor- 
opnames. Deze functie helpt u om de werktijd te verlengen.  
Bij het indrukken van de hardware-knop (wanneer de toetsvergrendeling  
actief is) of door op het scherm te klikken kunt u om het scherm opnieuw te  
activeren. 

14.9 INSTELLEN VAN UW HUIS 
Met de optie Thuis instellen kunt u uw thuisadres wijzigen dat u hebt  
ingevoerd toen u het programma voor het eerst opstartte. Druk op «Thuis instellen». U kunt uw 
thuisadres invoeren met het toetsenbord op het scherm of een locatie op de kaart selecteren. 
Bevestig uw invoer met «OK». Het display schakelt automatisch terug naar het instellingenmenu.  
Het ingevoerde adres kan op elk moment worden overschreven door een nieuw adres in te voeren. 

14.10 STANDAARDINSTELLINGEN 
Onder het punt «Standaardinstellingen» kunt u de instellingen van  
de NAVIC 400 terugzetten op de fabrieksinstellingen.  
Het navigatiesysteem wordt dan automatisch opnieuw opgestart.  
Daarna kunt u de Startassistent gebruiken om nieuwe instellingen  
e maken. 
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14.11 TIJD 
Met de optie «Tijd» kunt u «Tijdzone» en «Tijdformaat» instellen.  
HINT:  
De huidige datum en tijd worden met het GPS-signaal weergegeven en  
zijn daarom altijd op de tweede plaats gezet. Om de tijd in te stellen  
zone waar u zich bevindt, tik op de knop «Links» of «Rechts» om de  
«Pijl naar rechts» in het bovenste deel van het scherm. Een automatische  
verandering tussen «winter- en zomertijd» is vooraf ingesteld. Wilt u liever  
de zomertijd handmatig in, selecteer «Aan». Als «Uit» is geactiveerd de  
wintertijd wordt weergegeven. Bevestig de instellingen met «OK».  

14.12 TAAL 
Druk op	«Taal» om de menutaal van de NAVIC 400 te kiezen.		

14.13 SCHERM 
Hier kunt u het scherm opnieuw kalibreren als het niet meer precies kan worden bediend. 

14.14 INFORMATIE OVER 
Met de optie «Info over» kunt u «systeeminformatie» weergeven, met nameover de gebruikte  
versie van de navigatiesoftware, over het gebruikte kaartmateriaal en de gebruikte kaartgegevens. 
Druk op de knop «Copyrights» om informatie over de auteursrechten van de software die u gebruikt 
weer te geven. Deze staan vermeld onder de knop «Extra functies». 

14.15 HERINNERINGSSPOOROPNAME 
Hier kunt u kiezen of er een opnameherinnering moet verschijnen of niet. 

14.16 EENHEID 
Hier kunt u kiezen tussen het weergeven van kilometers of mijlen. 

14.17 GPX-VERWERKING 
GPX-gegevens kunnen hier worden herbewerkt. 

14.18 DAG- EN NACHTMODUS 
Hier kunt u kiezen of het apparaat de dag/nachtstand automatisch selecteert of dat u het handmatig 
wilt doen. 

15. TOUR PLANNER 
Tours zijn routes die meerdere bestemmingen achtereenvolgens omvatten. U kunt uw eigen 
rondleidingen maken op het apparaat. U kunt alle soorten bestemmingen gebruiken. 

15.1 HET CREËREN VAN EEN NIEUWE TOUR 
Via «Plan Tour» kunt u zelf een rondleiding regelen. Als beginner de huidige  
locatie is de standaardinstelling. Om dit te veranderen, klikt u op U hoeft  
alleen maar op de knop «Starten» te klikken. Dan heeft u verschillende  
mogelijkheden voer een startpunt in (bijv. adres, laatste bestemmingen, enz.)  
Nauwkeurigheid U kunt ook het bestemmingspunt invoeren. 
Als u op «Berekenen» tikt, wordt de route berekend en weergegeven in de  
Kaart weergegeven. 
Voor routes met meerdere stops kunt u bestemmingen aan de tour toevoegen,  
door op de knop «Meer bestemmingen toevoegen» te klikken en dan  
«+ Add station». Stations kunnen elk type bestemming zijn wordt gebruikt. 
De verschillende soorten bestemmingen worden op dezelfde manier ingevoerd  
als bij deinvoer van de bestemming. Druk op «OK» om naar het overzicht van  
de tour te gaan. Hier vindt u een beschrijving en kunt u de tour of haltes op de  
kaart bekijken.  
Met de onderstaande knoppen kunt u de tour bewerken of opnieuw beginnen. 
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15.2 PLANNING VAN HET CIRCUIT 
Tik in de «Tourplanner» op «Planningcircuit». Hier kunt u een  
Start het circuit vanaf een opgegeven startadres. Het uitgangspunt is  
de huidige locatie is hier ook vooraf ingesteld. Via «Start/Eindigen»  
kunt u je voert een ander startpunt in. 
Na het invoeren van het startpunt kunt u ofwel de gewenste.  
Voer de afstand of de duur van het circuit in. De NAVIC 400 berekent  
vervolgens een route die overeenkomt met de ingestelde rijwegopties  
Circuit dat je terugbrengt naar je beginpunt. 
HINT: 
Bijvoorbeeld, om een variant van het circuit te maken met minder  
hoogtemeter, kunt u de invoer minimaal variëren (bv. met 1 km). 

 

 

15.3 SELECTEER OPGESLAGEN TOUR 
Als u al ritten heeft gemaakt, kunt u een tour oproepen via  
«Opgeslagen tour selecteren». Selecteer eerst of de tours moet  
worden weergegeven gesorteerd op de huidige locatie of een adres.  
Of u kunt gewoon alle tours laten zien. Dan worden ze alfabetisch 
gerangschikt. Selecteer de gewenste tour in de lijst en tik op  
«Bekijk tour». De gedetailleerde weergave van de tour wordt dan 
weergegeven. Klik op «Bewerken» om de instellingen voor de tour  
te wijzigen. Als u op «Start Tour» tikt, start u de routegids. U kunt  
kiezen of de routeberekening moet beginnen vanaf de huidige positie  
of vanaf de eerste stop. 

 
 

15.4 GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN EEN RONDLEIDING 
Alle informatie over een rondleiding vindt u in het «detailoverzicht». Selecteer eerst een tour en tik 
op «Bekijk Tour». Met behulp van de tabbladen bovenin kunt u schakelen tussen drie weergaven: 
«Beschrijving» 	
geeft het begin- en eindpunt aan, evenals de lengte van de route en het aantal stations. 
«Kaart»  
toont de tour op de kaart.  
«Stations» 
geeft een lijst van de individuele stations weer. In de «Stationslijst» kunt u ook bepaalde 
bestemmingen van de tour deselecteren als u daar niet naartoe wilt. 
Om dit te doen, tikt u op het einde van de lijn van het station.  

betekent dat het station genegeerd wordt. 
betekent dat het station zal worden opgestart. 
betekent dat het station al is bezocht (als de tour op dit moment loopt).  

Als u op «Start Tour» tikt, begint de tour. Om verdere instellingen voor de tour te maken,  
tikt u op «Bewerken». 
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15.5 BEWERKEN AAN EEN TOURNEE 
Om een tour te bewerken, selecteert u eerst een tour en tikt u vervolgens  
op «Bewerken» tik op «watch tour».          Tik nu op «Bewerken»     . 
De volgende instelmogelijkheden zijn dan voor u beschikbaar:  
«Bewerk stations»  
Hier kunt u meer stations toevoegen, de volgorde van de stations  
en stations kunnen weer worden gewist. 
«Stel de rijrichting in»  
Hier kunt u de rondleiding omkeren. Dan zijn de stations in  
in omgekeerde volgorde. 
«Wijzig naam»  
Hier kunt u de naam van de tour wijzigen. 
«Delete Tour» 
De geselecteerde tour kan hier worden verwijderd. 

16. EXTRA'S 
16.1 ACTIEVE  ROUTE 
Als u een route heeft berekend en zich in de navigatie bevindt, heeft u de volgende opties onder 
«Actieve route»: 
«Tussentijdse bestemming invoeren» 
Hier kunt u een tussentijdse bestemming invoeren die wordt benaderd voordat de bestemming al is 
ingevoerd. 
«Routebeschrijving»  
Toont u een gedetailleerde routebeschrijving 
«Huidige Tourgeschiedenis» 
Laat je de stations zien die al zijn vertrokken 
«Volgende doelwit» 
Berekent de route naar de volgende bestemming van de tour 

16.2 POSITIEBEPALING 
Als u uw huidige positie wilt opslaan en er later naar wilt terugkeren, tikt u op de knop «Positie 
onthouden» (in het hoofdmenu/Extra's). Hierdoor kunt u uw huidige positie opslaan in een  
onbekende stad snel en gemakkelijk uw parkeerplaats weer vinden.  
Eerst worden de datum en de tijd in het invoerveld voor het item weergegeven. U kunt echter ook een 
naam invoeren in plaats van de datum. U kunt het adres wissen en een nieuwe naam invoeren met de 
wisknop of de backspace-knop in het invoerscherm voor het adres. Druk op «OK». De positie wordt 
opgeslagen onder Waypoints. 
HINT:  
Als de GPS-ontvangst onvoldoende is, onthoudt het navigatiesysteem de positie waar u het laatst 
GPS-ontvangst had.  
Als er geen laatste GPS-positie beschikbaar is, kan er geen positie worden opgeslagen.  

16.3 WAYPOINT MANAGER 
De Waypoint Manager wordt gebruikt om uw aangemaakte waypoints te beheren. 

16.3.1 SELECTEER WAYPOINT 
Hier kunt u de criteria selecteren op basis waarvan de waypoints moeten worden weergegeven. 
De volgende criteria zijn beschikbaar voor de selectie: 
•  alle routepunten laten zien 
•  rond de huidige locatie 
•  naar de huidige bestemming 
•  langs de route 
•  in de buurt van een stad 
•  rond een adres 
•  om een positie op de kaart te vinden 
•  rond bepaalde coördinaten 
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16.3.2  HET CREËREN VAN WAYPOINTS 
Om een waypoint te creëren, heeft u verschillende opties. U kunt de huidige positie gebruiken, een 
adres invoeren, een locatie op de kaart selecteren, een van de laatste bestemmingen gebruiken, 
coördinaten invoeren of een POI selecteren. Zodra de bestemming is gedefinieerd, wordt u gevraagd 
een naam in te voeren voor het nieuwe waypoint. In de «Naamregel» wordt automatisch het «Adres» 
of de «Geocoördinaten» van het waypoint weergegeven. Het is aan te raden om aan elk waypoint een 
naam toe te kennen, zeker als er al meerdere waypoints zijn aangemaakt. U kunt de «naam» wijzigen 
door lang op de «backspace-toets» te drukken en een andere naam in te voeren. Bevestig de naam 
met «OK». Het waypoint is opgeslagen. 

16.3.3 AANGEMAAKTE WAYPOINTS VERWIJDEREN 
Om een zelf aangemaakt waypoint te verwijderen, tikt u op «Aangemaakte waypoints verwijderen». 
Een of meer waypoints kunnen worden geselecteerd uit de volledige lijst en worden verwijderd door te 
klikken op  
kan worden verwijderd door op «OK» te klikken. 
HINT:  
Geïmporteerde waypoints kunnen worden gewist door het overeenkomstige «GPX-bestand» in het  
«GPX Manager» kan worden verwijderd. 

17. GPX MANAGER 
In de «GPX Manager» (in het hoofdmenu/Extra's) worden alle GPX-bestanden opgesomd, die  
op je toestel. Dit kunnen zowel zelf opgenomen tracks zijn als geïmporteerde GPX-bestanden. 
Hier kunt u geïmporteerde GPX-bestanden van uw toestel verwijderen. 

HINT:  
GPX-bestanden kunnen «tracks, tours, geocaches en/of waypoints» bevatten. Deze worden ook 
weergegeven in de «Track Manager of Waypoint Manager». 
ATTENTIE:  
Als u een GPX-bestand verwijdert, worden alle elementen die erin zijn opgenomen (tracks, ritten en/of 
waypoints) verwijderd. 
TIP:  
Als u een GPX-bestand wilt verwijderen maar er een waypoint van wilt behouden, slaat u het waypoint 
gewoon op onder een andere naam voordat u het GPX-bestand verwijdert. Dit maakt een kopie van 
het waypoint in uw eigen waypoints. 

18. TIPS EN TRUCS 
Hier vindt u enkele tips en trucs om u te helpen het apparaat te gebruiken. 
   
Met deze toetsen kunt u schakelen tussen de	«Invoerweergave» en de  
Schakelaar «Lijstweergave».	 
In de	«lijstweergave»	ziet u alle items die overeenkomen met uw vorige invoer. Zo kunt u nog sneller 
vinden wat u zoekt	«OK». 
«Scrollen en scrollen» 
In lijstweergaven kunt u de lichaamstekst direct met uw vinger omhoog of omlaag bewegen. In menu's 
met meerdere pagina's kunt u naar de volgende pagina gaan door zijdelings te vegen.  
Pagina omslaan. 
«Zoomkaart»	
Het inzoomen van de kaart helpt in veel situaties. Als je de kaart een groot stuk wilt verplaatsen, zoom 
dan eerst uit. Dan kunt u de kaart sneller verplaatsen over grotere afstanden. Zoom de kaart in (bijv. 
in de weergave van de berekende route) om meer details te zien.	
«Scherm uit» 	
U kunt stroom besparen en de bedieningstijd verlengen door het apparaat in de stand-by-modus te 
zetten wanneer u het niet gebruikt. U kunt de helderheid ook op een relatief laag niveau instellen om 
energie te besparen. 
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«Routeopties» 	
Met de route optie «Vlak» kan het gebeuren dat de route langer wordt omdat hellingen boven de 4% 
worden vermeden. Het vermijden van bepaalde verkeersroutes (tunnels, wandelpaden etc.) heeft ook 
invloed op de berekende route. Zodra de route is berekend, kunt u de routeopties opnieuw wijzigen 
door op te         tikken. Op deze manier kunt u het verschil tussen deze instellingen vergelijken. 

19. CICLOGUIDE2 
U kunt de software «CicloGuide2» op onze homepage www.ciclosport.com gratis downloaden.  
Installeer de software op uw PC. Voordat u de «CicloGuide2» start, wordt de  
NAVIC 400 moet worden aangesloten met de meegeleverde USB-kabel en de PC, aangezien de 
software de gegevens van de NAVIC 400 bij het opstarten direct verwerft en vervolgens weergeeft. 
De software «CicloGuide2»helpt u bij het beheer van uw apparaat. Met behulp van de software kunt 
u uw NAVIC 400 altijd up-to-date houden met updates.  
Maar u kunt ook kaarten van het apparaat verwijderen en andere «landkaarten» afspelen.  
Met de software beheert u ook uw GPX-bestanden en kunt u bepalen of deze direct in het geheugen 
van het apparaat worden opgeslagen (als er nog ruimte is) of op de optioneel verkrijgbare 
geheugenkaart.  

20. TROUBLESHOOTING 
	

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
	
	
Navigatietoestel 
start niet 

	
	
Batterijcapaciteit te laag 

Sluit het apparaat aan op een geschikte 
voedingsbron. Het apparaat moet dan na enkele 
minuten automatisch starten. 
Als het apparaat gedurende een langere periode 
niet wordt gebruikt, schakel het dan a.u.b. volledig 
uit. Druk op de aan/uit-schakelaar en tik op 
«Uitschakelen».  

 
Geen GPS-
ontvangst / GPS-
ontvangst wordt 
onderbroken 

De GPS-ontvangst kan worden 
verstoord in het bos of door smalle 
stedelijke ravijnen, zware 
bewolking, enz. 

Herpositioneer het navigatiesysteem indien nodig. 
Voor de navigatie zijn ten minste 4 satellieten 
nodig.  
Deze informatie is beschikbaar op het apparaat 
onder «Instellingen»-> «GPS Info». 

	
Apparaat reageert 
niet meer op 
ingangen 

Af en toe kan het worden 
veroorzaakt door 
Overbelasting kan ertoe leiden 
dat het apparaat niet meer 
reageert 

Reset het apparaat door de ON/OFF-knop aan de 
rechterkant van het apparaat gedurende ongeveer 15 
seconden in te drukken totdat het apparaat opnieuw 
start. 
 Het kompas moet regelmatig 

worden gekalibreerd 
Herkalibreer het kompas. Houd het kompas 
niveau om de best mogelijke functionaliteit te 
krijgen. 

Het apparaat wordt niet 
horizontaal genoeg gehouden. 

Houd het apparaat niet meer dan 70° horizontaal 
wanneer u het kompas gebruikt. 

	
	

	
Kompas niet goed 
uitgelijnd 

Er zijn storingsbronnen in de 
directe omgeving 

Zorg ervoor dat er geen storingsbronnen zoals 
magneten of hoogspanningslijnen in de buurt zijn. 

	

Barometerwaard
en zijn niet 
correct 

De barometer moet regelmatig 
worden gekalibreerd 

Bij weersveranderingen of bij grote 
hoogteverschillen dient u de barometer meerdere 
malen per dag te kalibreren. 

Het is mogelijk dat de bijbehorende 
landenkaart niet beschikbaar is 

Controleer of de bijbehorende detailkaart bij de 
levering is inbegrepen of al is voorgeïnstalleerd. Voor 
een eventueel noodzakelijke installatie kunt u de 
CicloGuide2 software gebruiken.  

	
	
	
De bestemming die 
u zoekt kan niet 
worden ingevoerd 

Stad / straat / huisnummer zijn 
niet opgeslagen in het 
kaartmateriaal. 

Selecteer een aangrenzende 
stad/straat/huisnummer in het invoermasker. Als 
alternatief kan de bestemming handmatig worden 
ingesteld in de «Kaart»-weergave. 
Ondanks de nieuwste kaartversies zijn er nog steeds 
gebieden die niet gedekt zijn.  

Er zijn 
hoogtesprongen 
inbegrepen in het 
parcours 

De barometer werd geïnstalleerd 
voor de start van de 
Spooropname niet gekalibreerd. 

Het is aan te raden om de barometer handmatig 
te kalibreren, door een hoogte in te voeren, 
vooral vóór de opname van een track. 
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21. VERKLARENDE WOORDENLIJST 
Barometer  
Een barometer is een meetinstrument voor het bepalen van de luchtdruk. De barometer wordt 
gebruikt om de huidige hoogte te bepalen en wordt weergegeven in de boordcomputer. 
GPS 
Het Global Positioning System is een satellietsysteem voor wereldwijde plaatsbepaling. Met behulp 
van het conventionele GPS-satellietsysteem kan uw locatie op elk moment met een nauwkeurigheid 
tot 20 meter worden bepaald - op voorwaarde dat een GPS-signaal wordt ontvangen. 
GPX-bestand 
Het meest voorkomende bestandsformaat voor het opslaan van tracks of waypoints is het GPX-
formaat. De bestanden worden opgeslagen in de GPX Manager. De ingesloten tracks of waypoints 
worden echter ook weergegeven in de track- of waypointmanager. 
LET OP:  
Om geïmporteerde waypoints te verwijderen, moet het bijbehorende GPX-bestand worden verwijderd. 
Kompas 
Een kompas is een meetinstrument voor het bepalen van de richting van het kompas. Het 
kompaspictogram in de navigatieweergave toont de noordrichting. Wanneer het kompas via het 
toegangsmenu in groot formaat wordt weergegeven, wordt de hele kaart volgens de kijkrichting 
georiënteerd. 
Coördinaten  
Met behulp van coördinaten kunnen posities nauwkeurig worden bepaald. Dit is vooral nuttig in off-
road terrein. Normaal gesproken worden coördinaten gegeven met breedtegraad en lengtegraad. 
POI 
Een POI (Point of Interest) is een adres of locatie met een speciaal belang, zoals restaurants, 
bezienswaardigheden, musea en meer. 
De POI's op het apparaat zijn onderverdeeld in verschillende categorieën om het zoeken naar 
specifieke bestemmingen te vergemakkelijken. 
Tour 
Tours zijn het koppelen van waypoints, favoriete plaatsen of andere bestemmingen in een bepaalde 
volgorde. De route tussen de afzonderlijke routepunten is echter niet precies gedefinieerd, zoals het 
geval is bij sporen. 
Traceer  
Een spoor is een nauwkeurig gedefinieerde route (met behulp van dicht bij elkaar gelegen 
coördinatenpunten die met elkaar verbonden zijn om een lijn te vormen). Het kan worden 
weergegeven op de kaart. Tracks kunnen ook worden opgenomen met het apparaat. In de 
tracknavigatie worden geen bochten getoond of worden er geen piepjes gegeven. 
Meestal is elke activiteit die met het GPS-apparaat wordt geregistreerd een track. 
Reiscomputer 
De boordcomputer is het informatie- en statistiekgenie van de NAVIC 400 en levert zowel gegevens 
over de huidige route als over de barometerwaarden (luchtdruk, hoogte) en de astronomische 
waarden (zonsopgang en zonsondergang). 
Waypoint 
Een waypoint is een geopositie (lengte- en breedtegraad) in het terrein dat als een paar coördinaten is 
opgeslagen. Een waypoint kan elk punt in het landschap zijn, zoals een verkeersknooppunt, een hut, 
of een POI (scenic point, view, of landmark). Elk waypoint kan als bestemming worden gekozen.  



	 	 29 

	

22. TECHNISCHE GEGEVENS 
	

	
Toon 

	
10,2 cm, 4 inch 

	

	
	
Scherm 	

Resolutie 
	
480 x 854 pixels 

	
Afmetingen 

	 	
ca. 130 x 69 x 22 mm 

	
Flash-geheugen 

	
8 GB  

	

	
	
Intern geheugen 	

RAM-geheugen 
	
256 MB 

	
CPU 

	
Chip 

	
MStar 800 MHz 

	
Invoer 

	
Schermoppervlak, schermtoetsenbord 

	
	
Input / Output 

	
USB 

	
USB 2.0 (Micro USB) 

	

	
Batterij 

	 	
Oplaadbaar, geïntegreerd 3000 mAh 
Lithium-ionenbatterij 

	
	
Milieucondities 

	
Waterdichte 
Bedrijfstemperatuur 
Opslag 
Luchtvochtigheid 

	
IPX5  
-10~+60 °C 
-20~+70 °C 
0~90% vochtigheid 

	

	

	



	 	 		 	

23.  GARANTIEBRIEF 
U (de eindgebruiker) krijgt 24 maanden garantie vanaf de verkoopdatum.  
Bewaar het aankoopbewijs van dit apparaat voor de duur van de garantie, want dit moet bij 
eventuele klachten worden bijgevoegd. 
De twee jaar fabrieksgarantie wordt verleend door Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH,  
Lohenstr. 11, 82166 Gräfelfing, Duitsland. De fabrieksgarantie is geldig in heel Europa.  
Het omvat de overname van alle herstellingskosten voor defecten die zich voordoen tijdens de 
hierboven vermelde garantieperiode. 
De garantie is een aanvulling op de overige rechten van de koper. Niettegenstaande deze garantie 
heeft de garantiehouder de wettelijke rechten van de koper, bijv. op garantie of 
productaansprakelijkheid. De wettelijke rechten van de koper worden door deze garantie niet 
beperkt. Zij gelden zonder enige beperking naast deze garantie. 
Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen door: 

– onjuiste of ongepaste behandeling Milieu-invloeden  
(water/vochtigheid, warmte/zonlicht, overspanning, stof etc.) 

 – het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen 
 – Het niet in acht nemen van de bedieningshandleiding 
 – Gebruik van kracht (bijv. klap, stoot, val, druk) 
 – ongeoorloofde reparatiepogingen (bijv. het openen van het apparaat) 

 – normale slijtage. 
Na het opsturen van het product en het overleggen van het aankoopbewijs wordt het apparaat 
gratis gerepareerd of geruild voor een gelijkwaardig product. Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH 
behoudt zich het recht voor om de garantieservice aan te passen aan de technische vooruitgang. 
Een teruggave van het aankoopbedrag door de borgsteller is niet mogelijk! 

Verwerking van de garantie: 
Het artikel is vervaardigd volgens de modernste productiemethoden en heeft strenge 
kwaliteitscontroles ondergaan. Als er tijdens de garantieperiode defecten optreden, neem dan 
uitsluitend contact op met de fabrikant en niet met uw dealer voor garantiegevallen binnen 
Duitsland! 
(Klanten buiten Duitsland dienen contact op te nemen met de verkoper of de 
verantwoordelijke distributeur in hun eigen land). 
Gebruik hiervoor onze webservice www.ciclosport.com of stuur uw toestel rechtstreeks naar het 
servicecentrum van Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH (borgsteller): 
Ciclosport Lohenstr. 11 DE - 82166 Gräfelfing 

Verklaring van overeenstemming: 
Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH verklaart hierbij dat het navigatiesysteem NAVIC 400 in 
overeenstemming is met de basisvereisten en de overige relevante bepalingen van de richtlijn 
2014/53/EU (RED).  
 
De verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende adres  
www.ciclosport.com/Zertifikate  
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Originele instructies: Duits 

Vertaling van de originele instructies  


