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Inleiding

Wij stellen het zeer op prijs dat u TomTom Navigator -HP Edition- hebt gekozen als navigatiesysteem. In 
deze gebruikershandleiding kunt u alles vinden over het werken met TomTom Navigator -HP Edition-. 

Inhoud

1. Wat u ziet op het scherm
1.1. Het hoofdscherm
1.2. Het menu
1.3. Het route-overzicht
1.4. Schuiven door een kaart
1.5. Schematische weergave

2. Browsers en locaties 
2.1. Browsers
2.2. Locaties selecteren 

2.2.1 De thuislocatie selecteren
2.2.2 Een favoriet selecteren
2.2.3 Een recente bestemming selecteren
2.2.4 Uw GPS-positie selecteren
2.2.5 Een nuttige plaats selecteren
2.2.6 Een adres selecteren

3. Het menu
3.1. Plannen van A naar B
3.2. Alternatieve routes
3.3. De routeaanwijzingen 

4. Voorkeuren
4.1. Gebruik nachtkeuren 
4.2. Zet 3D-weergave uit
4.3. Zet kaartweergave uit
4.4. Geen nuttige plaatsen
4.5. Zet geluid uit
4.6. Wijzig volume
4.7. Onderhoud favorieten
4.8. GPS-status
4.9. Wissel kaart
4.10. Kies nuttige plaatsen
4.11. Wijzig kaartkleuren
4.12. Groter toetsenbord
4.13. Over Navigator
4.14. Stel naamweergave in



4.15. Wijzig thuislocatie
4.16. Kies eenheden
4.17. Linkshandige bediening
4.18. Stel maximum snelheid in
4.19. Wijzig stem
4.20. Wijzig taal
4.21. Bijlage over nuttige plaatsen 

5. Installatie
5.1. De cd gebruiken 
5.2. Installatievereisten 
5.4. TomTom Navigator -HP Edition-, stemmen en kaarten (opnieuw) installeren 

1. Wat u ziet op het scherm 

1.1. Het hoofdscherm

Via het hoofdscherm van TomTom Navigator -HP Edition- wordt u naar de plaats van bestemming 
geleid. Uw positie op de kaart wordt bepaald met behulp van de GPS-ontvanger. Als uw GPS-ontvanger 
is uitgeschakeld, of (nog) geen duidelijke positie heeft kunnen bepalen via de GPS-satellieten, bevat het 
hoofdscherm uw laatst bekende positie. Om duidelijk te maken dat uw werkelijke positie onbekend is, 
wordt het scherm in zwart-wit weergegeven.

 
Symbool 
voor "geluid 
uit"

 
Volgende 
aanwijzing

 De 
naam van 
de 
volgende 
straat

 
Ritinformatie

 Uw 
huidige 
GPS-positie

 De 
knop voor 



inzoomen

 
Nummer 
van 
volgende 
autoweg of 
snelweg

 De 
knop voor 
uitzoomen 

Het donkerrode pad geeft de berekende route aan. De route-instructies navigeren u via dit pad naar de 
plaats van bestemming.

De volgende route-instructie  bevat een pijl voor de te volgen richting en de afstand (weergegeven in 

de gekozen eenheid) waarna u deze richting moet volgen. Onder aan het scherm  ziet u de naam van 

de straat die u bereikt als u de huidige route-instructie opvolgt. Als het symbool voor "geluid uit"  niet 
wordt weergegeven, wordt de instructie weergegeven en gesproken. U kunt de instructies laten 
voorlezen door naar de voorkeursinstellingen voor het geluid te gaan.

Als u de schaal van de kaart wilt aanpassen, raakt u  aan om in te zoomen of  om uit te zoomen 

ten opzichte van de huidige positie. Deze knoppen werken ook als het  nummer van de volgende 
autoweg of snelweg wordt weergegeven.

De ritinformatie  bestaat uit de huidige tijd, de geschatte tijd van aankomst en de resterende tijd tot de 
plaats van bestemming.

Opmerking: 
Wanneer de accu bijna leeg is, gaat er een waarschuwingssymbool knipperen op de plaats waar anders 
de huidige snelheid wordt weergegeven.



De geplande route negeren 

TomTom Navigator -HP Edition- is zeer flexibel. Als u een andere afslag neemt dan de afslag die wordt 
voorgesteld door TomTom Navigator -HP Edition- (per ongeluk of opzettelijk), worden de kaart en de 
route vrijwel direct aangepast aan de nieuwe situatie. U krijgt nog steeds instructies om vanaf de huidige 
positie de plaats van bestemming te bereiken. Er kan enige vertraging optreden omdat de route opnieuw 
moet worden berekend.

Het hoofdscherm gebruiken

 Raak de 
kaart ergens in 
het midden aan 
om het menu te 
openen

 Raak het 
gebied met de 
ritinformatie 
aan om een 
gedetailleerd 
route-overzicht 
weer te geven

 Raak het 
instructiegebied 
aan om de 
laatst 
gesproken 
instructie te 
herhalen (als 
deze nog 
beschikbaar is) 

1.2. Het menu

Het menu wordt geopend wanneer u het hoofdscherm ergens in het midden aanraakt. Via het menu hebt 
u toegang tot alle functies.

Het menu bestaat uit twee pagina's. Gebruik de knop  om door de pagina's te bladeren. Selecteer een 
pictogram door het aan te raken. Pictogrammen en knoppen worden pas geselecteerd als u de pen of uw 
vinger van het scherm haalt. Tot dat moment zijn ze alleen gemarkeerd. 



Als een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u de 
optie niet kiezen.

 Titel

 Huidige 
tijd

 
Menuopties

 De knop 
Volgende 
pagina

 
Relevante 
informatie 
(indien 
beschikbaar)

 De knop 
Annuleer 

De 10 hoofdopties in het menu worden besproken in hoofdstuk 3.

Via de optie Wijzig voorkeuren krijgt u toegang tot verschillende menupagina's met voorkeursopties. 
Deze opties worden toegelicht in hoofdstuk 4.

1.3. Het route-overzicht 

Het scherm met het route-overzicht bevat een samenvatting van de berekende route. Via dit scherm kunt 
u aangeven hoe u de route wilt gebruiken. Het route-overzicht wordt weergegeven nadat u een route 
hebt berekend, bijvoorbeeld met de opdracht Navigeer naar..., Plan van A naar B of Zoek alternatief... U 

kunt het overzicht ook weergeven door Toon status  aan te raken in het menu. 



  Huidige 
bestemming

 Accu- en 
GPS-indicators

 
Versienummer 
van 
programma 

 Kaart met 
de berekende 
route

 
Ritoverzicht

 De knop 
Route

 De knop 
Kaart

 De knop 
OK 

De huidige bestemming  wordt weergegeven als een adres, de naam van een favoriet of een nuttige 
plaats.

De indicators  geven de acculading aan, de sterkte van het GPS-signaal, het aantal GPS-satellieten 
en de GPS-coördinaten (indien beschikbaar). Raak dit gebied aan om de volledige GPS-details te 
bekijken, met de optie de GPS-hardware te configureren.

Raak het versienummer van het programma aan  om de versie- en copyright-gegevens van het 
programma te bekijken.

Het ritoverzicht  bevat een schatting van de totale duur van de rit en de totale afstand (uitgedrukt in de 
gekozen eenheid). Als de weergegeven route een alternatieve route is, worden de tijd en afstand van de 
oorspronkelijke route weergegeven als vergelijkingsmateriaal.

Raak Route  aan om een volledige lijst van routeaanwijzingen weer te geven.

Raak Kaart  aan als u door de kaart van de route wilt schuiven.



Raak OK  aan als u wilt navigeren met behulp van het hoofdscherm.

1.4. Schuiven door een kaart

TomTom Navigator -HP Edition- biedt verschillende functies waarmee u door een kaart kunt schuiven. U 

kunt bijvoorbeeld Bekijk kaart  aanraken in het menu of Kaart in het scherm met het route-
overzicht.

Op de kaart ziet u alle items die ook op een gewone, papieren kaart staan, zoals grote plaatsen, dorpjes, 
snelwegen, straten, rivieren en meren, nuttige plaatsen (zoals tankstations, restaurants en 
ziekenhuizen), etc.

Daarnaast bevat de kaart meer dynamische en persoonlijke elementen, zoals uw huidige GPS-positie, 
uw favoriete locaties of de huidige vertrekplaats en bestemming.

  Schaalbalk

 
Cursorpositie

 De knop 
GPS

 
Schuifregelaar 
voor zoomen

 Uw 
huidige GPS-
positie

 De knop 
Opties

 De knop 
Zoek

 De knop 
Cursor

 De knop 
OK 



Het knipperende pictogram  stelt de cursor voor. Raak de kaart ergens aan om de cursor op die plek 
weer te geven.

Als u de schaal van de kaart wilt vergroten of verkleinen, beweegt u de schuifregelaar (het witte vlak aan 
de zijkant van het scherm) omhoog of omlaag. Er wordt nu ten opzichte van de cursorpositie ingezoomd 
(of uitgezoomd) op de kaart.

Als u door de kaart wilt schuiven, raakt u de kaart aan en verplaatst u deze met uw vinger op het scherm. 

optie functie 

Met deze knop kunt u zoeken naar een bepaalde locatie en daar de cursor 
plaatsen. Gebruik de knop voor het zoeken van een: 

●     adres
●     een van uw favoriete locaties
●     uw thuislocatie
●     een recente bestemming
●     een nabijgelegen nuttige plaats (bijvoorbeeld een hotel of tankstation)
●     uw huidige GPS-positie

Zie ook: 
Als u meer wilt weten over de opties voor het zoeken van een locatie, klikt u op 
Locaties selecteren. 

De knop Cursor biedt functies voor de cursorlocatie (de locatie die wordt 

aangegeven met het knipperende pictogram ). U kunt: 

●     een route berekenen van de huidige locatie naar de cursorlocatie
●     een nuttige plaats zoeken in de buurt van de cursorlocatie
●     het midden van de kaart instellen op de cursorlocatie
●     de cursorlocatie opslaan als een favoriet 

Opties Kies deze knop om de items te wijzigen die op de kaart worden weergegeven: 

●     het aantal wegen en straten
●     het aantal straatnamen
●     alle nuttige plaatsen weergeven of verbergen
●     alle favorieten weergeven of verbergen

Raak Toon nuttige plaatsen aan om in de voorkeursinstelling Kies nuttige 
plaatsen aan te geven welke categorieën van nuttige plaatsen u wilt weergeven.

Opmerking:
De optie voor het weergeven of verbergen van alle nuttige plaatsen in dit menu 
komt overeen met de voorkeursoptie Toon nuttige plaatsen/Geen nuttige 
plaatsen. Wijzigingen worden ook doorgevoerd in de voorkeursinstelling. 

Als u de knop GPS aanraakt (in de rechterbovenhoek van het scherm), wordt het 
midden van de kaart ingesteld op uw GPS-positie. 

OK Raak OK aan om terug te gaan naar het hoofdscherm.



1.5. Schematische weergave 

In plaats van het hoofdscherm, kan een veel eenvoudiger, schematisch ontwerp worden gebruikt voor 
het weergeven van routeaanwijzingen. Sommige mensen geven namelijk de voorkeur aan een 
overzichtelijke schematische weergave.

U kunt deze schematische weergave activeren via de voorkeursinstelling Zet kaartweergave uit.

U kunt ook instellen dat de kaart alleen moet worden verborgen wanneer u harder rijdt dan een bepaalde 
snelheid. 

  Symbool 
voor "geluid 
uit"

 Volgende 
instructie

 
Ritinformatie

 De naam 
van de straat 
waarin u zich 
bevindt

 Een grote 
variant van 
de 
schematische 
instructiepijl

 De naam 
van de 
volgende 
straat 

De schermonderdelen worden besproken in hoofdstuk 1.1.

2. Browsers en locaties 

2.1 Browsers



●     Raak een regel aan om deze te selecteren. Als u terug wilt gaan naar het vorige scherm zonder 
iets te selecteren, raakt u de knop TERUG of ANNULEER aan.

●     Als niet alle regels op het scherm passen, kunt u de andere pagina's van de lijst bekijken door 
 en  aan te raken. 

●     Als een regel te lang is voor het scherm, wordt de regel ingekort. Als u een item aanraakt en 
vervolgens uw vinger of de pen op het scherm houdt, wordt de volledige tekst van het item 
weergegeven. 

browser met ingeklapt toetsenbord browser met opengeklapt toetsenbord 

In de meeste browsers kunt u zoeken naar items door een naam in te voeren. Voer een paar letters van 
de naam in door de bijbehorende knoppen op het toetsenbord aan te raken. Als het toetsenbord niet 

zichtbaar is, raakt u het toetsenbordsymbool  in de linkerbenedenhoek aan. Zie hoofdstuk 4.12 
voor informatie over het wijzigen van het formaat van het toetsenbord.

Raak  aan om een teken te verwijderen.

Raak  aan om het alternatieve toetsenbord te activeren, zodat u cijfers en speciale symbolen 
kunt invoeren. 

2.2 Locaties selecteren

U kunt op verschillende manieren een locatie selecteren:



●     Thuis- uw thuislocatie 
●     Favoriet- een van uw favoriete locaties 
●     Recente bestemming - een locatie die u onlangs hebt bezocht met de auto 
●     Nuttige plaats - een nuttige plaats zoals een tankstation, een restaurant, een ziekenhuis, etc. 
●     Adres- een plaats, straat en huisnummer 
●     GPS-positie - uw huidige locatie (zoals bepaald door uw GPS-apparaat) 

 

2.2.1 De thuislocatie selecteren

Het belangrijkste voordeel van de thuislocatie is dat u deze met één vingerbeweging kunt selecteren. Het 
is daarom een goed idee de thuislocatie in te stellen op de locatie waarnaar u het vaakst navigeert, zoals 
uw woning, een parkeergarage of uw kantoor. 

U kunt de thuislocatie wijzigen via de voorkeursinstelling Wijzig thuislocatie. 

Als u geen thuislocatie opgeeft, blijft het pictogram Thuis in het menu met locaties grijs. 

2.2.2 Een favoriet selecteren

Locaties die u regelmatig bezoekt met de auto (zoals familie, vrienden, uw kantoor, belangrijke klanten, 
etc.) kunt u instellen als favoriete locaties. 

Als u nog nooit een locatie hebt ingesteld als een favoriet, wordt het pictogram Favoriet in het menu met 
locaties grijs weergegeven. Als u het pictogram wel kunt kiezen, verschijnt er een alfabetische lijst met al 
uw favoriete locaties:



 

Zie hoofdstuk 2.1 voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items, etc. 

U kunt een locatie markeren als een favoriet door de optie Voeg favoriet toe te kiezen in het menu of 
door de cursoractie Voeg toe als favoriet te gebruiken in de kaartbrowser. Gebruik de voorkeursinstelling 
Onderhoud favorieten om favorieten te hernoemen of te verwijderen. 

2.2.3 Een recente bestemming selecteren 

Elke keer dat u een route plant, wordt de bestemming automatisch toegevoegd aan de lijst van recente 
bestemmingen. 

Als u het navigatiesysteem nog niet eerder hebt gebruikt, wordt het pictogram Recente bestemming in 
het menu met locaties grijs weergegeven. Als u het pictogram wel kunt kiezen, verschijnt er een lijst met 
de bestemmingen die u het laatst hebt bezocht. 



Zie hoofdstuk 2.1 voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items, etc.

2.2.4 Uw GPS-positie selecteren 

Als u het pictogram GPS-positie aanraakt in het menu met locaties, selecteert u de huidige locatie (de 
positie zoals bepaald door uw GPS-apparaat). 

Als uw GPS-apparaat is uitgeschakeld of losgekoppeld, of als u geen bruikbaar GPS-signaal ontvangt, 
wordt het pictogram grijs weergegeven of verschijnt het bericht "Geen bruikbaar GPS-signaal!" wanneer 
u het pictogram aanraakt. 

Zie hoofdstuk 4.8 voor meer informatie over het GPS-signaal. 

2.2.5 Een nuttige plaats selecteren

Nuttige plaatsen zijn locaties zoals parkeergarages, tankstations, hotels, restaurants, ziekenhuizen, 
monumenten, etc. 

De meeste kaarten van TomTom Navigator -HP Edition- bevatten veel nuttige plaatsen (met als 
uitzondering op de regel de kaart Major Roads, waarvoor het pictogram Nuttige plaatsen niet kan worden 
gekozen in het menu met locaties). 

Als u een nuttige plaats wilt selecteren, moet u eerst een categorie van nuttige plaatsen kiezen. 
Aangezien er heel veel categorieën zijn, bevat het eerste menu de vijf categorieën die u het vaakst en/of 
het laatst hebt gebruikt. Raak de gewenste categorie aan of raak  aan om een categorie te selecteren 
in de volledige lijst:



  

Als u de gewenste categorie van nuttige plaatsen hebt geselecteerd, verschijnt er een lijst van nuttige 
plaatsen uit die categorie. De plaatsen worden gesorteerd op nabijheid.

 

Opmerking: 
De browser met nuttige plaatsen bevat alleen de dichtbij gelegen nuttige plaatsen, niet alle plaatsen. Als 
u dus zoekt naar een bepaalde nuttige plaats, bijvoorbeeld een restaurant waarvan u de naam weet, 



moet u misschien enkele (extra) letters van de naam typen voordat het restaurant in de lijst verschijnt. 

Zie ook:
Zie hoofdstuk 2.1 voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items in de lijst van 
categorieën of nuttige plaatsen, etc. 

Zie hoofdstuk 4.4 voor informatie over het weergeven of verbergen van nuttige plaatsen op het 
hoofdscherm.

Zie hoofdstuk 4.10 voor informatie over het weergeven of verbergen van bepaalde categorieën van 
nuttige plaatsen.

2.2.6 Een adres selecteren

STAP 1. Plaats of postcode opgeven 

In TomTom Navigator -HP Edition- kunt u een adres zoeken door steeds specifiekere gegevens in te 
voeren. U geeft eerst de plaats of de postcode aan, vervolgens de straatnaam en ten slotte het 
huisnummer of de kruising. Hoewel deze methode iets afwijkt van de manier waarop adressen normaal 
worden opgeschreven, heeft het zoeken van een adres in deze volgorde erg veel voordelen. 

Als u een adres zoekt, moet u dus eerst de naam van een stad of dorp selecteren. Typ de eerste letters 
van de plaatsnaam. Een paar letters is meestal genoeg. Raak de naam van de plaats aan als deze wordt 
weergegeven in de lijst. 

In eerste instantie krijgt u een lijst te zien van recent gebruikte plaatsnamen. Naarmate u TomTom 
Navigator -HP Edition- dus langer gebruikt, kunt u een plaats vaak selecteren zonder dat u letters hoeft 
in te voeren. 

TomTom Navigator -HP Edition- bevat ook een database met de postcodezones voor de meeste 
landen. Dit betekent dat u in die landen (het eerste deel van) een postcode kunt invoeren in plaats van 
de naam van de plaats. 



STAP 2. Straat opgeven

Als u een plaats hebt geselecteerd, moet u een straatnaam opgeven. Ook hier is het invoeren van een 
paar letters meestal voldoende. TomTom Navigator -HP Edition- maakt gebruik van een intelligente 
zoekfunctie, wat betekent dat namen van straten ook kunnen worden gevonden als ze onjuist zijn 
gespeld of niet volledig zijn. Dus als u bijvoorbeeld zoekt naar een straat met de naam "Avenue de 
Mazagran", kunt u "avenue" weglaten en gewoon "MAZ" invoeren.



 

De browser met straatnamen bevat in eerste instantie alleen straatnamen die onlangs zijn geselecteerd 
in de geselecteerde plaats. Als u TomTom Navigator -HP Edition- dus wat langer gebruikt in een 
bepaalde stad, kunt u een straat soms selecteren zonder dat u letters hoeft in te voeren. 

Straten die niet toegankelijk zijn met een auto, worden aangegeven met een speciaal symbool:  

De browser kan ook items bevatten die eigenlijk geen straten zijn, maar "locaties". Voor de hand 
liggende voorbeelden hiervan zijn bepaalde parken en pleinen, maar ook belangrijke oriëntatiepunten 

zoals treinstations:  en het "centrum" van een stad: . 

In bijna elke stad is wel een dergelijke locatie, die vaak dezelfde naam heeft als de stad zelf. 

STAP 3. Huisnummer of kruising opgeven 

Vervolgens wordt u gevraagd het huisnummer in te voeren. Een andere manier om een nauwkeurige 
locatie op een lange straat aan te geven, is het selecteren van de plaats waar de gewenste straat een 
andere straat kruist. 



   

Als u de knop KRUISING aanraakt wanneer u een huisnummer moet invoeren, of OK aanraakt zonder 
een huisnummer in te voeren, of als TomTom Navigator -HP Edition- geen huisnummers kent in de 
geselecteerde straat, verschijnt er een lijst van alle bekende kruisingen (straathoeken dus). Als de exacte 
bestemming van de route niet belangrijk is, kiest u de optie Waar dan ook. 

Opmerking: Net als bij straten, worden zijstraten soms ook gemarkeerd met een speciaal symbool om 

aan te geven dat ze niet toegankelijk zijn voor auto's:  

3. Het menu

Het menu verschijnt wanneer u het hoofdscherm ergens in het midden aanraakt. Het menu bestaat uit 
twee pagina's. Gebruik de knop  om te schakelen tussen de pagina's. Selecteer een pictogram door 
het aan te raken. Pictogrammen en knoppen worden pas geselecteerd als u de pen of uw vinger van het 
scherm haalt. Tot dat moment zijn ze alleen gemarkeerd. Wanneer een menuoptie niet beschikbaar is, 
wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Via de optie Wijzig voorkeuren krijgt u toegang tot verschillende pagina's met voorkeursopties. Deze 
opties worden beschreven in hoofdstuk 4. 

optie functie 



 

Navigeer naar... 

Een route berekenen van de huidige positie naar een bepaalde 
bestemming. De bestemming kan elk type locatie zijn, behalve uw huidige 
positie. Voer de bestemming in via het menu voor het selecteren van een 
locatie.

De berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-
overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren.

Opmerking:
TomTom Navigator -HP Edition- moet beschikken over een bruikbaar GPS-
signaal om een route te kunnen berekenen. Als dit niet het geval is, wordt 
in het scherm met het route-overzicht het bericht "Wacht op bruikbaar GPS-
signaal..." weergegeven. De route wordt berekend zodra er een bruikbaar 
signaal wordt ontvangen. Raadpleeg indien nodig de installatieposter als u 
niet weet hoe u het GPS-apparaat moet aansluiten.

Zie ook: 
Als u meer wilt weten over de opties voor het kiezen van een bestemming, 
gaat u naar Locaties selecteren. 

Zoek alternatief 

Als u niet tevreden bent over de route die door TomTom Navigator -HP 
Edition- is berekend, kunt u een nieuwe route berekenen. Zie hoofdstuk 3.2 
voor meer informatie.

De nieuwe route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, 
van waaruit u kunt beginnen met navigeren.

Opmerking:

De optie Zoek alternatief is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt 
berekend. 

Wis route 

De berekende route wordt verwijderd. Op het scherm ziet u uw positie op 
de kaart, zonder routeaanwijzingen of indicators.

Opmerking:
De optie Wis route is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt 
berekend. 

 

Voeg favoriet toe 

Een locatie toevoegen aan de lijst van favorieten. Dit kunt u doen met elk 
type locatie, behalve een bestaande favoriet. Voer de locatie in via het 
menu voor het selecteren van een locatie.

Zie ook: 
Als u meer wilt weten over de opties voor het kiezen van een bestemming, 
gaat u naar Locaties selecteren. 

 

Wijzig voorkeuren 

In TomTom Navigator -HP Edition- kunt u verschillende voorkeuren 
instellen om zo de werking van het systeem aan uw wensen aan te 
passen. In hoofdstuk 4 worden alle voorkeursopties uitvoerig beschreven. 



 

Plan van A naar B 

Een route plannen zonder een bruikbaar GPS-signaal. Het vertrekpunt en 
de bestemming van de route moet u handmatig selecteren. Zie hoofdstuk 
3.1 voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.

 

Bekijk kaart 

Met deze optie kunt u kaarten bekijken en locaties zoeken in de 
kaartbrowser. De kaart is een digitale versie van een papieren kaart, met 
een grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens.

Zie ook: 
Als u meer wilt weten over het scherm van de kaartbrowser, gaat u naar 
Kaartbrowser. 

 

Toon status 

Het scherm met het route-overzicht weergeven. Dit is het scherm dat ook 
wordt weergegeven nadat een route is berekend. 

Zie ook: 
Als u meer wilt weten over het scherm met het route-overzicht, gaat u naar 
Route-overzicht. 

 

Korte rondleiding 

Met deze optie krijgt u een korte rondleiding door het programma, de 
belangrijkste menuopties en de kaartbrowser. 

 

Toon route-
aanwijzingen 

De berekende route weergeven als uitgeschreven instructies. Zie 
hoofdstuk 3.3 voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.

Opmerking:
De optie Toon route-aanwijzingen is niet beschikbaar wanneer u geen 
route hebt berekend. 

3.1 Plannen van A naar B

Als u een route wilt berekenen tussen twee geselecteerde locaties, raakt u in het menu Plan van A naar 

B  aan. 

Ook zonder bruikbaar GPS-signaal, kunt u een route berekenen door te "plannen van A naar B". Dit is 
meestal het geval wanneer u niet in de auto zit. Plan van A naar B is een handige functie wanneer u een 
rit vooraf wilt bestuderen, om te kijken hoe lang een bepaalde route duurt of om iemand die bij u op 
bezoek komt een routebeschrijving te geven.

Het verschil met Navigeer naar... is het vertrekpunt van de rit. Terwijl bij Navigeer naar... uw huidige GPS-
locatie als het vertrekpunt wordt gebruikt, moet u bij Plan van A naar B het vertrekpunt handmatig 
invoeren.

Gebruik het menu voor het selecteren van een locatie om het type locatie in te stellen dat u als 
vertrekpunt wilt gebruiken.



Om u snel een keuze te laten maken, wordt eerst de laatste bestemming opnieuw weergegeven. Dit 
gebeurt alleen als u eerder een route hebt berekend.

Als u de laatste bestemming niet opnieuw wilt gebruiken, gebruikt u het menu voor het selecteren van 
een locatie om het type locatie in te stellen dat u als bestemming wilt gebruiken.



De berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht. U kunt de route bekijken 
op de kaart, als uitgeschreven instructies en met een samenvatting (totale afstand en geschatte duur van 
de rit). Op deze manier krijgt u een goed beeld van de rit. Als u niet tevreden bent over de berekende 
route, kunt u een alternatieve route berekenen.

3.2 Alternatieve routes

Opties voor een alternatieve route kunt u kiezen in het menu door Zoek alternatief  aan te raken. 

Routes worden berekend op basis van de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken. Met andere 
woorden, TomTom Navigator -HP Edition- berekent de snelste manier om op de plaats van bestemming 
te komen.

Als u om een bepaalde reden een aangeboden route niet wilt gebruiken (bijvoorbeeld omdat er een 
verkeersopstopping is of een wegomleiding), kunt u een alternatieve route opvragen. Een dergelijk 
alternatief maakt gebruik van andere wegen en zal waarschijnlijk ook meer tijd in beslag nemen. Er kan 
een onbeperkt aantal alternatieven worden berekend. Elk volgend alternatief is langer en/of minder snel 
dan het vorige alternatief.

optie functie 

Bereken alternatief 

Een nieuwe route berekenen met het vertrekpunt en de bestemming van 
de huidige route. Voor de nieuwe route worden zo veel mogelijk nieuwe 
wegen gebruikt.

De nieuwe berekende route wordt weergegeven in het scherm met het 
route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren of bekijken 
van het berekende alternatief. 



Vermijd obstructie 

Een nieuwe route berekenen met het vertrekpunt en de bestemming van 
de huidige route. De wegen voor de volgende 2000 meter van de huidige 
route worden niet gebruikt in de nieuwe route. Op deze manier kunt u 
obstructies in de route vermijden.

U kunt de optie kiezen voor de afstanden 100, 500, 2000 en 5000 meter. 

De nieuwe berekende route wordt weergegeven in het scherm met het 
route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren of bekijken 
van het berekende alternatief. 

Herbereken origineel 

Als u niet tevreden bent over de alternatieve routes, kunt u TomTom 
Navigator -HP Edition- de oorspronkelijke snelste route opnieuw laten 
berekenen. 

De oorspronkelijke route wordt weergegeven in het scherm met het route-
overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren. 

3.3 De routeaanwijzingen

U kunt de routeaanwijzigen weergeven vanuit het menu door Toon route-aanwijzingen  aan te 
raken. Als u de knop ROUTE in het scherm met het route-overzicht aanraakt, worden de 
routeaanwijzingen eveneens weergegeven.

Alle aanwijzingen vanaf vertrekpunt tot bestemming worden weergegeven.

Elke regel bevat de geschatte tijd tot de volgende instructie, de instructiepijl en de naam van de straat die 
u in moet rijden.



Blader door de lijst met de knoppen en .

Als u de details van een bepaalde instructie wilt bekijken, raakt u de instructie aan. De instructie wordt 
dan met behulp van de kaartbrowser ingezoomd weergegeven op de kaart. Raak de optie OK aan om 
terug te gaan naar de route-instructies.

Met de knop OPTIES kunt u een alternatief selecteren voor de geschatte tijd tot de volgende instructie, 
die vóór de instructiepijl wordt weergegeven:

Afstand tot 
aanwijzing De afstand tussen de laatste aanwijzing en de volgende aanwijzing.

Afstand sinds 
vertrek De afstand tussen het vertrek en de volgende aanwijzing.

Tijd tot aanwijzing De geschatte tijd tussen de laatste aanwijzing en de volgende aanwijzing.
Tijd sinds vertrek De geschatte tijd tussen het vertrek en de volgende aanwijzing.
Tijd De geschatte tijd voor de volgende aanwijzing.

De afstand wordt weergegeven in de gekozen eenheid.

4. Voorkeuren

In TomTom Navigator -HP Edition- kunt u verschillende voorkeuren instellen – opties die het mogelijk 
maken het programma exact op uw wensen af te stellen. 

Raak in het menu de optie Wijzig voorkeuren  aan.



De optie omvat verschillende pagina's. Gebruik de knop  om te schakelen tussen de pagina's. 
Wanneer een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en 
kunt u het niet selecteren.

Een aantal voorkeuren stelt u in door de status ervan te wijzigen. Hiervoor hoeft u de voorkeursoptie 
alleen maar te selecteren. De pictogrammen geven aan wat er kan worden geactiveerd. Als u 

bijvoorbeeld Zet geluid uit  kiest, worden de aanwijzingen niet meer gesproken. De volgende 

keer dat u het menu met voorkeuren opent, is het pictogram veranderd in Zet geluid aan . 
Selecteer het pictogram om het geluid weer in te schakelen.

4.1. Gebruik nachtkleuren / Gebruik overdag 

Normaal gesproken, worden in TomTom Navigator -HP Edition- felle kleuren met veel contrast gebruikt, 
zodat u de kaart goed kunt zien, zelfs bij fel zonlicht. Wanneer het buiten echter donker is, kan het 
handiger zijn nachtkleuren te gebruiken. De kaart wordt dan weergegeven met subtielere kleuren die 
geen nadelige invloed op uw nachtzicht hebben. 

Als dagkleuren worden gebruikt, activeert u nachtkleuren door Gebruik nachtkleuren  aan te 
raken. 

Als nachtkleuren worden gebruikt, activeert u dagkleuren door Gebruik overdag  aan te raken. 

Zie ook: 



U kunt de stijl van de kaartweergave wijzigen via de voorkeursoptie Wijzig kaartkleuren.

4.2. Zet 3D-weergave uit / Zet 3D-weergave aan

De kaart in het hoofdscherm kunt u op twee manieren weergeven. In de 3D-weergave wordt de kaart 
weergegeven in vogelperspectief, vergelijkbaar met het beeld dat u hebt tijdens het rijden met een auto. 
Het alternatief is de 2D-weergave, waarin de kaart van boven wordt weergegeven, net als bij een 
papieren kaart.

Als u de 3D-weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de 2D-weergave door Zet 3D-weergave uit 

 aan te raken. 

Als u de 2D-weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de 3D-weergave door Zet 3D-weergave aan 

 aan te raken. 

Opmerking:
Deze voorkeursoptie is niet beschikbaar als de kaartweergave is uitgeschakeld.

Zie ook:
Als u wilt navigeren met de schematische weergave, gebruikt u de voorkeursoptie Zet kaartweergave uit.

4.3. Zet kaartweergave uit / Zet kaartweergave aan

U kunt navigeren via de kaartweergave of de schematische weergave. In de kaartweergave worden de 
meeste details over de huidige situatie getoond, inclusief een kaart. In de schematische weergave wordt 
voornamelijk aandacht besteed aan de volgende route-instructie. 

Als u de kaartweergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de schematische weergave door Zet 

kaartweergave uit  aan te raken. 

Als u de schematische weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de kaartweergave door Zet 

kaartweergave aan  aan te raken. 

Zie ook:
Als u meer wilt weten over de schematische weergave, gaat u naar Schematische weergave.

Als u de kaart automatisch wilt verbergen wanneer u harder rijdt dan een bepaalde snelheid, gebruikt u 
de voorkeursoptie Stel maximum snelheid in.

Opmerking:
Als u een maximumsnelheid hebt ingesteld, wordt de kaartweergave automatisch uitgeschakeld wanneer 
u harder rijdt dan de ingestelde snelheid. U kunt deze veiligheidsfunctie NIET uitschakelen door de optie 
Zet kaartweergave aan te activeren.



4.4. Geen nuttige plaatsen / Toon nuttige plaatsen

In het hoofdscherm kunt u nuttige plaatsen als pictogrammen weergeven op de kaart. Elke categorie van 
nuttige plaatsen heeft een eigen pictogram. Met de voorkeursoptie Geen nuttige plaatsen/Toon nuttige 
plaatsen kunt u alle gekozen categorieën weergeven op de kaart of helemaal geen nuttige plaatsen.

Als nuttige plaatsen worden weergegeven, kunt u ze verbergen door Geen nuttige plaatsen  aan 
te raken.

Als geen nuttige plaatsen worden weergegeven, kunt u ze weergeven door Toon nuttige plaatsen 

 aan te raken.

Opmerking: 
Alleen categorieën van nuttige plaatsen die zijn ingeschakeld, worden weergegeven. Als u geen 
categorieën hebt ingeschakeld, worden er geen nuttige plaatsen weergegeven op de kaart, zelfs niet als 
u de optie Toon nuttige plaatsen kiest. 

Zie ook:
Als u wilt opgeven welke categorieën van nuttige plaatsen u wilt weergeven, gebruikt u de voorkeursoptie 
Kies nuttige plaatsen.

4.5. Zet geluid uit / Zet geluid aan

U kunt de stem uitschakelen die de route-instructies opleest. U kunt dan uitsluitend navigeren aan de 
hand van de visuele instructies op het scherm. Als u de route-instructies weer wilt horen, moet u het 
geluid inschakelen. Als het geluid is uitgeschakeld, wordt dit tijdens het rijden aangegeven met het 

pictogram  in de linkerbenedenhoek van het scherm.

Als het geluid is ingeschakeld, schakelt u het uit door Zet geluid uit  aan te raken. 

Als het geluid is uitgeschakeld, schakelt u het in door Zet geluid aan  aan te raken. 

Zie ook: 
U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen via de voorkeursoptie Wijzig volume.

Als u een andere stem wilt kiezen, gebruikt u de voorkeursoptie Wijzig stem.

4.6. Wijzig volume

Wijzig het geluidsvolume door Wijzig volume  aan te raken. 

Met deze voorkeursoptie kunt u het volume van de gesproken instructies aanpassen, van 10% (erg 
zacht) tot 100% (erg hard).



Raak de knop TEST aan om een voorbeeld van de stem te horen met het ingestelde geluidsvolume.

Zie ook:
Als u het geluid helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie Zet geluid uit.

Als u een andere stem wilt kiezen, gebruikt u de voorkeursoptie Wijzig stem.

4.7. Onderhoud favorieten 

De lijst van favoriete locaties kunt u onderhouden door Onderhoud favorieten  aan te raken.

In TomTom Navigator -HP Edition- kunt u een lijst van favorieten bijhouden. Dit zijn locaties die u veel 
gebruikt, zoals uw werkadres, het hoofdkantoor van uw bedrijf, het adres van uw beste vrienden, het 
adres van belangrijke klanten, het hotel waar u altijd overnacht, etc. Via de lijst kunt u favorieten 
hernoemen of verwijderen.

Gebruik de browser om een favoriet te selecteren in de lijst. 

 

Als u de geselecteerde favoriet wilt verwijderen, raakt u VERWIJDER aan. Het bericht "FAVORIET 
GEWIST..." knippert even in de bovenhoek van het scherm om de verwijdering te bevestigen. 

Als u de naam van de geselecteerde favoriet wilt wijzigeren, raakt u WIJZIG NAAM aan. Gebruik de 
teksteditor om de nieuwe naam in te voeren. Het bericht "FAVORIET TOEGEVOEGD..." knippert even in 
de bovenhoek van het scherm om de nieuwe naam te bevestigen. 



Opmerking:
Als de lijst van favorieten leeg is, wordt het pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Als de locatie van een van uw favorieten is gewijzigd, moet u de favoriet opnieuw opslaan met de nieuwe 
locatie.

Het verwijderen van een favoriet wordt direct uitgevoerd, dus zonder dat u de opdracht hoeft te 
bevestigen.

Zie ook:
Als u wilt weten hoe u in de browser een favoriet kunt selecteren, gaat u naar Browsers.

4.8. GPS-status 

Controleer uw GPS-signaal of configureer uw GPS door GPS-status  aan te raken. 

Het scherm GPS-status bevat gedetailleerde informatie over het GPS-signaal dat u ontvangt:

Het scherm GPS-status bevat de volgende informatie:

●     De lengtegraad en breedtegraad worden weergegeven met de ingestelde afstandeenheid. 
●     De rijrichting wordt aangegeven in graden ten opzichte van het noorden. 
●     De rijsnelheid
●     De Universal Time Code (UTC), ofwel de tijd volgens het GPS-signaal (dus niet de lokale tijd).
●     Een ronddraaiend pictogram geeft aan dat uw GPS-apparaat goed is aangesloten en dat er 

gegevens binnenkomen.
●     Een schematische voorstelling van de lucht met de posities van de satellieten. 



●     Meetbalken voor de signaalsterkte van elke visuele satelliet; vaste satellieten worden in blauw 
weergegeven.

GPS configureren 

Gebruik  en  om door de lijst van ondersteunde GPS-apparaten te bladeren totdat uw GPS-
apparaat wordt weergegeven. Selecteer uw GPS-apparaat door OK aan te raken.

Opmerking:
Wanneer u "Andere kabel-GPS" selecteert als het GPS-apparaat, moet u mogelijk een baudsnelheid 
opgeven. Raadpleeg de handleiding van uw GPS-ontvanger voor informatie over de gebruikte 
baudsnelheid. Bij de meeste apparaten is dit 4800 baud.

Zie ook:
Als u de eenheden voor het weergeven van de lengtegraad/breedtegraad wilt instellen, gebruikt u de 
voorkeursoptie Kies eenheden.

Als u de eenheden voor het weergeven van de afstand wilt instellen, gebruikt u de voorkeursoptie Kies 
eenheden.

4.9. Wissel kaart 

Geef de kaart van een ander land of gebied weer doorWissel kaart  aan te raken.

Met deze optie kunt u een kaart kiezen in een lijst van beschikbare kaarten. Sommige kaarten staan al 
op uw SD-kaart, andere kaarten kunt u installeren via de cd. 

De kaart die nu in gebruik is, wordt geel weergegeven.

Als er slechts één kaart beschikbaar is, wordt deze automatisch geselecteerd. 

Zie ook:
Als u een kaart wilt installeren vanaf de cd, gaat u naar De cd gebruiken.

4.10. Kies nuttige plaatsen 

U kunt instellen welke categorieën van nuttige plaatsen worden weergegeven op kaarten door Kies 

nuttige plaatsen  aan te raken.

Nuttige plaatsen kunnen zowel in het hoofdscherm als de kaartbrowser worden weergegeven op de 
kaart. Er zijn verschillende categorieën van nuttige plaatsen, die elk met een eigen pictogram worden 
aangegeven. Via de voorkeursoptie Kies nuttige plaatsen kunt u aangeven welke categorieën u op de 
kaart wilt weergeven.

Er verschijnt dan een browser met alle beschikbare categorieën van nuttige plaatsen. Plaats een vinkje 
in de vakken van categorieën die u wilt weergeven op kaarten. 



 

Zie ook:
De instelling van de voorkeursoptie Toon nuttige plaatsen bepaalt of nuttige plaatsen al dan niet worden 
weergegeven.

Als u meer wilt weten over het gebruik van browsers, gaat u naar Browsers.

4.11. Wijzig kaartkleuren 

U kunt de kleuren van kaarten wijzigen door Wijzig kaartkleuren  aan te raken.

Alle kaarten worden weergegeven met een bepaald kleurenschema. Dit schema bepaalt welke kleuren 
worden gebruikt voor elk element op de kaart. 

Gebruik  en  om door de lijst van beschikbare kleurenschema's te bladeren totdat het gewenste 
schema wordt weergegeven. Selecteer het schema door OK aan te raken. U moet eerst een 
kleurenschema opgeven voor dagkleuren en vervolgens voor nachtkleuren.



 

Zie ook:
Als u wilt schakelen tussen dagkleuren en nachtkleuren, gebruikt u de voorkeursoptie Nachtkleuren.

4.12. Groter toetsenbord / Kleiner toetsenbord

Met deze voorkeursoptie kunt u een groter toetsenbord kiezen (zodat u makkelijker letters kunt invoeren) 
of een kleiner toetsenbord (zodat er meer ruimte is voor items in de lijst).

Als u het kleinere toetsenbord gebruikt, kunt u het grotere toetsenbord weergeven door Groter 

toetsenbord  aan te raken. 

Als u het grotere toetsenbord gebruikt, kunt u het kleinere toetsenbord weergeven door Kleiner 

toetsenbord  aan te raken. 



Zie ook: 
Als u meer wilt weten over het gebruik van het toetsenbord, gaat u naar de onderwerpen Browsers en 
Een adres selecteren.

4.13. Over Navigator 

Als u versie- en copyrightinformatie van de TomTom Navigator -HP Edition--software wilt bekijken, raakt 

u de optie Over Navigator  aan. 

4.14. Stel naamweergave in 

U kunt de voorkeuren voor het weergeven van namen opgeven door Stel naamweergave in  aan 
te raken. 

Met deze voorkeursoptie kunt u instellen hoe namen moeten worden weergegeven in het hoofdscherm:

Toon huisnummers met 
voorvoegsel

adressen worden weergegeven als “112 Oxford Street” in plaats van “Oxford 
Street 112”

E-wegen niet 
benadrukken

lokale wegnummers gebruiken in plaats van Europese wegnummers, dus 
“A10/E35” krijgt de voorkeur boven “E35/A10”

Toon straatnamen op 
kaart

de namen van wegen en zijstraten worden weergegeven op de kaart terwijl u 
rijdt

Plaats een vinkje in het vak van de opties die u wilt inschakelen.



4.15. Wijzig thuislocatie 

Wijzig uw thuislocatie door Wijzig thuislocatie  aan te raken. 

Met deze voorkeursoptie kunt u de locatie instellen die u als uw "thuis" wilt gebruiken. 

Het voordeel van de thuislocatie is dat u deze met één vingerbeweging kunt selecteren. Het is daarom 
een goed idee de thuislocatie in te stellen op de locatie waarnaar u het vaakst navigeert, zoals uw 
woning, een parkeergarage of uw kantoor. 

U kunt elk type locatie instellen als uw thuislocatie.



4.16. Kies eenheden 

U kunt de gewenste eenheden instellen door Kies eenheden  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie kunt u instellen hoe afstanden (kilometers of mijlen), lengtegraad en 
breedtegraad (decimalen of sexagesimalen) en tijden (24 uur of 12 uur met am/pm) moeten worden 
weergegeven.

decimale weergave sexagesimale weergave
(graden, minuten en seconden) 



 

 



 

4.17. Linkshandige bediening / Rechtshandige bediening

U kunt TomTom Navigator -HP Edition- instellen voor rechtshandige of linkshandige bediening. Bij 
linkshandig gebruik worden belangrijke knoppen en bedieningselementen aan de linkerkant van het 
scherm weergegeven. Dit betekent dat u het programma kunt bedienen met uw linkerhand zonder dat uw 
hand het zicht op het scherm wegneemt.

Als het programma is ingesteld voor rechtshandig gebruik, kunt u kiezen voor linkshandige bediening 

doorLinkshandige bediening  aan te raken. 

Als het programma is ingesteld voor linkshandig gebruik, kunt u kiezen voor rechtshandige bediening 

doorRechtshandige bediening  aan te raken.

4.18. Stel maximum snelheid in 

Wijzig de maximum snelheid door Stel maximum snelheid in  aan te raken. 

U kunt instellen dat de kaart moet worden verborgen wanneer u harder rijdt dan een bepaalde snelheid. 
In plaats van de kaart, wordt dan een veel eenvoudiger, schematisch ontwerp gebruikt voor het 
weergeven van routeaanwijzingen. De eenvoud van een overzichtelijke schematische weergave is vooral 
prettig wanneer u door de verkeerssituatie weinig tijd hebt naar het scherm te kijken.

Als u geen snelheid invoert, of een extreem hoge snelheid instelt, wordt deze functie uitgeschakeld.



Zie ook:
Als u de schematische weergave ongeacht de snelheid wilt in- of uitschakelen, gebruikt u de 
voorkeursoptie Zet kaartweergave aan/Zet kaartweergave uit.

Als u meer wilt weten over de schematische weergave, gaat u naar Schematische weergave.

4.19. Wijzig stem 

U kunt de stem wijzigen waarmee de routeaanwijzingen worden voorgelezen door Wijzig stem  
aan te raken. 

Met deze voorkeursoptie kunt u de stem wijzigen die wordt gebruikt voor het uitspreken van de route-
instructies. U kunt in diverse talen een keuze maken uit verschillende stemmen. 

Als u een voorbeeld wilt horen van een stem, raakt u de knop TEST aan. 



Zie ook:
U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen via de voorkeursoptie Wijzig volume.

Als u het geluid helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie Zet geluid uit.

4.20. Wijzig taal 

U kunt de taal instellen die wordt gebruikt door TomTom Navigator -HP Edition- door Wijzig taal  
aan te raken. 

Met deze voorkeursoptie stelt u de taal in waarin de menu's en schermen worden weergegeven. Raak de 
taal aan die u wilt gebruiken.



Opmerking:
Wanneer u een andere taal kiest, moet u ook een stem kiezen voor die taal.

Zie ook: 
Als u alleen de taal van de gesproken instructies wilt wijzigen, gebruikt u de voorkeursoptie Wijzig stem.

4.21. Bijlage over nuttige plaatsen 

TomTom Navigator -HP-Edition- wordt geleverd met een krachtige functie voor het beheer van nuttige 
plaatsen. Niet alleen kunt u de beschikbare categorieën van nuttige plaatsen weergeven en verbergen, u 
kunt ook nieuwe categorieën en uw eigen nuttige plaatsen toevoegen! TomTom Navigator -HP-Edition- 
kan u zelfs waarschuwen wanneer u in de buurt komt van een nuttige plaats in een gekozen categorie. 



5. Installatie

5.1. De cd gebruiken

De cd bevat kaarten en stemmen en maakt het mogelijk de TomTom Navigator -HP Edition--software te 
installeren op uw PDA.

Daarnaast bevat de cd documentatie en koppelingen naar de TomTom-website. Bovendien kunt u het 
product via de cd registreren voor toekomstige updates, helpdesk-ondersteuningen en productnieuws.

Als u de cd wilt gebruiken, plaatst u deze in een pc met Microsoft Windows ME of later. Als het Setup-
menu van TomTom niet automatisch wordt weergegeven, opent u Deze computer, dubbelklikt u op het 
pictogram van het cd-rom-station en dubbelklikt u op het bestand Setup.exe.

Kies de taal die u wilt gebruiken en lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Het hoofdmenu van 
het Setup-programma wordt weergegeven. Via dit menu kunt u TomTom Navigator -HP Edition- 
installeren, extra kaarten laden, andere stemmen toevoegen en aanvullende productinformatie bekijken.

5.2. Installatievereisten

U kunt TomTom Navigator -HP Edition- of aanvullende stemmen of kaarten alleen installeren als u 
beschikt over een genormeerde geheugenkaart (zoals een SD-kaart) voor uw PDA.

Tijdens een installatie moet de geheugenkaart in de PDA zijn geplaatst.

Kaarten kunnen ook rechtstreeks worden geladen op een geheugenkaart die in een kaartlezer is 
geplaatst die is aangesloten op uw pc. Het op deze manier installeren van een kaart gaat sneller.



5.4. TomTom Navigator -HP Edition-, stemmen en kaarten 
(opnieuw) installeren

Kies de gewenste optie in het hoofdmenu van het Setup-programma. U wordt door een aantal schermen 
geleid waarin u verschillende opties kunt instellen. 

Opmerking: Kaarten kunnen ook rechtstreeks worden geïnstalleerd op een geheugenkaart die in een 
kaartlezer is geplaatst die is aangesloten op uw pc. 


