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Bedankt voor uw keuze voor Mini Coyote Plus en welkom bij de Coyote-
community die bestaat uit vele honderdduizenden gebruikers. Mini Coyote Plus is 
een multifunctioneel waarschuwingssysteem dat u de kans biedt om uw snelheid 
beter te controleren via informatie in real time over de aanwezigheid van vaste of 
mobiele flitscamera’s, verkeershinder en snelheidsbeperkingen.
De filosofie van de Coyote-community is de actieve deelname van iedereen! Door 
verkeersproblemen en radars te signaleren draagt elke gebruiker bij aan een 
betere veiligheid voor alle leden van de community.
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Een optimale ergonomie, 
comfortabelere toetsen.

Een verstevigde behuizing die 
beter bestand is tegen schokken.

DE NIEUWE SERVICE 
COYOTE ASSISTANCE

– Bedoeld voor alle leden van de commu-
nity, wanneer de wagen stilstaat omwille 
van een panne. 

– Met een eenvoudige druk op de knop 
komt u in contact met Coyote Assistance.

Een betere 
geluidskwaliteit.

Coyote
AssistanceZie modaliteiten pagina 6.

DE NIEUWIGHEDEN VAN DE 
MINI COYOTE PLUS
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EEN GOEDE VERKENNER ZIJN :

Coyote heeft als doelstelling bij te  
dragen aan de verkeersveiligheid en -pre-
ventie door zijn gebruikers aan te sporen 
de geldende wetgeving na te leven.

Elke verkenner signaleert aan de andere 
leden van de community de aanwezigheid 
op de weg van verkeershinder of een mo-
biele flitscamera.

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
informatie, verstuurd naar de community, 
hangen af van elke verkenner.

Als u een goede verkenner wilt worden, 
volstaat het dus om alles systematisch te 
signaleren en te antwoorden op alle vragen 
die u worden gesteld tijdens uw traject.

De sterren, weergegeven op het scherm 
van uw Mini Coyote Plus, geven de ge-
middelde vertrouwensindex aan van de 
verkenners die voor u uit rijden en die 
in aanmerking komen om een radar of 
verkeershinder te signaleren.

De creatie van deze vertrouwensindex 
(zie p. 12) kadert naadloos in de filoso-
fie van de Coyote-community.

De index van elke verkenner is evolu-
tief. Hij is gebaseerd op de frequentie 
en de betrouwbaarheid van zijn parti-
cipatie. Hoe meer de verkenner deel-
neemt, hoe hoger zijn vertrouwens-
index  ! Omgekeerd zal een geringe 
of onbestaande betrokkenheid bij de 
community de index doen dalen.
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EEN FLITSCAMERA
OF VERKEERSHINDER BEVESTIGEN 

EEN FLITSCAMERA 
OF VERKEERSHINDER MELDEN

Een mobiele flitscamera in uw rijrichting : 
druk C
Een mobiele flitscamera in de tegenge-
stelde rijrichting : druk A 
Verkeershinder : druk B

Als de camera of de verkeershinder  
verdwenen is : druk A 

Als de camera of de verkeershinder er 
nog altijd is : druk C 

A B C A B C



8

GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE COYOTE ASSISTANCE IN BELGIE 
(by Touring Assistance) :

Coyote Assistance is niet beschikbaar in Nederland. 

Wanneer uw auto stilstaat omwille van een panne of een ongeval, biedt deze 
service u, via gebruikmaking van de middelste toets, de mogelijkheid om alles in 
handen te geven van onze bijstandsverlening.
Wilt u er gebruik van maken? Dat kan heel eenvoudig. U moet enkel de Coyote 
Assistance-service activeren op de site van Coyote, www.coyotesystems.be.

Vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de service Coyote Assistance :
Opgelet : de toegang tot deze service is uitsluitend voorbehouden aan personen 
die zich vooraf hebben geregistreerd op de site met opgave van een Belgisch 
gsm-nummer. De bijstandsprestaties kunnen slechts worden aangeboden aan 
auto’s die zijn ingeschreven in België.
– Registreer u op de site www.coyotesystems.be.
– Vermeld uw gsm-nummer.
– Geef Coyote de toelating om uw geolokaliseringsdata en uw contactgegevens 

(maximaal 4 dagen) te bewaren en door te sturen naar de bijstandscentrale 
waarmee Coyote samenwerkt.
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Hoe werkt het ?
Ongeacht of u zich bevindt in België of in het buiten-
land, drukt u op de centrale toets B om de Coyote 
Assistance-service op te roepen.
Deze service kan 24/24 uur en 365/365 dagen worden ge-
activeerd in België en in het buitenland wanneer uw wagen 
stilstaat en u zich in een zone met een goed gsm-bereik 
bevindt.

In het geval van een panne in België 
Nadat u het beroep op de Service Coyote Assistance hebt geactiveerd, zult u 
een herinnering ontvangen op uw gsm via de bijstandscentrale waarmee Coyote 
samenwerkt.

• Oplossing 1 (de meest voordelige voor u !) : 
De bijstandscentrale zal u voorstellen om in te tekenen op één van haar bijstands-
formules voor een jaar. Dankzij de inschrijving en de betaling van de formule die 
u zal worden voorgesteld, kunt u alles kosteloos uit handen geven en kunt u het 
hele jaar door genieten van een volledige bescherming. Ter informatie : de meest 
gevraagde bijstandsformule bij onze partner biedt u een complete dekking die 

B
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tot 5 keer per jaar kan worden gebruikt en die depannage, wegslepen naar een 
garage van uw keuze, en terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België 
en Europa omvat, naast medische bijstand in het buitenland en repatriëring.
Als u ongelukkig genoeg later in het jaar nog eens in panne zou vallen, is dat 
geen probleem. Uw aansluiting bij onze partner biedt u toegang tot zijn diensten, 
zonder dat u opnieuw moet betalen.

• Oplossing 2 :
De bijstandscentrale zal u een eenmalige en betalende depannage-interventie 
voorstellen, zodat u opnieuw de weg op kunt :
a) Ofwel wordt u onmiddellijk gedepanneerd door de patrouillewagen en moet 

u enkel de kosten van de depannage betalen*. 
b) Ofwel volstaat de depannage niet en zal u worden voorgesteld om uw auto weg te 

slepen naar de dichtstbijzijnde garage; u betaalt daarvoor dan een bijkomend bedrag**. 
In beide gevallen moet de betaling van de interventie meteen geschieden, ofwel aan 
de hand van uw kredietkaart bij de oproep, ofwel via een betaling aan de mecanicien.

Bij een panne in het buitenland
Als u in panne valt in Europa, kunt u ook toegang krijgen tot de Service Coyote Assistance. 
U drukt dan, wanneer de wagen stilstaat, op de centrale toets B van uw Coyote.
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De bijstandscentrale zal u contacteren en zal ervoor zorgen dat er een competente 
lokale partner naar u wordt gestuurd. De betaling van de interventie moet 
rechtstreeks aan de lokale partner gebeuren. 
Als de Coyote-gebruiker vooraf heeft ingetekend op de formule voor technische 
bijstand in België en in Europa van de bijstandscentrale (zie hierboven), zullen er 
geen kosten worden geclaimd voor de interventie zelf.

Alleen de algemene voorwaarden van Touring Assistance op de website  
www.coyotesystems.be zijn van toepassing.

* Een vervangwagen wordt niet toegewezen bij de eerste interventie, als de datum van die interventie 
overeenstemt met die van de inschrijving. De wachttijd voor de toekenning van een vervangend voertuig 
is 10 dagen vanaf de datum van inschrijving.

* * De tarieven en algemene voorwaarden die van kracht zijn bij de bijstandscentrale waarmee we 
samenwerken, kunnen worden geraadpleegd op onze internetsite: www.coyotesystems.be. De prestaties, 
beschreven in dit document, vormen een uittreksel uit de algemene voorwaarden en zijn onderhevig aan 
wijzigingen: gelieve onze site regelmatig te bekijken om kennis te nemen van eventuele aanpassingen 
aan de prestaties en de tarieven.
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MINI COYOTE PLUS

Magneet-
houder 

USB/12V- 
adapter

USB-kabel

Houder  
voorruit 

CBA

INHOUD VAN HET PAKKET MINI COYOTE PLUS OPSTARTEN

Druk op A of C. Het zoeken naar de sa-
tellietsignalen kan enkele minuten in 
beslag nemen. Wanneer het startscherm 
verdwijnt, is Coyote klaar.

MINI COYOTE PLUS UITZETTEN

Zowel tijdens het rijden als wanneer u 
stilstaat : 
Druk gedurende 2 seconden op toets A.

BATTERIJ :
Laadtijd : 4 uur 
Autonomie tot 5 uur
Gelieve uw Coyote Plus helemaal op te 
laden vóór het eerste gebruik.
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Zone 1

Zone 2

MINI COYOTE PLUS INSTALLEREN 
IN UW AUTO 

Bij athermische voorruiten moet u de 
houder voor de voorruit verplicht kleven 
in Zone 1 dichtbij de achteruitkijkspiegel.

Steek dan de Mini Coyote Plus in de 
houder met de achterkant naar boven 
gericht.

Ofwel gebruikt u de magneethouder die 
met het toestel wordt geleverd, om de 
Coyote op uw dashboard te plaatsen 
(Zone 2).
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1  Aantal verkenners dat zich momenteel 
binnen een bepaalde straal bevindt

2 Uitzetten 
3 Modus Demonstratie/Coyote Assistance 
4 Parameters

1 Maximumsnelheid
2 Afgelegde weg
3 Aantal verkenners 
4  Vertrouwensindex 

van de verkenners 

5  Laadniveau van de 
batterij 

6 Huidige snelheid 
7  Afstand t.o.v. de dichtst-

bijzijnde verkenner

SCHERM BIJ STILSTAND SCHERM TIJDENS RIJDEN 

2 3  4

1

2

3
4

5

6

71
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Het scherm met de verkenners wordt 
om de 5 minuten geactualiseerd en 
wordt gesignaleerd met een biep.

1 Type van de afgelegde weg 
2 Naam van de afgelegde weg

1 Type van de waarschuwing 
2 Afstand van de waarschuwing 
3 Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging 
4 Aantal bevestigingen 
Zie Iconen en Waarschuwingen op de 
pagina’s 14-15.

SCHERM VERKENNERS SCHERM WAARSCHUWINGEN 

1 2

1
2

3 4
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INFOINFOINFOINFO
INFOINFO
INFOINFO

INFOINFO
INFOINFO
INFOINFO

INFOINFO

Aanzetten 
Uitzetten

Aangeven tegen-
gestelde richting 

Uitvoegen  
Terug

Annuleren

Coyote 
Assistance

Demonstratie

Aangeven 
verkeershinder 

Valideren

Bevestigen

Mute

INFOINFO
INFOINFOINFOINFO

Menu

Aangeven  
mijn rijrichting

Uitstappen

Opladen

Niveau  
batterij

90 9090
Ongecontroleerde 

snelheidsbeperking 

90 9090
Snelheid 

gerespecteerd

90 9090
Snelheid 

overschreden

Autosnelweg

Rijksweg

Stad

INFOINFO
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Zeer frequente 
risicozone 

Frequente 
risicozone

Weinig frequente 
risicozone 

ICONEN EN WAARSCHUWINGEN 
VAN MINI COYOTE PLUS

De risicozones zijn plaatsen waar 
verkenners in de voorbije drie maanden 
een mobiele flitscamera hebben gezien.

Gevaarlijke  
omstandigheden

Obstakel  
op de weg 

Waarschuwing 
ongeval 

Interventie  
patrouillewagen 

Stilstaande 
auto

Verkeershinder

Waarschuwing 
mobiele 

flitscamera 

Waarschuwing 
vaste flitscamera 

Waarschuwing 
flitscamera 
rode lichten 

Waarschuwing flits- 
camera rode lichten  
en vaste flitscamera 

School 
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MINI COYOTE PLUS PERSONALISEREN
De standaardparameters van Mini Coyote Plus kunnen worden aangepast via de knop 
menu.

VEILIGHEID OP DE WEG
Coyote draagt actief bij aan de veiligheid van de community. Naast de weergave van 
snelheidsbeperkingen, worden verkeersincidenten in real time doorgestuurd door de 
Coyote-community en door de diensten voor verkeersinformatie.

MAXIMUMSNELHEID : past de weergave en de geluidssignalen bij overschrijding aan 
aan de maximumsnelheid en aan wijzigingen daarvan.

INFO AUTOSNELWEG : configureert de weergave en de geluidssignalen in het kader 
van de ontvangst van verkeersincidenten.

VERKEERSHINDER : programmeert de visuele en de geluidssignalen bij het naderen 
van verkeershinder.

GEVAARZONES : personaliseert de weergave en de geluidssignalen bij het 
naderen van gevaarzones.
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WAARSCHUWINGEN FLITSCAMERA’S
Elke verkenner draagt bij aan de verkeersveiligheid en –preventie door de positie van 
mobiele radarcontroles te melden, en dit om alle leden van de community aan te 
sporen tot het naleven van de geldende wetgeving. De zones waar mobiele flitscamera’s 
werden gesignaleerd, worden risicozones.

VASTE FLITSCAMERA’S : Type van waarschuwing : programmeert de weergave 
en de geluidssignalen bij het naderen van een 
flitscamera.

MOBIELE FLITSCAMERA’S : Afstand van waarschuwing  : past de afstand vóór 
de waarschuwing aan in functie van het type van de 
bereden weg.

RISICOZONES : Frequentie van waarschuwingen (voor risicozones)  : 
informatie berekend in functie van het uur van 
gebruik en het uur van de geregistreerde melding.
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VERKENNERS
Mini Coyote Plus biedt u de kans om de getoonde waarschuwingsniveaus te kiezen 
in functie van de mate van het vertrouwen dat u toekent aan de informatie die wordt 
meegedeeld door de verkenners van de community. Consulteer uw eigen vertrouwens-
index op het scherm Info Abonnee in het Coyote-menu. 

STAD’S MODUS : geeft in real time het aantal verkenners weer dat zich het 
dichtst bij u bevindt. Om de 5 minuten geactualiseerd.

MODUS WEG : toont alle verkenners die voor u uit rijden of uitsluitend de 
verkenners in uw eigen rijrichting.

BIEP ACTUALISATIE : geeft een geluidssignaal bij de actualisering van het aantal 
verkenners (om de 5 minuten).

VERTROUWEN  
VERKENNERS :

zet de geluidsalarmen in de buurt van risicozones op 
stil in functie van de kwaliteit van de verkenners die u 
voorafgaan. 
ALTIJD = geen geluidsalarmen.
NOOIT = alle alarmen.
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ANDERE INSTELLINGEN
Sommige instellingen bieden u de kans om Mini Coyote Plus aan te passen aan uw 
omgeving, om de autonomie van uw batterij aanzienlijk te verlengen en om deze 
desgevallend aan te passen aan de gebruikte voeding.

VOLUME : geluidsniveau van de alarmen of modus «stil».

LICHTSTERKTE : instelling van de lichtsterkte van het scherm  
(Niveau 1 = betere autonomie).

STILSTAND AUTO : programmeert de tijd vóór de uitschakeling als de wagen 
stilstaat. In de positie “op voeding” wordt Mini Coyote 
Plus ingeschakeld of uitgeschakeld via het 12V-contact 
van de sigarenaansteker.

MODUS  
ECO-BATTERIJ :

beperkte lichtsterkte van het scherm. Ze wordt automatisch 
verhoogd bij een alarm of een melding.

MODUS DAG/NACHT : beperkt automatisch de lichtsterkte van het scherm bij 
nacht.



Deze modus geeft de straal aan van de 
zone met verkenners rondom Mini Coyote  
Plus.
Deze modus heeft een standaard-prese-
lectie en kan worden uitgeschakeld.

STAD’S MODUS AUTOTEST

Bij een functiestoornis van Mini Coyote 
Plus wordt aanbevolen om de autotest 
op te starten alvorens onze klanten-
dienst te contacteren.
Opgelet : de autotest kan niet plaats-
vinden op een locatie waar de satel-
lietontvangst ontoereikend is.

22
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Andere informatie en aanbevelingen voor gebruik staan vermeld 
in de handleiding van de Mini Coyote Plus,  

beschikbaar op de internetsite :
www.coyotesystems.eu
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VOORZORGSMAATREGELEN / GARANTIE 

Plaatsing in de auto : 
U moet het kastje verplicht achter de achteruitkijkspiegel plaatsen als uw auto een ather-
mische voorruit heeft (geen GPS-ontvangst buiten deze zone). U moet de Mini Coyote Plus 
op een plaats installeren die u niet hindert tijdens het rijden. De Mini Coyote Plus is niet 
ontworpen voor gebruik buiten de wagen. Hij mag enkel binnenin de auto worden gebruikt.

Te hoge temperatuur : 
Let erop dat u de Mini Coyote Plus niet in de auto achterlaat wanneer die in de volle 
zon staat. Het gebruik bij een temperatuur boven 50°C beperkt de levensduur van het 
scherm en de battrij aanzienlijk. 

Batterij : 
De Mini Coyote Plus beschikt over een herlaadbare batterij; daarom is het strikt ver-
boden om hem in de buurt te brengen van een vlam, op het gevaar van ontploffing.

GSM-transmissie : 
De Mini Coyote Plus is uitgerust met een systeem voor GSM/GPRS-radiotransmissie. Men 
dient dezelfde aanbevelingen voor gebruik in acht te nemen als voor een mobiele telefoon.
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Veiligheid op de weg : 
Om uw volle aandacht bij het besturen van uw auto te houden, moet u vermijden 
dat u de Mini Coyote Plus manipuleert terwijl u rijdt. De Mini Coyote Plus vormt een 
hulp bij het autorijden en spoort niet aan tot niet-naleving van de verkeerswetge-
ving. Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de maximumsnelheden die worden aangegeven 
door uw Coyote, vormen geen vervanging van de snelheden die worden gemeld via 
de verkeersborden die in dit verband als enige rechtsgeldig zijn. Coyote kan dus 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken, gestoeld op niet-naleving van 
de verkeersborden.

Garantie : 
De Mini Coyote Plus heeft een garantie voor wisselstukken en werkuren (zonder de 
batterij) en dit gedurende 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het openen van de 
behuizing door een technicus, die niet is gemachtigd door Coyote System, annuleert 
de garantie. Dit product is conform met de essentiële eisen en voorwaarden, beschre-
ven in de richtlijn 1999/5/CE. Het gelijkvormigheidsattest van dit product is beschikbaar 
op de website van Coyote : www.coyotesystems.eu.

Het eindgebruiker licentiecontract voor België en Nederland is beschikbaar op de site  
www.coyotesystems.eu.
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ONTDEK HET NIEUWE GAMMA VAN 
ACCESSOIRES VOOR DE MINI COYOTE

Er is een ruim gamma met accessoires, bestemd voor de Mini Coyote, beschikbaar 
op de site www.coyotesystems.eu. Het bestaat uit hoesjes, een autokit en laders.

DE HOESJES

Met het oog op uw comfort is het gamma met hoesjes beschikbaar in drie versies : 
de harde versie, de lederen versie en de versie in neopreen.
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DE KIT MET HOUDER VOOR DE AUTO DE LADERS

In functie van uw behoeften kunt u  
kiezen voor een lader via de sigaren-
aansteker of voor een stroomlader.

Naargelang uw gewoonten kunt u  
gebruik maken van de bevestiging 
met « zuignap » (1) of de bevestiging 
met « ventilatierooster » (2).

Dankzij de motorkit kunt u uw Mini Coyote 
ook gebruiken op twee wielen.

1

2
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