
Begeef u met het volste vertrouwen op de weg !
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Bedankt voor uw aankoop van de Mini Coyote V� en wij heten u welkom in 
Coyote-gemeenschap die al honderdduizenden gebruikers telt over heel Europa.
De Mini Coyote V� is een multifunctioneel waarschuwingsapparaat waarmee u 
uw snelheid beter kunt beheren gezien u in real time wordt ingelicht over de 
aanwezigheid van vaste en mobiele radars, problemen op de weg en snelheids-
beperkingen. 
De filosofie van de Coyote-gemeenschap is een actieve deelname van iedereen! 
Door problemen en radars te melden, draagt elke gebruiker bij tot meer veiligheid 
voor alle leden van de gemeenschap.
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Drie multifunctionele toetsen
Vocale waarschuwingen

Kleurenscherm
Intuïtieve interface

DE NIEUWE FUNCTIES VAN DE 
MINI COYOTE V2 

De Mini V� heeft een nieuwe ergonomie 
meegekregen onder de vorm van een 
kleurenscherm, een meer intuïtieve inter-
face en vocale waarschuwingen.
Ongeacht het wegtype geeft de Mini 
Coyote V� permanent de geldende snel-
heidsbeperking en het aantal verkenners 
weer. 
En dankzij een nieuwe functie kan u een 
onderscheid maken tussen problemen op 
de weg en radarcontroles. 
Ten slotte krijgt elke verkenner een ver-
trouwensindex of een aantal Coyote Ster-
ren (zie p. 4) waarmee bepaald wordt hoe 
betrouwbaar een bepaalde verkenner is 
en onze Community betere informatie on-
tvangt. 
Deze gebrevetteerde technologie maakt 
van de Coyote de enige verklikker op de 
markt die enkel correcte informatie deelt!
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WEES EEN GOEDE VERKENNER :

Het doel van Coyote is bij te dragen tot 
de veiligheid en de preventie op de weg 
door de gebruikers aan te sporen om de 
geldende wetgeving te respecteren. 

Elke verkenner of gebruiker seint aan de 
andere leden van de gemeenschap door 
waar hij een obstakel op de weg of een 
mobiele radar heeft gezien.

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van 
de informatie die naar de gemeenschap 
wordt verzonden, zijn afhankelijk van elke 
verkenner.

Indien u correcte informatie wilt delen en 
een goede verkenner wilt worden, moet u 
dus systematisch alles melden en correct 
reageren op de vragen die door de Mini 
V2 worden gesteld. 

De sterren die op het scherm van uw Mini 
V� vermeld worden geven de gemiddelde 
betrouwbaarheid aan van de verkenners 
voor u. Deze verkenners kunnen een ra-
dar of obstakel op de weg melden. 

Het aantal Coyote Sterren (zie p.8) is 
rechtstreeks ontstaan uit de filosofie van 
de Coyote-gemeenschap. 

De index van elke verkenner evolueert:
Hij is gebaseerd op de frequentie en de 
betrouwbaarheid van zijn meldingen.
Hoe vaker de verkenner correcte info le-
vert, hoe meer sterren hij krijgt! 
Anderzijds zal een beperkte of onbes-
taande deelname tot de gemeenschap de 
index naar beneden halen. 
(Raadpleeg uw vertrouwensindex op het scherm ‘Info 
abo’ in het Menu, zie pagina 12) 
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EEN RADAR OF 
OBSTAKEL BEVESTIGEN

EEN RADAR OF 
OBSTRAKEL MELDEN

Een mobiele radar in uw rijrichting : 
Druk op C
Een mobiele radar in de tegenoverges-
telde richting : Druk op A 
Een obstakel : Druk op B

A B C
Indien de radar of het probleem niet lan-
ger aanwezig is : Druk op A 

Indien de radar of het probleem nog 
steeds aanwezig is : Druk op C

A B C



INHOUD VAN HET DOOSJE
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DE MINI COYOTE V2 OPSTARTEN

Druk op A of C. Het kan de eerste keer 1� 
minuten duren om de satellietsignalen te 
zoeken. Wanneer het startscherm verdwi-
jnt, is de Coyote klaar voor gebruik.

DE MINI COYOTE V2 UITSCHAKELEN

Tijdens het rijden en bij stilstand : 
Druk gedurende � seconden op toets A.

BATTERIJ:
Laadtijd: 4 uur
Autonomie tot � uur

CBA

MINI COYOTE V�

Bevestiging 
met magneet

USB/1�V-adapter

USB-kabel

Bevestigingclip 
voorruit
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Zone 1

Zone 2

DE MINI COYOTE V2 IN UW AUTO 
INSTALLEREN

Voor athermische voorruiten gebruikt u de 
bevestigingsclip voor de voorruit in Zone 1 
in de buurt van de achteruitkijkspiegel. 

Schuif de Mini Coyote V� in de clip met de 
achterkant naar de lucht gericht.

U kunt ook de magneet die bij het toestel 
geleverd wordt, gebruiken om de Coyote 

op uw dashboard te plaatsen (Zone 2)
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1 Aantal verkenners in de buurt
2 Uitschakelen
3 Demonstratiemodus
4 Parameters
5 Afstand van de dichtstbijzijnde 
verkenner

1 Snelheidsbeperking
2 Huidige weg
3 Aantal verkenners
4 Aantal Coyote Ster-
ren

5 Laadniveau van de 
batterij
6 Huidige snelheid
7 Afstand tot de dichtst-
bijzijnde verkenner

SCHERM BIJ STILSTAND SCHERM BIJ RIJDEN

2 3  4

1

2

3
4

5

6

71 5
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Het verkennerscherm krijgt om de 5 
minuten een update wat met een piep-
toon gemeld wordt.

1 Type huidige weg
2 Naam van huidige weg

1 Type waarschuwing
� Afstand tot gevaar
� Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging
4 Aantal bevestigingen
Zie Iconen en Waarschuwingen op pagina 
10-11..

VERKENNERSCHERM WAARSCHUWINGSSCHERM

1 2

1
2

3 4
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INFOINFOINFOINFO
INFOINFO
INFOINFO

INFOINFO
INFOINFO
INFOINFO

INFOINFO

Inschakelen 
Uitschakelen 

Melden andere 
rijrichting  

Verlaten Terug 

Annuleren 

Uitgang helm 

Demo 

Obstakel
melden 

Valideren

Bevestigen

Mute

INFOINFO
INFOINFOINFOINFO

Menu

Melden mijn 
rijrichting 

Naar beneden 

Laden 

Batterijniveau 

90 9090
Niet-geveri-

fieerde

90 9090
Gerespecteer-
de snelheid 

90 9090
Overschrijding 

snelheid 

Snelweg

Nationale weg

Stadsmodus
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Risicozones zijn plaatsen waar verken-
ners in de voorbije � maanden mobiele 
radars hebben gemeld.

Waarschuwing 
Vaste radar 

Waarschuwing 
Radar rood licht

Waarschuwing
Mobiele radar 

Risicozone 
heel vaak

Risicozone 
vaak 

Risicozone 
soms

ICONEN EN WAARSCHUWINGEN 
VAN DE MINI COYOTE V2

Gevaarlijke
omstandigheden

Obstakel op 
de weg

Waarschuwing 
ongeval Wegpatrouille Stilstaande 

auto Obstakel 
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UW MINI COYOTE V2 PERSONALISEREN
U kunt de standaardparameters van de Mini Coyote V� wijzigen via de menuknop.

VERKEERSVEILIGHEID
Coyote draagt actief bij tot de veiligheid van de gemeenschap: Naast snelheidsbeperkin-
gen worden ook de obstakels op de weg in real time door de Coyote-gemeenschap en 
door de dienst gemeld van TOURING MOBILIS.

SNELHEIDSBEPER
KING :

Stel in hoe de weergave van de toegelaten snelheid wordt 
geactualiseerd en hoe u bij het overschrijden van de snel-
heid een biep hoort.

INFO SNELWEG : Pas de weergave en de geluidssignalen aan voor ontvangst 
van gevaren op de weg.

OBSTAKELS : Configureer de visuele- en vocale meldingen bij het naderen 
van gevaar.

GEVARENZONES: Personaliseer de weergave en geluidssignalen bij het nade-
ren van gevarenzones.
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RADAR WAARSCHUWINGEN
Elke verkenner draagt bij tot de veiligheid en tot preventie in het verkeer door de plaats van 
mobiele radarcontroles te signaleren om zo de leden van de gemeenschap aan te sporen 
om de wetgeving na te volgen. Op deze manier worden de zones waar mobiele radars 
gesignaleerd werden, risicozones.

VASTE RADARS :

MOBIELE RADARS :

ZONES 
À RISQUES :

Type waarschuwing : Configureer het type geluidssignaal bij 
het naderen van een radar.

Afstand waarschuwing : Bepaal zelf voor elke type weg va-
nop welke afstand u een waarschuwing wil ontvangen.

Frequentiebepaling voor risicozones : Berekend op basis van 
het uur van het gebruik en het uur van de geregistreerde 
melding.
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VERKENNERS
De Mini Coyote V� maakt het mogelijk om informatie te selecteren op basis van de 
geloofwaardigheidsindex van de verkenners. Raadpleeg uw eigen vertrouwensindex 
op het scherm ‘Info Abonnement’ in het Coyote-menu.

STADSMODUS : Geeft het aantal verkenners van het laatste half uur weer in 
een straal van � kilometer rond uw positie.

WEGMODUS : Meldt alle verkenners die voor u in beide richtingen rijden 
of enkel die in uw rijrichting.

ACTUALISATIE-
SIGNAAL :

U hoort een biep wanneer het aantal verkenners is bijgewe-
rkt (om de � minuten).

COYOTE STERREN: Schakelt de waarschuwingen bij risicozones uit naarge-
lang de kwaliteit van de verkenners die u vooraf gaan.
ALTIJD = Geen geluidswaarschuwingen.
NOOIT = Alle waarschuwingen
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ANDERE INSTELLINGEN 
Via de instellingen kunt u de Coyote V2 aanpassen aan uw omgeving, de auto-
nomie van uw batterij ingrijpend verlengen en deze instellingen aan te passen 
aan de voedingsmodus.

VOLUME : Geluidssterkte van de waarschuwingen of “stille modus”. 

HELDERHEID : Instelling van de lichtsterkte van het scherm. (Niveau 1 = 
beste autonomie)

AUTOM AFSLUITEN : Configureer de tijd voordat het toestel zichzelf uitscha-
kelt bij stilstand. In de positie “aan voeding” wordt de 
Mini Coyote V� geactiveerd of uitgeschakeld met het 
1�V-stopcontact van de sigarenaansteker.

MODE 
ECO BATTERIJ :

lichtsterkte van het scherm gedimd. Dit wordt automatisch 
sterker bij een waarschuwing of een melding.

DAG/NACHT
MODUS : 

Beperkt de lichtsterkte van het scherm automatisch bij 
nacht.
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Dit scherm geeft het aantal verkenners 
weer in een straal van � kilometer rond 
de Mini V� van het voorbije half uur 
en de afstand tot de dichtstbijzijnde 
verkenner. 
Deze modus is standaard ingesteld en 
kan worden geïnactiveerd..

STADSMODUS

Wanneer u op een weg komt die uitge-
rust is met een “trajectcontrole” vers-
chijnt een specifieke interface. Coyote 
duidt aan d.m.v een kleur of uw ge-
middelde snelheid lager (groen), gelijk 
(oranje) of hoger (rood) is dan de gel-
dende beperking. De interface verdwi-
jnt zodra u de zone verlaat.

TRAJECTCONTROLE (TUTOR)
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ABONNEMENT COYOTE

Uw Mini Coyote beschikt over een gratis 
initiatieabonnement dat start vanaf het 
eerste gebruik. Wanneer u uw Coyote 
registreert kunt u uw abonnement ver-
lengen via onze website. Vraag om in-
lichtingen bij uw verkoper.
U kunt de einddatum van uw abonne-
ment raadplegen op het scherm Info 
Abonnement in het Coyote-menu. 

Om uw Coyote te registreren of uw abon-
nement te vernieuwen:

1) Noteer eerst uw ID-nummer (ID) en de 4 
laatste cijfers van het serienummer (SN). 
Zie scherm ‘Info Coyote’ op uw toestel.

�) Ga naar www.coyotesystems.be 
of www.coyotesystems.nl 
of www.coyotesystems.lu. 
Kies de rubriek “Registratie” en selecteer 
Mini Coyote V�. Volg de instructies op het 
scherm.
�) of neem contact op met de klantenser-
vice van Coyote:

Benelux: +33 800 00 31 17

Meer info en gebruiksaanbevelingen vindt 
u in gebruikershandleiding van de Mini 
Coyote V2, beschikbaar op de website. 
www.coyotesystems.eu
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GEBRUIKSVOORZORGEN / GARANTIE 

Plaatsing in het voertuig: 
Indien uw voertuig uitgerust is met een athermische voorruit moet voor 
een goede werking de houder achter uw binnenspiegel geplaatst wor-
den. (geen GPS-ontvangst buiten deze zone). U moet de Mini Coyote 
V� op een plaats aanbrengen waar hij u niet stoort bij het rijden. De 
Mini Coyote V� is niet geschikt voor gebruik buiten. Hij mag enkel in uw 
voertuig worden gebruikt.

Te hoge temperatuur: 
Vermijd dat uw Mini Coyote V� in de volle zon in uw stilstaande auto 
achterblijft. Het gebruik bij een temperatuur die hoger is dan �0°C bepe-
rkt de levensduur van het scherm en de batterij aanzienlijk. 

Batterij: 
Aangezien de Mini Coyote V� voorzien is van een herlaadbare batterij, 
mag u hem absoluut niet in de buurt van een vlam houden, hij kan 
hierdoor ontploffen.



1�

Gsm-transmissie: 
In de Mini Coyote V� is een transmissiesysteem voor radio gsm/GPRS geïnte-
greerd. Het is belangrijk dezelfde gebruiksaanbevelingen te respecteren als voor 
een mobiele telefoon. Enkel de Coyote System-technici hebben het recht de be-
huizing te openen en de dienst na verkoop uit te voeren. Het gelijkvormigheids-
certificaat van het product is beschikbaar op de Coyote-website.

Wegveiligheid: 
Om uw volle aandacht op de weg te houden, moet u vermijden de Mini Coyote 
V� te bedienen terwijl u rijdt. De Mini Coyote V� is een rijassistent die niet aanzet 
tot het overtreden van de wegcode.
Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de snelheidsbeperkingen die uw Coyote aangeeft, 
kunnen de signalisatieborden nooit vervangen. De borden langs de weg zijn de 
enige die van toepassing zijn. Coyote kan bijgevolg niet aansprakelijk worden 
gesteld voor overtredingen die het gevolg zijn van het niet respecteren van de 
signalisatieborden langs de weg.

Garantie: 
De Mini Coyote V� wordt geleverd met een garantie op onderdelen en werkuren 
(buiten de batterij) gedurende 24 maanden na de aankoop.
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